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ft;ıgr atta 
Oı 
,/ Balkan devleti hari-
'-l!J • 
b·e '!';ilmessilleri tamam 
·1/:..-Mtzlaşma elde ettiler 
~~~irat, 14 .(A. A.) -Türkiye 
'(

11 
•cıye vekili ile Romanya ve 

tU toalavya hariciye nazırları bu 
tit'tl. '-:\t 17 de Yugoslavya bari • 
dek~ naıırı M. Y evtiçin nezaretin
~ ~ 0daımda toplanarak saat 20 
l' dar görü!müılerdir. 

ıı oı>lantıdan sonra bir tebliğ 
ttred'J Ilı· 1 erek üç nazırın Balkan 
''-k d tı_klu ın an net' et eden meseleler 

)lj b·ı ~da tamamen itilaf ettikleri
' dırmiıtir. 
l·· k 

''lld ur. İye ile Sovyet Rusya ara " 
~td·akı münas&bet gayet dosta· 
te]·ır. Komünist propagandasına 
~ilce, böyle bir meselenin mev • 
~ .'bahis olamıyacağı tabiidir. 
'rıırn ~h·~. fikrim her memleke .. 
,.kendı. hunyeıine uyan bir re • 
~ olabıleceği ~.erkezindedir. 

"i ulga~l~rın h~zmıte tetriki me· 
~t~hnesına çok ııterim. Bütün e .. 
~ırn bunun bir an evvel tahak • 

'tmesidir. 
) So"Yet Rus yanın da cemiyeti ak 
\.~',\ . . . k ' t b' '"d' gırmesmın ço mea u ır 

~~ olacsğına §Üphe yoktur. 
-.t ~'bir mesele mevzuu bahsolur 
~61'~ de fırsat verilecek olursa 
~bL~~e hükii.meti bu yolda bir te· 
~ctı~~ ıiri!mekle çok bahtiyar o 

lltır 

Dünkü kazadan Tramvay 
Şirketi kat'iyyen mes'uldür 
Beledi1Je de, açılan hendeklerin 

sür'atle kapatılması için tedbirler 
almadığından kabahatlıdır 

~~ar~t, 14 (A. A.) -Türkiye 
~ J.1r:ı: -r__ı::ı, Rüştü bey 1 • ParCjalanan otomobilin yandan görUnUtü 2 -Cepheden görUnüşU3 • Çarpan Tramvay 

•a.at 22 de v;y .... ,... A .. Ml•1• Pavtun "Cennesl taDutta 5 - «=•••' ••dJ'••A 
~eccihen hareket etmi!tİr. ' Şehzade baJında lngiliz sey- yahlarmı götüren bir otomobil ile bince bunları gece yapması la· 

' ketin 65 numarası bu 
V ~abah ~ir ~aza atlattı 

Edirnekapı - iSrkeci hat.tına it· zım gelirken gündüz yapması ve 
liyen tramvayın çarpışma11 yü • yolcuların olsun, nakil vasıtaları · 
zünden <lün öğle vakti vukua ge - nın olsun gelip gitmesini sakatla· 
len feci kazayı dünkü sayımızda masıdır. 
taf silıitı ile okuyucularımıza ver- Eğer kaza mahallinde yığıntı 
miıtik. Bu acıklı kazadan son- taşlarla bir çukur olmasaydı oto

mobilin §oförü istikametini değiş· 

tirmeğe mecbur kalmaz ve bir k · 
-Devamı 2 inci sayfada-

Solyada 
Fırkalar arasındaki ih .. 
tilô.f neticesinde Mösyö 
Muşanof istifa etti 

Sofya, 15 (Hususi) - Baıve" 
kil M. Muşanof, ·kabinesinde inhi· 
lıil eden demiryolu, posta ve tel • 
graf nazırlıklarınm yerlerini dol • 
durmak için çiftçi ve liberal fır • 
kası mümessillerini davetle fikir• 
lerini sormu!tur. Çiftçiler, kabine. 
de bir dördüncü nezaret istemit • 
ler, yani radikallerin kabineden 
çıkarılmasını teklif etmiılerdir. 

Liberaller de ıimdiye kadar ol• 
duğu gibi kabineden gene iki ne • 
:zaret iıtemitler ve bu nezaretle • 
rin de demiryolu ve posta telgraf 
olarak kabulünde ısrar etmitler • 
dir. 

Baıvekil M. Mutanof radikalle
rin gene kabinede kaJmalarını ve 
kendilerine liberallerin istedikle • 
ri gibi posta telgraf nezareti ve • 
rilmesi hususunu teklif etmiıtir. 

Çiftçiler baıvekilin bu fikrine ya • 
n:ışmamışlardır. Bu yüzden kabi • 
ne İstifa etmiıtir. M. Muıanof ye· 
ni kabineyi te§kile muvaffak ola • 
mazaa Bulgaristanda temmuz ayı 
zarfında yeniden meb'uaan intiha
bı yapılacaktır. 

T. Rüştü Beyin beyanat1 

Bükreş, 14 (A. A.) -Tevfik 
Rüştü bey Bükreşten ayrılmadan 
evvel gazetecileri kabul ederek 
sordukları muhtelif suallere ıu ıe.. 
kilde cevaplar vermittir. 

"Ceneral Kondiliıin memleke • 
timizi ziyareti münasebetiyle neı • 
rettiği.miz tebliğde Balkan misakı
na ne derece sadık kalacağımızı 

ifade etmittik. 

Boğazlar meselesine gelince, 
biz zaten .boğazların kapalı olma• 
sını istemiyoruz.,, ~ı"l>urun makinesi sakatlanınca diğer 

t \rapur imdada yetişti ve yolcuları 

~lı 
Kuzğuncuğa çıkardı 

'1~ '•ha~ saat sekizi yirmi geçe/ 
~l'~llda Beylerbeyinden Kuz .. 
:\· h Reimekte olan Şirketihay 
~~ Ahmet bey kaptan idare
~ ~9 numaralı vapuru Kuz
~t ~ 0 nlerinde ahsızm stop et • 
~'~ ~ •uların cereyanına kapıla• 
~"~'l'a doğru sürüklenmeye 

)ece sürüklenmeini gören müıte -
riler büyük bir heyecana dütmüı • 
Ier ve bağırıp çağırmıya başlamı§• 
}ardır. 

Hayrettin B. Şoför Kegam • 

Umur yeri yangınında 
kastolduğu muhakkakbr 

O dakikada hiçbir yerden mu -
avenet göremiyen vapur kaphnı 
metanetini muhafaza etmiş ve hal 
kı teskin ile dümenle işi idareye 
muvaffak olmuş. Yarım saat ka • 

raki vaziyeti de bugün bildiriyo - • • 
ruz. Ancak bu malumatı da ver • yanan benzın ve petrolların kıymet1 

meden evvel kazanın sebepleri 2 SOOO 1. d .., · ı 200000 • 
hakk~n~a bazı noktaları İ!aretle. ... 113 egı lırayı buluyor 
mek ıstıyoruz. ....:-

v,I) 'ıtır. 
lltun ani duruıunu ve böy • Devamı ikinci sayfada. 

Kazanın asıl sebebi Tramva:J 
ıirketinin ihmalidir. Şirket ıehrin 
en işelk noktalarında tamirat için 
kaldırımları sökmeğe lüzum gö • l 
rünce inşaat talimatnamesi muci· cthabiliği tanıtan Suuda 

llıağliibiyet acı geldi "'_H_A_B_E_R-.... 
~~d· M kk T Deniz gezintisi ~ ıneden sonra . e e ve aifin 

. ~li kuvvetleri tarafından istilası ma~<;ı-nr i~~;~~l~~~zn?~rc:ye :yapıl-
~ Yesi ile bir sene içinde öldü re:ek-·sin~~ı;mızda kaç kişi geti-

~~'rı1ı d . · d' Gazetemizin okuyucuları içir. . 
Yangından sonra Umur yerinin hali 

1~ ş evlt:tı Vah.ıb•ler. ıste ı. 
'ırı k M h yapacağı deniz gezintisine ait t.' ~.. apılarında görünct e met Alinin bu tıırada va · k 

~· ~t'!ı t db k ı ç yu arıdaki suallere cevabını't"ı 
l 

'%··· e İr almayı, onla- ziyeti pe te müsait deği di. ün · 
••\i k postaya lugün verı·niz. 

t11.1 ırmayı d .. ·· d'. F k;; Mısırın içindeki hasımlarını, ~ :S: il uıun u. a· .. 
~~,tit Şanıdan bunlara kar- rakiplerini henüz layıkiyle terbiy€ Son günüdür 

-,., _eıa. kuvvetler, bir "'ey ve tenkil edememişti. Kendisinin K 
.,..\l f :ı- Oponlarmızr topluyanlar 

)1 el l'a Fak olamamıştı. bu işle meşgul olmasından istifa · vetlimizclir. 
~li > el-Jeti Mısır valisi Meh· de edecek rakıpleri, belki de ona

1 
.. ____________ .ll 

'tayı harekete geçirmek -Devamı 8 nci sayfada- 1 

da-

Evvelki gece saat on bir bu -
çukta bir yangın neticesinde ta -
mamen yanan Beykoz Umuryeri 

Neft Sendikat depoları hakkında 
yapılan tahkikat devam etmekte 
ve mesele yeni aafh:ılara,girmekte 
dir. 

Aldığımız son malumata naza • 
ran meselede bir kast olması ihti. 
mali yüzde 99 dur. Müddeiumu. 

milik bu noktadan tahkikatını de
rinle§tİrmektedir. Tevkif edilen 
dört ki,iden maada dün de yirmi 

.(Lütfen sayıfayı çeviriniz ): 

• 



=- HABER - Ak9am Po•taaı 

Büyük Millet Meclisinde arttırma -
eksiltme kanunu ·konuşuldu 

Refik ŞevketBeyin teklifi üzerine meb'usların da arttırma 
eksiltme işlerine girebilmeleri kabul edildi 

Ankara, 15 (Huıusi) - Büyük 
Millet Meclisi dün reiı vekili E -
aat beyin riyaıetinde toplanarak 
arttırma, ekıiltme ve ihale kanu • 
nu layihasının milz:ıkereıine bat .. 
lamıttır. 

Layihanın birinci maddesinde 
Refik Şevket bey (Manisa) ıöz a• 
larak devlet sermayesiyle itliyen 
müesseselerin bu kanuna tabi tu .. 

tulmalarının ne derece doğru oh -
cağını sormuıtur. 

Maliye encümeni reisi Hasan 
Bey bu noktaları izah ederek Re
fik Şevket beye cevap vermi§tir. 
Çorum meb'usu ismet beyle De • 
nizli meb'usu Mazhar Müfit bey 
de maddenin yerinde olduğu nok
tai nazarına iltih,.k etmiılerdir. 

Bundan sonra on senedenberi 

12 adada vaziyet Bir Alman balonu 
iyi değildir havada kayboldu 

Kat, 15 (Hususi) - İtalyanın 1 

Kalimno :ıdasmda mahalli hüku . 
metle },alk arasında dehşetli bir 
gerginlik hüküm sürmektedir. 

lki taraf araırndaki zıddiyet o 
dereceyi bulmuı tur ki adaya bir .. 
kaç harp gemisi ile tayyare celbi· 
ne lüzum görü"mü!tÜr. R:ldosa b:r 
de İngiliz torpitosu gelmiıtir. Va· 
ziyetir> böyle gergin olmasına se • 
bep acln halkının işsiz ve aç kal • 

masıdır. 

Bitterfeld, 15 (A. A.) - Stra • 
t_:,sf~r altındaki mınhkalarda is . 
tikıafatta bulunmak . üzere dün 
ıabah hareket eden Bartach von 
Sizsf eld balonu mürettebatından 
haber yoktur. Bun' arın hayatla · 
rındln endiıe edilmektedir. Bu 
balon 9 bin 500 metre mikabı hac 
minde olup bu nevi alman balon • 
larının en büyüiüdür. Yegane ü • 
mit, balonun uzak mıntakalara sü 
rüklenmit olması ihtimalinde kal-

Adalardan gelen malumata iÖ· 
re 12 _adada İblyanlara karşı hoı· mıttır. 
nutsuzluk hüküm sürmektedir. Leh kabinesinde buhran 

Türkiyede mukim ve ticaret si • 
cilline mukayyet ecnebilerin 15 
bin liradan daha atağı kıymette 

alımlarla inpat, tamirat, imar ve 
istiktaf işlerine girebilmeleri hak· 
kındaki madde müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

En nihayet gerek doğrudan doğ 
ruya ve gerek bilvasıta arttırma 

ve eksiltmelere girmeleri memnu 
olan kimseler arasında meb'usla .. 
rın bulunması meıelsi mevzuuba -
his oldu. Bu meselede gen.e Refik 
Şevket bey söz alarak bu kaydın 
kaldırılmasını istedi. 

Bunun üzerine mecliste bazı 
münakatalar oldu. Ezcümle Yoz • 
gat meb'usu Süleyman Sırrı bey 
söz al ~rak maddenin lehinde bu • 
lundu. En nihayet encümen reisi 
Mu.ıtaf a Şeref beyle maliye veldli 
Fuat beyler bu madce hakkındaki 
fikirlerini 11Meb'usları herhangi 
bir şaibeden tenzih için bu teklif 
yapılmııtır,, cümlesiyle ifade etti· 
ler. 

Müzakereleri müteakip madde • 
den meb'uı kelimesinin çıkuılma 
11 hakkında Refik ~evket bey ta • 
rafından verilen takrir okunarak Meis adasında muhaberat sansüre 

tabidir. 
'ad:ır ki~inin if&cıiiiabnmıttır. 

Varıova, 15 (Hususi) - Leh 
kabinesi evvelki aün anıızın iıtifa kabul edilmittir. 
etti. Kabinenin evvelki giinkü iç .. Kıınun 11 nci ma<\de.aine kll • 

Meselenin son safhasını anla • 
mak için İstanbul Cümhuriyet 
müddeiumumisi Kenan beye mü • 
racaat ettik. Daha tahkikatın it -
marn edilmediğini, maamafih bu 
ak~'?,.;lla kadar bitirileceğini ümit 
etti ğini söyledi. Ancak bundan 
sonra mese'e tavazzuh edecek ve 
kat'i surette tevkif edilenler anla
tılacaktır. 

d:\r müzakere edildikten sonra per 
timamda baıvekil M. Y edrez Y o • şembe günü toplanmak üzere içti-
v~ç ist_if~ e~babını b.il~i.~miı ve ka· maa nihayet verilmiştir. 
bınenm ıstıf aıını reısıcumhura ver 

V:ık'a mahallinde yaptığımız 

tahkikata nazaran yangın çıkan 

mittir. istifanın esbabı anlatıla .. 
mıyoraa da yeni kabinenin sürat· 
le teıekkül edeceği tahmin edili • 
yor. 

Varıova darülfünunu müderris
lerinden M. Kozlevaki kabineyi 
teıkile memur edilmiıtir. 

· Plevnede bir yangın 
mı:'takanın bekçilerinden biri bir Sofya, IS (A. A.) -Plevne ıeh 
haftadanberi hasta olduğundan rinin eski ç:lrtmnı teşkil eden on 
vazifesine gelmemektedir. Şirket mağaza bu gece zuhu_r eden bir 
her nedense bunun yerine batkı yangında yanmıtlır. Bu sırada, 
bir memur koymamıttır. tat ocakları için barut ve diğer 

Gene tahkikata nazaran itf ai - patlayıcı maddeler satan mağ:ıza .. 
yeye haber vermek için müracaat da infilak vukubulmuttur. itfaiye 
edilen o civar telefon!armdan üçü kumandanı ve daha iki kiti sön • 
de bozuk bulunmuıtur ki bu da dürme esnaıında ölmü§tür. Biri a• 
tetkike muhtaçtır. Bund:ın başka ğır olmak üzere üç yaralı vardır. 
bekçilerin ilk müracaat ettikleri Zayiat mühimdir. Yangının sebe -

yanıın ıöndürme aleti de iıleme- bi hakkında tahkikata giri9ilmi1 • 
mitth" . tır. 

Vak'ayı haber alır almaz der • _______ , __ w ..... .,.
111 
.. , __ _ 

hal yetiıen lıtinye itf aiyeıi yan -
gınla bap. çıkamıy:ıcaiını anla -
yınca imdat iilemİf, bunun üzeri· 
ne ıerek Kadıköyünden ve gerek 
- araba vapuru ile lıtanbuldan 
yardım ıelmit ve ancak bu suret· 
le yanıın söndürülebilmittir. 

