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Rados· adasında mühim 
müsademeler oldu 

4skerle qerli halk arasında olan bir 
Ço.rpışmada on kişi öldü ve otuz kişi 
lJaralandı. ltalganlar tedbir alıqor 
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Türkiye Is bankasında 

Cialata fUbeainin büroları 

~ l\aı, 1 (A.A) - lstihbaratımı· ye motörlerle asker sevkine .başlan hareketleri görüldüğü hakkında 
~llaıat:an Radoıun Salakos kö· mıştır. Rados açıklannda bazı 1- Belgrattan alınan haberler bir kaç 
~ e llıuhtar intihabatı yüzünden talyan harp gemilerinin dolaşhğı- gün evvel l~lyan matbuatı tarafın 
)~ ~ b. bir ihtilal silahlı müsa.deme· na dair şayialar varsa da burada dan tekzip edilmişti. Anadolu A • 
~ ayanmıf, on altı kişi ölmüf ve tevsiki ikabil olamamııtır. jansının verdiği yukaırdaki telgraf 
,. kiti yaralanmıttır. Rados va- HABER - Radosta halk ara - Belgrat haberlerinin pekte "tas· 
~ hldi:_e m~halline gitmiş ve kö smda İtalyan idaresine kartı isyan ı. lk 

Kütadını dün haber verdiğimiz 
Türkiye it Bankası Galata ıubesi 
müdürlüğüne Beyoğlu sabık İt 
B:mkası ın"üdürü Şakir Rifat bey 
getirilmittir. Memurinin kadro 
mevcudu yirmi ikiden ibarettir. 
Bankanın muamelat amirliğine sa 
bık Beyoğlu tubesi teflerinden ve 
kıymetli bankacılardan Lutfullah, 

muhaıebeciliğine Oıman Hamdi 
ve kontrolörlüğüne de izzet Zeki 
beyler getirilmitlerdir. 

~ ni,, olmadığını ve on iki ada na ı· 
nın ltalyaya karşı bir cephe almak 

Memurin vazifelerine batlamıt 
lardır. Bankanın Galata civarında 
açılması hassaten Gahta tüccara
nını çok sevindirmiı ve şimdiden 
ikraz ve istikraz muamelelerine 
ba§lamrtlardır. 

Ş h • M ı • • J k ta olduğunu gösteriyor. İtalyan e Jr ec JSJ ge ece harp gemilerinin Radoıaı hareket 

S 1 · etmiş olmaları ihtimali de kavidir. 

alı günü top anıyor Maamafihltalyahükfunetinin bu 
gibi havadisin intiıar etmemesi 
için sıkı bir sansür v.azef!iği anla· 
§ılıyor. Dün gelen ve İtalya filo
sunda faşizm aleyhine bir hareket 
görüldüğünü bildiren telgraf ta ne 

Hüseyin Cahit Beye cevap: 

llhiddin b.ey esnaf bankası meselesi 
akkında şimdilik beyanatta bulun Kendi bilmediğini herkes 

bilmez sanmak gafleti mıya lüzum görmüyor 
· ~iin de haber verdiğimiz veç
\'~bul vali ve belediye reisi 

ttın bey dün öğle üzeri Anka· 

tekzip, ne tavzih edilmemi§ bu· 
lunmaktadır. 

~ •Ydet etmiı ve ista.syonda 
....... _ u. _ __,. &le._, ...;ıı. &.U.""'J.ilw.. s. .... ı 1.i.Aı Q. ..... 

~il ikartılannuftır. 
\ Uhittin bey seyahat yorgun
~tıa rağmen dün öğleden sonra 
\ tecileri ka:bul etmiştir. Bele-
~ l' •• 

~l:ıeısı Esnaf Ba!lkası hakkında 
\ n suallere cevap vermek İs· 
,~İf Ye kısaca: 
\j ~eıele artık tahkikat safha· 
~~:dır, Müddeiumumilik de va
~1- tltniştir. Belediye meclisini 
~l )ıp . h .... o •i ıza at verecegım. va• 

~ de dinlersiniz, demekle ik· 

tifa etmittir. ~ .~9-

Vali bey Ankar.ada meşgul ol· 
duğu diğer mesai! hakkında da fU 
malumatı vemıitlir: Perye banka-· 
ıu Ut: bir uzıaıma ç.areaı bulunmut
tur, tramvay ıirketi ile müzakere 
dev.ımı ediyor. Belediye ceza ka· 
nunu layiha.sı meclise verilecektir. 
Haliç tirketi hakkında henüz bir 
karar yoktur. 
- Vali bey Es-~-a-f_b __ a_n-kası mesele

sinde izahat vermek için belediye 
meclisini gelecek salı toplıyacağı· 
m da .ayrıca söylemiştir._ 

• • * 
Esnaf bankası hakkında m\id .. 

(Devamı 8 inci sayıfada) 

Gazi Hz. 
C,iimhurreisi Gazi lusb:ı..fa--Ke

mal Hazretleri yanında Bat vekil 

Pqa olduğu halde dün sabah hu
'Susi trenle Ankaradan hareket et· 

mit ve gece yarısından yarım saat 
sonra lstanbula varmı§trr. Gazi 

Hazretleri Dolmabahçe sarayına 
inmiştir. Cümhurresinin seyahati-

nin kısa süreceği ve pek yakında 
Ankaraya avdet buyuracağı tah· 
min edilmektedir. 

Hazreti Muhammet İslamiyet dinini 
ilk getiren peygamber değil, onu 

anlatan son peygam~erdir ..• 
Hüseyin Cahit Bey Kur'anı yan· 

lış anladığımızı ve bu yüzden gaf· 
let ev kabah:ıt İ§lemit olduğumuzu 
isbat için Kur'andan bazı ayetleri 
iktibas ediyor ve kur' an mütercim
lerinin, Kur'an müfessirlerinin bu 
ayetlerin ma'Zmununu yanlış anlat
tıklarını söylüyor. 

Onun iktibas ettiği ilk ayet şu -
dur: 

Hüseyin Cahit Bey bu ayetin 
sonundaki "ben müslimlerin ilki· 
yim,, den ne murat olunduğunu ıu 
§ekilde anlatıyor: 

"Muhammet, Araplar arasında 
müslümanların ilki idi.Yoksa dün
yaya ili.miyeti ilk getiren, Muham 
met değildi. Ve Kur'ana nazaran 
ondan evvel de müslimler vardı. ,, 

Giydirilen çocuklar 
iki kaçakçı 

Bu sabah Y alovadan limanıza 
gelen bir motörden çıkan Musta-

fa isminde bir yolcudan gümrük 

"Deki benim namazım ve iba
detim, hayat ve mematım, alem
lerin rabbı olan Allah içindir. O
nun şeriki yoktur. Bana böyle em
rolundu. Ben müslimlerin ilkiyim. 
En'am suresi, 162 - 163.,, 

Hüseyin Cahit Beyin bize yep 
yeni bir keşif olarak ileri sürdüğü 
bu ayet hakkında Kadı Beyzavi· 
nin ne dediğini de lutfen dinleyi· 
nız: 

