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KURUŞ 

......._, 

bir gencin canına kıyıldı 
Kenıal Aptullahı vurmadan evvel 
Necibi dört lJerinden bıçaklıl}arak 

zavallıqı gere serdi 

Yaralı Aptulıan 

)'t~ gece ı:ıat yirmi üç buçuk 
l~i ~lerinde Niıantaıında bir 
lıı- tlın ölümü ve diğer birinin a-

~l' ~ı!:ralanmasiyle neticelenen Katili bıçağile derdeste mu· 
tj· Yet olmu9tur. vaffak olan polis Basri Ef. 
}.flJ)laıında Meırutiyet ma • 

~ :tmae Ce~ ile kundurt-cı 
~"'at İsminde biri oturmakta • 
\'~ Ve her ikisi de semtlerin
~\ !~r..an apartımanlardan bi • 
~~, hızmetçi Cemile isminde bir 
t ~vrnektcdirler. 

derl,ı.l Cemalin üzerine ablıp bu 
resmin kendi sevgiliıine ait oldu
ğu halde· Cemalde ne gezdiğini 
ıormuş ve epeyce de dayak at -
mıttır. 

Cemal bu dayağı yedikten sonra 
doğruca ağabeyisi Arnavut Ah • 
dull~ha meıeleyi anlatmı§, Abdul
Jahta Kemala dehıetli bir kin bağ
]ıyarak Kemalin yolunu bekleme
ğe ve bir f ıraatını düşürmek çare
sini aranıağa baılamıtbr. 

MaktUI rteclp 

dalmııtır. 

Biraz sonra Abdullah birden
bire içeri girerek doğruca Kema
lin üzerine hücum etmit ve bir 
tokat atarak: (Bu mahallenin ka• 
badayrıı •ensen dııarı çık ulan .. ) 
diye wkaiı. çağırmııtır. Kema· 
lin Necip isminde bir arkadaıı ilk· 
önce dışarı f ırlıyarak Abdullah ile 
gırtlak gırtlağa gelmittir. Bu eı

nada Kemal d :ı elinde bıçak oldu
ğÜ halde kahveden dııarı çıkmıt 
ve . her iki kavgacının ara11na gi· 
rip boğutmağa batlamııtır. 

Necip kl.vgada Kemala çekil, 
demi§, Kemal kendisine kabada -
yılık satan Necibin b1:1 sözlerine 
fena halde kızmı§ kendisini dııarı 
çağıran Abdullahı yarahyacağına 

KUPOft 
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Sene 3 Sayı: 731 

Mülteciler de gümrüksüz 
mal ithal edecekler 

Mültecilerin hukukunun vikayesi hak
kındaki neşriyatımız ait makamlarca 

iyi bir kararla karşılandı 
Bir kaç gün evvel Muhacirlerir. I 

bet bin liraya kadar malı gümrü1' 
rüsumu vermeden memlekete İt· 

hal edebildikleri halde mültecile· 
re bu hakkın verilmemekte oldu- ' 
ğunu yazmıt ve bunun haklı bir 
hareket olmadığını itaretlemiıtik 
Bu H.bah Ankaradan aldığımız 

bir telgraf mültecilerin hukuku· 

nun dahi vikaye edileceğini ve on 
ların da -kendi malları olmal 

ıartile yetmit bin liralık malı güm· 
rüksüz ithal edebileceklerini bil· 
dirmektedir. Bu kararın isabetin: 
memnuniyetle kaydediyor ve al
dığımız haberi aynen veriyoruz: 

Ankara, 13 (Huıuıi)- muha· 
cır ve mültecilerin beraberlerinde 
getirecekleri ef yalar hak.kında ha· 
zırlanan nizamnameye röre, mül· 
tecilerin beraberlerinde retirecek· 
leri eıyalar için muhacirlerde ol· 
duğu gibi derhal vesika ibrazı 
mecburiyeti yoktur. Ancak ıelen 

mültecilerin haklarında yapılacak 
tahkikatın neticeaine kadar bir 
birlerine müteıelsil kefil olmak 
suretiyle getirdikleri efyalar mem• 
lekete ıokulacaktır. Tahkikat ne
ticeıinde ef yaların kendilerine a· 
it olmadığı tebeyyün ettiği takdir 
de gümrük resimleri mal aandılc

larınca takip ve tahsil edilecektir. 

11 aylık varidat yekUnu 
151,5 milyon 

Bu miktar geçen seneye nisbetle bir 
milyon lira fark gösterdi. Istihl ik 

vergisi tahsilatı iki mislidir 
Ankara, 13 (A.A) - içinde bu 

lunduğumuz mali senenin Nisan 
ayı nihayetine kadar muhtelif ver 
gilerden taha11ul eden on bir ay· 
hk varidat yekunu ile geçen mal 
senenin ayni aylarına ait tahsilat 

1932 
4.474.600 
3.710.108 

1933 
4.313.956 
3.651.147 

mukayeseli olarak q&iıda bildiri· 
yoruz. 

Bu senenin on bir aylık tabıilit 
yekunu geçen ıenenin on birayma 
nazaran bir milyon yüz bin küauı 
lira fazladır. 

Arazi verıiıi: 
Bina vergiıi: 

-Devamı 2 inci sayfada-

~~kat ne Cemalin sevgisinden 
~ti\ ] Ve ne de Kemalin sevıisin
allııd~tnal h:ıberdar değildir. 
~"ı •n bir kac gün evvel Cemal, 1 

~il ~~in dükk~nı önünden geçer-, 
~l'\t ır arakdaıına ~apkAsını çı • 

·~~ lk ıeli.m vermi~, bu aırada 
\.._.~ı İçinden bir kadın reami 

Dün aktam saat yirmi üç buçuk 
raddelerinde Kema1, Necip ismin
de bir arkada9iyle Meırutiyet 
nıahalleıinde Ramazan Efendinin 
kahvehaneıinde tavla oyununa 

evvdiNecihlsonrada Abdulla~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a littiir. 

\i~"'u ıören Kemal resmin Ce· v ••it olduğunu :(ayınca, 

~'-hap oglu davullu zur
~h sürre alayı istemiyor 

~"~tı arzusu -bahl itikatları, hu raf el eri 
)alan yanlış bilgileri, vehimleri 

zihinlerden silmekti 

kasığından ağırca bıçakla yarab· 
mıttır. 

Elinde bıçakla mahalli vak'ada 
dohşmakta olan katili elli kişi • 
den fazla seyirci halk yakalamıya 
muvaffak olamamıf, ylnız hadise
yi haber alan Taksim merkezi mü
rettebatından Basri Efendi der · 
hal yetitiP katili kanlı bıçağiyle 
bileğinden yakalamıttır. 

Cinayete müddeiumuf!'İ mua .. 
vinlerinden Salim Bey vaz'ıyet et
miştir. 

Elinde bıçağı ve üzerinde ka -ı 
niyle yaka1anan katil Kemal, vak· 
'ayı külliyen inkar etmektedir . 

V•h 3 tutuıuyor. Kah birletir gibi görün- Necip aldığı yaraların tesiriyle 
~ci~ti~ O~lu :zle-rinin dinlenil • dükleri halde ayrılıyor ve biribir • Beyoğlu hastahanesinde bu sabah 

dı, V ltordükten sonra bu emri }erine ıaldırıyorhrdı. Nihayet Sü- saat altıda veht etmiştir. Abdul
\ t~lt e Siiut oğlu Mehmet kılıcı ut oğlu galebe çaldı ve Riyaz ıeh- lahın tedavi edileceği ümidi kuv-
~~ln "'U!riklere, yani burafata. rini ilhak etti. · vetli bulunmaktadır. 

'« 
1~,· ~atıl itikatlara tapan Daha ıonra Hasalılarla muha .. 1111ıı_......ıutllfflllllı1ııcuıııllHHIM1ıuııııllllf1ttlı11111Hllllll 

'~Utri~ •ra kartı yürüdü. rebe batladı. Dütınanl:ır, ta Deri- Yeni tefrikamız 
~'"~ •• :ere karıı ilin olunan yeye kadar gelerek oraımı muha - KADER 
)~ ~ ib'tl l57 H. 1744 M.,, ıene • sara ettiler. Fakat neticede onlar 
~· ıtl •. a.dı ve Süut oğlu uRı· da mağlup edildiler. 
i !>~ ~erine hareket etti. Vah:ıbiler artık her tarafa, arap 
t "~~ 'lkı t h 0 d. • . d ı· kı ' qiltteı; . ~v .'t ınıne gırme· yarıma asının ıinıa ıne, §&r na, 
\~ 1Çın ıki taraf araıın· garbına ve cenubuna akın ediyor, 
\d1ttd'1c~he 1>aılad1 ve iki taraf kih lrakın içlerine kadar ilerliyor' 
\ ~ lki

1 llıufıarebe yirmi sene kah Hicazın kenarhrma kadar sar 
'tltt) t..ra.f kah mütareke ya- kıyorlardı. 

or, lcih yeniden harbe -Devamı 8 nci sayfada-

Aşk ve macera 
romanı 

6 ınci · sajjıf amızda 
başladı 

Ntkıli : < va .. no > 

Meğer işin esası talih-
sizlikte 

Esnaf 

Faik Bey 

Eınaf Bankası tahkikatı adliye 

. . ' ımış ..• 

de devam etmektedir. Müddeiu • 
mumi muavinlerinden Ahmet 

Muhlih Bey dün bankanın eıki 
müdürü Faik Beyle mürakıp Ab • 

durrahman Naci Beyin malıima • 
tına müracaat etmİftİr. 

Abdurrahm 'ln Naci Bey hayli 
izahat vremittir. Faik Beyin iae 
malumatına müracaat edilmesi 
bet ıaat sürmüttür. Faik Bey bu

gün de dinlenecektir. Burün Ali· 
iyeli z:ıde Mahmut Beyle müra • 

kıp Emin Zeki Beyler dinlenecelea 
tir. Faik Bey dün demi9tir ki: 

0
- Şahııma atfen yapılan ne9· 

riyattan çok mütee11irim. Oç. ae• 
nelik meaaim heyeti umumiyece 
takdir edilmittir. Üstelik tebrik 

.(Lütfen aayıfayı çeviriniz ), 



HABER - Akfam Postası 

Mösyö Şotan Radikal kongresinde 
kendini müdafaa etti 

Sabık Başvekil Staviskiyi ancak iş 
sonra tanıdığını iddia 

meydana 
ediyor 

çıktıktan 

Klermon Ferran, 13 (A.A) -
Radikal kongresinde M. Şotan, 

Staviski rezaletinden beri pek çol< 
manevi iztıraplar çekmi! olduğu· 
nu hatırlatmıt, tahkikat komisyo· 

Bulgar kabinesi 
değişmek üzere 

nuna vermiı olduğu ifadeleri tek
rarlamış ve Staviakiyi ancak iş 

meydana çıktıktan sonra tanımış 

olduğunu yeniden teyit etmiıtir. 
Mumaileyh, hükumetinin Kinu 

nusani ayında asayiıi muhafazaya 

muvaffak olduğunu beyan ve neti
ce olarak fırka dan vahdetini kat'i 
surette muhafaza ve programır. 

müdafaa etmesini talep etmit
tir. 

Suikastçılardan 2 si üç adamı birden 
idam edildi yaralıyarak kaçtı 

Sofya, 12 (Hususi) - Sobran- Belgrat, 13 {A.A) - Ecnebi Bursa, 13 {Hususi) - Mustafa 
isminde birisi Setba§ı caddeıinde 

1 

yada Demiryolları Nazırı için ve- memleketlerde Kral Aleksandra 

rilen ademi itimat kararından son karşı suikast hazırlamıt olmak 
ra kabinenin vaziyeti çok sarsıl- töhmelile 28 Martta idama mah -

Omer Murat lsmail isminde üç , 1 

karde§i bıçakla yarahyarak kaç-
mı§hr. 

M. Y evtiçin ziyareti münasebc 
tile biraz geciken kabine buhranı· 
nrn bugünlerde patlak vereceğ 

bekleniyor. Giftçi fırkası erkan 
dördüncü bir nezaret istemekte ı: 
r"'.r ediyorlar. Demokratlar bir yaı 

dan şiddetle buna muhalefet eder 
ken diğer taraftan meclisin feı! 

için ça lı~maktadırlar. 

Başvekil Paşa 

kum edilmit olan Oreb ile Bego
viç bugün idam edilmi,lerdir. ü-
çüncü arkada,Iarı olup keza ida
ma mahkum edilmiş olan Bodgo· 

releç.'in cezaıu müebbet ağır hide· 
mata tahvil edilmiştir. 

Amerika ayanında 
Vaşington, 13 (A.A) - Ayc: 

meclisi, evvelce mümessiller mecli 

si tarafından kabul edilmi! olar. 
ve esham borsaları muamelatının 

mıştır. Yaralılar hastahanededir. 
Muıtaf a henüz yakalananı adı. 
Meaele bir cııara paketi yüzün
den çıkmııtır. 

Vekiller heyeti 

Ankara 13 (Hususi) - Baş ve
ki l ismet Paıa K:ıyseri mensucat 
fabrjkasının temel alma merasi
mini yapmak üzere hafta sonunda 
Ke.yscriyc gidecektir. 

Ankara, 12 {Hususi)- Heyeti 
Vekile bugün saat on altıda. hmet 
Paşanın reisliğinde toplandı. Bu 
içtimada: vekaletlere ait işlerle 
mefgul olunmuştur. Bu meyanda 
Tevfik Rüştü Beyden gelen malu
matın da mevzuu bahsolduğu an -

tanzimine dair bulunan kanun le. laşılmaktadır. 
yihasını 13 reye karşı 62 rey ile ka •ııımııınnt11111llllllnııııııııınınıuııuıııu•nnııııııı-••ıı•ııııımı•ıııııııu•••n•mını11 

Ba{>veki)e İktisat Vekili refakat 
edecektir. 

bul etmittir. 

Ayan, mümessiller meclisini11 
kabul etmit o)duğu metinde bazı 

tadilat yapmış olduğundan her l 
meclisin birlikte müzakeresindı c d 'idim ve beş yüz lira da nakti 
bulunması zaruret kesbetmi§tir. mükafat verildi. Battığı mevzuu 

bahsolan dört yüz bin liranın an- Devlet DemiryoUarında 
cı.k yetmiJ bin lirası belediyenin 
emriyle su ve süt şirketlerine ve
rilmiştir. Mütebaki batan para 
diğer hissedarlara aittir. Ve 
banka heyeti umumiyesinde his
setlarlar bu zararm makul esbaba 
miistenit olduğunu görerek ban • 
kayı :bra ett!ler. Binaenaleyh 
ortada yeniden mevzuu bahsedile
cek bir aafha kalma.mıttır. Üç 

Ankara, 13 (Hususi) - Devlet 
Demiryolları Zat işleri müdürlüğü 

ne hareket müfettişlerinden lbra· 
him Tahsin Bey tayin edilmiştir. 

M. Eden yolda 
Löburje, 13 (A.A) -M. Eden, 

buraya gelmiş ve Cenevreye git
mittir. 

buçuk sene sonra bu i!in neden Amerika üniversitesinde 
r.tünakaşa edildiğini anlayama .. 
d1m. İnsanın hayatta büyük mu • 
vaffakıyetler gösterebileceğini, 

fakat her hangi bir işin de m~
vaff akşıyelsizlikle neticelenmesi -
rıin hiç te fevkalade bir hadise ol .. 
madığını kabul etmek lazımdır. 