Yangının çıktığı klübe Yaıuva 
Bahar isminde bir museviye ait o· 
lup bir vergi meaeiesinden dolayı 
altı aydanberİ mühürlü bulunmak
ta ve hariçten içeri ıirmenin veya. 
hut baıka bir ıey atılmanın imka
nı bulunmamakhdır. 

Yanan benzin ve petrolların kıy 
meli ve diğer zararlar 200 bin lira 
kadar tahmin edilmketedir. 

Jtfaiyenia rayreti neticesinde 
yanan depoların biraz ilersinde 
bulunln ve 1350 ton benzini ihti· 
va eden üç büyük depo kurtarıl • 

• 

Şirketin 65 
numarası 

-Bat tarafı ı inci 1&yfad&

dar ıonra da ıirketin 64 numaralı 
vapuru yeti,erek kazazede vapuru 
arkasına bağlamıı, yolcuları Kuz• 
guncuğa çık:ırdıktan ıonra vapuru 
lstanbula getirmiıtir. 

Vapurun birdenbire durmasına 
sebep, makinede olan bir bozuk -
luktur. Kazaya uğrıyan vapurun 
içindeki müfteriler, 64 numara -
dan sonra gelen 60 numaralı va • 
pura aktarma edilerek gidecekleri 
iıkelelere çıkarılm;ılardır. 65 nu • 
maralı vapur lstanbula getirildik -
ten sonra derhal tamiri yapılmıt 
ve seferlerine devam etmittir. 

•mmımnuınm111I1111mtıllmnı ımwıım•ımıftte11011unum1tnıtıınuıtıı11U11n.ıtmuu1111 

SİYASET 
Arabistan harbinin 

son vaziyeti 
Hicaz Kralı lbnUssuut, Vehhabi -

lik denilen §iddetli ve asabi MUslü -
manhğm verdiği hızla bütün Arabiı· 
tan kıtasım fethetmek, hatt~ İraka 
cioğru da yayılmak, Hindiatana doğ· 
ru da sarkmak istiyordu. 

İlk hedef olarak, Arabistan kıt'a· 
ımdaki diğer devleti, yani Yemeni 
ortadan kaldırmak istedi. Bazı şehir· 
teri a~tı. Sanaya doğru ilerliyordu. 
Yemen İmamı Yahyaya müzaheret 
eden, onu İbnüssuuda kar~ı bir kal· 
kan gibi kullanan İtalyanlar ve İngi
lizler, tclap. dü§tüler. Yemen ima -
mım kuvvetlerdirdiler. 

Evvelki gün, Yemrnlilorin 20 .000 
kişilik bir kuvvetle mlıkabil bir taar
ruza kalktığı bildiriliyordu. Dün de, 
Sanaya doğru ilerliyen hareketine 
mani olunduğu haber verildi. İbnüs
siluut 2000 telefat ver mi~ ; mağlfip ol
muş. 

Eelchram gazete~inin yazdığına 
nazaran, İbnüssuut, bu mağlubiyeti· 
ni örtmek için, İmam Yahyanın sulh 
şeraitine intizaren narekatmr durdut· 
tuğunu bildirmiştir. 

Yemenlilerin kuvvetleri, Mchaka -
ya hakim olan sırtları muvaffakiyet· 
le müdafaa ediyormuş; Sana yolunu 
kesmiş. Bir çok otomohiller, toplar ve 
etıirler almışlar. .. Yemenliler, Bahri
ahmer kıyılarındaki "Moha limanını da 
istirdat etmi§ler. 

Fakat, İbnüssuut r:-rcnabiinden ge· 
len haberler de kendi muvaffakiyet· 
lerini bildiriyor. 

Her halde; Vehhabilerin şiddetli 
manilere çarptıkları anlaşılıyor. İtal
yanlarla İngilizler. onların yayılma -
sına kolay kolay müsaade etmiyecek-

tir. 
Bu sabaha kadar alınan malumat 

bu merkezde idi. Gazetemiz basılmaz. 
dan biraz evvel, yeni bir haber gclir
ıe tel~raflar kısmına konulacaktır, 

15 Mayıs 1924 ~ 

Dünkü kazadan T ramvaY 
Şirketi mes'uldür 
-Bat ıaraıı ı 1ncı •ytad- I 

9inin ölümü ve dört kitinin yara 
)anması ile neticelenen kaza zü· 
hur etmezdi. 

Bu ihmalde 9irket kadar olma· 
makla beraber belediyenin de tak· 
sirati olduğunu ayrıca kaydede . 
ceğiz. Filhakika şirketin nizamna 
me mucibince hareket etmesini 
kontrol beledıyenin vazifesidir. 
Belediye bu nokta daki vazifesini 
asla yapmıyor. 
Bundım bir kaç gün evve\ bir 

poliıin öliimiyle neticelenen Altay 
ka7ası da b11na bir delildir. Ka-1 
zamn s~bebi F.ski Alipaşad ım Ka· 
ragümrüğe kadar olan yolda su 
boruıu tefriti için açılan hendeğin 
günlerce hatti haf tal arca açık 

bırakılmıt olmasıdır. Bu hende • 
ğin iki tarafındaki toprak yıjın • 
lan duran yerlerde inecek yolcu
ların m~mnu taraftan inmesin: 
mecburi kılıyordu. 

Eğer Nedim Efendi daha kolay 
İnmek İçin memnu taraftan atla· 
mamı' olsaydı, kaza vukua gelmi· 
yecekti. B uyol kazadan sonra ya: 
pılmı~. fakat hi.la düzeltilmemi§
tir. Belediyenin diğer bir kaba
hati de seyrüsefer memurlarının 
sür'atle giden otomobilleri kont
rolda göst~rdikleri müsamahadır. 
Seyrüsefer nizamnamesine muha
lif hareket edenler hakkında mü· 
samahaıiz muamelede bulunma· 
tlıkça dünkü ve geçen günkü kaza 
Jar gibi müessif hadiselerin önüne 
geçilemez. 

Dünkü kazada Tramvay ıirke . 
tının Ve belPdıye.run ınoe1uliy.::\lc • 

rini bu suretle iıaretledikten ıon · 
ra kazanın akıb~ti hakkında aldı· 

ğımız malumatı bildiriyoruz: 

Feci otomobil kazaıı, Şehzade
başı ile Saraçhane arasında lbra • 
himpaıa caddesinde 114 - 116 
numaralı evin önünde olmu§tur. 
Caddenin sağ tarafında sabahle -
yin tramvay raylarının yanındaki 
bozuk parke taşları kalr:lmlmış , 
yolun tamirine haşlanmıştı. Sökü· 
len taslar 70 numaralı elektrik di
reğinin tam önündedir. Bu çuku· 
run iki yüz metre ilerisinde lamail 
Hakkı Bey ,.CZ"lhanesi önünde de 

ikinci bir çukur iki gün evvel açıl· 
mı§tır. 

Dün sabah tehrimize gelen O· 
rontes vapurundan çıkan ıeyyah -
lar Edirnekapıdaki Kariye cami -
inden dönüyorlardı. 

Şoför Kegamın idaresindeki 
1845 numaralı otomobili önüne 
çıkan çukura dütürmemek için yo 
lun soluna gecmek istemiştir. 

Karııdan Şehzadebatı istika -
metinden de vatman Mehmedin 
idaresindeki 14 numaralı Edirne
kapt tramvayı ıeliyordu. Şoför 
Kegam karşıamdan gelen tram· 
vaydan evel yolun sağına geçebi
leceğini tahmin etmişse dP. aldan· 
mıs ve tramvay otomobilin tam 
ort~sına !iddetle çarpmıştır. 

Tramvay otomobili altı metre 
sürükledikten sonra yolun sağma 
atmıştır. Tramvay da 60 metre 
kadar ilerledikten ıonra durabil • 
miştir. 

Şoför Kegamın otomobilini ta· 
kip eden şoför Cavit kazayı gö · 
rünce hemen otomobilini durdur
muştur. İsmail Hakkı Bey ccza
hanesinde kalfa Menahem civar -
daki düki.nlardan halk ve Şehza • 

debaşı polis mevkiinden polis e
f endiler hemen kaza yerine kof ' 

muşlardır. ~ 
Manzara f ecidi. Sağda k•P' 

bir otomobil hurdaha§ olmu~, iç.i;' 
den inlemeler itİdiliyordu. Jlerı 
duran tramvaydan da dunıa11l•' 
çıkıyor, içindeki yolcular yantY0 

ruz diye feryat ediyorlardı. Z•~1 

ta memurları yaralıları otonıobıtf 
den çıkararak eczahaneye , •011

• , 
·· tur 

Cerrahpaıa hastahanesine a0 

r.ıüılerdir. " ' Vilyam Polun yaraları bat' 
4
, 

da, gözünün yanında, burııurı .
1 

sağ ve sol ellerindedir. ~o~~ 
Betmamn yaraları her iki elı11 

.. .. d d' s l w k lrı1 1f ve yuzun e ır. o ayagı ırı 

tır. 

Hayrettin beyin yüzünde y.r•: 
lar vardır. Şoför Keğamın gasil 
ne ve bacağına cam batmıf, 1'•1" 
nından yaralanmıştır. 

Vak'a yerine biraz sonra nıUd. 
d ' .. · l · d r .. \ eıumumı muavm crın en v-

Beyle f,"\bibi adli Enver Bey fe 
miş, kadının cesedini mevkie I~ 
ı·crek muayene etmitler ve •0 

kalr~ırrlmasına müsaade etmitlef 
ledir. 

Kadının cesedi İngiliz haıt•b' 
nesine götürülmüttür. Beledi~" d 
tramvay §İrk~ti mühendisler• 
kaza yerine gelerek hatka bir •

1
' 

ha ile ketif yaptıkları gibi ÖP ~ 
rafı parçalanan tramvayın 

frenlerini muayene etmit~erdir· 
Tramvayın da birçok caııt1 , 

l "' kırılmıttır. Tramvayda btı ıI • 

25 kadın ve erkek yolcu herı' 
$.ehza~eba~f ~--·•,:=~· .q;~üri\1$! 
ı~. ve ıfACi~ "rt te~'b1 l ediJmıt 

Celal hey ak§ama doğru l<~: 
yı yapan otomobilin önünde g~ı~· 
ve arkasından gelen otoınob1 

1 • 

rin §Oförleri Osman ve Ca ~jt/ 
fendileri de dinlem.ştir. Trıı."1;' 
vatmanı Mehmet efendi ı1e' r.6~ 
altına alınmıştır. Kaza ha1'~1 o' 
mühendislerce b ir keşif rapot" 
tanzim edilm.ttir. ,. 

· ·ıı ' Dün gece hastilnedc bütıl e~~ 
ralıhra ameliyat yapılmıttır· 1 o 
lardan Betman Moriain yar•'rıı 
kadar ağır olmadığmdan ytıP~ t 

d.. • .. d d"tıtı•f na onmeııne musaa c e ı ~ 

Kendisi bu sab1h dokuzda ol
0d, 

bille Oronteı vapuruna nakle 
· · V b d b' "e$ ' mıştır. apur oğaz a ır "ıil 

yaptıktan sonra saat 11 de . ı; 
nımızdan ayrılmı§tır. Zevce•• if' 
fabrikatör Vilyam Pol gide~jf 
cek vaizyettedir. Kendisine 1,,-ı 

a.kıhetinden sıhhi vazi~et! dŞ0fo 
sıyle haber verileme,mıştıt· 

rün yaraları da ağırdır. ~ 

Mis Nelli Polün cena:ıe•İ ~:., 
mizde defnedilecektir. V•P~it'' 
centesi bu iti deruhte el 16 
Cenaze F eriköy mezarlıi111' 
mülecektir. ., 

•1 ,. 
Yazının bat'nda Tranıv. et ıe 

keti ile belediyeye mes'uh1 şof 
veccüh ett: ğini yazmıştık· de 
Keğam ile vatman Mehınel Şof 
zadan dolayı mes'u)dürle~İitı ~ 
Keğam önündeki otorrıob~ııtıı'' 
duğunu gördükten sonr:l ııı" 
icap ederken durmaın•fı r:,.,it1 

luna ve süratle geçaıek i•: rt•~ 
Vatman Mehmet ise ~" ~ 

bir sürü seyyah otoınobil~l'I~ t~ 
1 • 1 .. 1111111 " ge mıı o masını gore ıt'1fı 

men tramvayı yava!lat~'tit• f ı' 
kuz1a yoluna devaın etrrı1t ,,..J 
lerin tutmadığı da ayrıc• 
cı tetkik bir meseledir. 
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Zabıta vakaları ve 
nakli·yat "kazaları,, 

Dünkü "HABER,, 
den: 

gazetesin· 

1 -Bir tramvay, Parmakk&· 
Pıda, bir dükkanın içine girdi. 

2- Diğer bir tramvay, Şehzade 
bntında bir otomobile çarptı. Bir 

HABER Postaaı 

Eski Beyoğlu komiseri Mucip Beyle 
bekçi Adilin davası dün neticelendi 

~=~~:.h kadın öldü. üç kiti Y••• • Ağır ceza mahkemesiMucip beyin beraatına karar verdi 
3 - Ankara cadde•inde bir kız . b k . Ad· ı· . k. h hk" tt• b k . rıca 

Yüzünden iki kiti bıçak bıçağa gel· e Çl ) ) 1 1 Sene apse ma UID e 1, e Çl a Y 
di. şoförün varislerine beşyüz lira verecek 4 - Kağıthane çayırında, üç 

kiıi, otomobille gelerek, bir kızı Şoför Nuri efendıyi öldürmek· ı Reiı Aziz, aza Kemal ve Sakıp ı 
ailesinden kapıp kaçırdılar. Jan· ten auçlu aabık komiserlerden Mu- Beyler tarafından sözler birlikte 
darmalar, otomobili takip etti. c ip beyle mahalle bekçisi Adil e· I olarak verilen ve dün bildirilen 

5 - Beykozda Neftaendik,.tın fendilerin muhakemesi bitmi§, ka· karara göre, Müsip Beyin bu ölüm 
depoları yandı. Kundak sokuldu · rar verilmiıtir. Davanın mevzuu vakasına ittiraki aabit görülme • 
fundan §Üphe edildi. Tevkifat var. 932 senesi ağustosunun üçüncü ge mit, kendisi hakkınd!l. beraet ka· 

6 - Taksimde 2047 numaralı cesi şoför Nurinin ark3sından kur rarı verilmittir. 
otomob·l, Ahmet isminde birini §Un atarak ölümüne sebebiyet ver· Diğer suçlu bekçi Adil Efen• 
Yaraladı.. mektir. diye gelince, onun, Vangel Efen· 

byin olunmuıtur. Sabıkası olma 
maıı ve vakadan sonra af kanunu· 
nun çıkımaıı gözetilerek, bu ceaz· 
dan üç ıenesi indirilmit1 bekçi A· 
dil Efendi iki ıeneye mahkum kal 
mııtır. Ayrıca, öldürülenin variı· 
terine bet yüz lira tazminat vere· 
cek ve muhakeme m:ısra~larını Ö· 

diyecektir. 