"Ben müsli.mlerin ilkiyim, buyu
(Dcvamı 5 inci sayıfada) 

~~~le 
f~~l>ı ~~ftası münasebetiyle 
fttdltt f k?'ayeietfal ıubesi ta· 
~'.lehiıe' ır Ye kimsesiz çocuk· 
~lt, ' 'Yakkabı tevzi edil· 

·'h...· ... ~·~b 
~ıl l!lYl'amda elbise alan 

ı 1( ll)'ı •• 
'C ~ goatermektedir. 

';1ctep 11lüsameresi 
d, S ~bul 1' L" . 
~'l9 lııcıı • ~ız ıseaı ealo-
~ ılkrnektep talebele-

te.lebe velilerine ve 

m:ıarif erkanına bir müıamere ve 
rilmiştir. 

Müsamereye istiklal martı ile 

muhafaza memurları §Üphelenmiş· 
k~üzeriniaramq~rdu.Mus~f~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mn bavulunda ve üzerinde iki ki- Kendı· hayrını bı.le 
loya Y.akın esrar bulunmuştur. 

.Bundan baıka bu sabah Kara- d •• •• • b • • k t 
denizehareketedecekEgevapuru uşunmıyen Jr ŞJr e 
yolcularından Y akup ismindeki 

yolcunun da üzeri gümrük muha- Şirketi Hayri.yenin sefer. fiy~_tlar. ın. ı in-
faza memurları tarafından aran· B _ h } 
mış, ayağına sarılı büyük •bir mav- dirmemekte ısrar etmesı ogazıçı a -
Zer tabancası namlusu •bulunmuş· kının hı•cretine yol açıyor 
tur. Y akubun eşyaları arasında bu 

lunan bir su ibriği de aranmış, hu
susi surette yapılmış olan yerler a-

rasında tabancanın diğer parçaları 
bulunmu§tur. Yakup tabancayı A • 

raçta bir akrabasına götürdüğünü 
söylemi§tir, 

senelik raporlanna atılacak hir 
göz bu hakikati bütün vüzuhile 
gösterecektir. Boğazın günden gü· 
ne tenhalaımaıının sebebi acaba 
nedir? 

Şirkete sorarsanız: 

haşlanmı§, daha sonra Ba·har, PERŞE E 
Bahriye rontlan ile Mevıimler pi• MBE Y 

Boğaz ölüyor .... Senelerce evvel 
sahilindeki yalılarda evlerde, bir 
çok ailelerin bölük, bölük oturduk 
ları yerlerden bir ses çıkmıyor. Ya
lılar, günden güne eskiyor, bakım
sızlıktan çürüyor, sonra bir yıkıcı
ya hiç pahaıına satılyıor, ve bir 
gün de yerinde yeller esiyor. 

Boğaz, günden güne tenhalaşı

yor ... • Boğazın ıakinleri lstanbula 
akın ediyor ... 

- Efendim, Taksim - Büyük· 
dere arasında itliyen otohüılerin 
rekabeti yüzünden vapur yolcuları 
gittikçe azalıyor, bu suretle boğa· 
zın boıaldığı zannediliyor. Şirket 
te zarar ediyor. Otobüsleri iılet
mekten menetmelidir. Cevabım 
verirler, 

yesi temsil edilmiı, bilh:usa prog- Ömer Rıza Beyin Hü-
ramın son numarası olan milli • 
zetbek dansı tiddetle alkı§lan- seyın Cahit Beye verdiği 
mıştır. ı cevabın son kısmını 

Müsamereyi tertip eden mektep HABER' de ok uyur.uz. 
idaresini tebrik ederiz. 

Bu bir hakikattir. Boğazda otu· 
ran herhangi bir kimıeye sorsanız 
bu hakikatin doğru olduğunu söy
liyecektir. Hem bir Boğazlıya sor
ma>:a ne hacet • .Şirketi H~.r.enin 

Boğazın tenh"alaşmasrmn ıe\;e
bi meydandadır. Bunun nıünakaJ& 

-Jlevaım 8 nci li\'-fa~ 



\ •·•ııajıa ,..,_...,. ~ 

Mezarlık ortasında yük
selen koca saatta ne? .. 

Yunanistanda diktatörlüğe doğru 
· mühim bir adım atıldı 

Asri mezarlık yapılması düşünülürkeO 
bir mezarcı güllük bir bahçe tanzi111 

M. Kondilis ve M. Metaksas Yunanistandaki idare tarzı 
meselesinin ıslah edilmesine kat'i lüzum görüyorlar 

Atina, 1 (Hususi) - Başvekil 
M. Çaldaris ile hariciye nazırı M. 
Maksimoı, M. Papan--stasiyuyu 
davet ederek zabitanın terfii la· 
yihası münasebetiyle konuşmuş • 
lar ve muhaliflere ıon bir uzlat· 
ma teklif etmişlerdir. 

M. Papanastasiyu kendisine y:ı 
pılan bütün tavsiyeleri M. Venize· 

1\1. Bartu M. 
Löbrönle görüştü 

Paria, 1 (A. A.) - Havas ajan· 
sı bildiriyor: 

Bugün reisicümhur M. Löbrön 
hariciye nazırı M. Bartuyu kabul 
ebni§tir. H:ıriciye nazırı leh ve 
Çekoslovak devlet adamlariyle 
yaptığı mülakatları anlatmış ve 
ayni zamanda M. Löbrönün mek· 
t.ıplarına Lehistan ve Cekoslov:ık· 
ya reisi cümhurları ta;afından ve
rilen cevapları tevdi etmiştir. M. 
Löbrön hariciye nazırını seyaha
tinden dolayı haı::ıretle tebrik et· 
miştir. Bu seyahat ilerde çok mes· 
ut neticeler vermekten hali kalını· 
yacaktır. 

Stratosfer balonu 
Leningra.t, 1 (A. A.) -Te~· 

be mahiyetinde olmak üzere bir 

stratosfer tayyaresinin inşasın:ı 
başlanmıştır. Bu tayyarenin çıka· 
bileceği azami yükseklik 26 kilo
metredir. 340 beygir kuvvetinde 
bir motörü olacak ve sürati on beş 
kilometre irtifaa çrkınc:ıya kadar 
5 ile 6 yüz kilometre ve on beş ki· 
lometreden yukarıda da 1000 ki· 
lometreyi bulacaktır. 

lngiliz su kanunu 
Londra, 1 (A. A.) -Avam ka· 

.nara11 §ebirlerin su ihityaçlarını 

temine matuf k:mun layihasını ü· 
çüncü kıraatinde kabul etmiştir. 

Rusyada altın 
Moskova, 1 (A. A.) - Kafkas 

dağları eteklerinde zengin altın 
madenleri bulunmuş, bunların itle 
tilmesine başlanmıştır. 

Moskvoa telsiz • 
evı 

Moskova, 1 (A. A.) - Mosko· 
va telsiz evinin in.şasma başlanmış 
tır. Bu bina 22 katlı olacak ve İ· 

çinde 29 stüdyo bulun'lcaktır. Bun
dan başka 2000 kişi alacak bir - -radyo tiyatrosunu da ihtiva ede· 
cektir. 

Yeni spor sahası 
Moskova, 1 (A. A.) - Amele 

sendikaları merkez komitesi Mos· 
kovada çocuklar için bir spor n· 
hası ile bir yüzme mektebi ve muh 
telik yüzme havuzları inşası için 
bir milyon ruble tahsisat vermiş· 
tir. 

Tediyede bulunacak 
Prağ, 1 (A, A.) - Milli banka 

Y ugoılavya ile yapılan hkas mu· 

amelelerinde 100 ithali ta mukabil 
125 ihracat esası üzerinden tedi· 
yede bulunaca)dır. 

losa iblağ edecek ve o da milli 
ittihat liderlerini davet ederek va· 
ziyet hakkında kendileriyle ııörü
tecektir. 

Diğer taraftan M. Kondiliı ile 
M. Met:ıksas umumi vaziyeti bera· 
berce tetkik etmiıler ve Yunania
tandaki tarzı idare meselesinin 
kat'i surette ıslah edilmeıi lazım· 

Polis hakkında 
yeni bir kanun 
Ankıra, 1 (Hususi) - Poliı 

teşkilat kanunun bazı maddeleri • 
nin tadili hakkında dahiliye ve
kaletince bir layiha hazırlanmıı· 

tır. Layihanın esaalarma göre po· 
lis teıkilatının bazı şubelerine or· 
du, jand:ırma mensuplarının da 
tayinlerine cevaz verilmekte me· , 
muriyetten ihraç kaydi, meslekten 
ihraç şeklinde tadil edilerek gaze
telerdeki usullere dair olan mad• 
deler değiştirilmektedir. 

Maliye de değişiklik 
Ankara, 30 (Hususi) - Sivil 

malmüdürü Ragıp Bey vekalet 
emrine alınmıf ve yerine Tavas 
malmüdürü İsmail bey byin olun· 
muıtur. Bozdoian malmüdürlüiü· 
ne eski malmüdürlerinden Süley· 
man, Tercan malmüdürlüğüne Ar
dahan sabık malmüdürü Mustafa, 
Siirt merkez malmüdürlüğüne Çer 
mik malmüdürü Rüstem, Suruç 
m~lmüdürlüğüne Saylak malmüdü 
rü Hamdi, Nikıar mal müdürlüğü
ne Fatsa malmüdürü Mustafa, 
Mazgirt malmüdürlüğüne Elaziz 
varidat katibi Haydar, la.klip mal· 
müdürlüğüne Cide malmüdürü 
Rüştü, Ezine m:.llmüdürlüğüne Pa· 
zar malmüdürü Kemal, Akıeki 
malmüdürlüğüne Manavgat mal· 
müdürü Halil, Manavgat malmü
dürlüğüne de Akseki malmüdürü 
Vahdi beyler tayin edilmi!lerdir. 

Muahede yapılamadı 
Pr.:ığ, 1 (A. A.) - "Çeskeılo· 

vo,, gazetesinin Viyanadan öğren 
diğine göre Avusturya. Çekoslo
vakya ticaret muahedesi müzake· 
releri üç haftalık bir mesaiden 
sonra tehir edilmiştir. Bu müzake· 
relere Roma müzakerelerinden 
ıaonra tekrar bati anacaktır. 

A vusturyanın Roma müzakere • 
!erine büyük ümitler bajladıim • 
dan daha evvel Çekoslovakra ile 
bağlanmak istemediği anlqılıyor. 

Slovaklar ayrılmak istiyor 
Prağ, 1 A(. A.) - Çekoslovak· 

ya halk fırkası reisi M. Hlinka 
söylediği bir nutukta f ırkasınm ne 
için muhtariyet istediğini anlatmış 
tır. Mumaileyh Çeklerle Slov~k
ların tabiatlarında birçok ayrılık· 
lar bulunduğunu söyliyerek demiş· 
tir ki: Slovakya muhtariyetçileri 
cümhuriyete sadıktırlar ve devlet 
fikrini kayıtsız ve §artsız kabul e
derler ve bilh.::ıssa, dini iktııadi, i· 
dari ve harai noktalarda bir itilaf 