Ben bankamn icra amiriydi.m. Ka
rarları ittihaz edecek meclisi ida
redir ve meclisi idareyi de kontrol 
eden mürakrplerdir. Mürakıpler 

de buna muttali oldu ise o kararı 
icradan dolayı bana ne mertebe 
·mes'uliyet teveccüh eder, kestire· 
mıyorum.,, 

Diğer taraftan Abdurrahm:m 
Naci Bey de şunları söylemiştir: 

"-Bankanın mürakıbı ııfatiyle 
bütün bildiklerimi müddeiumumi
liğe izah eltim. Kanaatimce Ban· 

Vaıington, 13 (A.A) - Fran· 
sız sefiri Dölamar üniversitesinin 
yüzüncü yıl dönümü merasiminde 
hazır bulunmak üzere Nevyorka 
gitmittir. Bu üniversite, Nancy üni 
versitesi ile Sorbona yüz kadar ta
lebe göndermittir. 

Sefire, üniversitenin fahri dok
torluğu tevcih edilmiıtir. Mumai-

leyh Fransa. hükumetinin bu üni
versiteye dört talebenin Fransada 

bir sene tahsilde bulunması için 
tahıisat vermeği karar)aştırmıı ol 
duğunu söylemiştir. 

ıı_....._...._ .... _ııı!lflllm,......lla 
HABER 
Gezintisi Haziranda yapılacak· 

k1nın işleri usulü dairesinde cere - tır. Nereye gitmek istediğini W 

yan etmiştir. Ortada suiistimal yanmızda kaç kişi götünnek iste· 
.. değil, talisizlik vardır. Müesse.. diğinizi 15 Mayısa kadar bildiri· 

senin giritıiği ticari muameleler niz. 
talisizlik yüzünden zararla netice· 

lenmiıtir. Nizanmname bu mu· Kuponlarımızı toplamış 
ameleteri yapmıya müsait oldu· olan okuyucularımız pa
ğundan, banka maksadı te~ekkü .. J t ··he 
1.. . b. h k t b 1 ra vermeuen enezzu une muel\yır ır are e te u un-
mu~ değiİdir.,, l iştirak edeceklerdir. 

' 

SİYASET 
La vrens ve Filbi 

Umumi harp esnasında, me§hur 
İntellicens Servisçi Lavrenıı, peygam
beor sülalesinden gelen §erifleri, Os -
mantılar aleyhine kıtkırtmıştt. Lav -
rens, o tarihten sonra da, İngilterenin 
bu şeriflere ve etraflarındaki Haşimi
lere müzaheret etmesi siyasetini ta
kip etti. 

Lakin, Vahabiler, bundan on se
ne evvel, Mekke üzerine yürüyerek, 
Şerif Hüscyini kovunca ve Arabistan 
yarım adası üzerinde hemen yegane 
müstakil gibi görünen bir devlet ku
runca, Lavrensin başka bir İntelli -
cenıı Servişçiye mağlup olduğu gö -
rüldü. Zira, ayni İngiliz idaresinin 
diğer bir reisi olan Fi!bi, İngiltere -
nin Haşimilere değil, Vahabilere mü
zaheret etmesini, onlara dayanmasını 
öteden beri tavsiye edip duruyordu. 

Llvrens, böylelikle, mağll1p ola -
rak çekildi. Şimdi, Filbi, zahiren Ara
bistanda ba~konsoloı vazifesiyle çalı
şırken, tıakikaten Büyük Britanya 
İmparatorluğunun Arabistan valii u
mumisidir. 

Fakat İngiltere, VahabtlC're bu a
dam vasıtasiyle ne dereceye kadar 
söz geçirecektir? Onlar. bir kere, za
ferin neşesini tatmı,ıardır. Ajanslar, 
İmam Yahyamn iki yüz bin askerle 
yeniden harekete geçtiğini haber ve
riyor. Bir taraftan Vahabilere müz~
heret eder gibi görünen İngiltere. dı
ğer taraftan, onların bütün arabista
na hakim olmasını ve Aden üzerine 
tehditkar bir vaziyet takınmasını, bü
tün İslam aleminde gittikçe mevki 
kazanmasını istememektedir. 

İtalyanlar, İmam Yahyayı takdir 
ederlerken, İngiltere de bu İtalyan 
siyasetine onun için zıt bir §ey yap -
mıyor. 

Hani, karikatürlerde, İngiliz siya
setini, bütün kuklaların ipini elinde 
tutar hai.de tasvir ede!·ler. Cidden A
rabistandaki levha öyledir: Hangi ta
şr kaldrrsamz, altında İngiltere ... Fa -
kat, kuklalardan biri, ipini koparaca -

ğa benziyor! .. . 
Vahabiliğin Büyuk Brıtanya İmpa. 

ratorluğuna tehlike te§kil etmesi 

muhtemeldir. 

B.M.M.de 
13 Mayıs 1924 ~ 

Bükreşte 
Sovgetlerle olan istikraz Tevfik Rüştü B. Kral ta" 
meselesinde Halil B. ihti- rafından kabul edildi v~ 

razi kayıtlar serdetti şeref ine ziyafet verildı 
Ankara, 13 (Hususi) - Meclis 

dün saat IS le Refet Beyin riyas 
tinde topland fi Reis evvela pasa

po~t lay~h.asım~ sür'atle müzakere! 
edılmesının ıstendiğini söyledi. 
Refik Şevket Bey: : 

"- Daihli nizamname muci -
hince bunun bir defa da dahiliye 
encümenince müzakeresi lizm .. 
dır; dedi. Bunun üzerine layiha en 
cümene gönderildi. 

Bundan sonr:ı Y ozgadin Sor -
gun kazasının Karakürt köyün -
den İsmail oğlu Yusuf ve Hüseyin 
oğlu Hüseyin Alinin öl.üm cezala· 
rı kabul edildi. 

Bunu müteakip Menemen şehit
lerinden bekçi Hasan ve Şükrü E
fendilerin ailelerine maat hhsisi 
tekHfile Türkiye - Bulgaristan 
baytari mukavelesinin tasdiki, 
ikamet mukavelesi aktedilmiyen 
devletlerle yapılacak mukavele -
n'lme layihaları kabul olundu. 

Müzayede ve münakasa kanun 
layihasının müze.kereıi Maliye 
Vekili Beyin mecliste bulunma· 
maundan dolayı tehir edildi. 

En son olarak Türkiye cümhu -
riyeti ile Sovyet Rusya arasında 
mün'akit 8.000.000 dolarlık kredi 
meselesi layiha11 müzakere edil -
di. 

Bu esnada İzmir meb'uıt Halil 
Bey söz alarak Türk ve Sovyet 
dostluğundan bahsettikten ıonra 
şu sözleri söyledi: 

- Yalnız Sovyetlerin son kon -
gresinde konu ulan r:ıpor ecnebi 
gazetelerde inti§ar etti. Bu rapor-

' da Sovyet f abrikalarımn çıkardı -
ğı malların kalitesinin dütük ve 
maliyet fiatının yüksek olduğu 

yazılıyor. Bizim Sovyetlerden a -
lacağımız makineler için ayni !e -
yin varit olup olmıyacağı mese .. 
lesini düşünüyorum. 

lktısat Vekili buna cevap vere-ı 
rek makineler muhayyer ola.rak 
alındığından böyle ıeyin varit o
lamıyacağını söyledi ve sözünü 
"dostluk kantarla, ahı veri! mis
kalle,, cümlesile bitirdi. 

Meclis pazartesi günü tekrar 
toplanacaktır. 

Bükreş1 12 (A.A.) - Kral bil'. 
gün öğle üzeri Tevfik Rüıtü Be~ 
kabul etmiş ve sonra kendisini Öf 
le yemeğine alıkoymuttur. Saba~ 
leyin Tevfik Rüştü Beyle M. fit 
leıko, Ankarada imz:ı edilnıİt 
lan l 7 / 10/ 933 tarihli Türk-R 
men hakem, dostluk ve telifi b 
yin muahedesinin musaddak nii• 
balarını teali elmişlerd ir. 

Dün akşam hariciye neıat~I 
binasında Türkiye hariciye vek• 
Tevfik Rüştü Bey şeref ine verdİS 
ziyafette Rom~nya h11.riciye nıtıl 
rı M. Titülesko bir nutuk söyle 
miştir. 

M. Titülesko ezcümle denıitt 
ki: 

- Balkan anlatma mi 
Londr:>. mukavelelerinizin dol 
dan doğruya bir neticeıidir. 
rimizi hazan yanlıı mütalea ed 
ler de olmuıtur. Bu yalnıf nsii 
lea dolayıaiyle yeni doğma.kta 
hn tarihi hakikati sizin önün .. 
derhal tebarüz ettirmek heli 
için bir vazife teıkil etmekt 
Sulha tetneyiz, fakat sulhun, 
ihlale tetebbüs edecek kim•• 
önünde kendisini bekliyen 
bir ceza manzaraıı dikildikçe, 
nız bi; kelimeden ibaret ol 
k1lacağını biliyoruz. Hakiki·'t 
niyet, beynelmilel hukukun 1~ 
linden dolayı vaki olacak nı• 
tenkil icraatından ziyade cinll) 
tinin neticelerini dü,ünmektc 

1 

reddüt eden mütearrizin ha1etİ 
hiyesinde mündemiçtir. Kafi Je! 
cede ıstırap çektir. \( 

Hususi bazı bağlar menıle 
1 

lerimizi diğer bazı meml~ke1 t 
raptetmektedir. Türkiyenın 

nanistanla Sovyet Rusyanın ~~ 
si bir muhabbetine mazhar 0 

ğunu biliyoruz. Siz de biliy0 

nuz ki, Romanya Lehistanıl' { 
küçük itilafın müttef ikidi( 
rnilli tarihimizin her le.ti ae l• 
sinde bilhassa faal gözükmi.if 

0

1ı 
büyük bir milletin de derin Jof 

ğuna mazhard I 
d ,t 

Türkiye ve Romany:>.nın "
1
J 

ğunun parlak bir istikbali "' 
bundan eminim. 

11 aylık varidat yekUıı 
151,5 milyon 

-Bao tarafı ı inci •ytacıa--

11.000.405 10.556.497 Hayvanlar 
.. 

vergısı: 

10.695.044 10.923.508 Kazanç veraisi: 
493.433 399.002 Veraset vergisi: 

35.277.384 33.866.577 Gümrükler varidatı: 
10.637.420 12.666.406 Muamele verıisi: 
2.725.661 4.347.896 Dahili istihlak vergisi: 

327.005 287.807 Av vergisi: 
703.292 592.690 Nakliyat vergisi: 

4.560.445 5.059.098 Damga vergisi: 
, 

1.215.660 1.041.379 Tapu harçları: 
920.776 799.823 Mahkeme harçları: 
559.782 552.668 Pasayort ve saire: ;ııt: 
170.893 35.113 Mülga vargilerden tah• 

27.612.730 25.775.000 lnhiıarla-r varidatı: 

1.258.726 1.847.584 Devlet ormanları: 
1.471.296 1.195.399 Satılan emlakt~n: 

607.529 629.998 Fenerler hasılatı: 
1.260.329 1.153.682 Askerlik mükellefiyeti: 

975.665 1.028.612 Cezalardan tahıilit: 
1.128.575 1.176.131 Müteferrik haııli.t: 

632.024 788.924 Fevkalade varidat: 
S.920.796 6.291.771 Sair varidat: 
9.004.906 9.270.144 Buhran vergisi: 

12.754.752 13.487.779 Müvazene ve~ıisi: . 

150.385.186 151.529.591 Yekun 
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Sümer ve Sumer 
Bir kariim soruyor: 
"Sümer mi denecek, Sumer 12 

tni? .. Bu isimde bir banka var. İs· 
lllİni yanlıı bilmiyor a ... Evrakı Ü· 

:zerine Sümer diye yazmıı .. Bir za· 
nıanJar, kapııındaki livhayı Su-
~er diye değiıtirdiğini ititmit· 

Mayıs Tıbbiyelilerin bayramı dün 
büyük merasimle kutlulandı 

mademki bütün gençlikle beraber memleketin 
kalbinde dolaşan kanısın! madem ki köy memleketin 

kalbidir, öyle ise orada yaşayacaksın!,, 

tını .. Lakin, geçerken dikkatle bak "Sen 
lıtn, 1ki noktası duruyor. Gazete· 
lerdeki ilanlarında ise Sumer diye 
Yazılı ... Türklükle ali.kau ketfedi· 
len medeniyete dair yazılan eıer· 
lerde de bu iıim Sumer diye geçi· 
Yor. içinden çıkamadım. Aılı ne 
İıe b:Idiriniz.,, 

Doğrusu Sumerdir. 
Sümer Bank, kurulduğu vakit, 

bu eski Türk medeniyetinin töhre· 
ti, Türl<iyode, yeni yeni ıüyu bulu· 
Yordu, ismi de henüz münazaalı 
idi. lıte o sıralarda, bütün evrakı 
Sümer diye bastırmıılar, ticari ün· 
vanı da öyle kaydettirip her tara· 
fa o tarzda tamim etmiıler. Buse· 
beple, timdi, dlizeltmek mümkün 
olc:.mıyor. iki noktacığm kalkma· 
sını istemek, hem binlerce liralık 
masrafa, hem ele kargatalıklara se 
bebiyet verecek. 

M:\amafih, böyle yanlı, yahut 
garip isimler pek çoktur. Bir tane· 
si Osmanlı Bankaammkidir. Os· 
manlı de,·leti yıkıldığı halde, bu 
mali firmayı tebdil mümkün ola-

Tıbbiyeliler bayramı dün bü·ı 
yük merasimle ünivenite konfe· 
ranı salonunda kutlulandı. Mera· 
sime tıp fakültesinin Türk ve ccneı. 
bi bütün profesörleri ile bazı dok· 
torlar ve yüz'erce tıbbiyeli, diğer 
fakülteler talebeleri v:ı.rdı. Konfe· 
rans aalonu hıncahınç dolmuıtu. 

Saat on dörtte ıehir bandoıu· 
nun çaldığı İsliklil martiyle mera
sim batladı. Üniveraite rektörü 
Netet Ömer Bey bir nutuk söyledi. 
Sonra tıp fakültesi dekanı Tevfik 
Salim P~§a (Bu yılın bayramı) i
simli bir nutuk söy'edi. lhıan Be· 
yin idares:ndeki deniz muzikaıı 

alnfranga parçalar çaldı. T etrih 
ordinaryusu Nurettin Ali Bey 
"Cümhuriyette tıbbımız,, fiziyolo· 
ji doçenti Sadi Bey "Milli ve tıbbi 
kültü~de hekim,, mevzuu üzerinde 

lllı) or. ıöylemi,lerdir. 

Bir diğeri de "Cemiyeti Akvam,, ... --.-·-··--""'·-.. ·- __ 

ıö~~idür. • . . . Bakırköydeki cina .. 
Bunu, tabıatıle, hıç hır yere reı· 

tncn .t~ac.il etmemişler.Fakat'. ge~e yet tahkikatı 
de dılımıze hatalı olarak gırmıf; 
Öylece yer etmif, kalmıf. "Millet", 
h~tn ilmi hem de tatbiki mi.nada. 
elbet kavm değildir. Sazan -ke· 
~n tanı tercüme olmıyarak- Mil· 
lctlcr Mecli•i diyoruz. Ekseriya 
··c emiycti Akvam0 demekte de· 
Vam ediyoruz. 