7 - Kadıköyünde, Hamil di isminde biriyle bir kibrit meıe· 

Nuriyi yaraİadı. K d k .. lesinden aralarında kavga çıkma· Şehir Meclisi dün 
3 1 OY tramvayı 11 üzerine, Nuri Efendinin arka· 

Ne oluyoruz, y:ıhu?. Kendimize • b ) d 11ndan tabancasiyle atef ettiği ve gene toplandı 
aelelim.. ınşası aş a 1 bu gencin, onun bbancaımdan 

Bir de ıeyyah celbetmek iıte· Kadıköy tramvayının int :ııına çıkan iki kurıunun iıabetile yere 
riz .. Bu aiditle lstanbulun halin • baılanmııtır. lntaat üç ana hat Ü· ıerildiği sabit olduğu neticeıine 
den biz ürküp baıka tehirlere ka~ zerinde yapılıyor. varılmıttır. Subut noktasından, 
çacağız !.. Birinci hat: Kadıköy· Moda hat bulunan kovanların bekçinin ko-

ltiraf etıneli ki, seyyahların ba· tıdır. Kadıköy iıkelesinden Altı • vanlarına uygun olduğu da kay • 
şma gelen fecidir! Dütünün: Şeb· yol ağzına kadar ve oradan Ba· dedilmittir. 
r imiı.:den, zevk, neı'e almak için bariye yoluyla Modaya gidecek • Ancak, bekçinin korkutmak 
buraya gelmitler!.. tir. maksadiyle havaya silah attığı, fO 

Dün bir buçukh olan bu hadi- İkinci hat: Kadıköy .. Fenerbah- för Nuri Efendiyi, öldürmek mak· 
ıeyi üçte çıkan HABER'in bütün çe hattıdır. Kadıköy iıkeleainden •adiyle niıan almadan öldürdüğü 
tafıilatiyle vermesi üzerine, bir Altıyol ağzı, Yoiurtçu, Kızıltop • kanaati huıule geldiğinden, ken • 
çok okuyucularımız, telefonla rak yoluyla Ihlamura ve oradan diıine ceza kanununun 452 ncı 
mütemmim malumat iıtedi. Yara.. biri F enerblhçeye, biri de Fener maddesinin birinci fıkraıı muci .. 
lanan diier ıeyyahlarm ne vazi • yoluna iki hat gidecektir. Üçünciı hince bet sene ağır hapiı cezaaı 
Yelte bulunduklarını, ölen biça • hat iıe Kadıköy iskelesinden baı· ============== 
tttıin hüviyeti hakkında ne bildi· lıyacak, Altıyol ağzı, Söğütlü çe§ • D • ı 
aıuuzı öğrenmt:tcl "''""' ç\H~U&14& .. m .. · ı..- ı.-h .. _ _ 1 @'ldegırmenı, lb.· ~ ~·L 1 _, T .. 
dı. Konu§tuğum vatanda,ların da rahimaia, Baytar mektebi hattı ==:,~ ;; . 
intibaından anladım ki , kazaya dır. Bu hat Kadıköy !ebekeıim 
uğrıyanlar, memleketimizi ziyare· Osküd:u hattına bağlıyan yol ola .. QUreı yaparken 
te gelen yabancılur olmasaydı da caktır. 
fe

1

aket, içimizden birinin baıına 
gelseydi, hemıehrilerin teessürü 
bu dereceyi bulmıyacaklı !. Bu u· 
ınumi hüzün, İstanbul halkının 
ıniıafirlerini matemde görmekten 
ne derece azap duyduğunu göıte • 

Karaağaç tapa fabrikaamda a -
mele Tevfiğin arkadaıı ameleden 
Abdülkadirle dün güreı yapmıt ve 
sol kolu kmlmıthr. Tevfik Haata 
neye kaldmlmıttır. 

rır . . 
. . 

Yukarıda ıaydıiım yedi hadise· 
nin ekseriıinde, tramvay, otomo " 
bil mevzuu bahtoluyor .. 

Elbette felaketten ön planda, 
lramv:ıy tirketi mes'uldür. Şehza· 
debatı gibi itlek bir yerde, güpe· 
gündüz hendek açmak ne demek? 
Açılan hendeğin etrafına da 
icap ettiği derecede iıaretler ko • 
nulmadığı, kazarun vukua gelme· 
•inden anlatılıyor .. 

Muhtar Bey geldi 
Meb'uı intihap edilmiı olan sa

bık VaJİngton büyük elçimiz 
Muhtar bey dün Amerikadan teh
rimize gelmittir. 

Yatakhanede h1raız 
Sabıkalı yankesicilerden Ke • 

mal, dün aktam üzeri mühendis 
mektebi yatakhanesine girmitıe 

gün bir çukurun kazılmaıına mi· de yakalanmıthr. 
ni olam:ldığı bu ıokaklarda, barı, Tavuk ~ahyordu 
ıür'at yarıtı önüne geçilmeıini te- Unkapanında oturan ıabıkah 
ınin else .. · Hasan, dün Şiılide Çiftecevizler • 

Şoförler arasında da, bu mes· de madam Marikanm bahçeıinde 
leiin ismini lekeliyecek bazı kim· tavukları çalarken cürmü me§hut 
ıelerin bulunduğunu da itiraf la • halinde yakalanmı!tır. 
zım geliyor. Kafayı türlü türlü Çocu§a. ~arptl 
mayilerle, tozlarla tütaüliyen nice· Muıtaf a ismindeki birinin ida .. 
lerine tesadüf ettik; siz de elbet resindeki yük arabaıı dün Arap • 
etmitıinizdir. Sonra, vitesleri aç· camili Nazire hanımın çocuğuna 
m3ğı bir nevi cesaret, kahraman· çarparak ağırca yaralamıştır. Ara 
lık ıayanlar da ekıik değil.. bacı yakalanmııtır. 

Eıkiden, subaıı, eınafın ahva- YUkaekten dUttU 
lini anlamak için, arkasında fala- Dün gece Cibalide Arabacılar 
kacılarh teftite çıkar, kabahatli .. sokağında oturan Ali oğlu 9 yaı· 
leri yere yıkar, bir temiz dayak a· Jarında İbrahim dört metre yük .. 

Şehir meclisi dün gene top • 
lanmı§, ilk mektep muallimleri i • 
çin bütçeye 36 bin lira konulmaıı 
lüzumu hakkında maarif vekile· 
tinden gelen tezkere bütçe encü • 
menine havale edilmittir. 

Taksim bahçeaindeki tesiıatın 
konturatı biten kiracıdan 12 bin 
liraya aatın alınması kararlaıtı. 
Meclis yarın gene toplanacaktır. 

Tevziat 
GayrİmübadilJere bono tevzia • 

tı devam ediyor. Dün karar numa 
rası 244 • 280 arasında olanlara 
bonoları verilmittir. 

MAnifatura ithalatı 
Hük€Mnetimizle klering muka • 

veleıi yapmıt olan memleketler .. 
den son zamanlarda Jehrimize 
fazla miktarda manifatura it ha • 
litı yapılmaktadır. Bu ithalat pi • 
yasadaki fiatları düşürmüttür. 

Buzhaneler ihtikarı 
Ticaret odaıı id3re heyeti oda• 

da bir toplantı yapını§, buzhane • 
de ihtikar olup olmadığını tetkik 
etmiştir. 

Maslak kazası 
Maılak yolundaki otobüı kaza

ıı dava11na dün ağırceza mahke • 
meıinde bskılacaktı. Otobüı şof Ö· 

rü Hakkı efendin in doıyaaı Ko • 
caeli ağırceaz mahkemeıinden gel 
meımiıti. Bu yüzden muhakeme 
baıka bir güne kalmı9tır. 

Bir banka kapandı 
Memleketimizde uzun müddet • 

ten beri faaliyette bulunan Bank 
F ranko Aziyatik reımen faali ye • 

t ini htil etmiıtir. 

Bir tazminat davası 
Boğaziçinde Yunan bandıralı 

~~Bu. 
Dereden tepeden 

TRAMVAY KAPILARI: 
Geçenıün F atihb A.tikAlipaf&ara 
11nda tramvay yürürken atbyan 
zavallı bir polisin bacakları bir o• 
tomobil altında parçalandı. Bu f e• 
ci vak'ada kabahat tamami)'.le ki· 
mindir?. Tabii anlatılacak!. 

Fakat vak'adan biraz ıonra 
bir kahvede bir kaç tramvaycı fÖY• 
le konuıuyorlardı: 

- Canım, kapıları da kapıyo - ' 
ruz itte, llem de sım sıkı kapıyo· 
ruz. Lakin gene kazaların önü a· 
Jn.amiyor. Biletçi arabalar hare .. 
ket edinC'e kapılar• sımsıkı kapz • 
yor amma yolcular gene onları iı· 
tedikleri yerde ve iatedikleri za· 
man hem de arabaları hızlı ıider• 
ken kolayca açıyorlar. 

Bunu dinliyen kahve müfteri • 
}erinden biri ıordu: 

- Kilitli kapıyı naııl açıyor • 
lar ?. 

- Öyle bir açıyorlar ki.. Kimi 
kurıun kalemiyle, kimi ceplerin • 
deki ev ve dükkan anahtariyle, 
kimi çakı ile, kimi de çivi ile! He
le Ortaköylü muıevi çocuk ve 
delikanlılarından çoğu ceplerinde 
tramvay kapısı açmak için bir çivi 
tatıyorlar. Artık itin yokıa, ıen iı· 
tediğin kadar kapıyı kapa, fakat 
biraz kapının yanından ayrılıp ta 
tekrar döndün mü bakarsın ki ka· 
pı ardına kadar açık.! Bizim ara· 
baların kapılan Adeta Nureddin 
hocanın türbe kapııma benziyor .• 
Hatta bunları parmaklariyle açan 
far bile ' .ır. Onun için tramvaylar 
seyir ha!tr.de iken atlayıp bin
meği menetmeli, iaterlene bu ka· 
pıları muhakka otomafil( yapma • 
lı, vatman frene ı...rken kapıla· 
rı da otomatik tertibatla yalnız o 
açıp kapayabilmelidir. 

Yoksa biz kapayalım, müşteri aç • 
ıın, böylelikle kazaların önüne ge· 
çilemez ! .. 

CIGARALAR TIKIZLANDI : 

Paketle~in içine numaralar kon 
duktan ıonra bir hayli düzelmiı 
ve yumutamıı olan cııaralar ıon 
günlerde gene alabildiğine bkız .. 
lanmağa hatladı. Hele fakir kıı • 
mm en çok içtiji 1ekizlikten on 
beıliie kadar olan cıaaralar on , 
on bet gündür kaıkatı birer çubulC 
kesildi. Ciğerlerinde kalaycı körü· 
ğü kuvveti olanlar, haydi diyelim 
ki, bunları çekıinler bire çekıin • 
ler, belki zorlukla kafalarını du· 
manlıyabilirler. Lakin ciğerlerin • 
de o kadar kuvvet vo kudret o1mı· 
yanlar, ne yapıınlar?. 

Ne yllpacaklar, cııarayı bir ma 
ııanın üzerine koyup hpki oklava 
ile gözleme hamuru açar gibi onu 
pnrmaklariyle öne arkaya yuvar• 
lasın ve ovalaıın dununlar ! . 

ikinci meı'ul, belediye değil 
l'lıidir? Çünkü Tramvay tirketi · 
nin hendeğini gündüz açmasına , 
burada icabından daha az amele 
S-lıthrma11na, ve bu gibi itler 
Pek ağır akıak yapıldığı hslde, a
l'lbaların deHımenceıine seğirtme 
•ine ınani olmamı§tır. Göreceksi • 
~İı: Bir kaç gün gene düdükler 
0 tecek, nizamlara riayet oluna· 
c,k., Fakat, sonra eski h:ımam, 
eıkj tas ... 

Sultan Hamidin b:r çok hare • 
~e:t!erini haklı olarak bütün mil • 
h~t te?kit ederiz; amma, otom? : 

tarmıf.. İnsanın şöyle diyeceğı sekten c1;;ıerek baygın bir halde 
geliyor: hastaneye kaldırılmıttır. 

Şehir meclisinde Eanaf Banka • 
11nın vaziyetini anlatmaktan ziya
de azayı azarlamak celadetini 
gösteren Muhiddin Bey, kuvvetim, 
bu itlerde adeta diktatör olarak 

... 

Köy kurultayı 
MilJi Türk Talebe Birliğinin bi 

~ rinci Köy Kurultayı yarın aaat H ' 
te Halkevinde açılacaktır. 

sarfetae: En umulmadık zaman·,. ___________ ... .,. 

Kasos vapuru ile çarpıtan ltaly:ın 
bandıralı Premoda vapuru acente
si 40 bin liralık bir tazminat da • 
va11 açmıttır. 

Dulhane açılacak 
Sıhhiye müdürü Ali Rıza bey, 

dün vali muavini Ali Rıza beyi zi· 
yaret ederek ıılahı hal etmif bazı 
uygunıuz kadınlara it bulunmaıı .. 
nı teklif etmittir. Bu gibi kadınla· 

Piyaaada sekizlik ucuz cıgara 
çıkarmak çok iyi oldu amma bu 
sekizliklerle beraber on birlik ve 
on beılikler de pek tıkızla§tr. Bun· 
lar gene ~muıatılaa da halk tık 
nef eıJikten kurtulıa az fena ol· 
maz! 

llerın memlekete girmeıını 
~eneden bu hükümdara atfen 
ır fey ıöyJerler; pekte yaban :ı 

ltrlac•k ·· d ğ·1d· ... soz e ı ır: 

- Yolları yapılmamıı olan bir 
hhrin otomohil ne.;ne? .. Hele bir 
•okalcları di!zıeltin ! - demia .. 

l?eı-dı' b. t'" ı·· d" ı~ .J · • ye, ır ur u uze teme · 
\{ı - . 

tı Ve ~irketler tarafından her 

da sokakta belirivene, nizamları lncesaz ve caz 
azıcık bozanları en tiddetli ceza • 
hra çarpıa ... 

Çöplerden, hendeklerden, to~· 
lardan, çamurlardan, soba zifir • 
lerinden, kedilerden, ejderler gibı 
geçen arabaların çıkardıkları ka
zalardan oturulmıyacak h~le ge • 
len bir şehirde yatıyoruz! 

<va-na> 

Gazetemizin hazinn ayının 
ilk haftasında bir cuma günü 
tertip edeceii büyük deniz ıe • 
zintisi için (7) kitilik bir caz ve 
incesaza lüzum vardır. Talip o· 
lanlar, bu ayın 25 nci günü akta. 
mma kadar, idaremize müraca • 
at etmelidirler . 

1 rın çalıtabilmeleri için bir dulha
ne açılmaaı muhtemeldir. 

Adliyede tetkikat 
Kandilli kız liıeıi talebeleri dün 

öileden ıonra muallimleriyle bir .. 
likte adliyeye giderek mahkemele 
ri gezmiılerdir. 

BU SENE ÇiLEK BOL: 
ilk çıktığı gün kilosu yüz alt

mısa satılan çilek erteıi gün yüz 
kırk, daha erteıi gün yüz yirmi fa· 
lan derken dün yüze İnmiıti. • 
Bakalım bu hafta daha ne ka • 

dar inecek! lstinye aırtlarındaki o 
uçsuz bucaksız yeni çilek tarlaları 
varken bu mübarek, mis liokulu, 

Seyyat Haberci 
ı.-Dcv&m1 8 nci sayfada-
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,~~:::~~ı'ı ihtiyar muharrir 11 F!~~~.:~~:~_:ı!~g~~ 
~·-------::.-------------~--------------~ .1 dereceklerin yazılan; burada neşredi-

- Usta.t Hüseyin Rahminin hi · ı 
kayesinin sonu -

onu tedarik için de yazmak lazım· lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-

d 
mama11, ıeçme olması ve okunaklı 

ı. 
yazılması laznndır. 

Nakıl Ye tercGme hakkı mahfazdar 

Yazan: M. Ciayur 
Kapıyı örterken içerden kopan 

kahkahalar arasında küstah bir se 

Zihni gibi değersiz şeylerle dolu 
karmakarışık sefil odada lekeli 272 - Akort -40-

sın: yeşil çuha örtülü yazı masasının Küçiik Melahatin annesiyle ba
önüne oturdu. Şişede akşamdan bası hiç geçinmezler, daima 
kalmış iki kadeh mayile sobaya kavga ederlerdi. Gene bir gün a
kömür attı. Evvela ~işlerini taktı. tışmışlardı. Somurtup dururlarken 
Birkaç kırıntı geveledi. Sonra göz- odaya hizmetçi girdi. Piyano a
)üğünü geçirdi. kortçusunun geldiğini haber ver -

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
- Bari anlasa da artıJ< yazma· 

aa .• 
Humuz filizlel': 
Maden istihsali için kullanılan baş· 

lıca filizler ya oksijenli filizler yahut 
kükürdü filizlerdir. Oksijenli filizler 
ya humuz yahut Karboniyet halinde 
dirler. 

1 
lulünden elektrik cereyanı geçirmek • 
le elde edilir. 

Dediğini duydu .• 

Kısa yağmay~, bir kova suya, di. Melahat atılarak dedi ki: 

Bütün teeaaürü boğazına bir gı· 
cık düğümile toplandı. Ağlaması 

öksürüğe karıştı. Y esini yenmek 
lazımdı. Çünkü parası yoktu. Da • 
ha idare memurunun huzuruna çı· 
kacaktı. Hocasından titriyen bir 
mektep ~uğu tereddütleriyle i · 
dare odasına girdi. 