elde edileceğini ümit ederler. Ha· 
zırun arasında bulunan · birçok 
Slovak talebe hatibi ıiddetle al
kıılamttlardrr. 

geldiğine karar vermişlerdir. Bu 
hadiıe, diktatörlük için atılmış bir 
adım sayılmaktadır. 

Atina, 1 (Husuıi) - Yun:m 
hariciye nazırı ile başvekil arala· 
rında görüştükten sonra çiftçi ve 
amele fırkaaı reiıi M. Papanaıta· 
siyuyu çağırarak terfi yıl dönümü· 
nün değiştirilmesinde ısrar eden 
zabitanın ve ordunun vaziyeti hak 
kında nazarı dikkati celbetınitler 
ve bu meselenin sürüncemede hı· 
rakılması M. Venizelosun Yunan 
harbiye nazırının Ankara seyaha· 
ti münasebetiyle tekrar harici me
seleleri kurcalamak için neşriyata 
girişeceği tehdidinde bulunma•ı • 
nın, diktatörlük ilan etmek istiyen 
kabinedeki bazı unsurların plan
b.rım kolaylaıtıracağnu söylemi§ • 
ler, bu noktaları M. Venizelosa 
bildirmesini rica etmişlerdir. M. 
Venizelos, hük\ımetin bu tebligatı 
nı aldıktan sonra ağlebi ihtimal 
vaziyeti müzakere etmek için dün 
muhalif fırkalar reislerini içtima~ 
davet etmittir. 

" SİY·ASET · 
• .. 1 • 

Stalin ve Troçki 
Bol§evik inktlabın ilk yedi aencıin

dc, Troçkir.in ismi daima Lcninninki 
ile yanyana anılırdı. Sovyet cumhu· 
riyetlerinin her yerinde, resimleri de, 
aynı büyükliikte asılırdı. O .zamanlar, 
Stalin, ikinci, hatta üçüncü safta bir 
§ahsiyetti. 

Halbuki, bugün, Stalin, düny3· 
daki toprakların yedide biri kadar bü
yük olan Sovyetlerin rakipsiz h!ki· 
midir!. Rusçayı bile bir ermenının 

Türkçeyi konuıtuğu ıekilde bozuk 
şiveyle ifade eden bu gürcü çocuiu 
umumi katibi olduğu bolşevik fırkası· 
nr, her yerde kendi adamlannı yerle!• 
tirmek suretiyle, eline geçirmiı. rakip 
lerini birer birer atlatmı§, ve nihayet 
"fırka böyle istiyor!,, diye kendi istek· 
lerini yaptırmağa başlamıştır. İtiraf 
etmeli ki, fırkanın yani Stalinin istedi· 
ği, Sovyet Rusyanın menafiine .zıt de· 
ğildir. BilAkis, pek uygundur. Sta· 
lin, memleketin kuvveti hariçte inkı· 
lap, ihtiUU hareketleri yaratacak Ko· 
minterne degil, dahildeki imara sarfe· 
diyor. 

Troçki ise, bunu, Sovyetlerin in· 
kıla~ı kabiliyetini kaybetmi1 olması 

telakki ediyor: "Siz, alelade bir devlet 
haline geldiniz, ihtilal hükO.meti olmak 
mahiyetini kaybettiniz'; beynelmilel a· 
mele sınıfı ile alflkanızı kestiniz 1,, di
yor ... Komintern ismi verilen üçüncü 
Enternasyonelin ih1J1al ettiği cihan§Ü· 
mul ihtilalcilik ve inkılapcıbk vazifesi
ni görmek Uzere merkezi !sviçrede O· 

lan bir dordl:ncü Enternasyonal tesis 
etmi§tir. 

Fakat, Troçkinin, faaliyeti ortasın· 
da yakalanaıak, Fransadan ihraç edi
lec~ğini, hatta belki de, yeniden, büyük 
adadaki inzivagahına geleceğini bili· 
yorsun uz. 

Böylelikle, Troçkizm, Sovyetler ha· 
ricinde tavsamııtır. Llkin, yalnız ha
ricinde değil, dahilinde de... Çünkü, 
sUrgünde bulunan bir çok Troçkistler, 
bolşevik fırka~ına, yani Stalinc dehalet· 
nameler yarıyor. Bunlann en meıhur· 
lanndan olan eski Paria &cfiri Rakofs· 
ki de, Siberyadan böyle bir mektup 
göndererek, "hatalarını anladıfını, hak 
yoluna geldiğini,, söylemi§tir. Bütün 
Troçkistlere, kendisini taklidi tavsiye 
ediyor. 

etmiye muvaffak oldu 
Mezar batında iıkatçılar: 

Geçen gün bir ahpab cenazesile 
Eyup mezarlıklarına gitmi,tik. 

lstanbuldaki her mezarlık gibi 
içinde koyunlar, keçiler, eşekler, 

yüzıüz çocuklar hep ilk stajlar 
cenaze peşinde görüyor, orada sçı' 
hyor, ondan sonra şehre yayılıyor 
lar demektir. 

Mezarlığın ortasındaki saat: 

tavuklar gezinen ve servilerinin al· Hazır dilenci fideliği olan 
tında yaz aktamları sulu ıusuz ga· zarlıklarımızdan bahsederken ıi 
zeller okunan bu mezarlığa bizim· Edirnekapı mezarlığının orta• 
le beraber bir alay da iskatçı ve di· asılan koca saatten ve bu saatin Y 
lenci gelmitti. Cemaattan biri bana nına yeni yapılan çiçek bahçe ' 
cema:a.tin arasındaki genç, şık, ya· den de bahsedeyim: , 
kıtıklı ve gözlüklü birini gösterdi: 1 Edirnekapı mezarcılarının ~ 

- Bu genç, IAtanbulun en met· kısmı, kendi mıntıkalarındaki 1 
hur ve en sesi güzel hafızlarından 
birinin yeğenidir. Kendisinin seıi 
harikulade güzel olduğu gibi oku
yuf tavn da cidden emsalsizdir. 
Zannederim, cenaze ::ahi binin ah· 
pabı olmali ki mczaı: başında oku
maya gelmiş! 

Uzatmıyalım efendim, mezarın 
batına geldik, cenaze gömülmeğe 
ve iskatçı alayı da hatif öksürük
lerle hançerelerini temizlemeğe 

başladılar. O ırk, yakışıklı gençte, 
orta yaıh, temiz tirandaz bir aa· 
rıklının yanına çömeldi ve derken 
sarıklı hoca efendi kısa bir ıey o· 
kumağa baıladı. Fakat adamcağız 
daha okuduğunu bitirmeden kü· 
lüstür iskatçdann üçü, dördü bir· 
den çatlak seslerile euzu, besmele
yi çektiler. Gene iyi ıesli bir hafız 
olduğu anlatılan sivil kıyafetli, e· 
f eodiden bir zat day~namadı, hu 

mezarlan açıp taze ölülerin ko 
larına yeni ölüler koymak, 
mezar tatlarını ve duvarlarını 
mak ve bir mezarı iki kitiye • 
ayrı satmak ıibi ıuçlardan JIJ 

keme edilirlerken öte taraftan 
ğer mıntıkanın mezarcısı Ne" 
Ef. de tutuyor, kendi mezarcı 
lübesinin yanındaki çeşmeyi, 
mazgahı tamir ettiriyor, sonra b 
ları mükemmel boyatıyor, tatl 
nı, resimlerini, çerçivelerini yald 
labyor, ve bu yeni boyanmı! Ç 

menin üzerine ~e Karaköyde!d 
yük yol saati gibi kocaman bir ti 
asıyor. Daha ıonra oradaki me• 
Irk methaline menekşeler, nerfıİ 
ler, kına çiçekleri, karanfiller 
şık bir de çiçek bahçesi yap 
Bunu etrafını zarif bir parmaklı~ 
çeviriyor, bu bahçenin ort•• 
kum döıüyor, bu kum döteli Ç~ 
ba.J., .Q::. •• : .... ı..::.. ı.u~ _..,: .. "' a ..... ,.,.ı•• 

herıflere 'b&Jll'dı: 
- Susun yahu, susun be, ayıphr petrol yanan bir fener asıp u 

be, utanmanız, •ıkılmanız yok mu yıllardanberi simsiyah serviler 
sizin be? Buraya bu kadar meşhur raımdan gece zifiri karan 
okuyucular gelmifken ıize ne olu· geçmek mecburiyetinde olan :J 
yor? cuları biraz olıun karanlıktan ~1 

lskatçılar hep birden sustular ve tarıyor. Şimdi on be,, yirmi ~ 
bunun üzerine o güzel seıli, tık, dür, Edirnekapı mezarlıkları ; 
genç ve yakıtrkh zat ba.tladı. Tabi· aından geçenler hep mezarlığs# ( 
i, o çok güzel ıeai ve okuyu, tarzile tasındaki bu koskocaman saati'./ 
vazifesini yaptı. Fakat adamcağız radaki çiçek bahçesine haf"'~ 
hen\iz okuduğunu bitirmeden gene bakıyorlar. Ayni zamanda or• 
iskatçı güruhu hep birden tekrar e- bir de çimentodan asri guıul 
uzu be1D1eleyi yapıştırdılar. yapmıı olan Necati Efendi ile 

Öteki adam onları tekrar zorla rüştüm. Diyor ki: 
susturdu, batka bir efendiye işaret - Ne yapayım, elimden ti 
etti, lakin onun arkasından iakat· lik bu kadar geldi, fakat zl\ıl', 
çılar artık söz dinlemediler, san· ben buralarını daha güzeJleftı 
ki arkalarından .atlı kovahyormut ceğim ! Hatta mümkün olur•• 
gibi paldır küldür ve adeta hep bir bot ye~e bir ~e fiıkiyeli haVU~ ~ 
ağızdan ıibi okudular ha, okudu· tıracagım. li.kin geçende bıt J 
lar ! irsız, yüzıüz dilenci çocujll ~· 

Dilencilerin hüçumu: . aıtığmı !U koea saati tatlaıll 
duydum, fena halde can mı • , 

Ondan sonra batta bu iıkatçı ıü· Şimdi camın üzerine bir tel 
ruhu olmak üzere kırik leatilerle, koyduracağım. 
küflü tenekelerle ıu ıetirenler, ıer- Anlatılan bizde tam 
seri dilenciler, cenaze la'hibinin asri mezarlıklar meydana 
etrafını sardılar. Bir aralık öyle bir dan önce, mezarcı Necati Ef· 
hal oldu ki, adamcaiız az kalım nekapı mezıarlığının bir ı 
düfilp bkanacaktı. Bereket versin, meıhur (Perlitez) e çevireC~ 
cemaatin arasında bulunan bir kaç Seyyar Hab~ 
polis, insanı zorJa tatırtan, sersem!===========~ 