Ne yapalım? Sumer medeniye 
tine çift nokta koymıyacağız; fa. 
kat bankanın ismi çift noktalı ola 
tak ... 

İki noktacık ama, silmesi pe 
auÇ: ''";" muraflı ... 

(Vl·rtO) 

Not: 
Riyaziye imtihanını vermekıi· 

~in orta mektepten diploma almak 
1
' i •en bir kariim benden caTe •0 • 

l'~Yor. Çare, riyaziyeyi öğr-enmek· 
tı~. Eu, öyle gözde büyütüldüği' 
tıbj muazzam bir it değildir. Or· 
la, mektep ve liıe tahıili vaıat zc 
kadakj bütün insanların baıarabi· 
1ec:<'ği bir §eydir. Elverir ki, baıır 
d-.n itibaren muntazam surette 
t
.. , 
l>td . ·1 • en geçırı sın ... 

(V. rt.) 

' ................. ' llftıt11ımttlatllllUUfU'1ınllt.llftUllllWIJllllııtttllflD 

Y ollann sesi 
"'1 8u ciddi ve aüzel mecmuanın 
~ıla.'Yıa sayısı okunmağa değer ya
l &.rla doludur. Okuyucularımıza a.., . 

11Ye ederiz. 

Vefat 
f Madam Mazalto Matalon ve· 
\t et .... · · · · b tU ... ıttır. Cenaze meruımı u· 
~ 1\ •aat 13 te Sehıuvar ıokağında 
~'e"· · - k lır . ı •ınagogunda icra olunaca 
· Atleaine beyanı taziyet ederiz. 

Köy kurultayı · 
f1tl~illi Türk talebe birliği t:ıra· 
~ttr "

1
11 tertip edilen birinci köy 

~layı b .. .. t 
~cd· Ç&r§am a gunu saa on 
lltt ~e halkevinde toplanacaktır. 
l'.l l?ı Plaptıda imtihanlardan ıon· 
~~rin e~·leketlerine ıidecek talehe
ır,,,tl 0 Ylere giderek yapacakları 

• t.r 
lır ın programı hazırlanacak· 

Bakırköy emrazı akliye haıta· 

nesinde bir kadının ölümü ile ne· 
ticelenen cinayet hakkında adliyt> 
tahkikatı ehemiyetle devam etmek 
tedil'. Müddei umumi muavinlerir 
den Kamil Bey dün koğuıta gece 
nöbetçisi ile hastabakıcıları istic· 
vap etmiştir. 

Maarifte toplantı 
Dün maarif idaresinde orta ted· 

risat umum müdürü Hasan Ali Be 
yin riyaaetinde bir içtima olmuı· 
tur. Dünkü toplantıda mektepler· 
de yapılacak yeni imtihan !ekilleri 
görütülmü§tür. 

Bakalorya imtihanları 
Bu sene hariçten bakalorya im· 

tihanlarına girmek üzere 300 ka· 
dnr müracaat vardır. Müracaat 
müddeti bitmiıtir. Bundan ıonra· 
ki müracaatlar kabul edilmiye· 
cektir. 

Hayvanlarla müccadele 
Vilayet ziraat müdüriyeti muzır 

hayvanlarla mücadele etmektedir. 

Son ay içinde mülhakatta 85 Y•
ban domuzu, 1 O kurt, 8 çakal, 53 
karga öldürülmüttür. 

Peşteden döndüler 
Pe§te sergisi münasebetile Ma· 

cariıtana gidenler dün dönmüıler· 
dir.Mebuslardan mürekkep heyet, 

Macar Batvekili M. Gömbötün de 
veti üzerine Macar köylerini gez-

mek üzere daha bir kaç gün Ma· 
caristanda kalacaklardır. 

Gülcemalin akıbeti 
Deniz yolları idareıi tarafından 

yeniden iki vapur alındığı için es· 
kiyen Gülcemal vapuru bundan 
sonra aefere gönderilmiyecektir. 

Basküller yapıldı 
Mezba·ha için ıetirtilen baıkiil· 

!er bozulmuıtu. Bunların tamirle
ri b1tmittir. Yakında kat'i kabul 
muameleleri yapılacaktır. 

Bunlardan ıonra muzik:ı ıene 
bazı parçalar çalmıf, tıp talebe 
cemiyeti reisi llhami, talebeden 
Zeki ve Namık Beyler de birer hi· 
tabe ıöyl.,mi,lerdir. 

leşen istiklalin kılıcı nasıl onun 
darlığını, onun öz geçmişini dün
yaya tanıttıysa, Türkün kafata 
sında doğuştan yazılı olan buluş 
kudretini de yarın gene ayni kafa
ların kılıcı ile tanıtacaktır. Çok alkıılanan Namık Bey ez· 

cümle şöyle demiştir: Hür bir milletin hür çalışkan 
kafalarıyrz. Yenil~k ~iammz, ön-

"- Hekim dertle doğar, dert· cülük ülkümüzdür. Biz de yaıın, 
le yaşar ve dertle ölür. Hekim daima bugünden iyi olacaktır. 
kalbi, hemcinsinin ı::ıtrraplannı Sen tıbbiyeli arkadaş! · 
kendinde tophyan bir mihraktır. Sen mademki bütün gençlikle 
Bu ıstırapların teki hazan koskoca beraber memleketin kalbinde do· 
bir ömrü yakabilirken bu ıstırap- laşan fanisin Ye mademh; köy 
lann hepsi içinde yerleştiği kalbi memleketin kalbidir öyle ise ora 
ne yapar? Tıp yaşatan bir ilim- da, hiç olmazsa bir müddet için 
dir ve doğan bilgilerin en önünde yaşıyacaksm ! Bugünler unutma ki 
işte bunun için gider. senin yarınını hazırlıyacaktır.,, 

tnsam anlamanın ne güç bir iş Hitabelerden ıonra şehir ban· 
olduğunu, maddeyi ıı.thu yıpra- dosu milli havabr calmış ve mera· 
tan, ömrii kemiren-bir iş olduğu- sim bitmiştir. Dün gece de Park 
nu yalnız hekim o!anlar ve hekim otelde bir balo verilmiştir. 
olacaklar hissederler. ·-N-·--d"' ... ;""""nrwınınnE'""'f ........ ".-dıını•:uUBH7•"m-

Hekim göze göriinmez bir a· e ım en ıDID 
l~mde, milyonlarca__ vahidi. kiy~sı cenazesi kaldırıldı 
dıye kullanaımyacagnmz bır duş- . 
man ordusu içinde çalışır. Onun Karaıümrükte bir otomo~ıl al· 
hayatı baştan başa mücadele de- tında kalarak yaralanan pohs Ne· 
mektir. dim Efendinin öldüğünü dün yaz· 

Röntkcnden hazan omm elleri 
kararıyor, kolu kömürleşiyor. 
Omriinün ışık kapılan kapanıyor. 
Fakat bu canını kavuran ışık o 
nun tertemiz alnına siyah bir leke 
değil, insanlığm en büyük ~eref 
nişanını, en nurlu tacı yerleştir
mektedir. Tarih Türk tıbbına şim
diye kadar gözleri kapalı kaldı, 
daha dün Türk milletine olduğu 

gibi. .. 

Fakat kınında durdukça keskin· 

10 llraaı gitti 
Şileli kömürcü Mehmet Aba .. 

noz sokağında dolatırken 10 lira· 
ıı çalınmıttır. Hınız Herant yaka· 
lanmıttır. 

Ceket h1raızı 

Metrutiyet caddeıinde Papu 
oğlu yapısında. çalıtan ameleder 
Mehmedin aıılı bulunan ceketin= 
ıabıkalı Ahmet çalmıf, kaçarke. 
yakalanmııtır. 

Kotarken dUftU 
Kadıköyünde Y eldeğirmenindı 

oturan Saime Hanım1n 9 ya,ında.· 
ki kızı Nuriye elinde sürahi ile ko 
tarken yere düşmüş, kırılan ıüra• 
hinin parçalarından dudağı yara• 
)anmıttır. Nuriye hastanededir. 

Yangın 

Dün gece ıaat bir raddelerin· 
de kurtulu§ta Kiliıe ıok:ığında üç 
evi tamamen ve bir evi de kıımen 
süpüren bir yangın olmuttur. Di • 

mitri, Dimitraki Efendilerle Oran· 
Y• isminde bir kadına ait olan bu 
evin yanmaıında Madam M:ıryam 
adlı hiri.uin evinden çıkan yanırn 
sebep olmuıtur. Zabıtaca. tahkikat 

yapılmaktadır, l 

mııtık. Nedim Efendinin cenazes· 
arkada9ları tarafından kaldırıl· 

mı§, ıoför Ali Behçet tevkif edil· 
mittir. 

Geri kaldı 
Talebe birliiinin 18 Mayısta 

yapılacak olan gezintisi imtihan· 
ların 20 Mayısta baılaması üzeri· 
ne geri bırakılmı§hr. 

Atlı müsabakalar 
Sipahi ocağı ilk bahar içinde 

yapılmak üzere üç manialı at ko· 
ıuau müıabakaıı hazırlamı§tır. 

Birinci ko§u yirmi beı, ik' nciıi 
yirmi yedi mayııta, üçüncüsü bir 
hazirandadır. Müsabakalar Tak· 
sim stadında yapılacaktır. 

Seyhanlı katil 
Seyhanda ad:ım öldürmek ve 

kız kaçırmaktan suçlu Arap Sezai 

iıminde biri, lıtanbulda yakalan· 
mıttır. Sultanahmet ikinci ıulh 

ceza hakimliğince h'lkkında tevkH 
kararı verilmittir, Seyhana gön· 
derilecektir. 

Romanyalı talebe 
Salı günü Romany:ıdan ailele· 

riyle birlikte betyüz kadar Ro· 
manyalı talebe gelecektir. Tale· 
beler lstanbulda dört gün kadar 
kalacaklardır. 

Bir tayin 
Belediye tanfından Büyüka· 

dada bir ıikiyet memurluiu ihdaı 
edildiğini yazmıftık. Bu memur· 

luğa belediye zabıtası üçüncü ko· 
miıerlerinden Talit B. tayi.n edil
mittir. 

Fransız belediyeci 
Haber aldıiımıu. göre Pariı 

belediye meclisi re:ıi M. Fike ma· 
yısın yirmiıinde ıehrimize gele· 
cektir. 
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<;ö'Ziüffk ... _____ _ 
Müspet kanun 
Yeni matbuat kanununun müı· 

bet mahiyette olmaıı ve matbuat 
ve netriyatı direktiflemeıi lüzu -
munu geçen yazılarımd:t. itaretle
mittim. Bugün kanunun müspet 
mahiyetinin ne suretle tebarüz 
edebileceği hakkında bazı izahat 
vereceğim. 

Matbuattan beklenilen hizmeti 
batlıca altı kıam:ı ayırabiliriz. 
Bunları ehemmiyetleri sıraaiyle 

kaydedelim: 
lrtat, tenkit, tenvir, bedii hi11i 

tenmiye ve tatmin, halkın fikri 
zevkini temin, günün hadisatını 

tesbit .. Bütün netriyatın bu altı 
esas dahiline sokulabileceiini 
tahmin ediyoruz. Filhakika irıat, 

milli ülküyü tahakkuk ettire • 
cek bilgilerin halk araıında neı· 
ri, tenkit milli menafie taalluk e· 
den meıailde görülen hata ve nok· 
a:ınların iıaretlenmeai, tenvir,ilmi, 
fenni, tarihi yazılarla muhtelif 
yafta ve muhtelif bilgi ıeviyeıİn· 
de olan fertlerin malumatının 

tevsii, bedii hissi tenmiye ve tat· 
min, sanayii nefisenin muhtelif 
şubeleri hakkında yapılan ne!ri
yat ile bedii ülküyü yükıeltmek 

ve nihayet roman, hikaye, fıkra 
gibi yazılarla muhtelif tahıil sevi• 
yesindeki halkın "ruhi gıda,, ıını 

vermek suretinde tecelli eder. 
Bunlara günün hi.diıatını bildir • 
mek gibi mihanikt bir vasife. de 
ili.ve olunursa matbuatın faalıyet 
sahası çizilmit olur. 

Bizce yukarıda saydığımız va• 
zifelerden bir kı~mı daha ziyade 
gündelik gazetelere ve diğer k11• 
mı d 1ha ziyade mevkut mecmua • 
lara taalluk eder. · 

Gündelik gazeteler.in batlıca 
üç vazifeıi tenkit, halkın fikri 
zevkini tatmin, ve günün hadiıa· 
tını bildirmektir. İrşat, bedii 
hisai tatmin, ve tenvir vazifeleri 
de daha ziyade mecmualara taal

luk eder. 
Müabet bir matbuat kanununun 

ilk nazarı dikkate alacağı şey 
matbuatın faydalı mevzular Ü· 

zerinde faaliyet göıtermeıi ve 
yanlıt yahut batd ne!riyatla ef· 
karı umumiyeyi iğfal yolunu tut • 
mamaaıdır. Bilgiyi tahrif eden 
neıriyat, mağf Uf yiyeceklerle kı • 
ylS edilebilir. Belki birinciıi 
ikincisinden muzırdır. llim bil • 
gilerini tahrif eden neıriyatı 
da durdurmak aeli.hiyetine ma • 
liktir. Bu durdurmak hareketi 
menfi mahiyette teli.kki edilme • 
melidir. Bilgilerin münakafaya 
müstait olanlarında içtih1t ser • 
beılisi bakidir. Ancak münaka· 
sa edilemiyecek bilgiler vardır ki 
bunların üzerinde yapılacak tahri 
ht mazarrat verir. Tarihi bilgiler 

bunlardandır. 

Müspet bir matbuat kanu • 
nu ne!riyata terettüp eden vazife· 
)er hakkında birer direktif itaret
lemelidir. Bu İ§aret1eme matbu· 
atı kayıt altına ve yekn:ıaak bir 
hale sokmak suretiyle değil yalnız 
verimli surette neıriyatın ne gibi 
!eraitte mümkün olabileceiini 
gösterme mahiyetinde olmalıdır . 

Kanun İr§atta: Demokratik 
prensipler üzerinde fikir yürütül • 
mesini, tenkitte müıbet bir uıu • 
lün takip edilmeıini, fikri zevkin 
btmininde umumi seviyeyi yük· 
seltecek tarzın esas tutulmaıını, 

günün hi.diaatının bildirilmeıin • 
de büyük bb· doğruluk kayguıu 

ile hareket edilmeıini direktif 
M. Gayur 

-Devamı 8 nci sayfada-



4 HABER - Aktam Postası , Fıkra müsabakası 
1 HABR'in G• ı· k 
hlklyeleri JZ 1 apı... En iyi, en güzel fıkraları bize gön-

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ du«•~rinyazılan; bun~ne~~~ 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 

8 · f d k' b kınız dıg~mı bilirdi. Fakat, çekme kilit-- ncı say a a ·ı resme a . - maması, seçme olması ve okunaklı 

lstanbula büyük bir vapurla 

portakal getirmiş olan Trablus!am 
lı Ihsan Efendi, nişanlısından bir 
mektup a lmışh. Genç kız, şöyle 

yazıyordu: 

"Ya habibi, 
"Öyle zannediyarum ki, mem· 

leketine döndüğün zaman, büyük 
bir hayret içinde kalacaksın ... Zi
ra, evını değişmiş bulacaksın ••. 