bir yüksük süt karıştırmıya, küçük "- Ne olur anneciğim, babamla 
Demir humuzları: Fe: 0 1 , Fe11 O• 
Bioksid deten - Sani kalay hum· 

cümlelere derin manalar sıkıştır - seni de akort etse!,, 
maya, kaba vuzuhlardan kacma • !nk 1 A ı· · Ö 

ganez humzu: Mn 0 1 

Biokıil aleten = Sani kalay hu ~ • • ~ 1 ap ıscsı : mer 
ya, senbohk ve engın olmaya, ka. ,.""" , .... wı.ıı:uıın:ı•mıımııunıımmnıınıı-- zu: Sn O 

iri vücutlu, frenle sakallı idare 
memuru odaya bir banka heybeti 
veren yüksek kasanın önünde du-: 
ruyordu. Göz göze geldiler. Me • 
mur hemen nazarım çevirdi. Çün
kü o, pc:ıra istemeye gelenleri ba
kı§larından al\lıyan tecrübeli bir 
psikoloğdu •• Bir dilenci tevazuu i· 
le yüzüne dikilen nazarların zelil 
istirhamı önünde derhal suratı a -
sarak baıka yana döner, gömemez 
liğıt gelirdi .. 

Ne ierdiği selamı alan, ne de şu 
raya buyrunuz, diyen oldu. iki ki.· 
tip masalarında abone kaydediyor 
lar, ilin makbuzları dolduruyor· 
]ar, birçok ıuallere müracaat e • 

denlere defterlere bakarak cevap· 
)ar veriyorlardı. Giren çıkan yok • 

tu. 
Kırk bet ıenedir ıakalını mat -

baa değirmeninde ağartan Umran 
AH simdi orada müsteskal bir tu • 
f eyli veiyetinde kaldı. Nihayet ge 
ne o ihtiyar mürettip imdadına ye
tişerek muharririn istihkakını al .. 
mıya gelmit olduğunu idare me -
munına iht&J'& y9.a.tet etti. 

Memu,ı;: ,.. 
- Bugün tediye günümüz de " 

ğildir. Kapatacak hesaplarımız 
var. Öbür hafh te~rif etsinler. de· 

di. 
O akşam Umran Ali efkarlan· 

dı. Yosunlu sokağın loıluğuna ba· 
kan penceresi öRüne bayat hazır • 
lop, birkaç zeytin ve pastırma kı· 
rıntısından ibaret işret tepsisini 
kurdu. Dört beş tane atıştırdı. Kış 
layan dimağına rakıdan hararet, 
sinirlerine uyanma bekliyorken 
zavallının her kadehten sonra göz 
kapakları daha ziyade düşüyor, 

zaten müşevveı zihni vuzuhunu 
büsbütün kaybediyordu. Fakat ha
zin bir neıenin humması beynini 
sardı. Boğulan hissi hakikat ale • 
mini gözleri önünden yavaş yavaş 
siliyor, şimdi o kendini kadir, çe • 
vik bir kalem san'atkarı buluyor· 
du. Yarın, gençlere karşı ateş aça 
cak, ebediyyen meşhur kalacak bir 
kaç makale ile hepsini yere sere
rek edebiyatı bu son devir tahrip
karlarından kurtaracaktı. 

Adeta vecde geldi. Titrek elleri
le dört bet cümle karaladı. Birini 
bitirmeden ötekine atladı. Hiçbi -
rinde mana, insicam, rabıt yok gi· 

biydi. 
Zaif midesi artık işret de kal • 

dırmıyordu. Birkaç kadehten son· 
ra edebiyat kişverinde kendini bir 
N:ıpolyon görmek vehim ve rüyası 
içind-e sızdı. Zevcesi onu sefil dö· 
şeğine naklettiği zaman artık vü • 
cudundaki ispirto sobası sönmüş, 

zavallıyı hafif bir titreme almıştı. 
Ayaklarına aıcak mangal kapağı 
JCoydu. Yorganım sıkıştırdı. 

Ertesi günü uyandı. Dünkü ma· 
cerayı biraz alaca hatırlıyordu. 
Hiç unutamadığı bir hakikat var· 
dı .. Her günün mai,et ihtiyacı .. Bu 
Müzayekanın ıtyah ıütunu k'lrtııı· 
'la dikildi. Yatamak için gıda ve 

lemini amiyane ağır terkiplerden, - Anhyamadım? 
klişelerden silkmeye hasılı altmış - Buradan otuz lira kadar ala· 
beıinden sonra yeni mektebin ho- cağı var da ... 
caları torunlarından aldığı dersle· - Haberim yok .. 
re göre fikren, kalemen gençleş • - Zevcimin cep defterinde öy-
meye uğra~acaktı.. le yazıyor. 

• * * Memur defterini karıştırarak: 
Yarım asrın sisleri çökmüş tar• - Biz.mi kinde öyle bir şey yaz• 

zı tefekkür ve tarzı tahririle geniş mıyor .. 
geniş cümlelerin içinde aklına ge- - Zevcim yalan yazmaz .. 
len irtibatsız, patavatsız, safdil, - Garip iddia .• Muharrir olsun 
köhne fikirler savurmaya alışık da yalan yazmasın. Umran Alinin 
kalemi bu şerait altında bunaldı. uğradığı bu hastalık içki neticesi • 

Damarlarından satırlarına ra • dir. Zaten o çoktandır ne yazdığı
şeler akıtmak istedi. Fakat nabız - nı, ne dediğini bilmiyordu. Bir 
lan ağır ve fasılalı idi. Kanından sarhoşun defterindeki kayda ina -
sözlerine hararet vermeye uğraştı. nıyorsunuz da benim sözüme iti • 
Lakin hayat usaresi vücudunda mat etmiyorsunuz. Hayli zaman • 
zahifeler gibi soğumuştu. dır ona sadaka nev'inden para ve· 
Dehayı tahrike vasıta sandığı si.. riliyordu. Onlar hiçbir yerdeki ala 

nirlerinden fırtınalar koparmaya caklarından on para bırakmazlar. 
çalıştı. Hayır artık onlar, elastiki· Ölümleri, dirimleri, hashlıkları, 
yetleri bozulmuş fersude sicimlere sarhoşlukları hep matbaa hesabı -
dönmüşlerdi. Bu korada insan ma- nadır. Hiçbiri çul tutmaz. Şimdi 
k inesinde artık hiçbir heyecana matbaalar buhran içinde .. Yazan• 
kabiliyet kalmamıştı. lara bile para yetiştiremiyoruz .. 

Bir yaz günü, dikenler, baldı - Yazmıyanlara hastalara, amelman 
ranlar bürümüş mesçit mezarlığı.. dalara nereden verE;ceğiz? 
na dönmÜ§ bakımsız tozlu bahçe- :t- :t- :t-

lerinin bir köşcısinde, hiribirinc ya. Kcr.Jım.dgız bır ıkı matbaa da -
kın, iki armut ağacının gölgesinde ha dolaştı. Onlar hiç sözünü dinle 
karı koca otururlarken tepelerin· meden kapıyı suratına kapayıver • 
den aşağı çürük bir armut düştü. diler. İstikbal idare memurunun 

- Bey, bu ihtiyar armut ağacı nispeten nezaketi tebeyyün etti .• 
genç fidanın babasıdır. Bakınız Bir kitapçıya uğradı. Tabi, Um· 
taze ağacın yaprakları taravetten ran Ali ismi önünde birden parlı • 
nasıl yemyeşil parlıyor. Yaşlının" yarak: 
kiler paslanmış demir gibi ne ka - · - Bana üç defa madik etti ... 
dar renksiz, neşesiz duruyor. Mey- Kitapları mahzende gömülü. Eser 
vaları da öyle .. Oğul ağacın ar .. ]eri kendinden evvel öldü. Beş ta
ınutları ne güzel, pembe yanaklı.. ne satamadım .• 
Dolgun, tatlı, latif kokulu.. Baba - Satamadınsa yarısını bana 
ağacın meyvaları olmadan kurt· ver. Toptan müşteri bulurum. İs· 
}anıyor, çürüyüp dökülüyor. tiyen kitapçılar var .• 

Her ağacın yaşına göre meyva _ Bin beş yüz lira masarifi tab 
verdiğini anhyan muharririn, bir iyeyi getir. Kitaphrı vereyim .• 
mezar kasvetiyle bebeklerinin nu- - Canım insaf et, bu adamın 
runu yutma göz çukurlarında iki yüzünden bu ane kadar hiçbir pa• 
katre kaynadı: ra kazanmadın mı?. 

-Tabiat çok zalimdir ama mü· - Kazanmadım. Umran Ali be-
savatki.rdır. Yaşıyan her mahluk ni m:ıhvetti. Onun eserlerinden 
bu neticeye doğru yürüyor. Biz sı- kar etmiş kitapçı varsa onlardan 

ramızı savıyoruz. Bugünün genç - iste .• 
leri yarının ihtiyarlarıdır. Her şey Umran Alinin sefaleti vefatı 
muvakkat, her iki devirde birer se• damlar altında örtülü kalan faci • 
raptan ibaret.. alara karıştı. Birkaç gazete hizmet 

Çok zamandanberi onun zihni )erini, meziyetlerini tadada yarım 
böyle bir söz sarfedebilmek yaka- şar sütun ayırmak lütfunda bulun-
zasıru göstermemişti.. d l u ar .• 

Alümin: Al1 0 1 

Bakır humuzları : Cu O ve Cu2 O 
Karboniyet filizler de şunlardır: 

Demir karboniyeti: Fe C oı 

Çinko karboniycti: Zn C 0 1 

Bakır karboniyeti: Cu C O' 
Kur§un karboniyeti: Pb C 0 ' 
Humuz halindeki filizlerden ma 

deni İstihasali için bunları kömürle ısıt· 
mak kafidir. 

Karboniyetlerde bunlar hararet le 
siri altında bırakılırsa tahallül eder 
ve hamızı karbon çıkar. Maden hu -
muz halinde kalır. 

Humzu çinko gibi bazı maden hu
muzları güçlükle ve ancak yüksek de
recede irca olunur. O vakit humzu 
karbon intişar eder ve maden serbest 
kalır. 

Zn O + C = Zn + C O 
Alümin kömürle pek yüksek dere

cede elektrik fırınlarında irca edile -
bilir. Bu esnada humzu karbon intişar 
eder. Alüminyom madeni açığa çıkar. 

al2 0 ' + 3 C = 2 al + 3 C O 
Kolaylıkla irca olunan maden 

humuzlannda teamülü kimyevi daha 
az yüksek derecelerde ve susuz hamı 
zı karbon intişarı ile vukubulur: 

2 Feı 0 1 + C = 4 Fe + 3 C O : 
Bu humuzları humzu karbonla da 

İrca mümkündür: 
Fe: 0 3 + 3 C O = 2 Fc + 3 C 0 2 

KÜKÜRTLÜ FiLiZLER - Ta • 
biatte ekseriya suıcar ve madt:u1 ı..u • 
kürt şeklinde bulunurlar. Sülfür ha· 
linde bulunan maden filizlerinde ekse
riya bir kaç maden vardır. Mesela: 
Pirit'te hem bakırlı kükürt, hem de
mirli kükürt vardır. Bakır ve kurşun 
filizlerinde de ekseriya gümüş bulu • 
nur. 

Kükürtlü filizler oksijen temaaın-
da yakılacak olursa kükürt gazı kibri· 
ti halinde intişar eder ve maden ma· 
deni humuz halini alır: 

Zn S + 3 O - Zn + S 0 1 

Zencefre yani kibriti civa - Hg S 
hava temasında ısıtılırsa hamızı kib -
rit ile beraber 111tılırsa hamızı kibrit 
ile beraber civa buha•.,,arı çıkar. Çünkü 
şiddetli hararette oksijen ve civa ayrı· 
]ır: 

Hg S + 0 2 = Hg + S oı 
Kibrit civadan çıkan civa cihazları 

soğuk oda veya borulara ıevkolunur. 
Orada civa buharları tekasüf ederek 
mayi halini alır. 

Soda 
Halk arasında Soda ismi verilen 

Karbonİyeti ıodyom :.: Karbot1at dÖ· 
sud buharında renkıiz büyük billur -
)ar halinde bulunur. Bu billur 'soda • 
nın yüzde altmış üçü sudur. Ve ter -
kibi: 

Na2 C 0 1. 10 H 2 O dir. 

Birkaç ay sonra soluk ç:uşaflı • Ölü yıkayıcıdan mezar kazıcıya 
ihtiyar bir kadın istikbal gazetesi- kadar bütün mortucularm kulak .. 

1 
nin idare odasından içeri girerek larına: 
yaşlı gözleriyle memurun önünde - Paranın azlığına bakmayı - · 

Buharında bir de susuz ve torlu 
halinde soda vardır. Billuri soda hava 
temasında suyunu kaybederek beyaz 
bir toz haline gelir. Bu file tezehhür 
denir. Isıtıhrsa 32,5 derecede zeveban 
eder. Daha ziyade ıııtılırsa sodanın 
suyu yavaş yavaş buhar haline gelir 
ve susuz karbonat dö sud kalır Soda 
suda fazla erir. Mahlulü çama§ırları 
beyazlatmakta, ham yi.:nü ve bazı men 
sucatr temizlemekte kullanılır. 

durdu. mz, fıkara cenazesidir .. 
Sebebi müracaatini soran bir ihtarı fıslanıyordu. Emektar 

sert sesin nezaketsizliği karşısınd:ı muharririn son hizmetleri bile an
ne diyeceğini biraz derleyip top • g:ıriye şeklinde görüldü. Pek az 
lamıya uğraşarak: b ir cemaatle, asgın suratlar, hara-

- Üstünüze iyilik sağlık, Um- retsiz dualar arasında gömüldü. ı 
ran Alinin bir kolu ile bir bacağı Parmakları nasırlanmış kırk beş 
tutmuyor. Dili söylemiyor.. yıllık bu kllem mücahidinin son 

-Teessüf ettim .. Fakat Hanım durağına bir küçük nişane dikil• 
burası tabip muayenehanesi değil. medi. Kabri düzlendi belirsiz ol -

Bir doktora müracaat etseniz.. du .. 
- Affedersiniz, doktora gide - Nef'iyi boğan, Şinasinin mezarı. 

bilmek için buraY.a gelmeye meer nı kaybeden insanlar onu mu dü-

bur oldum.. tüneceklerdi. 

Karboniyeti sodyom'un ıuda mah
lulüne kireç ilave edilirse Karboniyeti 
kalsyom ve Sud cisimleri hasıl olur: 

Na 2 C 0 1 + Ca (O H ) 2 = 2 

Na OH + Ca C o~ 
Husule gelen karboniyeti kals

yom ıuda erimez ve tortu halinde ka
lır. Sud ıuda erir. Eğer mahlul bir ka 
ba aktarma edilir ve su tabahhur et· 
tirilirse beyaz sulp hahnde Sud kapta 
kalır. Vaktiyle sud bu ıuretle elde e
diliyordu. Şimdi kloru ıodyom mah • 

Karboniyeti sodyom tebeşir ve kö• 
mürle tesemmün edilirse sodyom bu• 
harları ile humzu karbon inti§ar eder. 
Na2 C O ' + 2 C - 2 Na + 3 C O 

T ebc§İrİn burada tek fazlası kar• 
boniyeti sodyom'un harap olmasına 

mani olmaktır. 
Bu usul §İmdi terkedilmİ§ müzap 

kloru sodyomdan elektrik geçirilerek 
tahlili ile istihsali tercih olunulur. 

Karboniyeti sodyom sanayide ıa• 

bun, cam boraks ve sodyom milihleri 
imal ve istihsalinde kuJlanılır. 

Bu madde Asya, Mısır, Kaliforni· 
yada bazı göllerin sularında münhal 
olaı·ak bulunur. Bahri nebatlar yakı "' 
lınca küllerinde takriben yüzde yirmi 
karboniyeti sodyom görülür. 

karboniyeti sodyom ıun'i olar•" 
klor sodyom yani tuzl!an Löblan uıu 
lü ile istihsal olunur. Bunun için klor 
sodyom evvela hamızı kibrit'le kanş• 
tırdarak ısıtılır ve: 
2 Na C 1 + Ht S 0 ' = Na2 S 0' ':.H 

2 H Cl 
kibritiyeti ıodyom elde edilir. Kib 

ritiyeti sodyom toz halinde kömür ve 
tebeşirle karıştırılarak bir fırında 111• 

tılrr. Bundan da susuz hamızı karbon .. 
la kibritiyeti ıodyom elde edilir: 
Na= S 0 ' + 2 C -= Na2 S + 2 C O' 

Kibriti sodyom tebeşire tesir eder 
ve: 
Na2 S + Ca C C08 - Na2 CO' + Ca S 

Kibriti kalsyom'la karboniyeti ıocl 
yom husule gelir. 