eden bu hqaratm elinden 0 adamı CümhuriyetçileriıJ 
kurtardılar. Dilencilik reamen ya· nümayişi , 
sak iken cenazelerde başta iskatçı Madrit, (A.A) - HaY•' " 
güruhu olmak üzere bir ıürü dilen bildiriyor: 
ci hala, nasıl oluyor da •Pitikare Cümhuriyetciler, 1930 ıt 
ve bir tabur halinde tabutların pe· de Jaka'd:ıki isyan esnaıı~~i.f~ 
tine takılıp san'atlerini icra edi· -tuna dizilen cümhuriyetcı Y~ 
yorlar? ·· !' F ernandez ile galau'n ~. 

Bizdeki dilenciliğin asıl ve ilk rını al!.mak ve ıağcenahıll b ~ 
fideliği zannedersem bu mezarlık· larına karşı bir tez~hür olıtl 
lardır. İstanbul sokaklarmaı yayı· re bir nümayİ! yapmıtl•rd~' 
lan siyah çarıaflı ve sakız ıibi ya· len zabitlerin resimleri ı;ıt 
pıtkan kadınlarla yanlarında ve 60 bin kiti kadar geçmit ..,, 'JI 
kucaklarınd-aı gezdirdikleri arsız, lerin üzerine çiçekler ko_..,-
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kadirşinaslık!? 
Bütün g:ızeteler yazdı: 

Ziya Gökalp merhumun zevcesi 
;efat etmit. Hangi evden kaldın· 
ıp nereye defnolunacağı da ilan 
~dildi. 

hı Dün ak§am ruladığmı Ağaoğ
Ahnıet Bey, §U acıklı vaziyeti 

-nlattı: 

b - Cenaze evinde yedi erkek, 

ti~DSK - hkfdfll ro•Mlaı 
= 

Iktısat Vekili Celil Bey bu akşamki 
trenle Herekeye gidiyor 

Celal B. dün yumurta tüccarlan ve ihracatçılarla görüşe 
müştür. 'Liman tarifelerinin de 

Hamdi B., Vekil beye 
indirilmesi hakkında 

izahat vermiştir 

<;ıifZiiffde .... _____ _ 
• • 
ışı Matbuat 

Dahiliye vekaletinin yeni ve çok 
mühim bir teıkilit projesi hazır· 
ladığmı ajanı haberleri bildiriyor. 
Bu te§kilit matbuat umum mü· 
dürlüğü tetkilatıdır. 

Dojrusunu söylemek lizımgelir. 
ıe bugüne kadar memleketimizde 
matbuata ve umum neıriy-3t i§le· 
rine kartı li.zımgelen alaka göıte
rilmemittir. Milli kültürün yük
aelmeıi matbuat vaııtuiyle olur. 
Memleketin aleyhine hariçte yapı· 
lan menfi ve muzır propaganda -
nın önüne geçecek kuvveti matbu-

eı kadındrk. Erkeklerden üçü 
ben 'Ve oğullarım, biri de merhu
~un damadıydı. Kadınlardan iki-
11 benim kızlarnn, biri ev ıahibeıi 
l'llrn nıadamdı .. 

.. l<adirtinaılığın .derecesini dü
tunun .. On iki kiti toplan:ıbilmiş .. 

1ktisat Vekili Celil Bey dün ~~ { Celil Bey yumurtacılara, bükG- { CelilBey ak§ama doiru Melek at temıil eder. Beynelmilel hayat· 
bah 1t Bankasının Galata şube~ını metin yumurtaı ihracatı meıeleıi ıinemaıına girerek Ankarada tü· ta milli mevcudiyeti tekillendire• 
açtıktan ıonra ihracat tacirlerinin ile meıgul olduğunu, yumurta ibra tün konıreıinde alınan filmi ıey· cek ve tanıtacak vasıta m:ıtbuat
dileklerini dinlemittir. Müteakı- cı için bazı mahreçler temin edil- retmittir. Celil Bey bugün Sumer tır. Matbuat, dahilde ve hariçte 
ben yumurta tacirleri namına da mit olduğunu ıöylemittir. Bankın fabrikalarını gezdikten son milli faaliyetin nazımıdır. Tenkit, 

Dünyanın her yerinde, hatta 
)ijı sene evvel ölen filanca dere· 
Cedeki meıhur bir adamın torunu· 
~ bir hal arız olunca, bütün mat
~at, bütün millet ayaklanıyor. 

~ir heyet Celal Beyi ziyaret etmiş· Liman tirketi müdürü Hamdi ra aktam trenile Herekeye gide· irşat, izah, tenvir, tekzip matbua• 
tır. Bey de liman tarifelerinde yapıla· cektir. tın efkarı umumiyeyi ikaz için 

• ......... --..... - .......... - .... _ .. cak eıaılı tenzilata dair vekil be- ...... - ... •ıeı••--···--·--===------· kulhndığı vasıtalardır. Bu vaııta-

C:lnhlardan vazgeçiniz.. Mille
te llıal olmut ıahsiyetlerin enfiye 
~tuları, eıki terlikleri bile müze
~re kaldırılıyor, kıymetli yadi
t•rlar halinde saklanıyor .. 

Bizde iıe, gazetelerle ilan o-
1\lnduğu halde, Ziya Gökalpın yir
~i &enelik hayat .ukadaşına karJı 
u derece lakaytlık .. 

Birdenbire aklıma, evvelki gün 
teç~n bir vak'a geldi. 

~· Bcı altı kitiydik. Gayet •hayati 
r nıeıele görüşüyorduk. 

İçimizden b,.iri, müsaade İstedi: 
- Ah, pardon, az d0:ıha unutu· 

r.0 rdum .. Bir yere telefon etmem 
•ıırn .. Müıaade buyurur musu
l\uı, şurad 1n edeyim?. 

Ev ıahibi: 
- .Rnvrun! • dedi. 
Zatı muhterem aleti açtı: 

I - Oraaı .,,.. beyefendinin dev
;n~aneıi mi?.. (ikbaldeki zatlar· 
an birinin ismini söylemiıtim.) 

t~~ndim, sevgili Tediyi b:ıytara 
tond . . . ' N d d"' y ' 1) erm2ttınız... e e ı. .. a ... 
h eıtıek iyi imif.. Rahataızlığı e· 
l~~rniyetsizmit? .. Oh oh oh! Val· 
il .. 1 lllemnun oldum.. Ne kadar 
ıt.\hnüttüm, meraklanmıthm, ta • 

"'""u d · · r e emezaınız .. 
d ~uhavere bittikten aonra sor· 
~: 

........ Tedi de kim?. 

8 Kedi .. 
~ \l zat, Ziya Gök~lpm yetiıtir· 
/lerindendi. Onun daha nice fey 

ili .. 1 · ı . l • ""mıt tı mız erı var .. 
'~ey gidi kadir§İnaılık .. Nerde-

'• 

Kuleliden 450genç 
mezun oldu 

Kuleli liıeıini bitiren gençler 
dün Çengelköyündeki mektep bi
naıamda bir müsamere vermitler
dir. Müsamerede bir çok davetliler 
bulunmuı, nutuklar ıöylenmiıtir. 
Bu sene Kuleliden 450 genç mezun 
olmuıtur. 

Peşte sergisi 
Peıtedeki Sergiye davet edilen 

meb'uslarımız dün akşamki trenle 
Macaristana gitmi§lerdir. Ayni 
trenle 150 kiti de Peıteye gitmit· 
lerdir. 

Yaz saatı 
Resmi dairelerde bugünden iti

baren yaz saati tatbik edilmeğe 
başlanmıtlır. Memurlar ıabahleyin 
sekiz buçukta vazifeye baılıyacak· 
lar, akıam be§ buçukta çıkacaklar 
dır. 

Almanların bayramı 
Alman nasyonal soıyaliıtlerinin 

bugün resmi bayramıdır. Bu mü· 
nasebetle bugün Alman konıoloı· 
hanesinde bir kabul resmi yapıla· 
caktır. 

Türk-Fransız mahkemesı 
Türk - Fransız mahkemesi 

dün açılmıt, Oıüıten Norman !İr· 
keti ile Fransız mühimmatı harbi
ye tirketi tarafından Türkiye hü
kumeti aleyhine açılan iki davaya 
hakmııtır. Her iki davada da Mah
mut Eaat Bey müdafaada hulun· 
mu§ tur. 

~------·m•~.~~.:.~~!,""'111... Mütekaitlerin maaşı 
ltobert Kolejde inşat Dul, yetinı, mütekaitlerin maet 

yoklamaları Yarın bathyacaktır. 
müsabakası Alakadarlar nahiyelere, kazalara 

l\(~' Bebekte, Robert Kollejde, müracaat ederek birer yoklama il
~\i '1aımda, Türkçe bir inıat mühaheri alacaklar ve bunları dol
bü.~~akaıı yapılmıttrr. Bu müaa· duracaklardır. Sonra bu ilmüha· 
d,~a, telaffuz, hafıza, sada ve e- berleri nahiyelere götürerek taı· 

~ıar, itibara alınıyordu. . di~ e.~tir~ekle~~~~, bilahare de mal 
.\dU •keınler, avukat Mualihuttın mudurlerıne goturerek yoklamala 
v,Ja llluharrir Nurullah Aata ve 1 rını yaptıracaklardil'. 
l).rı~ Nurettin Beyle.,.di. Neti~ede, Anneler b. 1 . ..,. tı~ O ~ ttnıf talebesinden Salahat· . ır ıgınde 
~\l~uı: Bey birınci, ayni sınıftan .. Hıma~ei Etfal anneler birliği 
~i"c., fer Ar.ıir Bey ikinci ve ye· d~? ıenelık kongreıini yapmıı, ye· 
~~ta ~~llıfta:ı 5ırak Liııizyan Bey nı ıd~re heyeti ıcçilmittir. Senelik 

C\l •cçilmi!tir. altı lır:ı. olan aidat bir liraya indi-

s rilmiştir. 

8 av aş 
l\i?ı "~11laıııd. haftal:'k bir gazete· Tramvay şirketinde 
t' L Jv ınd k l ·t~ l'aJı • " çrkace.ğını haber al· Bir ay evvel niıabı e ıeriyet o · 
•ttıç!e . rır he;etinue pek kıymetli ınadrğından toplanamıyan tram-

rın b· 1 • k . h . . . d .. 
~· ~r:Jc: ·• »•."'-n1t.cajı ıöyleniyor. vayı §ır etı eyŞ~tkı W:U~ıyesı l~k 
."'~'1 ·~n~t böyle bir Gazeteyi top anmıttır. ır etın oır ıene ı 

l'ı~. "°&nı tinıdiden tavıiye ede-· hesrıpları tetkik edilmittir. Hiaae-

j darlara beher hiıae ba§m& 5,10 lı
viçre frangı tem~ttü dağıtılacaktır. 

ye izahat vermiıtir: 
Bu izahata göre, memleketin 

bütün limanlarındaki tarif eler bir· 
Ieıtirilecek bilhuaa Pire ve diier 
ecnebi limanlanna rekabet edecek 
tekilde tenzilat yapılacak, ecnebi 
vapurlann doirudan doiruya )ima 
nmıızdan kömür almaları temin e· 
dilecektir. 

Afyon lnhiaaırı müdürü Ali Sa· 