Sen, düğünümüz için, uzak yerler
de servet aramağa gittin... Fakat 
ben? ... Ben? ... Hele gel, anlatırım .. 
Oyle §a!acak, öyle şaşacaksın ki .• 

"Gözlerim. yoldadır ... avdetini 
bekliyorum ... ,, 

İhsan Efendi: 
- Allah allah ..• Bir aciz kız, 

amcamın kızı ve nişalım Zübeyde, 
viran evimizin içinde kapalr yaşa

dığı müddetçe nereden servet edi

nebilir? ... Buna imkan mı var? ... 

diye dü§ündü. 

Birden bire, şüphelendi: 
- Sakın, gayri meşru yollara 

ıapmaım? •.. 
Ve, kardetlerinden birine: 
"Yengene göz kulak ol... Ne 

yapıyorsa bana bildir ... ,, diye yaz-

dı. 
Aradan iki haf ta geçmitti ki, Ju 

cevabı aldı: 
"Zübeydenin ahvalinde bir 

gayri tabiilik var ... dalgın dalgın 

dolatıyor .•. 
Birden bire şarkılar aöylemeğe 

başlıyor ... 
"- Hele lhıan gelıin görecek

ıiniz, o zaman benim ıize ne saa
det getirdiğimi göreceksiniz!... 
-diyor. 

"Birdenbire,' uyanıp sıçrama • 

i• ba§lıyor ..• 
"Cebinden bir takım altınlar 

çıkarıp gösteriyor... Bunlardan 

hepimize beşer onar tane verdi. 

Kendi de beynuna ve batına beşi 
bir yerdeler taktı ... Lakin, bunları 

nereden bulduğunu soruyoruz; 
söylemiyor. 

"Geceliyin odasında da yatma

dığını f arkettim ... Geçen aktam, 
usulle evden çıktı. Kayıkhaneye 

gitti ... Arkasından takip ettim ..• 

"- Sakın zengin bir tacirle fi
lan münasebet peyda etmiş olma· 

sın? ·diye düşündüm.· Yoksa, pa· 

raları ondan mı alıyor? ..• 

"Fakat, kayıkhaneye gittiğim 
vakit, yengemi bulamadım ?Kayıp 

lara karıtmııtı ..• 

Sabaha karşı eve avdet etti •.• 

"Hulasa, halinde bir fevkalade

lik var ..• Bana kalırsa, sen, bir a

yak evvel memleketine dön ... ,, 

lhsan, lıtnabulda işlerini çabu· 
cak te viye etti Tam vapura bine
ceği gün, yukarıki mektubu yazan 
kardetinden şöyle bir telgraf aldı: 

"- Yengem, evvelki aktam, 
gene kayıkhaneye gitti. Fakat, ar

tık izini kaybettik. Bulamıyoruz. ,, 

Ihsan, azap içinde memeleketi

ne döndllı»Bütün akraba11, onu, ağ 

lıyarak istikbal ettiler. Zübeyde 

hali. ortaya çıkmamış... Denize 

d:iterek boğulduğu tahmin edili

yormuş ... Çünkü, kendisini, şeh
rin bir yerinde görmemişler ... 

Araplarda matem uzun sürer ... 
Ihsan da, bütün ev halkıyle bera

ber, ağlandı, döğündü, durdu ... 

8ir hafta aonra, Zübeydenin 

odıuına girdi. Maksadı, gönderdi

ği mektupları bir kere gözden ge

çirmek, hatıraların: yadetmekti. 

Niıanlısının bunları nerede sakla-

' 

liydi. Kırıp açtı. yazılmaıı lazımdır. 
Mektuplar, hakikaten orada, 

fakat, yanlarmda, bir de pek es
kimiş kağıt var ... Adeta bir hari

ta ... Bir bina planı ... 

Zübeyde, bunu, buraya nıçın 

saklamış olabilirdi? ... Ihsan, evve

li, lakaydane, sonra gittikçe ar
tan bir merakla tetkik etti. 
"- Bizim evin planı ... -diye söy 

lendi.- Fakat, bunun mevcudiye
tinden hiç te haberim yoktu ... 

Zübeyde, kendisinde böyle bir 

şey olduğundan asla. bahsetme
mişti. Demek ki, ben gittikten son 

ra bunu nerede bulduysa bulmuş ... 
Fakat!! ... ,, 

Kayıkhane tarafında dikkati 
temerküz etti ..• 

"- Garip şey ... Burada, fazla 
bir oda gösteriliyor... Adeta bir 

mahzen ... Merdivenle iniliyor .•. ,, 

Aklına, birdenbire, ~iraderinin 
mektuplan geldi. Hemen kalktı. 

Kayıkhaneye gitti ... Planda göste
rilen tarafta dört ciheti muayene 
etti ... Dıvarlarda hiç bir fevkala • 
delik, gayri tabiilik yoktu ... Zaten, 
mahzenin merdiveni de, dıvarlar • 
dan iniyor gibi değil, zemine bağ
lı gibi gösteriliyordu. 

Gözlerine son zamanda yerin
den oynamış döşeme tahtaları iliş

ti. Bunlardan ikisini çekip kaldır-
dı. .. 

Bir kapak halinde açıldılar ... 
İhsan, gayri muntazam bir mer

divenin ayakları altında açıldığım 

gördü. lnmeğe başladı ..• 
On beş yirmi basamak alçaldık

tan sonra, bir yeraltı odasına gel
mişti. Kayıkhanenin bilinemez 
hangi tarafmdan giren bir ziya. 

burasını aydmJatıyordu. 

Garip şey ..• ihsanın dedesi, hı 
evi elli sene evvel aldığı halde, bu 
bodrumun mevcudiyetini kimse 

keşfedememişti. 

Öteye beriye kırık dökük eşya 
atılmıştı. Bir testi, bir mangal, biı 

masa ... 

Bir de büyük sandık ..• 
En alakayı calip, herhalde bu 

sandıktı. içinde ne olsa gerekti? ... 

lhsan, anahtarın sandık üzerin 
de bulunduğunu görünce, çevirdi. 
Sonra, kapağı açtı. 

267 - Sağırlar 
iki sağır karşılaşmış. Fakat bir

birlerinin sağır olduğunu bilmiyor 

!armış. Biri sormuş: 
- Merhaba .. Nereye gidiyor

sun kahveye mi? 
- Hayır canım çarşıda ne işim 

var? Kahveye gidiyorum. 
- Ya? Ben de kahveye gidiyor 

sun sandımdı. Ne ise güle güle 
benden de selam söyle. 
Demiş ve anlaşarak ( !) ayrıl

mışlar. 

268 
Çapa: Halil 

Bahis 
Adamın biri bir gün gazinoda 

oturarak bira ıçıyormuş. Epey 
müddet oturduktan sonra canı sı

kılarak kalkacağı sırada bir arka

daşı gelerek masasına oturmuş V< 

şuradan buradn konuşmağ abaşlt 
mışlar. Kurnaz bir adam olan ar

kadaşı demiş ki: 
- Azizim ben şu masada du· 

ran birayı bardağa dokunmadan 

içeceğim. 

- İçemezsin. 
- İstersen bahse girişelim. 

- Girişelim. 
Pazarlıktan sonra bir kuruşa 

karar kılmışlar. 

Adamcağız, birayı bardağı ağ

zına dokundurmadan nasıl içeceği 

ni düşünürken arkadaşı bardağı 
kaldırdığı gibi bir hamlede bira

yı ıçmış ve: 
- Al azizim kuruşunu. Bahsi 

kaybettim. 

Diyerek çıkıp gitmiş ve bu su -
retle bir kuruşa bir bardak bira iç . 
mış. 

Sultanahmet: Na7miye 

269 - Zabitin suali 
Bir zahit talim esnasında bir 

nefere: 

- Niçin geri kalıp ta sırayı bo
zuyorsun? Muııtazam adım atsa-
na! .•• 

- Hayır beyefendi, onlar ace
le edip çabuk gidiyorlar, yoksa 

ben geri kalmıyorum ..• 

270 - Baba ile oğul 
Karşılaştığı manzara, ona bir Çocuk - Baba! Bana davul al! 

çığlık koparttı: Baba - Oğlum! Başka oyun-
- Zübeyde... cak iste. Davul alırsam sonra beni 

Filhakika, Zübeydenin na§ı: çalışırken rahatsız edersin. 

sandığı yarı yarıya dolduran kü- Çocuk - Yok, baba! Sen çah-
meyle altının üzerinde, büzülmüş, şırken çalmam; uyurken çalarım. 

t d Ordu O. l\Iek. A. Fuat ya ıyor u. • ...,_._...___.. ............ --...... _ .... =. Sonradan anlaşıldı ki, ihsanın ................................................ • •
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durumu keşfetmiş, fakat, işi mey· ..,, • ii 
dana varmak için, delikanlının av- eglence yerlerı !i 
delini beklemişti. Bu zaman zar· !! 
fında iıe, ihtimal altınların altını 1 SiNEMALAR : g 
aramak için sandıgın içine girmiş, lPEK: Gece yarısı klübü ~ 
yahut fazlaca eğilmiş, kapak, Ü· ı MELEK: Viyana hasreti ~ 
zerine düşerek, üzerine kapanmış, ! ELHAMRA: Kırık mabude i~ 
kildi, içerden açmak imkanı hasıl İ· SARAY: Vatandaş silah başına H 
olamamıştı. ı SUMER: Çılgın uçuş. f: 

Büyük bir servete kavuşmak, TURK: Boğaziçi şarkısı ii 
ihsanı, bir türlü teselli edemedi. I ASRI: Bir sa1t~ik milyoner H 

(Hatice Süreyya) IŞIK: Beyaz rahıbe. H 
... -·-··-·-·-----·-••u••••••••• ı! ŞARK: Hayat budur. ~ Şikayetler temenn!!!:" 1 ALKAZAR: Mami ! 

.., ı: HiLAL: Meçhul doktor. / ! 
Oglunu arıyor :! ALEMDAR: Prenses Nadyat H 

Antepli Ahmet oğlu Hamdi ve PvıLDIZ, Hata. ' 1 
annesi Zekiye Hanım 16 seneden- !I MlILI: Bir millet uy~nı~~r. . 1 
b · d · · b'I d"kl · H d" 1 HALE· (Üsküdar) Bın ıkınca gece erı a resını ı me ı erı am ı r: · 
Ef . k d . M'' l" l : KEMAL BEY. :Halkın kızı. endı ar esı urse ı arıyor ar. !: · 
Hamdi Efend.inin adresi Gedikpa- li FERAH: Ankara postası ı 
şada Pehlivan sokak bila numara H FRANSIZ TiYATROSU: Kuk1al.u. • 

hanede • .......... ::::::::::::::::::. • !::::•::::::::::::::::::: ••••••••• 

13 Mayıs 1984 

Nakıl ,,e tercGme hakkı mahfuzdur 

Yazan: M. <iayur 

-39-

Cunıa, Pazar ve 
Madenler 

Madenlerle §İbih madenler arasın
daki farklar şunlardır: 

1 Civa müstesna bütün madenler 
sulptur. Şibih madenler ise gaz, sulp, 
mayi ha!lerinde bulunur. 

2 - Madenlerde madeni cila deni
len bir parlaklık vardır. Şibih ma
denlerde bu yoktur. Yalnız bazıların· 
da cam cilası vardır. 

3 - Madenler hararet ve elektri
ği çok naklederler. Şibih madenler az 
naklederler. Yalnız idrojen, grafit ve 
karni r .ömürü elektriği naklederler. • 

Madenlerin elektrik nakilleri hara
retin çoğalması ile azalır. Sıfır mut -
lakta yani 273 de azami derecesini bu· 
lur. Şibih madenlerin nakiHiği ise ha 
raretin çoğalması ile çoğalır. 

4 - Madenler tel ve levha olabi
lirler, şibih madenler olamazlar. 

5 - Milihler tahlil edildiği zaman 
madenler Katod'a ve !fibih madenler 
anod'a gider. 

6 - Madenlerin ekseri humuzları 
su muvacehesinde "es.ıs" hassasını 

haiz cisimler vücude getirir. Şibih ma 
denlerin ekseri humuzları su muvace 
hesinde hamızları vücude getirir. 

Alkalen - Kalevi madenlerin "Lit
yom, Sodyom, Potasyom, gibi" ve tÜ· 
rabi kalevi madenlerin huzumlan su 
ile doğrudan doğruya birleşir. Kuv· 
vetli esası olan idrat == maiyet'ler vü
cude getirir. Diğer madenlerin hu -
muzları doğrudan doğruya İmtizaç e· 
derek maiyet vücude getirmezler. 
Bunların maiyetleri münhal milihle
rinden birinin sudaki mahli'ilünü ya 
maiyeti sodyom yahut maiyeti potas
yom mahliıliyle muamele edilerek ya
pılır; Mesela: 

Cu S 0' + 2 Na O H = Na' 
S 0' + Cu {OH 2 

1 

Zn S 0' •· Z Na O H - Na2 

S 0' Zn (0 H) 2 

MADENLERiN HlKEMI HAS
SALARI - Madenler gayri şeffaf, 

ekseriyetle beyaz, beyaz sincabi veya 
beyaz mavi renktedirler. Bazılarının 
renki farklıdır. Altın sarı, bakır kır • 
mızı renktedir. 

Sikleti izafiyeleri: Madenlerin sik· 
leti izafiyesi 0,59 "lityom" ile 22,5 
bının veznine denir. Madenlerin sik
leti izafiyesi 0,59 "linyom" ile 22,5 
"osmiyom" arasında tahavvül eder. 
Çinko 7,1, kalay 7,3, demir 7,8, bakır 
8,1, gümüş 10.5, kur§un 11,37, cıva 
13,55; altın 19,3, pliıtin 21,5 tir. 

Sikleti izafiyesi beşten aşağı olan 
madenlere hafif maden denir. Alü • 
minyom "2,56" bir hafif madendir. 

Madenlerin kaffesi elektriki nakle
der. Fakat hepsi ayni derecede nak
letmez. En nakil olan gümüş, bakır, 
alüminyom'dur. 

Madenlerin kaffesi az çok zeveban 
ederler. Fakat zeveban - 39 ile 2850 
arasındadır. Civa - 39, sodyom 96, 
kalay 232, kurşun 227, çinko 619, 
kalsiyom 800, gümüş, 960, bakır 1083, 
altın 1062, demir 1530, platin 1755, 
ve Volfram 2850 derecede zeveban e
ederler. 

Madenler levha olabilirler. Levha 
olmağa en müsait maden altındır. Yir 
ıni beş binde bir milimetre kalınlığın
da altın levha yapılabilir. Gümüş, ka· 
Jay, alüminyom, kuı·şun, tlemir, altın ka· 
dar levha haline konamaz. Bizmüt 
gibi bir kaç madenden hiç levha yapı
lamaz. 

Madenler tel haline de konabilir. 
en fazla tel olmak hass<>.sına malik o
lan altındır. Bir gramlık altından 
2500 metre boyunda tel yapılabilir. 