Karboniyeti ıodyom istihsali için 
bir de Solvey usulü vardır: Bu usulde 
de klor sodyom, karbcniyeti sodyorn• 
a tahvil edilir. Bunda klor sodyomull 
kesif mahlulü amonyakla intiba edilir. 
Sonra mahhiJa fazla miktarda suıuı: 
h.-m• .. • lr.sn·hn.t"I ... .._.1. ·~---

Na H 8 + C o: + l-P O = N H' C o• 
N H' H CO' + Na Cl = Na H Co' 

+ N H~ Cl 

2 Na H CO == Na2 C01 +: 
C 0 2 + H' O 

Bikarbonat dö sudı ' 
Beyaz, lezzeti kalevi, ıuda pek al 

münhal bir cisimdir. 
Çinili ve Karahisar sahip maderı 

sularında vardır. Çinilinin beher lit• 
resinde 4,5 gram ve Karahisar ıuyu -
nun litresinde ise 3,3 gram sani karbo" 
niyeti s~dyom bulunuı-. 

Bu cisim gazlı içkilerin "gazoz ııi• 
gi" imalinde, ekmekçılikte, paıtaeı -
Jıkta bumuzları kabartmak, doktor " 
lukta mide haıtalıkkrında kullanılfl'• 

Kalker 
Formülü: Ca C01 

Molekül vezni: 100 
Tabiatte kesretle mebzul ve mÜll " 

teşirdir. Billuri §ekli nndirdir. Yaln•• 
1 be er• 

başlıcaları alanda spatı, yaz rn 
merdir. Tebeşir, kireçtaşı, bina tat• 
Kalker nevilerdendir. Kalkerler ha• 
mızı karbonlu suda cÜ.!'İ erirler. fıtı• 
la miktarda münhal kalkeri havi ı'1" 
lar içilmeğe, sebzevat pişirrneğe, ,. • 
b . ı · . J'ht" 1 l{alker un ıma ıne gayrı sa ı ır er. h•· ısınınca tahallul eder. Bu esnada .. • 

. . d e ıofl 
mızı karbon gazı ıntışar e er v 

memiş kireç huıule gelir. 

Ca C01 = Ca O + CO: • 
• ,. 1 e&ıı•• 

Kalkerın sert nev ınden o an 1 r• 
ye taşı ve mermer inşaatta kullan• 't• 
Kalkerden hamızı karbon ve kireÇ 
is~ihıal edilir. 

tt i re~ 
1 rr ·ıe e. 

Kalkerlerin teshin ve tah ı ı 1 bO" 
ae e~ili~. Bu esnada h.amızı karS• • 
gazı ıntızar eder. Ve kıreç kalır· d• 
nayide bu ameliyat büyük f1rınt•r1,.. 
Yapılır. Bu fınnların dibinde oc:-1' •·•· 

.. k -karası ve baş tarafında bir küçu . ~ 
··:ıcrı" pı vardır. Fırının ızgarası u oe-J' 

maden kömürü yakılır. Sonra ., Jıt• 
kireç la§ı ve kömür tabakaları yıl'cle'' 
Hararetle kireç taşlan tahallul e ı' 
Huıule gelen susuz hamrzı karbo~ 
zı tayaran eder. Geride kalan 
yan kapıdan ,.ıkarılır. ) ~ ..,., . 

(DeV&Dll 
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HABER - Ak§am Poatase 5 

Mis kokulu odundan bir 
peri kızı çıkmıştı 

Anıerika donanması en 
büqük harp kuvvetidir 
Y anlız dretnotların adedi on beşi 

buluyor. 18 büyük kruvazör filonun 
esasını teşkil ediyor 

Fakat akşam olunca, kız gene odun 1 

Vııkt· 
oldu. Sepetin içine girdi ... 

f.ı 1Yle nalıncılık yapan fakir 
~llt .. 
~tıh &uıel ve iyi yürekli bir deli • 
o~ Varnıı§. Bu delikanlı gündüz 

llttlar 'd ~ a gı erek odun keser ve 
~l'ıı~ları da bunlardan nalın ya-

tt 'atardı. 
l fler g·· 
ını~ hun on beş saatten fazla ça· 
~ıı g\ alde her aemle ve fakir in· 
litd·gı •i ancak karnını doyurabi · 

ı. 

bir ·· tide gun gene genç nalıncı dağa 
~ii ~~k nalın yapmak üzere seç · 
·,~ ır ağacı kesmeğe başladı. 
k.ı llt bu ağaç diğerlerine nisbetlt' 

ı: 3 rt . 
ti e h. Baltasını bütün kuvve-

\~ Vurduğu halde ağaçtan pek 
bıırca kopuy d - or u. Uzatmıya • 

h delikanlı aktatna k d ugw. 
"lı~ a ar 

r.r halde ancak bir kaç parça 

-- Hayır, hayır .. 
Artık daha fazla tereddüt ede 

medi ve içeri girdi. Baktı, mükem
mel bir yemek kendisini bekli· 
yor. O kJ\dar acıkmıştı ki daha 
fazla tahammül edemiyerek sofra 
ya oturdu vegüzelce karnım doyur 
du. Sonra kuş tüyü karyolaya ya· 
tarak güzelce uyudu. Ertesi saba~ 
gene her şeyi hazır buldu. Bu va· 
ziyetlerden bir şey anlamıyordu 

Sabahleyin evin her tarafını iyicf 
gezdiği ve aradığı halde hiç kim · 
seye rast gelmemitti. 

Delikanhnın bu hayatı bir haf· 
ta kadar devam etti. Bir türlü ha· 

rını görünce işi anladı .• 
- Bugün bahçeye çıktın mı ? 

- Çamaşırları asmak için bir 
ara çıkmıştım .. 

- Demek oluyor ki sen bahçe
de iken padi~ah penceresinden se-
ni görmüş .. 

aKpıyı açtıkları ıaman padi · 
şahın adamlarından biri kendi~i • 
ne bir mektup uzattı, mektupta 
padişah kendisine kırk gün izin 
veriyordu. Bu müddet zarfında 
kendisinden bir salkım üzüm isti· 
yordu. Yalnız bu üzümün öyle 
bir hassası olacaktı ki koparılıp 
yendiği haldP kat'iyyen bitmiye
cekti. Padişahın maksadı delikan
lıyı bu suretle müşkül mevkide bı
ı·i\kmak ve taahhüdünü ifa etme· 

i P' 

~l\ hesebildi. Y a.lnız bu odun 
il.} • k 'b" k k t-; arr mıs gı ı o uyorlardr. 
~hncı kendi kendine: 

yahna karışan bu sırrın mahiyeti· 
ni öğrenemedi. Nihayet bir gün hu 
İ§İn aslını çıkarmak için bir hileye 
baş vurdu. Sabahleyin evden çı -
kar gibi yaparak bir dolabın içine 
saklandı. Anahtar deliğinden dı
farısını gözetlerken biraz sonra 
raftan sepetin kendi kendine düş
tüğünü ve mis kokulu odun par -
çalarından birinin silkinerek bir 
peri kızı olduğunu ve emrine itaat 
eden arap devi tamamen gördü. 
Kız bütün işini bitirip te istirahat 
etmek üzere yatağına uzanınca 

delikanlı daha fazla tahammül 

diği bahanesiyle kendisini öhfür- Amerika 
mek ve peri kızını elde etmekti. 

donanmasının geCjenlerde yapllan manevrasına 
iştirak eden iki gemisi 

'~ ~~ .. " güzel kokuyor?. Bunları 
~~di~0li.ireyim de arkada§larnna 

.\~~ ~eyimt diye dü§ündü. 

~rı ~ olup ta eve geldiği za
't'k nU..rı bir ıepetin içine ko • 
~t\ddu~a.ra astı ve sabahleyin 
~. ~I\ 'kalkarak tekrar iıine 

~r·1ca dl l\lı evden çıkar çıkmaz 
\ ~; ~i sepet yere yuvarlana -
~~~ ·ilden odun parçaları dökül-

~ 0dun parçalarından biri sil
; l ~ içinde ay parçası gibi gü • 
,,ttt b;'k._ız çıktı. Kız ellerini ü~ 
\~ h·ıbirine vurdu. Derhal kar· 
1 t~h ır dudağı yerde bir dudr 

l~ bir arap çıkarak: 
J cbheyk sultanım! diye ıe • 
~~~d 1 

b u. 

edemiyerek dolaptan çıktı ve kızın 1 
yanına gitti. · 

Peri kızı o kadar güzel, o kadar 
güzeldi ki delikanlı onu görür gör· 
mez kendisine mecnun gibi aşık 

olmuştu. 

Derhal kızın önünde diz çöke -
rek sordu: 

- Ey cihanın en güzel mahlu
ku Söyle nesin? ln misin? Cin ~İ>\·~thaJ bu evin her tarafım 

~\ · 1Yec k d 1 b misin?. 
~ e , uvar arı oya.ya-

\~~ i\la.rı en kıymetli eıyalarla - Ne inim, ne cinim .. Senin gi· 
~l•Jı tk \'e mükemmel biryemek bi insanını. Yalnız küçükken bir 
'f;l\ca.kıın .. Yalnız evin her falcı kadın beni bu şekle soktu. 

~' d \~eniJeştirdiğin halde ka • Mis kokulu odundan kılıfım ya -
b01\Unnııyacak ve eıki vazi - nıncıya kadar böyle yaşayacağım. 

Peri kızı mektubu gö;ünce hiç 
Merak etmemesini söyledi. Kırkın· 
cı gün olunca ellerini biribirinP. 
vurdu. Bir dudağı yerde, bir duda
ğı gökte bir arap dev göründü: 

- Lebbeyk sultaD!m !. 
- Bana yendiği halde bir tür-

lü bitmiyen ve her koparıhşında 
yerine başkası gelen bir salkım ü-

Dünyanın en kuvvetli donan -ı 
maları şu üç millet arasında pay .. 
latılmıştır: İngiltere, Japonya ve 
Amerika. 

lngilterenin donanması diğer -
lerine nispetle ç<"'k eıki bir maziye 
maliktir. Japonya ve Amerika do· ı 
nanmaları sonradan sivrilerek in -
giltere donanmasiyle boy ölçüş · ı 

ziim getir.. meye başlamışlardır. 
- Baş üstüne sultanım .. Haki- Bilhassa Amerika donanması 

katen bir dakika sonra tekrar gel- nın mazisi çok azdrr. 19 ncu as -

di. Bir salkım üzüm 
kendisi kayboldu .. 

getirdi ve rın sonunda İngiltere donanması 

Tam bu esnada padi~ahın a· 
damları gelmişti. Delikanlı salkı

mı kendilerine verdi. Bunun kar· 
şısında padişah bir şey yapama · 
dı. Fakat ertesi günü gene adam
larını göndererek mütemadiyen 
içildiği halde bir türlü bitmiyecek 
olan bir kadeh şarap istedi ve bu
nun için de kırk gün izin verdi. 
Delikanlı ayni şekilde hareket e
derek bunu da temin etti. 

Nihayet paditah son çare ola ~ 
rak delikanlıdan bir kese altın is -

ve Rus donanmasından çok sonra 
mevki alırdı. Fakat yirminci asır • 
dan sonra süratle inkişaf etti ve 
1914 senesinde dünyanın üçüncü 
derecede kuvvetli bir donanması • 
na sahip oldu. Nihayet 1930 sene· 
si Londra müzakeresinde donan • 
ma artık kemal haddini bulmuş ve j 
İngiltere donanm:ısiyle arasında !· 
fark kalmamıştı. , 

Amerika donanması esas itiba- ! 
' riyle 15 tane muazzam dretncılf' ; 

t ~j" ~&.kacakıın.. - Bana varır mısın? . 
~q~ 'llda.ğı yerde bir dudağı - Varırım amma bir 

tı) 
lı' ~ ln. a.rap: kılıfımı yakmıyacakam .. 

tedi. Yalnız altınların şu hassası 

şartla: olacaktı. Altınlar dakikada ikişer 

maliktir. Bunların üçü Süper dret
not olup sekizer tane 406 mili • 
metrelik yani kırk buçukluk top-ı 
maliktir. Diğer on birinden her bi
rinde de on, on iki tane 356 mili-

~ ):.t\iıtüne sultanım! diye ıe-

~d '1> kayboldu .. Mis kokuk 
'tı ,_ 

t çılla.n peri kızı ak§ama 
-ıt"d.e dolaıtı. Güneş batar 

~ h,1.teltra.r kılıfına girerek o 
C) 'tte treld" 
. tU • 1

• 
tı~i t\ delikanlının iıi çok f e· 

t~'-tt \.l>a.pını§ olduğu nalınlar· 
"il.\ ıç. birini satamamıştı. e,,· 

\n ~~ lt\e dönerken: 
ri~ :.eceyi de aç olarak geçi
li hi,1 

1
l'e düıünüyordu. 

~ ~tı.; evinin önüne geldi, ka· 
~bd &.kat içerisini böyle 
't ti> töriince • 
'nı · 

ti. •ı Sı}t •t Yere gelmi§im diye 
ı~~ tı Fille 
'~in·' at hayır, yanlı§ 

~''• 
1d ICa.~.ı ayn! ~apı idi. 

~ •lu . e degı§memıştı. Fakat 
tı 1Serj • . . 
~ tall,d gıremıyordu. Nıha-

t \h e. <>ra.dan geçmekte o-

l~! 'h!~llla. sordu: 
1?. • Ura.11 benim evim de-

\.' ~"tt I" '~ra· ,., ın evin. Ne o sarho, 
•• 

Bunun üzerine delikanlı derhal 
nikah kıydırdı. Ve evlendiler. 

Yalnız delikanlının bir endişe
si vardı. Daha doğrusu karısının 
bu kadar güzel olmasından korku· 
yordu. Çünkü o memleketin pa • 
dişahı çok haris ve kıskanç bir 
adamdı. Memleketinde kendi ka
rısından daha güzel bir kadın bu
lunmasma tahammt.:l edemezdi. 

İşte sırf bundan dolayı fakir 
delikanlı karısının katiyyen pen · 
cereye ve bahçeye çıkmamasını 
tenbih etti. 

Üç ay kadar dünyanın en mesut 
çifti halinde yaşadılar. Üç aydan 
sonra peri kızı bahçeye çamaş11 
asarken sarayının penceresinder 
etrafı seyreden padişah kendisin; 
gördü. Hemen o akşam adamla · 
rından bir kaçını delikanlının c · 

vine yolladı. 
Aksam üstü delikanlı eve gel -

dikten. biraz sonra kapı çalındı. 
Pencereden paditahın adamle· 

misli artacaktı. l b metrelik top vardır. Ve ya nız i • 
Kırk gün sonra gelen adamlar kt!· rinde 305 milimetrelik top bulun -
seyi padişaha götürdükleri zaman maktadır. 
padi~ah hakikaten altınların her Bunlardan başka 18 tane büyük 
dakikada ikişer misli arttığım gö· kruvazörleri vardır ki bun1 arın 
rerek hayret etti, fakat altmlaı da m:ılik oldukları 200 kadar to • 
mülemadiyen çoğalıyordu. N;ha · pun en ufak çaplısı 203 milimet • 
yet öyle bir an geldi ki padişahın redir. 
göğsü hizasına kadar geldi. Oda- Asıl müh:m olan nokta, bütün 
dan dışarıya çıkmak istedi ise de bu gemiler:n çok yeni ve çok yol u 

bir türlü muvaffak olamadı. Biı ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dakika sonra altınlar boğazına kr
dar geldi. Bağırmak, imdat iste • 
rnek bu ~uretle ölümden kurtul-
mak istedi ise de artık iş 

geçmi~ bulunuyordu. 
işten 

Bir dakika sonra onun gözün~; 
karartan altınlar ölümüne ~ebeı: 
oldu, bn esnada altınlar miitf'-

diyen artmakta devam cdiyo::du. 
Saray yarı yarıya a!tın!a dolmuş· 
tu. Herkes kaçışı •or ve buna biı 
çare arıyordu. Nihayet: 

"K· b · . b l ıtn unun çaresınt u nrsa 
0 padişah olacak., diye il~ n e~ti • 
ler .. Cünkü gittikce artan altınla-

rm altında şehrin mahvolması ve 
insanların ölmesi muhakkaktı. 

Bunun çaresini gene peri kızı 
buldu .. Arabı tekrar çağırtarak 
ona bunu durdurmasını emretf 
Bunun üzerine fakir nalıncı padi· 
şah ill\n edildi. 