mi Bey de afyon itlerinin ton vazi· 
yeti etrafında Celil Beye izahat 
vermittir. 

Afyon iti 934 aeneai nihayetine 
kadar tamamen tanzim edilmit ve 
ticaret cepheai emniyete bağlan· 

mıt bulunacaktır. 
Afyonlarımızı ecnebi memleket 

lerde liyrkile tanıtmak üzere bir 
propaganda filmi yapılması muva· 
fık görülmüıtür. Bu huıuıta ipek 
film müetıeıeıi ile temua giritil· 
mittir. ........ _..._,.._... __ ..... ___ , ___ _ 
i§f!eLIJ'Ttj 
Batından yaraladı 

Tophanede Karaba§ mahalle· 
sinde Konyalılar hanında oturan 
Şükrü ayni handa oturan yoğurtçu 
Ramazan ile kavga etmit neticede 
Rmazan Şükrüyü ıopa ile batın
dan yaralamıt, suçlu yakalanmıt· 
tn. 

Sar'adan öldU 
Uluköyde oturan hamal Cevdet, 

Emirgan caddesinden geçerken 
ıar'aaı tutarak denize düımüt, et
raftan yetiıilerek kurtarılmıt ise 
de Cevdet biraz sonra ölmüttür. 

B irblrlerlnl yaralamı,ıar 
Tahtakalede demirci Muiz ile 

Neraeı arasında dün aktam hiç 
yüzünden bir kavga olmut her iki· 
ıi de birbirlerini yaraladığından 
yakalanmı§lardır. 

Tramvaydan dU9tU 
Eminönünden tramvaya binen 

Yuıuf tramvaydan inerken yere 
dütmüt ve batından yaralanmıştır. 
Meçhul lletle 

Tahtakalede Dimitri ve Hiriato 
arasında kavga olmut, neticede Di 
mitri Hiriıtoyu belli olmıyan biri
let ile yüzünden yaralt.mıt, kendi
ıi de yakalanmııtır. 

Mekteplerde tatil 
Bu aene köy metkeplerinde 3-5 

aınıflı olanlar da Mayıaın on beti· 
ne kadar denler bitecek ve tatil e
dileceklerd ir. Şehir mekteplerinde 
dördüncü ımıfa kadar olanların 
aınıf cüzdanları ayın 90DUna kadar 
ikmal edilecektir. Betinci ımıfm 
iıntihanlan da Haziranın 13 üne 
kadar bitirilerek mektepler kapa· 
nacaktır. 

Eroinciler hapse 
mahkum oldular 
Oaınanh Baılkaıındaki bir ka -

saya eroin koyarken cürmü meş· 

hut halinde yakalanan Kaldiron 
ve arkadaşlarının muhakemesi bit 
mittir. Madenci izzet Bey bir sene 
dört ay hapiae ve 4090 lira para 
cezasına, Tahsin Bey bir ıene on 
ay hapiae, Alber Kaldiron ve Uya 
birer ıene hapiıe mahkum olmuı· 
lardır. Davit Safra ve Şilton bera· 
at etmiılerdir. 

erans 
Türk fiziki ve tabii iHmler cc 

miyetinin ilk konferaıut dün saat 
18 de Oniverıite kozmofrafya pro 
feaörü Ervin Frendlih tarafından 

verilmiştir. 

Zelzele 
Dün gece aaat yirmiyi bet geçe 

tiddetli bir zelzele olmuıtur. Zel
zele bir kaç saniye devam etmiştir. 

Bir tayin 
lıtanbul maarif müdür muavi

ni Hıfzırrahman Raşit Bey Maarif 
Vekaleti ilk tedriıat umum müdür 
lüiü ikinci tube müdürlüğüne ta· 
yin edilmittir. 

Mehlika H. mın ölümü 
Bogaz için.de bir otelde Mehli

ka hannnı öldüren Arif efendinin 
muhakemesine dün sabah İstanbul 
ağır cez:ı mahkemesinde devam e
diknif, müdafaa ,.Jıitleri dinle
nilmittir. Muhakemeye batka bir 
gün devam olunacaktır. 

Madamı boğanlar 
Beyoflunda "Rumeli,, hanında 

madam Antuvanettayı paraıın:ı 

tama ederek boğmaktan suçlu 
Sokratın muhakemesine, dün sa· 
bah Istanbul ağır cez:ı mahkeme· 
sinde devam edilmittir. 

Tahkikatı yapanlar, suçhınun 
auçunu ikrar ettiğini anlatmışlar· 
dır. Muhakeme, batka phitle
rin çaiırılmasına kalmıtlır. 

Köylülerin şikayeti 
Bakırköy civarında bazı köylü

lerin bulundukları yerden zorla 
çıkarılmaları hadiıoai tahkikatını 
yapan müddeiumumi muavini Fer· 
hat Bey, dün de tikiyetçi köylü
lerden bir kaçını binlemittir. 

Hadiıe esnumda kolundan ya
ralandığı mevzuu bahıolan Ayşe 
iamindeki kızın raporu gelmittir. 
Diğer iki kitinin raporu beklenil .. 
mektedir. 

Hadiaeye ıebep oldukhrı bil
dirilenler, bu günlerde ıorguya 

çekileceklerdir. Bundan sonra 
tahkikat derinle§tirilecektir. 

ları hakkiyle istimal edebilmek 
için matbuatın bir direktif dahi
linde hareket etmesi füpheaiz fay· 
dab olur. 

Y anlıt anlatılmaıın, matbuatın 
hm ıerbeıtiıinin lüzumuna kani· 
im; ancak bugün Türk matbuatına 
terettüp eden vazifenin ağırlıiı 
karıısında, bu vazifenin hakkiyle 
baıarılmaaı için tek cephe halinde 
hareketin hydaaım da inkir ede· 
meını. 

Bugün intiıar ıahaıında görü
nen gazete ve mecmualara bakıla· 
cak oluna bunlarda istikrar etmit 
bir fikir, k:ırarla1bnl11111. bir ideal 
dahilinde neıriyata nadıren teaa• 
düf edilir. Lakayt bir kopyacılık, 
halkın irıadı ile hiç de ali.kadar 
lmıyan bir "Demagoji,, havasının 
ütün neşriy-3tımızda esmekte bu· 

lunduğunu teessürle kaydetmeye 
mecburuz. Bu acı hakikati ıakla

makta mana yoktur. Ancak bunu 
meydana koyarak ıslahı yolun:ı si
de biliriz. 

Bu lakayt demagojik zihniye· 
tin iki cihetten zarar verdiğini 
gözönünde bulunduralım: Bir de
fa matbuat halka kartı obn irıat 
vazifeıini ifa edemiyor; tenkit, 
tenvir, tekzip vazifelerinde ite 
daima yaya kalıyor. Bundan batk:ı 
matbuatın nqriyatı araaında cid• 
di olanları da lak:ıyt yazılar ara· 
sında kaynayıp gidiyor. Bir nok· 
tayı tenkit ediyoruz; bir noksanı, 
bir yanhtı itaretliyoruz; omuz 
ıilkmeaİ ile karıılaııyoruz. En 
doğru yazılarımız demaaojik, en 
eaaılı neşriyatımız "Uydurma,, te
lakki olunuyor. Ve bu, matbuahn 
istese bile vazifesini yapamaması 
neticeıini doğuruyor. 

Bu; memleketin kültürü ve 
içtimai hayatı için bir tehlikedir. 
Bunun önüne geçmek, matbuata 
yerini bırakmak, ıayni zamanda o 
yeri İ§Kale layık bir §ekil almasını 
temin etmek lazımdır. Millet Mec· 
liıinden çıkan Matbuat Kanunu 
"menfi ve nehyedici,, mahiyette 
bir kanundur. Onu "Müspet,, bir 
kanunun tamamlamaıı ve m:ıtbu· 
atın canlı ve verimli bir tekle ıo• 
kulmaaı lazımdır. 

Bet ıubeıi ile teıkili tasavvur 
edilen Matbuat Umum Müdürlü
iünün ipret ettiğimiz noksanı te
lafide yardım etmesi pek ili müm 
kündür. Alikad:uların kanunu 
tetkik ederken bu hasıaı noktayı 
gözönüne almalarını bekleriz. 

M. Gayur ----.... ·---·--,.-. .......... _ .... ,_, 
Zaro ağa 

Bir kaç a\hıdenber-i Şitlide çocuk 
hastaneainde yatan Zaro Ajanın 
sıhhati ıünden ıüne iyi)~ekte
dir. 
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(~k~~!;!~; Rus güzeli ile Türk beyi 1 l: ______ .... ______________________________ J 
Fıkra müsabakası 

En iyi, en güzel fıkralan bize gön
dereceklerin yazılan; burada neşredi
lecektir. Y alruz bu fıkraların uzun ol
mama11, seçme olması ve okunaklı 
yazılması laznndır. 

Şimdi Rusya olan uc.su~ bucak· 
sız ülkede, vaktile şimal Türkleri 
hakimdi ... Tatar hanları, orada, is· 
tedikleri gibi hükiimlerini geçirir· 
lerdi. Sonradan, Ruı;lar galebe çal· 
dı ve ırktaşlarımız çarların esiri 
oldu. 

Anlatacağrmız hikaye, bütün bu 
eski devirlerden daha evvele ait
tir. Tomkay denilen havalide, he
nüz Slaıvyanlar yani Rusların ecda 
dı ile Türkler temasa bile gelme· 
mitlerdi. Balta girmemiş orman· 
lar, bu iki milleti biribirinden ayır· 
makta idi. Slavyanlar daha şimal· 
de, tatarlar ise, günlerce, haftalar· 
ca süren ormanın cenubunda yaşı· 
yorlardı. 

Günün birinde, Nogay hanın on 
dört yaşındaki oğlu Sungur, onna· 
nın kıyılarında okla kartal avlar· 
ken, i<uytuluklara daldı. Orada 
yolunu kaybetti. Günlerce sağa git· 
ti, sola gitti, başından bin bir ma
cera geçti. Hayvan inlerinde yattı, 
ağaç tepelerinde geceledi, ayılar
la 'boğuıtu, kurtlarla arkadaılrk et· 
ti. Kuru ağıaçlan biribirine sürte· 
rek atet çıkardı. Hülasa, dört bet 
ay kadar bu minval üzere seyahat 
ettikten sonra, ormanın §İmal ta
rafındaki hoJluğa çıktı. Orada, bir 
Slavyan köyüne düştü. 

Y apacalc: batka bir şey yoktu: 
Orada kaldı! Zaten, Rusların adet· 
leri mucibince, bit- kere Slavyan 
derebeyinin arazisi içine düten, ar
hk ebediyen oranın "toprağa bağlı 
esir,, i olurdu. Kendisine bir mik
tar tarla verilirdi. Eker, biçerdi. 
Lakin, mahsul meydana gelince, 