Demir veya bakır da tel olmağa 
müsteittirler. Kurşundan pek ince tel 
yapılamaz. Tel halindeki bir madenin 
ucuna bir madde bağladığımız zaman 
madenin kopmamasına onun metaneti 
denir. Müstamel madenler içinde en 
fazla metaneti olan maden demirdir. 
Kutru bir milimetre olan demir tel 
250 gramlık siklete tahammül eder. 
En metin maden kobalt'tir. Bir mili • 

Salı günleri çıkar 
1 metre kutrundaki teli 425 kilo kaldı • 

rır. 

Madenlerin sertliği baıka baıka • 
dır. Sodyom, potasyom gibi maden • 
ler tırnakla çizilir. Çelik camdan da· 
ha serttir. Bakır, gÜmÜJ ve altının 
sertlikleri azdır. 

Madenler çekiçle döğülcrek tavla• 
nırsa keıafetleri çoğalır. Elektrik na• 
kıliyetleri azalır, daha sert veya elastiki 
bir hal alırlar. Madenler ısıtılıp beta• 
etle soğumağa bıı·akılırsa eski hassa• 
Jannı alırlar ve buna da tavlama de .. 
nır. 

KiMYEVi HASSALARI - Adi 
derecei hararette kuru oksijen ve ha· 
va madenlere tesir etmez. Mutedil 
münasip hararetlerde altın, gümü§, 
platinden başka madenler oksijenle 
birle,erek humuzlar vücude getirir • 
ler. 

Civa havada ısıtılırsa oksijenle bir· 
leıir ve kırmızı pullardan mürekkep 
humzu civa'ya tebeddül eder. 

Erimiş kur§un üzerinde bir taba • 
ka hasıl olur bu humzu kurıundur. 

Demir, çinko, alüminyom, mai· 
nezyom hava temasında ısıtılırlarıa 

yanarlar. 
Demir hava temasında fazla ısılı• 

lırsa etrafa F e 1 O 1 
- humzu rabii de• 

mir'den ibaret kıvılcımlar saçar. Mağ• 
nezyom havada şiddetJi bir ziya ile 
yanar ve humzu mağnezyom = Mg O 
halinde beyaz toz halini alır. 

Sodyom hoa ve oksijen tema11n• 
da 111trlırsa sarı bit· ~ule ile yanar. Po• 
taayom ise menekıe liir §Ule ile ya • 
nar. 

Altın, gümü!f, platin hariç maden• 
lerin hepsi rutubetli havada mütees .. 
sir olurlar. Ve tahammüz ederler, ya• 
ni humuzlanırlar. 

Demir ratip havada humu2laıarak ı 
3 H 0 ' ve Fcı O t-kibindeki ,,,,_. 

tahavvül eder. Demiri pastan koru• 
mak için üzerine yağlı boya sürülür• 
Yahut galvanize edilir. Yani Üzerine 
bir tabaka çinko kaplanır. 

Sodyom'un hava temasında karbo• 
niyeti sodyom haline gelmemeıi içiıt 
petrol veya neft yağı içinde muhaf a • 
za edilir. 

Madenler Klorla birleşerek madr 
ni klorlar, kükürtle birleıerek made" 
ni sülfürler, azotla birleıerek madeııİ 
Nitratlar vücude getirirler. 

HALITALAR - lki yahut fazlıı 
madenin birleşmesinden husule ge • 
len terkiplere halita denir. Eğer ma• 
denlerden biri civa olursa halitaya a " 
malgam denir. Halitaların kendileriııİ 
terkip eden madenlerden ayrı bir ta• 
kını hassaları vardır. 

Mesela: Altın ve gümüş yumuşıllı• 
tır. Fakat Altın - bakır, gümüt • -ba • 
kır halitaları serttir. Saf bakırda ıa• 
labet azdır. 

Tutya-bakır halitası olan prinç ,,e 
bakır - kalay halitası olan tunç ise d~; 
yanıklıdırlar. Kurşun kolaylıkla erı 
ve kalıba girer. Bunun için bu ına ; 
denle matbaa hurufatı yapılır, f akil 

yumuşak olduğundan münaıip ınik • 
tarda antimuan ve kalayla bir hali.tıı 
yapılır ve matbaa harfleri imal edil~ 
Matbaa harfleri yüzde 55 kurşunı 
kalay, 25 antimuandır. .,ı 

Halitalann çoğu levha olmakta ·rıİ 
hararetle elektriki r.akleden kendiler' V 

·d' Jer· terkip eden madenlerden gerı ır 
11

• 

veban edereceleri terkiplerindeki rt1 

denlerinkinden dundur. tY 

Kurşun - kalay - bizmüt halit11
•

1 
•e' 

d ~C\ lan Darse halitası kaynar su a def' 
ban eder. Halbuki bu üç madel1 ... ıt 

e.;eu-en dun zeveban eden kalayın :ı 

derecesi 232 dir. del'" 
MADENi FiLiZLER - }\-1ıı bİ• 

}erin istihracına elverişli olarak ~~ıiıl' 
atte bulunan mürekkeplere rnadcl1f bıS' 
.... dl Blr 5" rı mınore er er. un a ııat' 

lunmaz gang denilen toprak ,,e 
parçalan ile karışıktırlar. • filİı 

Madenleri istihsal için ev~~lt1 so"" 
lcr toprak ve taştan tefrik edılır• çı"" 
ra kimyevi usulle maden filizden 
rılır, 
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Şehirliler plaja giderken 
r·· . köylüler nasıl eğleniyor? 
urk Hanı kılıcını çekti; raki- Istanbulun 3-4 saatötesinde bir köyde 

bini d •• }} ..,,, d "boyuna adam çiğneniyor,, diye şehire ue oya çagır ı gelmek arzusu yok 

l 
Hep;miz tehir:ilerin bot vakit· zamanda perukar salonu vazifeıi. 

Çih J lt k k rı h h !erini nasıl geçirdiklerini inceden hi de görüyor. 

•1-uen a ın a . an oca '-'elJ un ne - ~:e:ae p~~~r::::eyap:ı:~!::1, ~;:: tih~;::~!.ı:!~::::::ı:~i:r;~~:~ 
rı·nı·n gollJnU Je,tiı•ştı·ren bu s·nemaya veya dansinglere gider. da duran gramofonu gösteriyor. U ~ ' , ler. Paraları yok.a Beyoğlunun Hakikaten bizim halk gramo • 

J l l k l kaldırımlarında sinema resimleri ·I fon ve radyoya daha doğrusu mu· auam ar a aşı atı maz ni ve t,tlıcı dükkanlarının vitrin· sikiye müthitmer:ıkh. 
lerini aeyı'\-lerek gezerler. Y :ı.hut Plaklara bakıyorum: Neva ga • 

d, ~~ne 1717. Petersburg sarayın· ru çölü geçtiler. Ve Hiyve tehrinin liler Rusb ra oldukça mühim bir ta "temiz ve sıhhi hava almalıyım, zel, hicaz §arkı, telgrafın telleri 
fi t\i U~ük bir faaliyet va~·. Çünkü yüz mil ötesinde Ceyhun nehrinir. kaç hücum yaptıkları halde hiç adale' eri harekete getirmek için tarkı, Ankara Türküıü, lıtiklal 
~•y 11 •nıparator büyük Petro orta ikiye ayrıldığı bir mevkie ulaıtı . muvaffakıyet gösteremediler . yol yürümeliyi.m.,, sıhhi felsefesi • marşı, ay ay ne görüyorum? Rum· 
l~t\ aya doğru bir sefer yapacak 0 • lar. Dördüncü günü sabahı Rus nÖ· ni dü,ünerek şehir haricine çıkar· ba .. Demek bu iptila Havaen ada-
~lb teneral Bekoviç Çerkaakiyi Susuzluktan ölmek dereceleri betçisi bir Hiyvelinin elini sallıya· lar ve yürürler. )arından uçarak ti buraya kadar 

~l etnıitti. ı' ne gelen askerin suya atılışları gÖ· rak siperlere doğru yakla,tığın• Halbuki köy halkının bo, va .. gelmit .. • 
'ı"daen.eral imparatora seferı· hak· ı 1 k d kitlerini nasıl geçirdiğini pek az Kahveci benim ıerefime crramo· ıt ., rü ec.e §ey i. Hiç bir mahlukun görüp Hiyveli: • ı2ahat verı'yordu: 

1 
v d k h kı'mse bi'ir. Cum:ı. günü biri• için fona İatı·kıa·ı martını koydu agzın an çı tığına i timal verile- - Elçi .. Elçi .. diye bağrıyor ve ,. " 

t~:: Buraları çok zengin, faka.ti miyen haykırı,larla silahlarını a- elinde tuttuğu bir mektubu sallı· ıehirden otomobille üç dört saat Soruyorum Bana cevap veriyor-
'tnliği niıbetinde tehlikeli yer· tarak suya atıldılar. Ve boğalar yordu. mesafede bir köye gitmittim. Kö. lar: 
\..'ır. Hiyve Türklerı' o"lu··mu··n 'b" · t'l B . . B .. ..b . k d yün yegane oturulacak umumi yeri - Bıuka egwlenecek ~ gı ı au ıç ı er. u ara yırmı otuz unu goren no etçı en isini ~ 

yerınız 

~ında yılmıyan insanlardır. kiti de boğularak suyun akıntısı doğruca ceneralin huzruna çıkar· olan kahveye girdim, oturdum · yok mu?. 
~~ 1 mağlup etınek çok güc bir ile kaybolup gitti. dı: B:r kaç defa herkeı aıra ile bana: _- Var .. 
l\h~ledir. Maamafih bizi~ si· Yirmi dört ıaat ıüren hir istira·! Mektupta Şir Gazi han kendi • - Merhaba, merhaba .. diye se • 
rı...1 lrınıız onlarınkinden rok ve h t d ld . ı· . d d'J" lam verdi. Ben de bitb.bi iade et • 
·q ,,. at an sonra or u sayı ı ve yenı · sın en af ı ıyor, görüşmek üzere 
~~ın ömründe görmedikleri den nizama r.okuldu. Neticede bo· kendisini Hiyveye davet ediyor ve tim .. 
Orı) ta malikiz. Bununla beraber ğulanlarla beraber 1000 kitinir: zaten kendisinin Rusyaya_tabi ol· Kahveyi tetkik ediyordum Et .. 
)th 'l't mağlup edinciye kadar çok yolda telef olduğu anla,ıldı. yol< mak istediğini yazıyordu. Cene . rafı çepçevre rafa benziyen bir 
\u ~\cağımı zannediyorum. Çün- çıkan ordu 5000 kiti olduğuna na· ral buna çok memnun oldu. V t: tahta minder çevirmi,. Köylü da -
bil :: boylu ve büyük kafalı olan zaran mevcudun beşte biri mahvol derhal yanına bin kiti alarak Hiy· yılar bunun üzerine bağda! kurup 
~~ ~lar, içinden altın akan muftu. veye hareket etti. Şir Gazi har. oturmuşlar. lskemle'ere pek iltifat 
İftil'ıll~Yhun nehrinin yolunu de· Bu vaziyet ceneral Bekoviç. kendisini büyük bir debdebe il< eden yok. Zavallılar, ortad:ı ıaş • 
İ~in 1tler ve evvelce Hazer de- Çerkonıkiyi büsbütün enditeye karıılıyarak doğruca sarayına mi· km duruyor!ar .. 
~·'\ a.ka.rken Aral denizine çe- dütürdü. Bunun neticesinde mu . safir etti. Aylarca çöllerde yt Duvarlua bakıyorum, bir iki 
811 ttdir. harebeye tutuşmadan evvel Hiy · rümekten bitkin bir hale gelen Be· sene evvel lstanbulun kenar ma .. 

1 
~ h\l ka.dar büyük azim sahibi o· ve ham Şir Gaziye bir mektup ya· koviç bu ikram kar!ıaında boğa • hal!elerinde be§ kuruşa sahlan g:>.· 

'ttı. U •damların dört yanı çöl O• zarak teslim olmasını, bu takdirde zının frenini kaybetti. Güzel ye yet parlak boyalı resimler asılmı,, 
l 'hlleketlerine girerek orasını kendisine ilitmiyeceğini bildir • meklerden, nefis içiklerden kendi· daha altta köy duvar gazetesi. 

'~hl'&. dünyada misli bulunmı - di. sini kaybedinceye kadar yedi içti. Kahvenin bir yanınd :\ da bir her • 
"\!~'-~•nesini ele geçirmek her Şir Gazi hanın babası Şah Ni • Hakikaten Hiyveııin zengin her koltuğu var. Sirkecide bazı 

t:kkola! olmıyacaktır. yazi han on on bet sene evvel bir olduğu saraydaki altın tabttklar • yerlerde olduğu gibi kahve, ayni 
'tt~ a.t ıızden aldığım kuvvetle ihtilal eınuında büyük Petrodan dan, elmas kaftklaı dan, fevkalad(" =-============= 
t ~· huna muvaffak olacağımı bir ara yardım istem it olduğun • nadide ve kıymetli etyalardan bel fazla tesir eden fey, güzel kızların 
't~!"e hanının inci ve altınla it· dan; ceneral kendisine sözde bu Ji oluyordu. dudaklarına sundukları sedef şa· 
':: ta..h~ını haJmetpenaha tak· sebepten dolayı gelmif süsü veri • Ceneral yolda gelirken zevcesi rap kadehleri oluyordu. 

lk· ehıleeeğimi arzediyorum . yordu. ve kızı Hazer denizine - düterek Nihayet bir gün Şir Gazi han 
\~~,1 •aa.t süren konutmadan Fakat babasının yerine geçen boğulmuftu. İçinde bir de böyle cenerali sarayın hazinesini göster· 

~-tdıı t~:neral saraydan ayrıldı ve genç Şir Gazi han kat'iyyen baba- matem olunca tabiatiyle kendisi· mek için hususi olarak davet etti. 
ouy··k h • ttr u bir depdebe ile hare· sının siyasetinde değildi. lstikla • ni büsbütün içkiye veriyordu. Ve Ceneral hazinenin aımeti karşı • 

\~'~İ Şehirdeki bütün kilisele - }ini tehlikeye dütürebilen bu tür· arka arkaya verilen ziyafetlerin smda §afaladı. Han: 
\ '-1, arı çalıyor, kara sakallı lü askeri yardıma kat'iyyen ya. hepsinde hazir bulunuyordu. - Bütün hazinem sizin dedi .. 

~I' t kiliselerde zafer için ef· natmıyordu. Bunun için elçilerin İmam böyle yaparsa, cemaa' Ceneral derhal ceplerini ceviz ka· 
\ 0ku b" l k. · · · d'w• ~ Yor ve ın erce 1§1 ıs· getır ıgı mektubu parça parça e - haydi haydi yapar. Binaenaley· dar pırlantalar, altınlarla doldur· 

- Neresi?. 
- Sazlık çayırındaki çetmenin 

başı .. 
- Sinema nedir, bilir miıiniz? 
- Biz de bir Yuıuf ağa vardır. 

Şimdi burada değiJ. O İstanbul • 
da görmüf. B:ze anlabr .. Biz de 
görmüf gibi oluruz. 

Hayatınızdan memnun 
muıunuz?. 

- Allaha çok tükür .. 
- Şehirli olmak ister misiniz'? 