Artık hiç bir tehlike kalmadığı 
için delikanlı karısının İçine girdi-

1
1 

ği mis kokulu odunu y~k ı ve bun 
dan sonra karısı büsbütün kendi· 

sinin oldu. 
On!ar ermis miiradtna, biz çı

kalım kerevetine .. 

Gözlüklü adam 

olmalarıdır. Kruvazörlerin vasat 
sürati saatte 32 .. 33 mildir. 

Ayni zamanda 33 mil süratin
de 7100 tonluk 10 kruv:ızörleri ve 
152 kadar torpito ve diğer harp 
gemileri bulunmaktadır. \ 

Amerikan donanmasının bu 
miktarı yanında eskiliği hasebile 

sayılmıyan daha 200 parç:ı kadar 
gemisi '·ardır ki bir harp esnasın
da bunların büyük bir k11mından 

pek ala istifade edilebilir. 
Amerika donanmasının en mü • 

him hususiyetlerinden biri de bil • 
hassa deniz t:ıyyare]erine verdiği 
ehemmiyettir. Bu maksatla yapıl
mış üç tane büyük tayyare gemisi 
vardır. Bunların Lexington ve Sa· 
ratoge is.mindeki ikisi dünyanın en 
büyük tayyare gemisidir. Her biri 
33.000 ton olup 27 §er tane hyya
re alabi)irler · Ve saatte 33 mil sü· 
ratleri vardır. 

Bundan başka nakliye gemisi, 
erzak gemisi, kömür gem;si, cep -
hane g~rniıi, mazot gemisi, hasta -
ne gemi~j nambriyle de bir sürü 
yardımcı gemileri vardır· 

Amerikan donanmasında mev .. 
cut asekrin miktarı 105.000 dir. 
Ve herhangi bir harp vukuunda 
bu adet çok çabuk artabilir. A.
kerlerin hepsi gönüllüdiir. Donan
m-ıya yazılınca en a,ağı 5 sene 
müddetle çalışmak taahhüdünde 
bulundukları icin hepsi tecrübeli 

ve uı1ta bahriyelilerdir. 
Bunula beraber hükumet de • 

nizlerde milyarlar kıymetinde o -
lan muazzam ticaret filosunun 
emniyetini takviye etmek için mü• 
temadiyen yeni gemi' er inp et • 
tirmektedir. Bunlardan saatte 35 
m"l yapan en son modelde 8 kru • 
vazör, 4 tahtelbahir, ellişer tane 
tayyare alabilen 2 tayyare gemisi 
pek y:lkında bitmiş olacaktır. 37 
tane de fevkalade büyük deniz 
harp tayyares:ne baş1 ar..mak üze• 
redir. 

Amerikalıları bu kadar f aaliye .. 
te sevkeden sebeplerden biri de 
Japonlardır. Bu sarı derili insanla 
ra karşı koyabilmek için ne kadar 
kuvvetli olsalar gene az buluyor• 
lar. 
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Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 

15·5·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 62 · ( Cie~en kıaımlartn hulasası 
lstanbulda Sultan Mecit ve Ruıyada 

Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman latanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gilrcü kızı vardır. Ali baba bu kızı 

Ge~en kıaımların hullsaaı 
Mütarakeden sonra !&tanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalıtanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalı§ıyorlardı. Leyhte 
çalıtanlardan bir ırupun içlerine aldık
tan llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerle§
mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında liir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyarun kahvesine giderek onunla ve 
arkada§larlle temasa geçmiye çalı~

mıştı. 

Bu adam uzun bir mUdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaımıya çalq~mış; 

fakat ,Kahyanın arkada lan tarafın

dan yliz vcrdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalışıyordu. 

Madam Margarit ka;şısındaki 
koltuga f i§man vücudiyle bir külçe 
gibi yayılmııtı. Beı dakikadanberi 
ağzını bıçak açmamıı, yalnız Me
cır T om'u dinlemekle vakit geçir· 
mi§ti. Hata da dinliyordu. 

Mecır Tom: 
··- İşte böyle madam, diyordu .. 

Dün yolda, Nadejdaya ra.ıtladım. 
Hep sizden bahsetti. Maşa-allah 
bugünlerde bir hayli eğleniyor • 
muşsunuz. Kimlerin gelip gitti • 
ğ ini merak etmİ§ değilim .. Y alrnz 
~unu öğrenmek iıterdim. Nadej • 
dayı dansetmekten menetmi§siniz. 

Acaba sebebi ne?. 
- Dansedecek birine mi ihtiya

cınız vardı. Mecır Tom?. 
- - Evet .. Kendisini bir ziyafet

ten ı;onra bir kaç prkı ıöylemesi 
ve <lanıelmeai için tlavet etmittim. 
Bana sizin müsaadeniz olmadan 

kabul cclemiyeceğini söyledi. 
- Evet, bu son günlerde hiç 

bir yere g'lmcsine müsaade etmi· 
yorum. Belki sebebini sorac:ık -
sınız .. Fak•t &ize malum bir sebep 
olmadığını da söyliyebilirim .. 

- O halde?. 
-O halde?. 
- Söylediğim gibi. .. Bana kar· 

~ı bt-.zı serke,likleri canımı ııktı · 
lstemed :ğim adımlarla düşüp 
kalkmıya ba9ladr., Kendisine bun
lardan vaz geçmesini ıöylediğim 
halde rlinle.medi .. 

- Meıela · dütüp kalkmasını is
temediğiniz adamlar kimler? • 

M 1dam Margerit, Mıcır T o " 
nıun bu suali karşısında biraz ir
kildi. Sonra daha yava§, daha te· 
sirli bir !!esle: 

- Bana bunu sormamanızı ri
ca ederim. Meclt' Tom, dedi. 

- lsrar edersem de söylemez .. 
•.• ? 

mısınız •• 
- Hayır maalesef ıöyliyemiye· 

ceğim .. Çünkü lN adamların ne 
yaptıklarını, ne i'le meuıul olduk· 
}arını daha henüz kat'iyetle tayin 

kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
ve tesbit etmi§ bir halde değilim . isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Belki de zannımda aldanıyorum, Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
amma, çok yakın bir zamanda intikam almak tiZere Istanbuldan Tif
öğreneceğime eminim .• Size müs • lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
pet veya menfi de oln 0 zaman mak ve Ali babayı ele vermek için ter-
aöylerim.. tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-
- Pekala .. lsrar etmiyorum " tersburga getirmişlerdir. Ali baba sa-

F akat buraya gelitimin sebebini, rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Nadejdaya, yarın aktıwı için izin ' Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
vermenizi rica icindir Ümit ediyo· rm gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

k• b · kı~ c"" •-sınız Ali baba bu ıırada zındana girip rum ı enı rmıya an. .. . .. .' . . !(ıkmıştı. Ştanka bır tuzaga duşerek ya-
- Sızı kırmak elımden gelmez· kalandı. Ve millhim (Petroviç) Sivas-

F akat nereye gideceğini ıöylerse· tapol sahillerinde donanmanın başına 
niz memnun olurum.. geçerek ikinci bir Ştanka oldu. 

- O gidecek değil; ben götüre· Çer kes kızı sol kaşını kaldırdı 
ceiim .. Bize çok faydası dokuna • ve manalı bir tebessümle: 
cajını umuyorum .. Daha kendisi • _ İşitmezler canım, 
nin bile nereye gideceğinden ha-

dedi, o 

kftdar korkak olmayın!.. 
berleri yok. Ancak ~i~ i~in ver • Rüstem, çerkes habyığmm her 
dikten sonra teklıfımı yapaca- •••m1111111ıımıı1111111h11ıınıırı11111nuıuınıııııııımnm11•dlll•1unnmm11t11ıu1111n•ı.,,11ıw 

ğım .. 

- Mademki siz istiyorsunuz .. 
- Teıekkür ederim MadJm 

Margarit !.. Kendisine haber 
verebilir misiniz?. 

- Çağırayım .. 

- Zahmet olmazsa .. 
Madam Margarit bir topaç gi

bi aalhna saPana dışarıya çıktı. 
Bir müddet Mecır T om yalnız 

kaldı. 

. . 
Nadejda. genç ve güzel bir Rus 

kızıydı .. Beyaz Rustu. Ruı mülte
cilerindendi.. f stanbula geldiği 
zaman, anası ve bab:uiyle beraber 
gelmi§ti. Zaten çocukluğundanbe· 
ri,, dansla metgul olmuş, Ruı ba
let heyetlerinde çalıımıf, barlara 
dü,müf, oralarda nn'atinin ıeme
reıini toplamıya çalıımııtı. lstan -
bula iltica ettiklerinin daha haf • 
laımı bulmadan1 an:ıaı, ayını geç· 
meden babası ölmüı, bazı tanıdık· 
ları Rusların himayesine ıığın~ 
mı§, ıeno ötede beride danı nu • 
maraları yapm1k suretiyle cep 
harçlığını temine çalıtmııtı. 

Kısa bir zaman ıonra, hima .. 
yeıine sığındığı adamlar da ba§ • 
k:ı memleketlere gidince uf ak bir 

Nadejda ıon bir ay zarfında 
çok iyileşmiş, toplanmış ve gene 
eskisi gibi güzelleşmiıti. 

Mecır T om, Nadejda içeri girer· 
ken ayağa kalkmıştı. Hatta iki üç 
adım bile ona doğru ilerledi ve el· 
!erinden tutarak: 

- İ§le bak, dedi .. Ben sözümü 
yerine getirir ve sana izin almak 
için buraya kadar gelirim. 
para ile Madam Margaritin yanı • 
na bir pansiyon olarak yerleşmiş
ti. 

l~te, o günden bugüne kadar 
Madam Margaritle beraberdi . O
nun aaprtımanında daha kendisi 
gibi beş kız ,·ardı . 

Hcp!i d-;· kendilerini Ma -
dam Maragarite bağlı hissediyor• 
lar, onun arzusundan başka türlü 
hareket etmek imkanından uzak 
bulunuyorlardı. 

Geçirdiği bir zatürreeden sonra 
barlarda çahıamaz olmuıtu. An • 
cak, o da pek nadir zamanlarda , 
Ma.dam Margaritin tanıdıkalarile 
beraber dışarıya çıkar ve kendisi
ni pek yormamak şartiyle çalıtır· 
dr. 

(Devamı var} 

ıeyi bildiğini anlayınca yumuşa ·ı 
mııtı .. 

Şeytan kız, F atmanın şeker çu
valları arkaımda ıaklı olduğunu 

nereden de haber almıştı?. 
Rüıtem, dümeni bozulmut bir 

gemi gibi sağa sola bocalıyor , 
genç kıza ne cevap vereceğini 

bilmiyordu. 
Safiyenin gözleri gittikçe du -

manlanıyor, aylardenb~ri kimseye 
sezdirmeden sevdiği Rüstemi ta
mamiyle avucunun içine alm-::ık 
için, bu fırsattan istifade etmek 

istiyordu .. 
Delikanlının kolundan çekti. 
- Şurada biraz konuşalım .. 01· 

maz mı?. 
Ve bir kaç adım geriye çekil .. 

diler ... 
Safiye tehditkar bir t:ıvırla an· 

latmağa ba~ladı: 

- Seni çok seviyorum, Rüs • 
tem Bey! Bu sevgimi sana çok
tan beri açmak isterd:m. Fakat, 
fırsat ve vakit bulamıyordum .. 
Akpmları bir saat İçin olsun be· 
nim odama uğrayamaz mısın?. 

Rüstem şaşaladı: 

- Yavrum, böyle bir dakikada 
sevgiden bahsedilir mi? Görüyor
sun ki karım çok sinirli ve haıta
lıklı bir kıdındır. Ruslardan kor• 
kusundan erzak mahzenine ka • 
pandı. Hele !U herifler bir defa 
defolup gitsinler.. Ondan ıonra 

göriitiirüz .. 

Rüstem bunları söyliyerek Sa· 
fiyenin yanından ayrılmak iıtc• 
mişti. Fakatçerkes kızı delikm• 
lının yakasına çam sakızı gibi ya

pıtmıştı. 

- Seni bırakmam, Rüstem Bey! 
Şimdi bana - hem de namus ve 
şerefine yemin ederek- söz ve .. 
receksin. Her gece benim odama 
da birer s;ıat uğrayacaksın! Yok· 

ıa ... 

Rüıtem el:ni kaldırdı: 

- Y okıa, ne olacak? !. 
tehdit mi ediyorsun?. 

Beni 

Safiye müstehziyane bir tavırla 
güldü: 

- Ne o?!.. Bana vuracak mı· 
sın?. 

- Haydi, sus şimdi .. Terbiyesiz 
§ıllık ... 

- Pekala. San'.l. kartı ıusuyc· 
rum !.. Fakat ba§kalarına kar§ı 

t:: 

Tefrika Ho. 3 duğunu haber verdi. Fakat, b~ni ~büyük saate ilişti: 

er 
15 - 5 - 934 
Aşk ve ma-:
cera romanı 
"Akıll (Vl-rtO) 

Kıral Ödipe benzetmesi!.,, Sekizi beş geçiyor .. 
İgte buna tahammül edemiyor· "-Eve geç kalacağım .. Anne• 

du. Kır nçlı, kibar halli ve §efka· mi sofra başında bekletece -
tin ti. kendisi olan annesini göz ö- ğim.,, diye düşündü .. 
nüne getiriyordu. Sanki bu hayal- Gene annegini aklından geçir • 

Cie-.en kısımlar1n hullaası 
Edip Bey isminde bir genç, Fatih 

Efendi ismindeki Arap bit' falcıya gi
diyor. Ihı ndam, kendisine, babasının 
katili olduğunu haber verdikten son· 
ra, daha mUthiş bir ş~y söylüyor: 

"Tarihteki meşhur Kral Ödipin 
felaketine uğnyacaksm !" 

Merdivenleri dörder dörder in
di. 

Sanki bir cehennemden kaçı· 
yordu. 

Sokakta da adeta koıarak yü
rüdü. 

Bir aevki tabii, kendisini bu ev
aen uzaklattırıyordu. Boğuluyor • 
mut gibi ıık aık nereı alıyor; taze 
hava ile ciğerlerini dolduruyordu . 

Bir an durdu. Ka,1armr çattı .. 

• 

Sanki bu menhus adamın söyledi
ği sözleri zihninden kovmak isti 
yordu. 

Sonra, omuzlarını kaldırdı. Mı· 
rıldandı: ı ~ ' 

"- Aptal. .. ,, 
Kendi kendini teselli ediyor· 

du: 
"- Bu herif, gaipten hakikat • 

leri nereden bilecek?. l,te, mesela 
babama dair, hiç te doğru söyle • 
medi. Onu ben öldürmü~üm? ! Ne 
miinasebet ! Babamın tabii bir ö
lümle mezara girdiğini peki.la bi
liyorum .. Bu sersem herifi, bana 
ne demeğe tavsiye ettiler? Maa • 
mafih, tamamiyle de hata etmedi. 
Babamın ölmüf, annemin sağ ol-

den, af, merha.met dileniyordu . di. Falcıya küfürler yağdırdı. 
Bu muhterem kadın, Edip yirmi - Bu gibi herifler, kanunun 
iki ya§ına gelinciye kadar, onu pençesinde inim in' m inlemelidir. 
kendine gaye edinıni~ti. Caddede, evine aeç kalmış di-

Tahsilclen terbiyesine kadar her ğer imanlar yürüyordu. Bun1ar • 
~eyini deruhte etmişti. Başı ucun- dan bir tanesi kendisine aeslen .. 
da uykusuz saatler geçirmi!ti. di: 
Tam manasiyle anne, mükemmel - Edip!.. 
bir anne olmuştu. Delikanh dönüp baktı .. Onu 

Edip Beyin fikri, falcının söy· böylece çağıran bir kadındı. 
lediği diğer sözle.re gidiyordu : - O ... Sen misin?. Merhaba 

"- Doksan iki sene yaşayacak.. Aliye! 
mışım.. fena değil..,, Aliye, teıadüfen tanıştığı. mü • 

Fakat, birdenbire isyan ediyor- nasebet peyda ett =ği bir kadındı. 
du: Zengin bir tüccarın metresiydi .. 