hunun üçte birini kendi, üçte ikisi· 
ni de küçük çar denilen derebeyi 
ahrclı. 

F akat, İ§ bununla bitmiyordu. 

Küçük çar, tabasını, istediği hiz· 

metlerde kullanabilirdi. Odun mu 
lazım? Derhal köylülere haber yol
lar, onları angaryaya çağırır, beda
va çalıştırırdı. Parasız mı kaldı, 

derhal askerlerini köylere salar, on 
beş yirmi tane kız, erkek adam 
seçtirir, hepsini birden komşu de· 
rebeyine satardı. Hülasa, "toprağa 
bağlı köleler,, , bu tarzda bir e
sirlik hayatı yaşıyorlardı. 

Sungur bey de, çarnaçar bun· 
ların arasına katılmak mecburiye· 
tinde kaldı. Zira, söylediğimiz gi· 
bi, yapacak başka şey yoktu: Ce
nuba doğru gitse, bahri muhit ka· 
dar tehlikeli olan ormanlar ... Diğer 
taraflara kaçsa, hep ayni adetler 
üzere yıaşıyan Slavyan derebeyle· 
ri .. Bunların bir .tanesi, ötekinden 
daha insaflı değildi .. 

Türk hanının oğlu, çalışmasına 

çalı§ıyordu. Güçlü kuvvetliydi. 
Mahsulünün üçte ikisini küçük çar 
denilen ·Radoslavofa vermek, ona 
ağır gelmiyordu. Li.kin bir fey f e· 
na halde canını sıkıyordu: Bu a
damm keyfine hizmet etmek, istip· 
dadının eğlencesi olmak ... 

Meseli, Radoslavofun ıatosu ya· 
nmda bir göl vardı. Burada, bütün 
gece, kurbağalar viyaklar, ciyak
lar dururdu. Küçük çar hazretle· 
rinin bu gürültüden uykusu kaçı
yormut. Ne yapsa beğenirsiniz? 

Bütün köylülerini, elli§er elliıer an 
garyaya çıkanyor. Biçareler, elle
rinde uzun kamışlarla sahilde bek
liyorlar. Bir kurbağa haykırmaya 
görsün! Derhal o tarafa .:ıoğru değ
neği sallıyara'k hayvanı ürkütüyor
lar. Suya atlayıp sesini kesmesini 
temin ediyorlar .. 

lıte, bu gibi hizmetlertie bulun· 
mak, Türk çocuğunun fevkalade 
sinirine dokunuyordu. Hastalık 
~Jıyor,~.dii-

fen mahsulden rüıvet veriyor, kat
iyyen bu keyif angaryalarına git
miyordu. 

Bu minval üzere, aradan dört se
ne kadar bir zaman geçti. Sungur 
Bey, Rus ananelerine uydu. Saç
larını onlar gibi uzattı. Onlar gibi 
elbise giydi.. Ve, Slavyan kızla
rından güzel Nadejda d edikleri 
bir komşusuna gönül verdi. Onun· 
la evlenmek arzusunu gösterdi. 

Nadejdamn babası da, kendi 
de, bu teklife canla batla razı ol· 
dular. Zira, Sungur hem çalıtkan, 
hem kuvvetli, hem de yakıtıklıydı. 
Nadejdayı istiyen yüzlerce köy de
likanlısı vardı. Bunların hepsini 
reddetmifti. Sonradan anlaşıldı ki, 
meğer, buna sebep, ötedenberi 
Sungura iıık oluşu imi§ .. 

Köy halkı henüz hıristiyan ol
mamıştı. Yerli usuller üzere, ho· 
roslar dövüştürülerek, ortada ateş· 
ler yakılarak ve şarkılar söylene· 
rek, iyi bir köy düğünü yapıldı. 

Fakat, tam Sungur güvey gireceği 
sırada, şu haber geldi: 

254 - Çatal çatal çıkar 
Ragıp Pa§anın nedimini tair 

Haımet Efendi Kurban bayramın
dan üç gün evvel Beyazıt ca.mıaı 

avlusundaki koyun sürüleri arasın· 
daı dolaşıyorken gene o devrin ka· 
dın ıairlerinden Fıtnat Hanımına· 

raba ile oraya geldiğini gömıü§ ve 
hemen yanma koşarak: 

- Buralarda ne geziyorsunuz? 
Diye sorunca F ıtnat Hanım: 
- Haşmet Ef. Malumya müba

rek bayram geliyor. Bir kurban al
mak istiyorum. 
Cevabını vermiş. Derhal Haş· 

met: 
- Aman efendim! Kurban al

mağa ne hacet? 
Kulunuz size brban. 
Fıtnat H. gülerek: 

- Fakat boynuzsuz kurban pek 
makbul değildir. Sizin ise boynu· 
zunuz yok. 

Diyince Haşmet hemen ıu ceva • 
hı vermiş: - Küçük çar, Nadejdayı isti· 

yor. - Aman efendim, bayrama da-
- Niçin? ha üç gün var. O zamana kadar ça-
- ilk gece hakkını kullanacak- tal çatal boynuzum çıkar. 

mış.. 255-Evlenmiş 
Konu komşu, Sungurun etrafını 

aldı: Yeni evlenmiş olan ~ir karı koca 
balayı seyahatine çrkmak üzere 

- Seni tebrik ederiz! .. Müba-
rek olsun! ... diyerek samimi bir trene binmişler. Kompartimanda 
memnuniyet alameti gösterdiler. !kendilerinden baıka hiç kimse 

yokmuş. Bir müddet seviştikten 
-Niçin? Ne oldu? Ne var? Ra· 

sonra genç kadın sormuf: 
doslavof niçin karımı istiyor? ilk 

- Beni çok sever misin? 
gece hakkı nedir? 

--- Ölesiye. Emret kendimi pen-
- Sen, bu adeti bilmiyor mu· 

cereden atayım. 
sun? Evlenen bir kızın, ilk gece, 
kocası olmak hakkı, !küçük çara a· - Ona lüzum yok, fakat eğer 
ittir. Ne zaman isterse, bu salibi- beni seviyorsan §U imdat işaretini 
yetini kullanabilir. lşte, senin de çek. Genç 'koca bakmıt olacak giLi 

zevcen güzel Nadejdayı beğendi. değil, karısı ısrar ediyor. Kalkmış 
Bu hakkını kullanacak .• Senin için ve iıareti çekmi§. Derhal tren dur-

n ref ıft'h t mu-., memurlar ko-.u•mu•lar: e şe .. ı ar e ... :r :r :r :r 

Sungur: - Ne oldu, ne oldu? diye sor-
- Asla ... diye itiraz etti. Karı· muşlar. Koca kazara elinin takıldı

mı başkasına vermek mi? Ölürüm, ğmı söylemiş ve 50 lira da nakti ve-
buna razı olamam.. za vermış. 

Hidedtle askerlere doğru yürü· Tren tekrar hareket etmiş, fakat 
dü: sevgili zevce bir daha çek diye tut 

- Beni çiğner, cesedimin üze· turmuş. Zavallı koca ne kadar ıs
rinden geçer, karımı öyle alırsınız. rar etmişse de fayda vermemiş ve 

Askerler, Sunguru, kdıçlarile i· naçar işareti çekmiı. Tekrar tren 
hata ettiler. Bu asi Türkü, Nadej- durmuı, memurlar koşuşmuşlar: 
dayı ve kızın ihtiyar babasını, ya- _ Ne oldu, ne oldu? Artık bu 
kalayıp Radoslavofun huzuruna hal kocanın canına tak etmiş oldu· 
çıkardılar. ğundan pencereden elli lirayı ata· 

Küçük çar, meseleyi öğrenince: ralc:: 

- Ahmak herif! ... diye haykır· -Evlendim, evlendim .. diyece· 
dı. Ben sana şeref olması için karı- vap vermİ§. 
nı istettim ... Sen söyle, Nadejda! Sultanahmet: Ekrem 
Bu gece bana gelmek arzusunda 

•~'!"'---------·---· mısın? ······························-·· ... •••• ... -. 

kı~ocasına deli gibi i.tık olan genç ~ ~idil ehil ecek. rı 
- Hayır ... diye küstahça cevap jı· eglence yerlen ii 

verdi. Ben, Sungurdan batka kim· 1 Ü 
seyi iuemiyorum. il SiNEMALAR : :i 

Küçük çar, gazapla ayağa kalk- il iPEK: 33 numaralx casus H 
tı: fi MELEK: Zabit namzetleri H 

:i ALHAMRA: Prenses Nadya. i! 
- Böyle asi evlat yetiştiren ih· ıı F. · d b SARAY: Horthyan mumya :i 

tıyarı a u mecnunlarla beraber SUMER .. • : Ankara Türkiyenin kal-=! 
ormana götürün .. Sırıklara bağla· :1 bidir. f: 
yın ! .. Kurtlara, kutlara yem ol- 1 TURK: Ankara Türkiyenin kat-"i 
Sunl ' E · · d' ar.... mrını ver ı... bidir. 

Askerler, cenup tarafı haftalar- 1 ASRI: Çin geceleri 
ca devam eden ormanlarda bir kaç 1 ŞIK: Kiz mısın, erkek mi? 
saat yürüdükten sonra, üç asiyi, üç İ ŞARK: Hayat budur. 
kesik ağaca um sıkı bağladılar İ ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 

Artık bunlar için asli kurtuluş 1• HiLAL: Çin geceleri 

~ ALEMDAR: Altın arayan kızlar 
imkanı yoktu. Zira, gece ortalığı 1 YILD!Z: Sarışın rüya 
'kaplayınca, kurtlar, çakallar, sırt· ı: d "k' 
lanlar buralarda dokl•ırlardı. Elle· i! MiLLi: Bir gönül e 

1 1 sevda 
:s U HALE: (Usküdar) Meçhul doktor 

ri, kollan bağlı bu tikirlardan da· g KEMAL BEY: Insan avcıtan. 
ha ala gıda bulacak değillerdi ya .. :i FERAH: Volga kızı . 

(Yarm bitecek) H TAN: (Şişlide) saygon ısyanı 

YJ2zan: (Hatice SUreyya) •- --:--::::=u·-~ ·-··-·········-··········· ·~ 

N•kd •• terclme hakin mabfa.zdur 

Yazan: M. Gayur 
-34-

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
irca ha11a11 - Gazi kibriti oksijen

le çok alakalıdır. Cisimlerin oksii'.?ni
ni alır. Onun için mürci yahut redük
tör bir gazdır denir. 

Gazi kibriti ile dolu tiıeye bir kaç 
damla hamızi azot dökülürse azot irca 
edilerek §İ§e kırmızımbrak buharlar ha 
linde ahir humuzu azot ile dolar. 

Gazi kibriti nebatlann büyümesine 
son derece muzırdır. Gaı:i kibriti renk
leri izale edicidir. 