- .... 
Hiç cevap vermedilel. Biri • 

birlerine baktılar. larar ettim . 
Nihayet köyün en ihtiyar adamı: 

- İstemeyiz, diye cevap ver • 

di. 
- Neden?. 
- Bazan gazete gelir de oku • 

ruz. Her zaman ya biri, birisini 
öldürmüş oluyor, yahut otomobil 
::.dam çiğniyor, ya bir yangın o· 
lup evler yanıyor. Sonra ıu yok· 
mu§, yollar berbatmtf, _çok paha· 
lı imif, sütlerin hepıi boz~k ve 
hileli imİt· Adamları dolandırır • 
larmıt· Ne yapacağız öyle yer • 

de?. 
Dayıları biraz haklı buldum .. 

Serto§lu ~ Sık.arıyordu. derek suratlarına attı ve kendile- ) d k f · · d du. Ta..,. çıkacakları zaman hn tıt 'lt,t hk' l on ar a zev ve sa a ıçın e gün ua 

k.~\. · aeferin sonu hiçte batı rini ta ır e kovdu. lerini geçirmegwe koyuldular. Bekoviçi durdurdu: ======~~==~d=.==~:s ·~.~ta, ş· G G · bir id ıa ~ ~~ nalı olmadı. Ordu yazın ır azi han Rusların büyük Yalnız bir gün Şir Gazi han ce· _ İ,te yediniz, içtiniz, cepleri· arıp 
1 ~r . etrniı olduğu için Hazer bir ordu ile memleketlerini zapt· neralin yanına gitti: nizi mücevherle doldurunuz, mem lnsilterenin tamnmıt muharrir ve 
l d ~'"" · k .. k ·· h k ahi d M. l Grab Hut .. 'lı·ıı '' tımalinden geçer en ço· etme uzere are et etmi§ olduk· M h 1 leketimizde memleketinizde gibi aeyy ann an ıra ay am • ıııı ı b r d - u terem cenera diye sö· chinıon beynelmi -
. "il~ 0 duğu zaman susuzluk larını i ıyor u. Buna karşı koy . ze başladı. Buraları kıt ve nisbe . gezdiniz. Bütün gayeniz tahakkuk Jel derin bir akiı • 
~t~1• ,tı bat gösterdi. Güneş be· mak için o da Kırgız, Türkmen, f k l d ettı'. Tam mi.nasilye mes'ut bir ler L-r-'-an bir ı'd • 
1 

it ten a ir yer er ir. Size layık ol· 81 
-

· A.,~ '~natacak bir derecede Karakalpaklardan müteşekkil ve duğunuz veçhile ikramda buluna _ hafta yatadmız. F akıt biz Türk • dia ile ortaya çrk • 
tı. Bu iddiaya ıö

re geçenlerde bir 
kaza neticeainde 
ölen Belçika Kralı 

Albert, meçhul bir 
el tarafından öldü-

~ın adım atacak takati dütmana kartı koyabilecek kabi- ı B b ler bı'r h:ıftadan zı'yade esarete ta· ı.. 
1 

mıyor ar. era erinizde getirdi· 
"ll}llt\ttı. Bunun için üzerlerin· liyette bir ordu ha2ırlamıftı. ğiniz askerlerle sizi bekliyen diğer hammül edemeyiz. Onun için kı. 
)ti'~ 'n bir çok eşyaları çıka • Fakat Şir Gazi han askerlerini kısma, haber verseniz de onlar da lıcını çek ve kendini müdafaa et . 
~ ttld~tıyorlardı. Nihayet bir ve askerleri kendisini çok seviyor· gelseler. Biraz istirahat etseler Eğer beni öldürürsen bütün bura· 
,: ~~r 1 ~i Yiyeceklerini de attı • ]ardı. Ruslara doğrudan doğruya Sonra nazarı dikkatimi bir şey da· ların hakiki sahibi olacaksın. Bu " 
ltıl'l~ ~~n bir çok kiti sıcağır: hücum etse büyük fedakarlıklar ha celbetti. Askerleriniz hep bir a· raya ~kimizde sağ girdik, fakat bi· 
b~tl~i .. Uyordu. Ve bu ölümler neticesinde h_arbi kazanabileceği rada · duruyorlar . Binaenaleyh rimiz Ö1Ü ohrak çıkacağız. 
~t t~,i~lerinde fevkalade men· ni ümit ediyordu. Yalnız bu tak · kendilerini layı kiyle ağırlayamı . Ceneral işin şaka olmadığını an 
ı·"l\ı.ı 11ı Yapıyordu. dirde hiç olmazsa dört bi~ kitilik yoruz. Emretseniz de muhtelif lamakta gecikmedi ve derhal kılı· 
1t~rı,t~ beraber mütemadiyer ordusunun da yarısını kaybetmea= yerlere tak,im edilseler. cını çekerek Şir Gazi hanın üzeri· 

İlir h 1
' Ceyhun nehrinin lazım geliyordu. Buna mani ol Bu fikir cenerala çok makul ne atıldı. Mücadele çok aeri ve kı· 

d,t\ kangi harıkulade mem • mak için batka Wrlü 1'=r manevra geldi. Ve derhal maiyetinde bu. n sürdü. Ceneral Gekoviç Çerkoa-
' k,\t 0Parıp sürüklediği al · çevirmeğe karar verdi. lunan askerleri iki yüz kişilik bet ki kalbinden yediği bir kıhç dar· 

_ · \l~lkU!trıak ve onları avuç ~ gruba ayırarak oraya buraya da beıi ile derhal yere yuvarlandı ve 
ı• <~t\du;:~.haaı hepsinin gözle Üç gündenberi Şir Gazinin aı· ğıttı. Bu yetmiyormuş gibi kendi- öldü. 

l ~ık, u, ve onları insan · kerleriyle Bekoviçin askerleri u· aini bekliyen asıl orduyu da şehre Bu esnada evvelce hazırlanan 
~lt ,1;~1ttı. fak tefek çarpışmalar yapıyorlar· davet ederek onları da grup grup uıul tahtınd:ı askerler perakende 
l ~h~ ~~an dolayı bir in· dı. Yalnız bu esnada Ruslar ken· ayırdı. perakende basılarak tamamen it .. 

~ "\ ~i ~ulunün fevkinde o · dillerine mükemmel ıiperln yap·' Artık şehirde ziyafetler gırla laf edildiler ve 500 kişilik muaz • 
,. ~q"~n öt .~~~l~r ve altmıf bet mışlar ve getirmiı oldukları alt gidiyordu. Saz alemleri, fener a· zam Rus ordusundan Rusyaya 

ıq., 'l durucu bir yürüyüı · tane topu da münasip yerlere koy· )ayları, gezintiler kenclilerini a::\r • ancak 40 ki_şi avdet edebildi. 
\lıtoıun ortaaına doğ· mu,lardı. Bundan dolayı Hiyve · hoı etmitti. Fakat askerlere en GözlUklU adam 

rülmüttür. lnıilis 
Miralayı Londra • 

nın Muharrir klübünde 9u tözleri aöy 
lemi,tir: 

"Kral Albert, bir kaza netic~ainôc 
ölmedi. Onun kaza neticesinde öldü
ğünü söylemekten maksat Belçika hal 
kını iğfal etmektir. Kral Albert'in ö
lümü; Belçikada onun bilfiil ölmesin
den evvel ~ayi oldu. Kral Albert ya
nma bir ip alarak dağa çıkmak istedi· 
ği söyleniyor. Bir insan tek batına 

böyle yapmaz. Kralın dürbünü, onun 
düşüp öldüğü yerden üç yüz yarda ö
tede idi. Tahkikata göre kralm vücu
dünde veya kollannda yara bere yok
tu. Yani Kral kafasına bir darbe yedi 
ve bu darbe yüzünden öldü. Bclçika
da herkes bunu biliyor. Fakat bir kim 
se bundan bahse ccsaTct etmiyor. 



8 t'tABER - AkJam Poataaı 

Tarihi Tefrika: 45 

13 Mayıs 1934~ 

13 Mayıs 11134 

Hakiki vealkalart taanlf eden ve birbirine bağhyan 
[ ..... _o_~_a_ra_d_e_n_iz_!_(J_o_r_sa_n_l_ar_ı_o_..] 

Kadri CEMiL 
1 , 13·5·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 60 Cie~en kısımlar1n hulaaaaı \ 

Qe~en kıaımlar1n hullsaaı 

Mütarakeden sonra btanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. B:.ınlar yorulmadan, bıKınadan 
mütemadiyen çalıpyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık. 
lan Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park ef lenccsindc tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma NUzhcte Şahin 

kchyanm kahvesine 'giderek onunla ve 
arkada§larile temasa geçmiye çalış· 
mıştı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışını~; 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz vcrdirilmemişti. Kahya atla~

mıya çalı§ıyordu. 

- Bana gönderdiğin raporlar· 
dan dolayı mı? 

- Evt-t .. 
- Birdenbire çahşmamıya ka-

rar vermezden evvel. kendisine iti 
mat telkin etmek için çare mevcut 
o!up olmadığını aramalısın!. Şa
yet, böyle bir tedbirin faydasız 
olacağna kani olurselt ayrılmd.n<! 
cevaz görürüm. 

- Tabii siz nasıl tensip ederse
niz o şekilde hareket edeceğim. 

Müracaatım daha çok fikrinizi 
almak içindir. 

- Bu tedbiri sonra düşünelim. 
Şimdi, bana gönderdiğin raporlar 
üzerinde konuşalım. Siz, bunları 
okudunuz mu? 

- Hayır tamamiyle değil. 
- içlerinden bir kaçı mühim 

olmakla beraber. biri üzerinde te
vakkuf ettim. Bu hususta bana 
Pantikyanın Mecır Hey'e yazdığı 
bir rapordan bahsetmiştin. Ben 
Pantikyanın bu raporunu, bu ka-' 
ğıda istinaden yazdığı kanaatin
deyim. Bunda da uzun uzadiye 
Traky~ meselesinden bahsedil
mekle ve kendisinden Bulgarista
na g~nderilmesini istemektedir. 

- Bu raporu yazan kim? 
- Ra~r doğrudan doğruya 

Mecır Hey' c Agopyan isminde 
bir~ tarafından yazılmış. Raporun 
en şnyanı dikkat ciheti, Harbiye 
nazrrmın Miralay Esat Beye çete· 
lcrin te§kiline salahiyet verdiği ve 
Esat Beyin de buna Kaymakam 
Yahya ve yüzba§ı Tahsin Beyleri 
memur ettiği noktasıdır. 

Simdi bunların hepsini bir ta
rafa bırakalım. Kulağıma mühim 

Edip Bey, bekledi, bekledi, 
Beklemekten c:mı sıkıldı .. 

Kol saatine baktı: 

"-- Üç çeyrektir nöbette duru -
yorum! •. Artık ilillah. -diye mı
rıldandı.- Ne oluyorum, eren .. 
dim? Bu herifin kahrını çekmeğe 
mecbur değilim a ... Gideyim .. ,, 

Fakat, intizar salonundaki müf
terilerin beıi falcının yanına gir -
mitlerdi Ancak kendisinden evvel 
gelmi,Jerin ikisi daha vardı. 

"- Şu adamı bana çok methet
tiler .. ln&anın mazisini, iıtikbolini, 
bir kitap okurcasına ke,fedebili .. 
yormu§. Çoğu gitti, azı kaldı. Dur 
bele, bir1tz daha nbredeyi.m .. Ba .. 
~ 1 d' .• ? '<a ım, ne ıyecek •• ,, 

olması icap eden bir mesele çalın
dı. Çerkes Bekir Sıtkmın bir çete 
tetkil etmek üzere müracaatta bu
lunduğunu ve bu husustaki düşün
celeriyle tertibatının teklini göste
ren yerde haritanın müzakere e
dilmekte olduğunu öğrendim. 

Bunun mahiyetinin neden iba-

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali bab<t 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferh.ıt is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü km vardır. Ali baba bu krzr 
kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 

ret olduğunu öğrenmemiz ve bağ- isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
lı olduğumuz makama bildirme- Fcrbadın arkadnşıdır ve Ali babadan 
miz lazımdır. Bunu nasıl ve ne §e· intikam almak üzere Istanbuldan Tit
kilde elde edebiliriz? lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kasır-

Recep Beyin bu:-ıu kime bildirdi mak ve Ali babayı ele vermek için ter-
ği malum mu.. tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-
- Evvela Ferit Paşaya verilmiş tersburga getirmişlerdir. Ali baba sa

oda tetkik ettirdikten sonra tatbi- rayın zindanlarında i§kence görüyor. 
kine müsaadesini istemek ıçm Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
lngiliz umumi karargahına gön- rın gözdC'sile beraber ya§amaktadır. 
d · Ali baba bu sırada zındana girip 
ermış. ,A w gıkmrştr. Ştanka bir tuzaga düşerek ya-

- Bunun katı oldugu muhak- kalandı. Ve mülazim (Petroviç) Sivas-
kak mı? tapol sahillerinde donanmanın başına 

- Bana meseleyi bildiren biz- geçerek ikinci bir Ştanka oldu. 
zat Bekir Sıtkıdan duymuf. Hatta, 
ilk önce Ferit Paşa ile bu mesele 
üzerinde konuımaya ve anlatma
ya gittikleri zamanda Ferit Pasa-, . 
nın hunun hükumete pek bahalıya 
mal olacağını söylemesi Bekir Sıt
kıyı kızdırmıı "zaten bu adamla 
iş yapılmaz ki ... ,, demiş. 

-O halde bu hakikat demektir. 
- Şüphem yok.. 
-Projeyi elde edebilmek için 

lazım gelen tertibatı şimdiden ha-

. . . . . . . . . . . . 
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Rüstem, Tifliste bunalmıştı. 
Aylardan beri, siyasi bir mah

kum gibi, Bekirofun evinde kapa· 
nıp kalmıştı. 

Fatma sinirli kadın rolü oynıya 
oynıya nihayet hakikaten sinirlen· 
meğe ha,lamıştı .. Bekirofun evin· 
de oturmaktan usanmı~ı. Rüste· 
me: 

zırlamamız lazım. - Ben burada ne vakte kadar 
- Yolunu bulmadan plan ha- mahbus kalacağım 7 

zırlamaya aklım ermez. Evvela _____ ... , .. __ 
0
_..,

11
, __ _ 

projenin nerede ve kimde olduğu- Hakkında iıittiğiniz yeni bir ıey 
nu bilmemiz lazım. işi ancak on- mi var? 

dan sonra kararlaştırabiliriz. - Hayır, llhami hakkında bir 
- Bununla esaslı surette kim şey it itmiş değilim. Fakat .. 

meşgul olabilir. - Fakat. 
Recep Bey: - Bugün Recep Beyi bulmaz-

- Bunu llhamiden istiyelim. dan evvel ona uğramıştım. Bana 
Feridun Bey atıldı: kapısını mahut Fatma Nüzhet 

- llhami bunu yapamaz. Bir açtı. 
başkasını bulalım. -Olabilir ya; bundan ne çıkar? 