"- Eğer alnımda öyle bir ka· Adnm Avrupaya, lzmire, Anka • 
ra yazı yazılıysa, ben, bu 2elil u- raya arada ıırada seyahat ettikçe 

d . ? 
zun hayatı ne e eyım · .,, genç kadın, bu zamal'!larını hoşça 

Böylece. uzun ımüd~et sokak • geçirmesini pek iyi bilirdi. Edibin 
larda yürüdü. Birdenbıre, gözü evine telefon ederdi. Birlikte ye· 

aöz söylemekten de beni menede-

mezain ya! .. 
Safiye hiddetle başını salladı: 
R .. t . . k .. ,J)tı 
uı em, carıyenın ar aslı• 

seılendi: 

-:- Nereye gidiyorsun?. 

- Jandarmalara ... 

- Jandarmalara mı': . 

Safiye hiddetle bafını s::ıllad: 
1 

- Benim gibi güzel bir kıııı e 
kaldırmanın ne demek olduğııoı' 
~imdi anlarsın! .. 

Rüstem koşarak haykırdı: 

- Dur biraz! .. 

- Durmiyacağım ... 
J ti' 

- Dur diyorum sana!.. '. 
·~ı~ 

darmalarla senin ne alış verı, 

var?. 

- Şimdi görünün dedim Y"!" 
Onlara F atmanın nerede saklşl'' 
dığını ~öyliyeceğim .. 

Rüstem, çer kes kızının koll'' 
rından yakaladı: 

- Alçak .. Seni şimdi geberti' 
• tı' 

rim. O zavallı kızdan ne 11

1 yorsun?. Sana ne fenalık yaptı ' .. ~ 
- Ben ondan bir sey iste1111

' 

rum .. O, bana hic bir -f en:ılık yPf 
- iti 

madı. Bana fen alık yapnn serıs 

- Ben mi?. 

- Evet, sen .. Senin ezici bll}ıtf 
ların! .. 

Ve birden Rüstemin kolhırıtlj 
atılarak: 

S . . . ld ~iiJ' - enın ıçın çı ırıyorunı'.__;e" 

tem! Seni delice seviyorum! / 
;;li-Kalbimdcn da arlarun11 

ıı ' lan bu ateş beni yakıp kavur r• Ben bundan sonra sensiz yat" 
m:ım. , 

Rüstem, Safiyenin sözleri .j'~,. 
darmalann kulağına gilmesıfl ~ 
ye eliyle mütemadiyen genç ~ 
ağzını kapıyordu. ti• 

Safiye, Rüstemin kollnrı ' 
sınd:ı ağlıyarak: t 

ııl• 
- Onu bırak.. Y akalası 51ıp 

Çarın gözdesini bundan faz)ıı ~, 
layamazsın, Rüstem! .. O, ç;ırıtı ,.,· 
lıdır .. Fatmayı bugün değibeı ~· 
rm, öbür gün, nasıl olsa bulıı"~,· 
lar .. 0 vakit senin de ba§IIl )'~I: 
cak .. Sen de zindanlara ~t 
mahvolacaksın!. Bırak onu, g bş" 
sünler .. Ve biz seninle bııt 
kalalım, olmaz mı?. ıtJ' <11. 

(D~ ~-· 
mek yerler, gezmeğe giderlefı 
çamaklar yaparlardı. ld~ıı1 

Edip, Aliye ile, bir kaç 9 eıf'' 
geçirmi~ti. Biribirlerinden 111bııl~' 
nun kalmışlardı. ileride ele 1,1~" 
§acaklarını aöyliycrek ayrslf11 

dı. ' ti: 
Genç kadın, neş'eli nete rbet 

tC 1 
- Haydi, gel, bu nkıartı Jı'ıt1 . ·e 

tim .. Beraber yemek yı) 
dedi. 61~ 

.. ii s ( 
Elbiseler.i p.ek tık, yuzı di~ı~t, 

pek sevimlıydı. Bembeyı:ı yıf 

ni göstererek gülümsiyord~~t1 ~ 
mi iki ya§ında ve parası 0 etİ ~· 
delikanlının boşuna gilrtıel11 
bil değildi .. 

Edip: J'<' cı'' ,,,.,,,,. 
- Hayır, imkanı yok·· , 

d. .d cevap ver ı.. ··rLl''. 
'b. go • 

- Canın sıkılmış gı 11'1 ,,,< , 
yor .. Suratı a :mışsın.. e ııe t~ 
Haydi, gel, gel.. Sana b,-k ııııııf 
haf §eyler anlatırım. OYş 
" l . . 1'

1 
eg enırsın.. _ .... , ' 

( oe\fıı.v--
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Fı~dık, de~o, anbar Fareleri ve büyük sıçanları FAR 
denız 

ta••avehe'rnevi HASAN fare zehirile öldürünüz.~ 
Si.ililnini imha eder. OJdükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müeuir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tatlılıkla ve severek yet"Jer. 25 kuru~tur. Fare zehirinin buğday 
~evileri de çıkmııtır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduklat" mnhaJJe serpilirse farelerin ve sıçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve ıilıilelerİnden eser kafmaz. 25 kuruıtur. Tak· 
lıtlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat. 
lfttınuıuııı ı nnımıunıuı ımıınuıı 111ıuuıuınınmtııııı.uıı uııuuummııımumnıuıııntmrıı~unnn•tıı ı ıwuruı nnmwmn111t1ıatımnn nmnıımmmıU1Uumınmuunnmunı11nutUHt1U1mnıtmfıwun1nt9ıttmı 11QlttUffttnrwntitmnı..,_........,. ... ~Nifttmnttnmm......,.___ ..... "'"'"',....''""'"lilllllllll•Hn1111111um111J11ınmnmınımu1mmımınımnmıtmtımu1111nmıım11m11mnm11n1a1umnunmn1TJV11 

Türkiye 

MERKEZ 
Cümh uriyet 

KASI 

1.1 -
00•:00•:• ... •••••••••••••ı-ı••r:-••••n• .. ••••••••• ..... _.. ................................ n ............ . p· .. - ..................................................................................................... =i 

1 Uladal Maden Saya li 
il;: :: , Mide, barsak, karaciğer, böbrek, kum, mesanc}i 

haatahklarmı ve romatizmayı tedavi eder. g 
ii ,. Yemekler arasında iıtihayı aç.ar, hazmı kolay-H 
ı: lattırır. Sıcak havalarda hararetinizi teskin ederH 

BAN 
ıoı 5 ı 1934 vaziyeti ·I tabii hamızı l:arbonludur. Kudret ve lezet itibarilefi 

•===== li Avrupa sularına ve emsallerine faiktir. H 
Lfra ,1 latanbul - Beyoğlu meıhur lokantalarında ve!~ 

PASfF AKTiF 
Lira ~asa : 

~·tı n sarı kıloJ?;ram 12 845 ·749 
•nknoı 

1. 18.068.612 73 
~ 13 062 69·! -

&ermeye .......................................................... 15 000 000 - !I otellerinde eczahane ve büyük bakkaliye mağaza-H 
lhıivaı akçesi.......................................................... 663 91430 li larında bilumum sucularda bulacakıınız. H lJra~ı.. . .............................. . 

Tede v Uldekl Banknotlar: İİİ Büyük ti,enin suyu 20 küçükler 10 kuruıtur. i.·~. 
Deruhte edilen CHIJ\1 nali tiyc r. ı 58 748 563 - 1 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· Ş ite için 5 kurut depozit alınır. !: 

2 7'43 ~39.Sg ' leri ııc ıevfi~an va !\i ıctl iy a ı l 9 379 563. - İi Merkezi -Bursa 11 Bankau altında- membaı~~ 

689. J 33. 66 3 ı 820 440 39 ..................................... ~ .. 
A 0 •hlldekl Muheblrler. - -----
tltın .arı ı,~ .......... 1 788024 ı_ 2515.00.J. -

Ur lırası .............. 228.235 58 

ti•rlçtekl Muh•b1rler : 

~:tın Sın kllo"ranı 3 ;-45. ı fi8 · 5.267.889 46 

) 1 
• .i Uludağ, g 

1 cruhıc edl en evra l\ı nak • ıyt H •• 

tına tai•·ili k;bil ~erbc•ı dövizl er 3 ::l33 467. i.3 
1 ,:ı 'cıyesı .. .. . ...... . ..... ........... 149 369 000 - .ı !i Şubeıi latan bul Sirkeci Demirkapı NöbethaneH 

8601357.19 l\ıuşı lı~ ı tamamen al tı n olarak U caddesi 17 - 19 numara. ~~ 
1) Haaine Tahvilleri: 
k eruhtc edilen C\fa1'ı nakti ·c ı 

tcdıl\·Ule ,azcdıkn ... .. ... iL. 8688000 - 158.057000 - 'li .. ·I Vilayetler için acentalık arnnmaktadır. Tah·H 
TUrk Liraaı Mevduatı : J riren veya ıifahen müracaat edilir. (2381) i~ 
VıJesiz ........... - ..... ~ 19.427.!'l25.90 ıl H 
Vadcl 1 .................. , 19.42 7 .325.90 İ::nm11111n111m:::m::m:m::::::m::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:::: 

~ar~ılığı (.. 158 748 :i63 
nnunun 6 , e 8 . d r. 

de! 1 . ı ncı ma · 
er ne te\'lı kan vıki tcdı,·ar 9 379 563. - 149 :ı6o ooo -

~e.nedat CUzdanı : Döviz Mevduah: 

{azıne bonoları · L. 3.873 150 • Vadeciı 

Yadelı 
6.5:-7.4466'> .1uhtelif 

; ............................. ' 
................. ~ 

6.675.55 1 28 
2 2.58 122. 14 •cari senetler ··· · .. 2 704 2QG 60 

~•harın ve Tahvilat CUzdanı: 
ı. crııhte cJilcn C\ rakı naktı,·c 
~ı . 
. rşı ı~ı c~ham \'C tah\•İl~t 
l'b t.' ari kı\'mcllc, .......... .... .. 27 627 .'3:"0 <>'l 

"~lm v; Tnhvi!At . .. 3 205 ~4:5 ;; 
'1;\ın ve döviz Uzerine avans 
iti '•edarlar ......................... · · · ...... · 

\lhtellt 
YekOn 

~o 832 715 57 

-17 1).1.5 -
4500000 -
() 481i 754 1 ;-

24.J q77.998 .'iO 

················································ 

YekQn 

89M 67342 

4 ı 896 os4 sa 

24-Ş 97_;'.~98 50 

2 mart 1933 tarihind e n itibaren: 
lakonto haddi yüzde 5 1-2 - Alhn üzerine avans yUzde 4 1·2 

Tt.:.:J Q K iVE 

l 1 RL\AT 
BANKA51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~ObQ 

.\kay işletmesi Müdürlüğünden: 
il l<aprUde Kadıköy • Haydarpaşa iıkeleleri dahilindeki biif~ 
t~· •ıpurlarla iskelelere asılacak ilin ~e rekllmlır için teklı~ 
16•ltn fiatlar haddi Ji~ıkında görülmediğinden müzayedelerı 

~'Yıs 1934 Çarşamba günü ıaat 14 de. 

~ııı Bıbçelcapıdaki dükkin ile Haliçte c:ımi altındaki antrepo'~
td•ı tı:Jllıayedeleri 10 Mavıı 934 Paur günü saat 14 de t a lık tt; lllİtUr. Taliplerin mazk<ir gün ye saatlerde idare Encümene 

lııtleri. (2436) 

• 

/ ,,_ __ _ 
Kimyager --.... ı 

HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuru,tur. 
Bilumum tahlili.t. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Bankası kar
tıımda izzet Bey Hanı ( 16644) 

AMERİKADA BİRİNCİLİK 
kazanan Tcksayt prezerva\ıfleri fcvkalAde 

ince ve sağlamdır. 

-----...... --......,. ..... -------- ..... --.- Ecza nelerde salıf 1' 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

BabıAli, Ankara caddesi No. 60 
T elefon : 22566 

HABER 
Ak~am Postası ---

ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

idarehanesi: 

Tl'lırraf AdrMI: lSTA~DUL IIABEll 
Telefon Yazı: 2S8'12 idare : Z.13'10 

r- ' ABOrtE ŞERAiTi 
1 3 6 12 a3tık 

TlirklJıı : !)0 260 480 870 Kr@. 
f:r.nebl: 180 815 700 120Q 

ILA" TARiFESi 
Ticaret Uı\nlarının ıatırı ı:? ,00 

Resmi lllnlar 10 kunıttur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

-'-'~ '1.,ıldııı yer: (\'AKIT) Matbıuuı 

-------------------------. 
HABER gazetesi 

E• yazısı tahlil kuponu 

laim • • • • • • • • 

latan bul Belediyesi lliinları 

Sandal Bedeıtanı kapııında 12 No. lu dükkan: Teminat 3 Lira 
Mercanda lbrahim pa~a medresesi anası: Teminat 8,5 Lira 
Mercanda İbrahim pa,a medresesi arsasında b~raka: Teminat 2 

lır:ı. 

Kapalı çarııda 20 No. lu dükk fın: Teminat 1,5 Lira. 
Sebze halinde 34/ 36 No. lu dükkan: Teminat 33,5 Lira. 
Süleymaniyede giridi Ahmet ef . m~ktebi: Teminat 2,5 Lira. 
Molla Hüsrev mahallesinde Ke thüd :ı Mehmet Ef. Mektebi: Temi· 

nat 1,5 Lira. 
Süleyman iyede Tıp medresesi yanında 1 No. lu hane : T emi na' 

5 Lira. 
Hoca Allettin mahallesinde L eblebici hanında 17 No. oda Te • 

minat 3 lira. 
K "lpalı çarşıda 16/ 48 No. lu dü kki.n: Tem inat 5,5 lira. 
Yukarda yazılı mahaller kiray ~ verilmek üzere müzayedeye l~o

nulmuştur. Talip olanlar şeraiti an lam'lk üzere her gün, müzayedeye 
girmek için de hizalarında yazı'ı teminat akçe makbuzu ile 11 5 
934 Per§embe günü saat 14 e kacl nr Eminönii kaymnka.mlığı ve B. 
Ş. Encümenine mürac:ı.atlan. " 198 2,, 

Hakimiyeti Milliye yatı mektebi için lüzumu olan 100 adet :-an· 
dalye ile 50 det masa açık münakasaya konu imu~tur. Ttı' ip olc.nl· r 
ıeraiti anlamak için her gün levazım müdürlüğüne , münnl::..cayo. 
girmek için de 25,S linılrlt teminat alt~esi mnkbı17.u ile 17 5 934 
per§:mbe günü &l at on beşe katlar Daimi Encümene mürncat'l.t ctrne 
lidirler. "2014,, 

T k t h ~ L_ A Nı· k'l' S 1 o a azıneı ma 1yc ve ı ı a-ı 

lih bey tarafından Tokatlı Arap 

oğlu zevcesi Takuhi ~leyhine ika· 
me olunan Toka dm Kör pınar mev 

kiindc üç dönüm bağ gürümü ile 
zemini ve gene mevkii mezkurda 

bir kıt'a bağ ve çay bağ'arı m e\' .. 
kiinde bir kıt'a bağ ve kör pınar 

m evkiinde gene b ir kıt'a bağ ve 
gene mevkii mezkurda bir kıt'a 

bağ ve Rabei mescit mahallesin · 
de kain fevkani iki oda bir sofa 

İstanbul lkinci icra Memurlu • 
ğundan: 

Mahçuz ve paraya. çevrilmesi 
mukarrer ev eıy:ıaı 19 5, 934 tar:-

h.ir.ıe müsadif cumartesi günü ıaat 
16,5 • 17,5 ta Şitli Oımanbcy Ca

bi soknk Franıız mezarlığı kar'ı • 
sında 50 No. lu hanede b irinci a • 

çık arttırma suretile satıbcağın -
dan taliplerin ayni gün ve saatte 

maha. linde hazır bulunacak me • 

muruna müracaatları ilan olunur. 