Hamızi hasaalan - Bu gazın suda
ki mahlulü turnösolu ~ınnızı renge ıo· 
kar. Esaslarla hararet intiıariyle mİ· 
lihler husule getirir. Su ile birleıerek 
hafif bir hamız olan aıid ıülfüröyü J:ev· 
lit eder: 

s o• + Hı o = H 2 s o• 
Gazi kibriti sanayide asid sülfürik 

ve buz imalinde, yÜn, ipek, tüy gibi me 
vaddı beyazlatmak için kimyahaneler

•de mürci olarak kullanılır. Kuvvetli 
bir muzadı taaffündür. Dezenfekte İ· 
çin kullanılır. Söndürücü olduğundan 
ufak mikyaıtaki yangınları söndürmek 
için de kullanılır. 

KUKURT HAMIZI: "Formülü: 
H 2 S O\, Molekül vezni: 98,, Asid sül
fürik = halk arasında buna zaçyağı de
nir. Tabiatte serbest bulunmaz. Sül
fatlardan istihraç olunur. En çok 
bulunan sülfatlar sülfat dö kalsiyom .. 
"Alçı taıı,, ve mağnezi sülfatıdır. 

Kükürt hamızı, gazi kibritiden iki 
suretle istihsal olunur: "1,, Kontak ya· 
ni temas usulü = Gazi kibriti ve olı. i

jenden mürekkep bir mahlut teshin e
dilmit plitin ıüngerinden geçirilirse 
iki gaz birleşerek susuz kükürt hamızı 
s 0 1 hasıl olur. Susuz kükürt hamızı 
17 derecede zeveban, 46 derecede ga· 
leyan eden bir sulp cisimdir. Suya zi
yade haristir. Su ile temas edince kü
kürt hamın haııt olur: b u • -ı- H.· v 

= H 2 S 0' "2,, Kurıun oda usulü = 
Duvarlan kur§un levhalarla kaplan· 
mış geniş odalarda gazi kibriti ile azot 
hamızı hava karıısında ve bataetle kü
kürt hamızınn değişir: S 0 2 + 2 H N 
o• = H 2 s 0' + 2 N o: çıkan N 0 2 

humuzu sanii azottur. Bu da su mü· 
vacehesinde gazi kibritiyi tahmiz e
der: S 0 2 + N 0 2 + H 2 O = H~ S 
0' + N O 

Kimyevi hassalan: Kimyevi sana
yiin ekserisinde kullanılır. Ticarette 
iki nevi vardır: Adi kükürt hamızı = 
Zaçyağı; Nordhavzen kükürt hamızı İl· 
di kükürt hamızı kokusuz, ıurup kı· 
vamında saf olduğu zaman renksiz bir 
mayidir. içinde tuz ve Üzvi madde o
lursa rengi cımer olur. 

Sudan kesiftir. Ticaretteki kükürt 
hamızı su ile kanıık bulunur. Kesa· 
feti yüzde 1,84 tür, miktan yüzde 98,7 
Hı S 0' tür. Bu hamız 338 derecede 
galeyan eder. 

Baıka cisimleri sıcakken tahrip et· 
tiğinden cam kaplarda kaynablır. Su 
ile kan§bğı zaman hararet neıreder. 

Şiddetli hararet cam kabı patlabr. Bu 
nun için kesif kükürt hamızı üzerine 
su dökmek tehlikelidir. Buzla karıştı· 
rılırsa bürudet hasıl olur. Kükürt ha. 
mızı kağıt, mantar, odun, ıeker ve uz. 
vi maddeleri tahrip eder. Kükürt ha. 
mızı yanıkları bol su ile yıkamalı münı. 
künıe suya biraz amonyak ilave et
meli. 

Hamızi hassaları: Kuvvetli bir 
hamızdır, türnosül ile maviye boyan· 
mış suya bir damla konıe suyun rengi 
keskin kırmızı olur. Kongo kırnuzaı
nı da maviye boyar. Süd, potas gibi 
esaslarla ve madeni humuzlarla birle· 
ıerek sülfat denilen milihleri vücuda 
getirir. Mesela südla iki suretle birle
ıerek iki milih hasıl eder: 

H1 S 0' + Na O H = Na' S Oi + 
H 2 O buradahasılolan bir hamızi milih
tir. 

H 2 S 0 ' + 2 Na O H = Na2 S 
0' + 2 H2 O bu milih İse mutedil mİ· 
lihtir. Şu halde kük"ürt hamızı iki e
saslı "bibazik,, tir. 

Kükürt hamızı madenlerle sülfat 
milihler husule getirir: "H2 S O' + 

I Fe = Fe S 0' + Hı,, Albn ve platin
den maada bütün madenlere tesir eder. 
Milihleri tahlil ederek hamızJannı ser
best hale getirir: "H2 S 0 4 + 2 Na Cl 
= Na' S 0' + 2 H Cl,, Bu hamız di· 
ğer hamızlann hepsinden fazla kulla• 
rulır. Sanayide en ziyade hamızi klor• 
ma, azot hamızı, ıusuz karbon hamızı 
gibi hamızlarla, süd kibritiyeti, amon· 
yom kibritiyeti gibi sülfatlar elde a:t· 
mek için kullanılır. 

Hava 
Arzın etrafını saran ve onunla ha• 

reket eden hava tabakasına atmos· 
fer = havai nesimi denir. Havanın 
ıathı arzdan itibaren kalmhğı dört bet 
yüz kilometre kadar tahmin ediliyor. 
Fakat seksen kilometreden ilerisinde 
oksijtıni olmadığından teneffüs edile• 
mez. 

Hava renksiz, kokusuz, lezzetsis 
bir gazdır. Sulp, mayi ve gaz cisimler 
gibi tarblabilir. Bir litre taktir e
dilmif su 1000 gram olduğuna göre 
bir litre havanın vezni 1,293 gramdır 
yani hava sudan 773 defa hafiftir. 
havanın bir uıntimetre murabbaının bir 
satha yaptığı tazyik 1,033 kilogramdır. 

Hava suda· pek az hallolur. Bir 
litre ıu adi ıeraitte 30 santimetre mü· 
kabı hava halleder. Suda yaııyan ha)' 
van ve nebatlar ıuda münhal hava ile 
teneffüs ederler. Havanın buhran nok 
tası - 147 dir. Fazla tazyik ve bü· 
rudetle hava mayi haline getirilir. O 
vakit mavi renktedir. Ve tebahhurun• 
dan pek fazla bürudet hosıl olur. Ma• 
yi hava üst taralı açık iki yahut üç ci· 
darlı ve dışarısı gümütle kaplı hususi 
cam kaplarda muhafaza edilir. Bu kap• 
ların cidadan arasında hava tahliye e
dilmiıtir. 

Hava hayvanların ve nebatların ha· 
~ ... 1. ...... _ . .. .... :!ı.: ••• .a..vl U. """"' . 

fan us altında hiç bir canlı ya§&lll&Z 
ve mum yanmaz. Hava iki basit cis• 
min karıımasından hasıl olmuıtur• 

Bunlar azot ve oksijendir. Yüz ıantİ• 
metre mikabı havada takriben 79 ıan• 
timetre mikabı azot ve 21 santimetre 
mikabı oksijen vardır. Suda münııal/ 
havada azotun miktan yüzde 64,5 J 
oksijeninki yüzde 35,5 tur. 

Havada azot ve oksijenden batlı' 
su buhan ve asid karbonik vardıt• 
Su buharı deniz, göl, nehir ıularınıtl 
tebahhurundan hasıl olur. Asid kat" 
bonik ise ha~-vanların ve nebatlann tr 
neffüsünden hasıl olur ve miktan a' 
binde 3 - 4 tür. Bunlardan batlı' 
havada argon, neon, helyon gibi gaJ• 

lar da bulunur. Teneffüs için her ıala• 
sa saatte on metre mikabı taze hal'i 
lazımdır. 

Yüzde ondan az oksijeni olan b•• 
va teneffüs edilemez. Yüzde 16,5 tatl 
aıağı oksijeni olan hava içinde ıııudl 
söner. 

HABER'in Haziran 
yapacağı tenezzühün: .,. 

1 - Ne tarafa yapılmasını 1 

tiyorsunuz? 
2 - Beraberinizde kaç kiti .~ 

tireceksiniz? 

15 Mayısa kadar cevaPI: 
rınızı HABER tene#:~ı 

r:::=:.=~=::::._g_~~ 
iş istiyorum 1'I' 

Almanyada üç sene bulunmut jJI' 
iıçı, her ıistem ve markada 40 ted ,,
kadar bir fabrikaya gerek uıtabat~ ti" 
rek usta, gerek iıçi sıfatiyle WiP 
Anadoluya dil gider. . t 

Galip Balı~>" ıı• 
Adres : Sultan çeşmesi cadde•• ıı 
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HALK .MASALLARI Kendi bilmediğini herkes 
' bilmez sanmak gafleti 
'Ayağıma basvegözünü yum! 
Pırrr! .. Çeşmenin başındasın,, 
Beşirlibıhagattan surahisini doldur
d11ktan sanra bir de banqo qaptı. l' e 

Padişahın kızına taliP oldu 
kh~""el :zam:m içinde bir padi- ı size abıhayat suyu getir~e~i~ f zengi·n· o!duğundan ib~re~ti. Beşir 
d" n Nazmiye isminde ayın on emredin. Bunu bulamıyacagı ıçın kendısını mahsus Hındıstandan 
~Otdij gibi güzel bir kızı varmıt. elbet de geri dönemez ve siz de gelmiş gibi gösteriyordu. 
d 'ırniye o kadar güzelmiş, 0 ka- ondan kurtulursunuz. Saraylar bitip de Beşir içeri gi· 
d~ ~Üzelmiş ki, hatta "Ayın on - Ala.. rip dışarı çıkmıya başladığı za· 

11°tdu gibi güzel,, lafı onun üzeri· Padişah saraya döner dönmez man p:ıdişah da kendisini şahsen 
h ~ Sılcarılmış. Bir kız hem güzel, derh3l Beşiri huzuruna çağırdı ve gördü, çok beğendi ve: 
:rn. de zengin olursa ona talip kendisine boş bir sürahi vererek: - Böyle bir talip çıksa, kızımı 
le 

1 
bulunmaz? yüzlerce .. Binaena· - Bu sürahiyi al, abıhayat çeş· derhal kendisine veririm, diye dü

<h, Yüzlerce paşa zade, vezir oğ- mesini bul ve bunu onunla doldu- şündü. Tesadüfe bakın ki, tam bu 
~~~şu memleket veliahtları rarak getir. Eğer emrimi yapma• e~nada uşaklan~dan biri içeriye 
~llz~ı kızı istemi!ler,. f.akat_ pa· dan dönersen, kafan kesilecek, di- gırere~ ~artıd~kı mua.z~:ı~ ~aray· 
~·~ &üzel kızını hıç bırıne layık ye emretti. !ar ~~~b~ g~n~ın ~endısını gormek 