Feridun Beyin llhamiye itimat- - Bundan bir şey çıkmıyacağı-
sızlrk göstermesi birinci defa va- nı bende biliyorum. Lakin, 
ki oluyor. Şimdiye kadar bir çok llhaminin bu Casus kadına büabü
meselelerde, llhamiyi müdafaa tün gönül verdiği neticesine var
eden o olduğu halde bugün tama- dım. Bu vaziyette ona her şeyin 
miyle aksi bir kanaat beslemesi, çekinmeden açılabileceğine akıl 
ne Recep ve nede Mehmet Beyle- erdiremem .. Fatma Nüzhet bana 
rin gözünden kaçmamıştı. Meh- Ilhaminin karısı olduğundan bah-
met Bey: setti. 
-Nasıl oldu böyle Feridun Bey. Mehmet ve Recep Beyler 

Daha llhamiye itimatsızlık göste- manalı bir tekilde güldüler. 
ren ilk cümlenizi karJılıyorum. <Devamı •ar} 

Tefrika "o. 1 

r 
13-6-934 
Aşk ve ma
cera romanı 
nakdi (Va-no) 

Yüreğinde, fena bir his vardı .. 
Bir şe'amet öğreneceğini önce . 

den seziyor gibiydi. 

Gene kararından cayar gibi ol -
du: 

"- Gideyim .. Gideyim ... ,, 
Lakin, sanki, kaderin eli, onu o

muzlarından tuhrak, intizar is -
kemleıei üzerine çiviledi 

On he§ yirmi dakika kadar dal
gın dalgın, ihtimal hiç bir şey dü
şünmeden oturdu. Bu sırada, nö -
betteki iki ki§İ de İçeri girdiler. 

- Buyurun efendim .. 

Falcının hizmetçisi, Edip Beye 
h:tlp ediyordu 

Delikanlı, kalktı. Doktor kabi • 

nesine benziyen bir yazıhaneye a
lındı. Bütün falcıların odalarında 
siyah kediler, baykuşlar, tüttsüler, 
bunlara benziyen esr:ırengiz §ey • 
ler bulunduğunu işitmişti. Halbu
ki, Mısırlı Fatih Efendi diye şöh -
ret kazanan hu adam, hiçte mave
radanhabe'r vereceğ!ne dair zahiri 
alametler göstermiyordu. Ame -
rik:mvari bağa gözlüklü, esmer, u
zun boylu, zayif, ellilik bir adam
dı. 

- Oturunuz .. -diye, müşterisi
ne kanapede yer gösterdi. 

Kendisi de onun yanma ili§ti. 
Hafif arap şivesiyle ayrnları çat .. 

]atıp hıhrı, haları gırtlaktan çı -
kararak : 

- Bazı sualler sormama müıa -
ade eder m:siniz?. 

_Hay, hay, efendim .. 
_Kaç ya§ınd:uınız?. 

-Yirmi bir. 
- isminiz nedir1 

- Edip.. . 
- Pekala .. Kafi efendım .. Elini-

Müellifi: ishak FERDi 
Diye ıoruyordu: \ 
Rüstem şehirde bütün yolları 

iskandil ediyor ve Batuma gitme
nin çok güç olduğunu ıörüyordu. 

Aradan aylar geçtikçe Fatma
nın karnı da büyümeğe ba9la.mış-
tı. 

Rüstem kendi kendine: 
- İşte bir felaket daha ... 
Diyerek dövünüyordu. 

Bekirofun memnuniyetinden ağ 
zı kula,darma varıyordu. Fatma
nın gebeliği herkesten ziyade lif'· 
kirofu sevindirmitti. Bekirof, ço
cuk budalası bir adamdı.. Rüste-
mi ve karıaını, çocukları dünyaya 
gelinceye kadar evinden bırak

mak niyetinde değildi. Rüsteme: 
- Niçin sıkılıyorsun, oğlu'D? 

Burası senin evindir! Çocuk dün
yaya gelinceye kadar sen de bizim 
mağazalarda çalıtır veo bu suretle 
işsizlikten kurtulursun! diyordu. 

Rüstem Bekirofun mağazala

rına devam ediyor, fakat, yollarda 
ve gezinti mahal!er;nde serbest do 
)aşamıyordu. 

Aylar &eçttkçe Rusyadaki taz· 
Yik eskisinden çok daha f az:la 
artmıştı. Riiıtem Petroviçin Pet
roviçin P(·leo ·sLur~ zindanında öl
dürüldüğünü ve oğlunun Sıvasto
pol sahillerinde korsanlık yaptığı
nı haber aldığı gündenberi, endi!e 
si bir kat daha artmı! ve Batuma 
giamek ümidi tamamiyle suya düt 
müştü. 

Fatmayı çok seviyordu .. Ve bu 
sevgi onu hergün biraz daha fela· 
kete sürüklüyor gibiydi. Bu ıtın 
sonu nereye varacaktı? 

Rüstem, son günlerde Ali ba
banın zindandan tahliye edildiği· 
ni de öğrenmitti. 

Acaba, Ali baba kendisinden 
intikam almak sevdasına düşerek 
tekrar Tiflise gel~·cek miydi? 

Eğer Ali baba T ıflise geleeek 
olursa Rüstemin hali yamandı .. 
Delikanlının Tıfliste serbeat do· 
laşmasına imkan kalmıyacaktı. 

O gece Rüstem Fatma ile konu· 
şuyordu: 

- Ali bahn Tıflise geHrse ne 
yaparız? 

- Böyle bir ihtimal var mı? 
- Rüyamda. gördüm. Gelecek 

galiba ... 

- Çarın zindanından kolay 
kolay kurtulacaiını mı zannedi
yorsun? 

zi uzatın. Hayır sol elinizi .. 
Gözlüğünü alnına kaldırarak 

bir pertavaııla avuçtaki hatları 
muayene etti: 

- 92 sene ömür süreceksizin .. 
dedi. 

- Kesirlerine k:ıdar biliyorau .. 
nuz. 

Falcı, Edip Beyin sinirine do
kunmuıtu. 

Onun için, kendisiyle istihza 
etmek arzuıunu duymu,tu. Elini 
tutan elinden omuz başlarına ka -
dar b ir nefret raıesi yayılıyordu .. 

"- Keşke buraya 1ıe'meıiy .. 
dim.Bu herif, benim hayatıma da· 
ir ne bilecek. Şarlatana benziyor.,, 
diye nefsine telkinde bulunmak is
tedi. 

Bu esnada, Fatih Efendi, dev:ım 
ediyordu: 

- Si:ı, zenain b!r ailenin çoçu· 
ğuıunuz .. 

- Bunu, kıyafetimden, yüzü • 
ğümden, bilek saatimden anlamak 
da mümkündür .. 

- Fatmacığım, o aerbeıt bırt 
kılalı çok oldu. Buraya gelir•tı 
Tiflisten mutlaka kaçmalıyız. ... ·ııt 

- Ben onun buraya gelecegı 
kani değilim. Çünkü Petroviç ~ 
ni kaçıracağı gece, senden ef''e~ 
Ali baba bahçıvan odasına •; 
mitti. Bu adam bana, yakın~•;. 
tanbula gideceğini söylemiıtı. 
ğer kendisine izin verirlerse, bıl' 
raya geleceğine latanbula gider· 

- Ali baba o gece sana PetrD' 
viçin odasında ba,ka bir §eY sôf 
lemedi mi? 

- Kendisinin lstanbulun ,o 
zengin adamlarından biri oldui' 
nu söyledi. 

- Bu saçmalara sen de inaııdı' 
öyle mi? 

- Olur ya ... Elbette inanı~ 
O, hiç. te senin iddia ettiğin 11 
bir esirciye benzemiyor. 

• • • 
Rüstem, Tifliste Bekirofun -ti 

ğazaaına gidip geliyordu. 
Bir gün hükumet dairesi ?ıı~ 

de toplanan jandarma kala~ 
Rüıtemin midesini buland~ 
Delikanlının kulağına !U sözler 
setmiıti: 

"- Bu kararda çok isabet 1~ 
Bütün evlerde ara,tırma yaptll' 
çok faydalı bir tedbirdir.,, 

Rüstem kalabalığa ıokuldU· 
Esnaftan iki erkek konutu1' 

du: 

- Fatma Tifliıte olıaydı, t~ 
diye kadar mutlaka ele geçerd•· 

- Belki bir evde kapatnııt~ 
dır. Eli kolu bağlı olarak bir ~ 
da mahpus ise, nasıl ele g ebıı·-

- Valiye bu tedbiri kinı t•1 
. b ? ye etmıt aca a .... 

- Petersburgtan emir ıeıı1 
Bilaistisna bütün evler aran' 
mış. .J 

Rüstem bu muhavereyi it7( 
yıldırımla beyninden vurulnı~1 
bi, titremeğe baıladı. · .. ki' 

- İşte bu sefer Fatmayı 1" 
lıyacaklar !. .. 

O gün mağazaya gidemed~'ı" 
Vaziyet tehlikeliydi.. s~;; 

fun evini de ararlarsa, fi 
meydana çıkacaktı. j 

Jt-.ndarmalar kol kol ayrıl ı 

·semtlere ve mahallelere tak•1 

diliyordu. . I 
Rüstem, Fatmaya tehlike>'' 

lattı: 

- Peki, 
nedir?. 

Edip, asabiyetle: )' 
- Mazimden bahıedinİI . ,i 

di.- B:ıkalım dojru söyh1 
misiniz?. it'i ' 

- Bazı hastahklar ıeçir tıJ 
niz .. Pederiniz vefat et111İf·· 

Bir an duraladı. 01~1 
Dilinin altında bir baiıl• 

ğu belliydi. etıt'i1' 
- lateneniz, devanı 

yim? k ,ıti ' 
Bu ıef er delikanlı ıner• , 

- Söyleyin, söyleyin·· .. Jef;ıı 
- Efendim, ben, ·~·0~1_,iıı 

dendiği v:ıkit, avuç çııl' 1''" 
her ıördüğümü anlatınakl• ~ 
mi mukayyet addederİJll"Sifı f 
için, haber veriyoruın:: 
derinizin katilitinİJ:·· 

Edip, yerinden aıçradıt aı' 
- İ§le bunda, ye~d•ı;,!., lt'~ 

dar hata ettiniz.. Zıra, 01.-ı, 
pek küçükken b:ı.baJll ~ ~ 

(J)eV 
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Tu-··==rksc:::. ı·yede YapıLldıgw ı 1 lalde "Avrupa mam!1labdır" süsünü ~eren piyasadaki, Yalancı Paris etiketlı 
podra, krem, lavanta ve kolonyalarına aldanmayınız: 

Hl·ıesı·z Saf ve Tabı."'ı mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği HASAN 
kolonyasına, HASAN lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASAN 

sürme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabununu 
tercihen istimal ediniz. ,;-- .... __.. .. _............. ._.. ........... ·--·· -·--- ·--mı.---- . 

Yeni eserler 
Dün ve Yarın tercüme külliyab 

Bütlla mili.etlerin edebi, içtimai, ikti1adi, mali ... en muhal· 
let eserlerıaden ıeçme kitapların terctlmeıi ve DON Ye 

YARIN tercüme külliyatı ünvanı altında yılda muntazam 
faııl alarla otuı cilt kadarının çıkarılm111 ıuretile yüz ciltlik 
bir kitıpbaoe Tilcude retirilmeai temin edilmiıtir. En kud· 
retli kafa ların, kalemlerin yardımlarına mnracııt olunmuıtur. 

ilk kitap 

SAFO 
Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden 

Haydar Rif at Beyin tercümesi 
Flatı 100 kurut 

Teni merkeıi 
VAKiT KUtUphaneal: latanbul Ankara caddesi 

"Dün ve Yann,, tercüme külli ·atıı.ın ) akında ue~rolunacak e'erlerinden 
birkaçı da şunlardır: 
Aile Çemberi: A. Morun - Aliıan zade lımail Hakin B. 
Kredi, Bankı, Bor11; Muhtelif menabiden - lktiıat Dok· 

toru Mubliı Etem Bey. 
Dnlet ve lbtilll: Lenin. Haydar Rifat Bey. 
Kapitalizm Buhranı : Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
Ktrmııı ve Karı : Standal - Nurullah Ata Bey. 
Rasin KOlliyata : H. Nasını Bey. 
fıraeli 'nin Hayatı: A. Moruva - Nurullah Ata Bey. 
Gorio Baba: Balıak - Haydar Rifat Bey. 
Isa: Pariı Ruhiyat 111ektebiade Profe16r doktor Bine· 

Sangle - Haydar R;fat Bey. 

Yeni eserler 
Devlet Matbaası ftleşriyatindan 

Yarının mektebine doğru 
Muharriri : Klzım rtami Fiyatı : 45 kurut 

Dante ve Divinya 
Muharriri: nuzhet Hltlm Fiyatı : 3& kurut 

ltalyan Edebiyatı 
Muharriri: Halit Fahri Fiyat. : 30 kurut 

Toptan ve perakende satış merkezi 

VAKiT YURDU -
lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
k Mercan Daye Hatun mahalles Küçllk yeni baad~ Orta 

1 
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i~~4 Paıar gllnü saat on dörtte temdiden müıayeduı yapılaca· 
ıli.n olunur. (M) (2383) 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalannı herJtio akşaaıa kadar 

BeyoClu Tokatltyan oteU yanında 
Mektep sokak 35 Nu. 1ı muayeneha

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

ZA Yt - Eminönü belediye f u .. 
beainden aldığım ikiz çocuklarıma 
ait 10 numaralı maat cüzdanını 
zayi ettim. Y eniıini ala.caiımdan 
eakiıinin hükmü yoktur. 

Süleymaniye Kirazlı meacit 9 
numarada Tacettin (2388) 

İstanbul Aaliye Altıncı Hukuk 
Mahkemeıinden: 

Bedriye Hanım tarafından 

Konyada lçkara aılan mahalle· 
ıinde 12 numaralı hanede ıakin 

lbrahim oilu Seyfettin Efendi, a· 
leyhine açılan botanma davaıının 

mumaileyhimanın ikametılhının 
meçhuliyetine binaen davetiyenin 

ıs ıün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmit ve tahkikat ıünü 

31/5İ'934 Perıembe ıiinü ıaat on 
tayin ve bu bapta imli. kılınan da 

vetiye varakası mahkeme divanhr 
neıine talik kıhnmıı olduğundaı: 

keyfiyet teblii makamın;-kaim c 
mak üzere ilin olunur. (2389) 

ı...-- Sahlık irat-.. 
Gala.tada üç dükkanlı ve on 

üç odalı iki bina ıatıhkhr. Ga
lata rıhtımmda Selinik Kıraat· 
hanesinde (Sabita) Efendiye 

müracaat. (2386) 

Kimyager ---. 

HUSAMEDDiN 

HakikT, saf, keti tesirli ASPiRiN, ES mark.· 
sını taıır. AOrıları çabuk ve e mniyetle gider· 
mek için ba~vuraca~ ınız deva, dünyada 
me~hur • ...,_ "'müstahzarı olmalıdı r. 

lsrarla -ASPİR • 
2 vı 20 komprımelık ımbaıajlarda bulunur. 

.--.~ 

AIT\balajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde Ef:) 
markası n ın mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniı l 

T raş Meraklılarına Müjde 

Yeni Gelen 
SOUPLEX-PLATiNE 
Dünyanın en tekem

mül etmiş traş bıça

ğıdır. işbu son sis

tem bıçaklar başlıca 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, Bahçekapısında Ecza 
Emlak ve Eytam Bankaar kar· 

._'ı.•ı.nd .. a•l•zz•e•t •Be•y•H•a•n•ı •(1•664-4)•_ ~at deposunda satılır. 
Vapur gezintisinde büfe 

kiralamak i stiyenler 
Gazetemizin, Haziranın ilk haf 

taaı içinde yapacağı büyük deniz 
ıezintiıine tahıiı edeceği vapurun 
büfeıi satılıktır. lıtiyenler, Mayı· 
sın 28 nci günü akıamına kadar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

HABER 
Ak~am Postası 

J darehaneıi: ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

Tclpt Adreal: lSTANBUL HABER 
Telefon Yazı : ısa;ı tcıare: ZU'70 

r 
ABO"E ŞERAiTi 

1 a 1 ız aylık 

TtlrktJe: 90 260 '80 170 lüf, 
&...nebl; ıao 115 100 ızoo 

ILArt TARiFESi 
'llcarıt Ulnlannm 1atm 12,60 

Reaml UWar 10 kuruııur. 