(2403) 

tahtani b ir selen bir ahır ve bir --------------
miktar avluyu müıtemil hane maa 
selene mezburenin müdahalea:nin 
men'i ve bpu senedinin iptali hak· 
kındaki davadan dolayı icra kıh
nan muhakemede: 

Müddeialeyh namına gönderi • 

ZA Y1 - Hukuk fakültesinden 

alc! ığım 1430 numara1 ı hüviyet va 

rakamı zayi ettim. Y eniıini ala • 

caiımdan eıkiıinin hükmü yok • 

tur. lalam Cengiz (2406) 

len davetiye varakası mezbure • ------------- -
nin ikametgahı meçhul o~duğun.. davaya karıı cevap vermesi ve yev 

dan teblig7.t yapılmadığı mübaıir mi mezkurda mahkemeye gelme • 
ile heyeti ihtiyariyenin meıruha. si veya mutebeı· b:r vekil gönder • 

tından anlatılmasına binaenaleyh mesi aksi takdirde gıyaben mua • 
ili.nen tebligat ifasına karar veri - me1e yapılacağı ve istida ile dave

lerek mahkemesi de 6 6/ 934 tari- tiye ıuretlerinin mnhkeme divan -
hine talik k111nmı~ olduğund :: n ta~ hanesine talik olunduğu tebliğ ma 
rihi ilandan itibaren on bet gün akmına kaim o' m!.k üzere il&n o· 
zarfında mezbure Takuhinin eaaı l lunur. .(2383) 



12 adada ltalyaya 
karşı büyük bir hoş-
nutsuzluk var. 

Sahifesi ~:::~inde he-/ 
diye kazananların listesi 

Birer kart kazananlar 

Nadejda ogün, Celalin kendinden geçirecek kadar 
sarhoş etmiş ve koynundan çıkarıp aldığı kağıdı büyük 
bir ihtimamla saklamıştı fakat .... 

6 ıncı sayıfımızdaki l\Iütarekede 
1stanbul yazısına ait resimlerden 

r<omiser B. Kumkapı 
cinayeti meselesin -
den beraat etti. 

Dereden tepeden 
-Ba:ı tara.tı 3 Uncu aay.fada

sakal oynatmaz ve mide kaynat • 
maz. 

Meyva daha hayli ineceğe ben· 
ziyor. lstinye urtlarmda bu yıl ne 
kadar çok çilek tarlası var, oralar• 
da çilekçiliğe ne kadar rağbet art· 
mış ! Uluköyün arkasındaki te· 
pelerden tutun da lstinyenin ma • 
halle kenarlarına kadar ne çok 
çilek tarlası yapılmış! Meşhur Ar· 
navutköyünün pabuçlarını bir kaç 
sene önce Sarıyerin üstünde ve 
Yeni mahalle i1e Kavagın arkaırn· 
<laki yeni çilek tarlaları dama at
tırır gibi olmu§tu. 

Şim!li ise lstinye urtları da çi 
lekçilikte başka yerlere duman at
tıracağa benziyor. Bu sene Çengel 
köyiı çilekleri ne alemde hilmiyo • 
ı·urr amma, Istinyedeki o uçsuz, 
bucaksız ve Üzerleri pıtrak gibi 
çilek fidelerini görünce anladnn 
ki bu sene lstanbulda çileğe doy· 
mıyan değilsi'" ,1,. çileği tatmıyaJ1 

kalmıyacak gibi! ., --

ISTINYE - BÜYÜKDERE 
YOLU: 

327 Cahide Nuri 13 - İstanbul kız 
ortadan 63 Esma 14 - İstanbul tev
kifhane karşısı Kibarzade apartnnanı 
numara 1 de Ali Osman 15 - Laleli 
Şair Haımet sokak numara 17 Metin 
16 - İstanbul Nuruosmaniye Şeref 
sokak numara 50 Mualla 17 - Kar • 
tal Yakacık ilk mektep sınıf 4 ten 70 
Rukiye Avni 18 - Küçükpazar Meh· 
metpaşa yokutu meslek sokak numa
ra 12 de Mehmet Ali 19 - Üsküdar 
Selmanpak caddesinde perükir Fet • 
hi 20 - Galatasaray Y eniçartı cad
desi Gülbaba sokak numara 7 Fikriye 
Mev]üt 21 - Beıiktaı Yeni mahalle 
yokuşu sokak numara 15 te Muzaf • 
fer 22 - Fener Rum mektebi lise 2 
den Todori Teodoridis 23 - Çapa 2 
numarada Sabri 24 - Çapa 13 numa 
rada Mehmet 25 - Tophane Boğaz. 
kesen ÖrtmeaJb sokak numara 8 de 
Cemil 26 - Taıkasap numara 1 de Se 
lim 27 - Vefa erkek lisesi a 1 den 
1031 Mustafa Natık 28 - Galata Mah 
mudiye caddesi numara 197 Berber 
Hüseyin 29 - Kasımpaıa Zincirliku· 
yu caddesi numara 42 de Talit 30 -
Niıantaf kız orta mektepten 384 Ze· 
hil Ziya 31 - Edirnekapı Hacı Mu • 
hittin mahallesi Sarmaşık caddesi nu· 

mara 12 de Rühsar Ziya. 32 - Niıan 
tat kız orta mektepten 818 Semahat. 
33 - Ortaköy Dereyolu Yeni mey ha 
ne sokak numara 29 da Hatice 34 -
Yıldız Hakimiyeti Milliye Şehiryatı 
mektebi müdür muavini kerimesi Be 
nan 35 - Fatih Haydar caddesi nu • 
mara 1 • 35 te M. Sevim. 36 - Beya· 
zıt Olcçubatı 32 numarada berber Sa· 
1'Mffa 37 ~ Jır;ankö7de Getranaean 
Jiıeşi talebesinden Mardig 38 - Diz. 
dariye yoku~unda fran mektebi faJe. 
besinden 44 Çemşit 39 - Maltebe bi 
rinci ilk mektep sınıf 5 ten 15 Saime 
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lstinye dedim de hatırıma gel • 
di. Eskiden Hacıosman bayırın • 
dım pek kestirme olarak Büyük • 
d~reye inen otobüsler iki senedir 
bu canım, kestirme ve kaY,lllak gi• 
bi yolu bıraktılar, a~ağıdan gidip 
gelmeğe başladılar. Vak!a Büyük" 
dere, Sarıyer., Yenimahalle ICa• 

yolcuları bu suretle yirmi dakik• 
kadar bir ziyana uğrıyorlarıa da 
yaz günü deniz havası alıyor, fen• 
değil! Fakat bu yolun lstinye • 
den hele Y eniköyden ötesi bega'" 
yet bozuk olduğu için otobüsler de 
artık göbek atan atana! Bu bozu1' 
yolun yapılması için ne zamandıt 
etrafa ta~lar falan yığılmıt duru • 
yor anıma, ne vakit yapılmıya bat" 
)anacağı belli değil! Üstelik zateıl 
dar olan hu yolun iki tarafına yı • 
ğılan bu tatlar o yolu büsbütiill 
daraltmıslar ve hatta bazı yerler • 
de iki otomobil yanyana geçenıeı: 
bir hale getirmişlerdir. 

40Betiktaş 19 uncu ilk mektepte sa· 
kin Mehmet Suat 41 - Vefa lisesi B 
4 ten 590 Ihsan Turan 42 - Beyoğ-
lu dokuzuncu ilk mektep sınıf 5 şu• 
be 2 den 487 Cafer 34 - Galatasaray 
Yeni çarıı numara 64 te Murat 44 -
Beyoklu Mis sokak numara 2 Raru• 
hin Makasciyan 45 - Galata sahil sıh 
biye idare memurlarından H. Raif Bey 
oğlu Şakir 46 - Beyoğlu onuncu ilk 
mektepten 351 izzet 47 - İstanbul 
erkek lisesinden 836 Emin 48 - Dör· 
düncü Vakıf handa Feri dun Bey ye• 
ğeni Berin 49 - Şehremaneti Saray 
meydan caddesi numara 28 de B Şi • 
nasi 50 - Ortaköy Şekerci sokak nu· 
mara 18 de Zelda 51 - Edime: Di • 
rek çarşısı elbiseci Moiz Pinhas 52 -
Uluköy Seyyah sokak numara 2 de 
A Şükrü 53 - Uzunçarııda Berber 
Hamdi 54 - inkılap lisesi a 9 dan 712 
İzzettin 55 - İstanbul Babrali 55 İn-
ci ilk mektep a 4 ten 146 Mustafa 
56 - Postahane civan Katibiadil so· 
kak numara 57 de Lutfi 57 - Kemal 
Bey sinemasında makinist Jak 58 -
Cibali Tütün fabrikaları makineler fU 

besinde odacı Mustafa 59 - Gedik • 
paşa Külhan sokak numara 2 de Va
han 60 - İzmir: Suluhan numara 22 
Hasan Ali 61 - İstanbul kız orta mek 
tep a l den 719 Fikret 62 - Kılıç A· 
Ii eski Lunav sokak numara 59 da 
Nazmiye 63 - Haydarpa,a Akif Bey 
sokak numara 21 de Saba Ne,et 64 -
Davutpafa ortamektep B 3 ten 299 
Akif 65 - Beyoğlu onuncu ilkmek • 
tep sınıf 5 ten Aptullah 66 - Divan 
yolu Hoca Ferhan mahallesi numara 
15 te Nüzhet 67 - İstanbul kız lise
sinden 867 Mediha 68 - latan kız li
sesinden 491 Suphiye Fuat 69 - İs
tanbul kız lisesinden 799 Neriman Yu 
suf 70 - Çarşı kalıpçılarba§ı numara 
207 de Ahmet 71 - Vefa lisesinden 
934 Seyfi 72 - fstanbul kız lisesin • 
den 934 Oluiye 73 - Ayvansaray 
Yavedut caddesi numara 131 de Hü • 
seyin 74 - Ayvansaray değirmenin • 
de yağcı Burgaz adalı A. Riza 75 -
Sen Jan Banist mektebi sınıf 4 ten M. 

(Devamı var). 

Vahabiliği tanıtan Suuda 
mağlU.biyet acı geldi 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

k·arşı vaziyet alırlardı. Onun için 
Mehmet Ali, Vahabilerle uğraş· 

mak istemedi. 
Fakat Babıali israr ediyordu. 

Nihayet Mehmet Ali Paşa da ken· 
di vaziyetini de sağlamlaştıracak 
kararlar verdi. Mehmet Alinin 
elindeki ordu, kendisine karşı iki 
de birde temerrüt eden bir ordu 
idi. Bunu Arabistana gönderip ye
ni ve asri bir ordu hazırlamak 

mümkündü. 

Sonra bu hareket sayesinde Os· 
tnanlr devletinden, muharebeyi 
ıdare için bir hayli masraf almak 
mümkündü .. 

Nihayet Vahabiler müslüman • 
ların gözlerini yıldırmış oldukları 
için onları tenkil etmekle is lam ef • 
karı ammesinin teveccüh ve mu· 
habeti kazamlır. Mehmet Ali, mu· 
kaddet1 makamların halaskar sayı· 
lırdı. 

Mısır valisi, 1811 senesinde, 
düşmanlarını tepeledikten ve Sü
veyşte bir donanma hazırladık • 
tan sonra Babıalinin arzu~unu ye· 
rine gP.tirdi, oğlu Tosunu Hicaz se
ferine memur etti. 

Tosun, henüz 17 yaşında bir 
gençti. Onun kumandası altında 
8000 asker hareket etti. Ordu, 
Yen bu iskelesine çıktı. Vahabileı 
de hu orduyu karşılamağa hazır • 
landılar. İki taraf Medineye ya
kın bir yerde harbe tutuştular. 

Harp üç gün devam etti Mısır or· 
dusu Müthiş telefat vererek geri· 
ledi ve Y enbua Mğınarak imdat 
bekledi. Rivayete göre 8000 aske· 
rinden 5000 i bu vak'ada telefol-
muştur. 1 

Ertesi sene, Mıurdan beklenen/ 
imdat kuvvetleri geldiği için T o • 
son Medineye karşı tekrar yürü • 
dü. Yerlilerden bir çokları da ona 
iltihak etmişlerdi. Çünkü Vaha • 
bilerin şiddeti, yerlileri yıldırmış 
bunlar da onlardan kurtulmanın 

çarelerini aramağa başlamışlar • 
dr. 

Tosun, kuvvetlerini tazeledik · 
ten sonra Medineyi muhasara et -
ti ve muhasara yetmiş beş gün de
vam etti. Şehrin içinde su sıkıntı· 
sı ile beraber vebai hastalıklar be· 
lirmiş, yerliler, Vahabilere karşı 

kıyam etmiş, V ;ı.habiler 4000 mak
tul ·;t>rdikten s:>nra mağlup olmuş· 
lar, Mısırlıl.,r Medineye girmişler· 
cii. 

Mısırlıların Medineye girınele· 

riyle vaziyet değişti. Vahabiliği 

kabul etmiş gibi görünen Meleke -
liler, Tayifliler bu mezhepten 
hemen sıyrılmış, Tosun Paşa bura
larrm kolaylıkla istirdat etmiş, fa. 
kat bir taraftan muharebenin şid
deti, bir taraf tan vebanın yayıl

ması Mısırlıların çok zedelemişti. 

Mısırlılar aşağı yukarı 8000 asker 
zayi ettiler. 

Bu sefer Mehmet Ali Paşanın 
l{endisi yeni kuvvetlerle Hicaza 
geldi ve oğlunun başladığı işi ta· 
mamlam~,k istedi. 

Mehmet Ali 1813 yılında Cidde
ye çıkarak oradan Mekkeye gir • 
di. Mekkede oturdu ve vaziyet ile 

meşgul oldu. 
Fakat 1814 yılında Vahahiliğı 

bütün dünyaya tanıtan ve bütün 
Arabistanı istila edebilecek kahi

"S liyette olduğunu göıteren uut,, 

vefat etti. Vahabilerin Hicazda 
uğradıkları hezimet, bu canlı ada
mı yıktı. 

Suut, Vahabiler arasında "Bü
yük Suut,~ diye anılır.. Vahabiler 
onu böyle anmakta haklıydılar. 
Kendisi bunca muvaffakıyetler 
kazanmıt bir adam olduğu ha)cıc 
son derece mütevazı, sade ve yu

ınuşak bir adamdı. Zeki bir &iyasi 
idi. 

Bundan başka din ilimlerine 
1 

Vahabilik mezhebine derin vuku • Bari tam Boğaz mevsimi yarıY• 
fu vardı. Onun için talebeyi gelirken hazır taşları yığılmıf o " 
toplar okutur, ders meclislerinde lan bu yolun yapılmasına "da bir 
bulunurdu. Onun devrinde Ara • an evvel başlansa çok iyi olur! 
bistan emniyet içinde yüzüyordu . Seyyar Haberci 
Bir kimse bir kimseye tecavüze ce- ---•IDlllPlllllRnnmıımmaoın-•••_..""" 
saret bulamıyordu. Fakat onun Bir tavzih 
fethettiği memleketleri, ülkeleri M h . A • I .. düiiİ 

b. · 'k A ·ı . u arrır Selamı zzet, gor 
tutan ırıcı amı , onun satvetı .. .. . .. d h•' 
·d· B t t 'd· I b luzum uzerıne, ne uvey, ne e 
ı ı. u sa ve gı ınce, onuna e· k ,e 

b h •tt" hiç bir kardefi olmadığını her e 
ra er, er şey gı ı. b"ld' . 

* * * ı ırır .. 

Vahabilerin bu ikbal devrinde 
Mekkede ne yaptıklarını anlatan 
yerli bir tek memba yok gibidir. 
Mmrhlar içinde de bu işe ehem . 
miye;t veren yoktu. 

Fakat Vahabilerin ikbal dev -
rinde onları yakından gören, gör
düklerini anlatan üç mühim müs . 
teşrik vardır. Bunların biri lapan
yoldur. Adı Domingo Leblich'tir . 
Fakat bu adamMekkeye bu adıyla 
gelmetii. Kendisi arapçayı mü . 
kemmel öğrenmiş, İslamiyeti uzun 
uzadıya tetkik etmiş, sonra kendi
ne bir islam adı takmış ve Ali 
Abbas Bey diye hacce gitmişti. 

ö mer Rıza 
(Dc\'amı var), 

Arif Ismail B. 
Tıp fakültesi dahiliye doÇ~ıı~ 

doktor Arif İsmail Bey tet~ 
için Viyanaya gitmiftir. 

ı b l U.. .. .. ı -urlı•" 
ıhn u çuncu cra me .... 

ğundan: 

k rret 
Mahçuz olup furuhtu mu a " 

bulunan Cağaloğlunda Molla f d• 
nari sokağında 21 No: lu h~ııe t 

17 • 5 • 934 tarihine müsadıf pe 
şembe günü saat 9 dan 10 •. ~~~ 
dar karyola, somye, dolap, bırı 
açık arttırma suretiyle satıla<:aııı: 
dan talip olanların mahallinde 1~ .. ...... 
muruna müracaat eyleınelerı 'ı) 
olunur. J240 