Sahibi : HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

Baaıldıfı y f!r : (VAKiT) Matbuu -
HABER gazetesi 

El yazı•• tahlil kuponu 
isim . • ,, • • • • • 

"Karagöz,, eğleniyor! 
Karagllz gazetesi tarafından tertip edilen 1 

TARiHi MÜSAMERE 

1 - Konaer: Kllalk Şark mu•ikiainin en güzel 
eserleri. 

2 - Orljlnal Karagöz oyunu. 
3 - Orta oyunu. 

lls Mayıs Cuma günü saat 15 de L Tcpebaşı tiyatrosunda 

Orkestra koltuklar1 150, koltuklar 125, i•kemle 
100 kuru9. Biletler VAKiT yurdunda Karagö~ 
idarehaneainde aahhyor. 

Universite Rektörlüğünden: 
Fen Fakülteıi Antropoloj i profesörü Dr. ~evket Aziı Bey 

tarıfıadan "TOrk Teribi ve Aıyaııa biyodinımi" ve Aotropodi· 

nımik kudreti,, hakkındı 16 Mıyıs Çır111nba günü saat ı 7 ele 
Ünivera te Konferaoı salonunda bir konferanı verilecektir. Kon· 
feranı aerbuttir. (2384) 



. 
Radikal kongresinde 
Başvekil M. Şotan 
kendini müdafaa etti 

Vahap oğlu davul
lu alay istemiyordu 

(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 

Vahap oğlu, tevhit dinine giren 
lerin küme küme elini öpmeye gel· 
diklerini gör~ükten ıonra vefat et• 
ti. (1792. M.) 

Vehap oğlu Mehmedin ne öğ • 
rettiğini anlam:ık güç değildir. O
nun kendi eıerlerine bakılırsa e
hemmiyet verdiği üç nokta var· 
dır: Bunların birinciıi Allah ile 
peygamberine inanmak. 

İkincisi: Allaha ef, ortak ko,
mann.k. 

Üçüncüsü: Allahı bir tanıdıktan 
ve peygambere inandıktan sonra 
Allah ile peygamberine dü§man o
lanlara dosf olmanuktır. 

Bu eıaslar üzerinde ihtilafa 
mahal yoktur. Vehap oğlu bun -
ları yeniden keşfetmiş değildi. 
Bunlar zaten malum ve mukarrer
dir. Veh3p oğlu, bunları yaşat • 
mağa çalıttı. Bu eaaıları unutul -
maktan kurtarmağa uğraştı. Bu e
ıaılar, birer nazariye olarak, her
kesin bildiği şeylerdi. Fakat bu 
bilgi arapların kafasında küflen • 
mişti, kararmıftı, bütün hay:ıtiye-

tini kaybetmiıti. 
Bunlar bir iman olarak yaşamı-

yordu. Onların yerine bir sürü ba
til itikatlar, hurafeler, yahn yan • 
lış bilgiler, aslı astarı olmıyan ve
himler ya,ıyordu. 

·- -
Tıbbiyeliler dün bü
yük merasimle bay
ramlarını kutluladı 

Çıi!Lümk -----·-Müsbet kanun 
-Baı tarafı S üncü aııyfadao

olarak göıterebilir. 
Ayni zamanda matbuatın muh

taç olduğu bütün malumatın elde 
edilmesi için lazım gelen sühulet· 
leri de temin etmesi icap eder. 
Bahusus istihbar kısmında ne 
kadar vasi bir selahiyet veriline 
o kadar verimli bir yol tutulmuf 
olur. 

Gazetelerin bir meseleyi tah • 
kik etmeden neıretmeğe mecbur 
kalmaları tahkikata giriıtikleri 
zaman kendilerine gösterilen taı• 

ibattandır. Bu tas'ibat kaldırıl • 
dığı gün neşriyatta görülen 11h • 
hatsizliğin önüne geçilmit olur • 

Müsbet matbuat kanunu bütün 
bu noktaları nazarı dikkate al• 
malı ve esasi direktifi çizdik • 
ten sonra gazeteleri neşriyatında 
tamamen serbest bırakmalı, cürünı 
bu direktif haricine çıkmakta a • 
ranmalıdır, kanaatindeyiz. Yeni 
k3nunun neşriyat hayatımıza 

faydalı bir canlılık vermeıini ve 
matbuat kuvvetini memlekette 
başlı başma ve faydalı bir kuvvet 
haline sokmasını ümit edelim. 

M. Gayur 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk hi• 
kimliğinden: 

Vehap oğlu bu kiifleri, karartı • 
ları kazıyarak, asıl itikatları yeni • 
den yaptmak, o itikatların yaşa -
waı.•R!- 'IQ!: i 0\1-n tufeyli ve batıl 

fikirleri imha etmek istedi. Bun -
hrın üzerine yıkıcı bir ıatvetle 
saldırdı. Ortalığa deh_!et vererek 
fikirlerini yürütmek yolunu tuttu. 

Çünkü araplar, bedeviler yalnız 
ıözden anlamıyorlardı. Onlara 
karşı kılıç kullanmak gerekti. 

Jhsan, sandığı açbğı vakıt müthiş bir manzara ile karşı
laştı.. Sandık, yarı yarıya altınla dolu idi... içinde bir 
kadın yatıyordu ... 

Aksarayda Ki.tip MuılihittİJI 
mahallesinde Cerrahpaıa cadde
sinde 40 No. h hanede mukim Se• 
lanik Bankası İstanbul şubesi meoo 
murlarmdan Feridun Beyin küçük 
kerimesi Nejla Hanıma ebeveyni 
nin muvaf akatı ile ayni hanede 
mukim küçüğün baba babası mah• 
kemei temyiz reisi evvelliğindeıı 
mütekait Ali Rıza Beyin 7 - 5 -' 
934 tarihinden itibaren vasi tay~ 
edildiği alakadaranın malumu or 
mak üzere ilan olunur. (2396)' 

Vehap oğlunun arapları müş· mı = .::an ı 
rik, kafir ıaymaaı onun, onlara takım mütegallibenin elindeydi. 
kar,ı kılıç kullanmaıını kolaylaş- Hicaz ve Asirde Şerifler, Yemen -
tıran en mühim amildi. de Aleviler, ötede beride şeyhler 

Vehap oğluna göre (her hangi emirler hükumran idiler. Bunların 
bir peygamber, her hangi bir veli, her biri başı boş hareket ediyor• 
her h:ıngi bir insan hakkında ifra· du. lıtedikçe biribirleriyle dövü -
ta sapmak, onu az çok Allahlaştır· fÜyor, biribirlerini soyuyor, biribi
mak, mesela onun yüzü hürmetine rinin başına musallat oluyorlardı. 
sığınmak, ondan veya onun ruha- Vehap oğlu Mehmet Der'iyede 
niyetinden medet ummak, ona yerleşerek orasının emiri Mes'ut 
karşı "Aman!.,. diye niy:ızlarda oğlu ile birleşmiş, onun kılıcı ile 
bulunmak, kopkoyu kafirliktir, cihadı açmıştı. Mes'ut oğlu kılı
mütrikliktir. cını çekerek h:ube tutuştuktan son 

Böyle yapan bir adamdan tÖv· ra evvela etraf ve civardaki köy .. 
be etmesi istenir. Tövbe ederse lere ve kasabalara taarruz ederek 
ne ali, yoksa katlolunur.) bunları ele geçirdi. Fakat bu işte 

Gene ona göre "mezarların üze- büyük yararlık gösteren z:ıt, 

rine kurı:alan ve tapılmağ:ı layık Suut oğlu Mehmedin oğlu Ah • 
görülen kubbeleri; öpülen, bere • dülizizdi. 
keti umulan, adaklar adanan tat· Onun gazaları bütün Arabiıta• 
ları, yer yüzünden silip süpürmek nı sarsıyordu. Ve bu gazalar kırk 

lazımdır. Bunları silip ıüpürmek sene devam etmiş, onun savlet et
imkanı bulunduktan sonra bunları mediği yer kalmamıştı. Abdülaziz 
bırakmak caiz değildir . ., zin bütün gaz:ıları, Arabistan için-

Vehap oğlu Mehmedin en esas- de vuku bulduğundan, onun dışın
lı fikirleri ve akideleri bunlardır . daki, alem orada o1an biten işle
Onu kan dökmeğe, dövüfmeğe, rin pek farkında değildi. Halbu
yakıp yıkmağa sürükliyen bu te. ki onun oğlu Suut 1800 yılında, 
lakkilerdi. Kerbelaya hücum etti ve orasını 

Vehap oğlu bu fikirlerini, ayet- allak bullak etti. 
lere, hadislere istinat ettirerek mü- Kerbela, öteden beri Şiilerin 
dafaa ediyor, kendiıine karşı ge. mukaddes merkezlerindendir. Bu
lenlere sözle, yazı ile mukabelede r:ısı Kerbela ıehidi Hüseyinin al • 
bulunuyor, ve fırsat buldukça kı - tın kubbeli mezarını ihtiva eden 
Jıcı çekmekte tereddüt etmiyordu. yerdi. Mezarın üzerindeki mina -

"' • "' reler bile yaldızlıdır. Hele burada· 
O zaman arabistan karmakarı • ki evliya mezarları sayılmakla tü

ıık bir vaziyette idi. Her taraf, bir kenmiyecek kadar çoktur. Bütün 

• 

Yazısı dördüncü sayfanın bir;nci 
ve ikinci sütunlarındadır. 

ıx:a.ma u ••====:::::..-=====::=:::::_:::::::::::==:::::::.-:-.::::= 
bu mezarlar, mübarek, mukaddes Vehabilerin hükümdarları için -
tanılır, yüz binlerce insan burala· de en çok nam hır:ıkanı, en çok 
rını ziyaretederek onlardan şefaat şan kazananı, belki de budur. 
umardı. Kendisi, yalnız te~hit dinini 

Suut buraya, hücumu müte- neşretmekle kalmadı. Arahistanı 
hiş bir hadise idi. Vehabiler şehire siyaseten de birleştirmeğe çalıştı. 
girmişler, halk ile sokak muh:ıre - Onun için Hicaza hücum etti, 
besi yapmışlar, ortalığı kana ho • Hicazı da ilh:ık etmek istedi. 
yamışlardı. Vehabiler hu kor - O zaman Mekke, Şerif Galibin 
kunç katliamdan sonra rast gel- idaresinde idi. Vehabilere karşı 
dikleri kubbeleri, mezarları yıktı• ne yapacağını şaşıran bu adam, ilk 
hr. Hatta Kerbela şehidinin me • önce onların ne istediklerini, ne 
zarı üzerindeki kubbeyi yerle düz· dediklerini :ın!aınak diledi. Fa -
!eriler, daha sonra "Necef,, e sal- kat onlarm ne dediklerini anladık
dırdılar. tan sonra on~arla birleşmek i5te • 

Necef de kubbeli mezarlar şehri nıedi ve asker ha.zırlıyarak taar • 
idi. Şehri çeviren surun dışındaki ruza geçti. 
münbit sahalar ,mezarlar ve kub- İki tar:ıf arasında muharebe 
belerle dolu idi. "Meşhedi Ali,, başlamış ve Şeriflerin m:ığlubiye
şehrin ortasındadır. Onun da kuh- tiyle neticelenmişti. Şerifler, ilk
besi altınla kaphnmıştı. Vehabi- önce diledikleri sahalardan geri 
ler, asıl Necefin içine girememekle dönerek Mekkeye sığındılar. 1803 
beraber onun dışındaki ö1üler şeh- senesinin hac mevsiminde hacılar· 
rini tarümar ettiler. la kaynaşan "Mekke,, , Veh:ıbile-

Bu hadiseler Vehabilerin şöhre- rin yaklaştıklarını derin bir teleh
tini dünyaya yaymıya kafi geldi. hüf içinde gördüler. Hacı1arm ço· 
Arabistanın içinde korkunç bir ğu bir an evvel yurtlarına dönme
kuvvet peyda oluyordu. ğe çalıştılar. Ve (Suut), Mekkeye 

Şiiler, Vehabilerden intikam girdi. Şerifler, Ciddeye çekilmiş 
almakta gecikmediler. Bir devriş bulunuyorlardı • 
kılığına giren bir Şii, 1 1803 sene- Vehabilerin y:ıptıkları ilk iş, 
sinde Der'iyeye gelerek, bunların (Mekke) deki kubbeli mezarların 
emirini öldür.meyi kurdu ve bir hepsini yıkmaktı. 
gün, emir Abdülazizi, Der' iye ca- Suut Mekkeye girdikten sonra 
miinde ikindi namazını kılarken üçüncü Selimle muhabere ederek 
hancerle vurarak öldürdü.. vaziyeti bildirdi: 

Abdülazizin yerine oğlu Suut "1218 senesinin 4 Muharrem gü-
geldi. nü Mekkeye girdim. Halkın, canı • 

nr, malını korudum. Putperestlij' 
benziyen şeyleri yıktım. Vergiler 
içinde haklı olanları bıraktım, ge' 
risini ilga ettim. Senin tarafındall 
gönderilen kadıyı makamında ye: 
leştirdim. Sen de Şam valisiıı11 

Mısır valisini bu mukaddes şehre 
d~vullu, zurnalı Sürreler gönder' 
mekten vaz geçir. Bu gibi ıeylerİI' 
dinle hiç bir münasebeti yoktur•' 

Selam.,. 
Vehabiler, Mekkeyi ele geÇİt" 

dikten iki yıl sonra Medineyi zapt
ettiler. Asir ve Yemen ve her tr 
rafta halkı tevhide çağırdılar. tıet 
taraf onlara iltihak ediyor, kabil~ 
ler onlarla birleşiyordu. l 

Vehabilerin ikb:ıl yıldızı p•rı, 
parıl parlıyordu. Medinenin ı•~, 
tından sonra şimale doğru yiir'\, 
yen Vehabiler Şam ile f ilitsiOI 
kapılarına dayandıbr. -" 

Asıl Arabistan, aşağı yıı1'd. , 
b

. ı • 
Vehabilerin eline geçmiş gi ıY 1, 
Onların bir takım taşkmlıkbr• 0 1, 
masaydı, Hüccaca fena mua~:t
etmeseydiler. Belki de bu vaı•! cJı 
!erini mu haf aza ederler, belki , 
pek büyük bir harekete rehber 

0 

lurl:.\rdı. 

Fakat böyle olmadı.. il' 
Çünkü Osmanlı devletini aleYr , 

· te }erine. harekete mecbur etın•t 
• 

di. l~ 
V h b·ı· w. • d'... ınerb• e a ı ıgın geçır ıgı . el' 

leri müteakip makaleleriJ111:ı: 
izah edeceğiz. ' 

ömer R•'' 