Up \'ermemi§. Zavallı Beşir böyle bir v:ıziye· ıstedıgını bıldırdı. 
h· lfaı bu merkezdeyken p'lditah ti kat'iyyen ümit etmiyordu. Bü· Genç içeri girdiği zaman fazla 
•it tiin tebdili kıyafet etti ve sad· yük bir teessür içinde sürahiyi al· mukaddimeye lüzum görmeden 
~ını yanına alarak şehri d~ dı ve nereye gideceğini, ne yapa· doğrudan doğruya allahın emri ve 
;""ıYa başladı. Öteye beriye gİ· cağını kat'iyyen bilmediği halde peygamberin lnvli ile kızına talip 
d~tken bir köprünün başına gel· rasgele yürümeye başladı. Böyle olduğunu söyledi. Padişah bundan 
) ~. Bir de b:ıktılar ki derviş kı· yürürken karşısına şeyh kıy.:ıfetli dolayrçok memnun oldu, yalnız 
, '1etlj bir adam köprünün orta· biri çıktı, meçhul adam Beşiri kar bunu belli etmiyerek bir - defa da 
tıı, k 1- ld' ~· . b' l ~ aturmu§, önünde bulunan i· şılıyarak sordu: ızma sorması azım ge ıgını ı 

~rbadan birer kağıt alıyor, - Yolcu! nereye gidiyorsun? dirdi. 
ı._ 'tı biribiri üzerine katladık· - A:bıhayat çeşmesini bulmı- Padişahın ayın on dördüne ben· 
~ •anra dereye atıyor. Padiş'lh ya.. ziyen kızı her h:ılde ayın on be· 
)..,_~ Pek merak ederek dervişin - Ne demek istediğini anla- şinden ap.ğı kalmıyan bu delikan-
~yaklaştı: madnn.. lıya zaten çoktanberi abayı yak· 
....._ E:saelimü aleyküm. Bunun üzerine Beşir olan bite- mıştı. Binaenaleyh ortada hiçbir 
....._ Ve aleyküm selam.. ni anhttı. Şeyh bir müddet düşün· mani kılmadığından düğüne ka· 
' Böyle ne yapıyorsun?. dükten sonra arap kölenin elini rar verildi. 
'Sag taraftaki torh:ıda bütün tuttu: Her iki taraf hazırlıklarını bi-
\~leket kızlarının, sol tarafın- - Ben Hızmm. Seni istediğin tirdikten sonra misli görülmem it 
~rıde erkeklerinin isimleri ya• yere götüreceğim. Sen yalnız aya· bir düğün yapıldı. Bütün halk İs· 
~ tr, Ben bunları iki§er ikişer ğıma bas ve gözlerini yum. tediği kadar yedi, içti ve eğlendi. 
~~k biribirlerine kısmetlerini Beşir de, öyle yaptı. Şeyhin a· Düğün, kırk gün, kırk gece de· 
~ IYoru.m. Hangi kız, hangi er· yağma basar.:ık gözlerini yumdu. vam etmiıti. Kırk birinci gece 
\ı: ~a'lbet ederse onların evlen· Bir müddet öylece durduktan ıon· büyük bir veda ziyafeti verildik· 
~ti tnukadderdir. ra şeyh: ten sonra mes'ut evliler gerdeğe 

~b \t aözler padişahın merakını - Aç! dedi. Arap gözlerini aç· gireceklerdi. Ziyafette p:ıdiıah da 
~it· tığ1 zaman kendisini hiç bilmedi· bulunuyordu. Bir ara yemek esna· 

d~ Peki, öyleyse söyle bakalım, ği bir yerde buldu. Etraf koyu ye· sında su istedi. Beşir hemen yerin· 
Ilı~~·· Padişahın kızı kime kıs· ıil renkte otlarla kaplanmış ve den fırlıyarak: 

ı.-. bunların arasından görülmemiş - Bir dakika bekleyin, size çok 
~~ lliraz evvel kısmetlerini bağ· berraklıkta bir dere akıyordu. iyi bir su takdim edeyim, dedi ve 
~i --..· Qjr seneye varmıyacak, :ıy· Şeyhin sesi tekrar duyuldu: içeri girdi. Bir dakika sonra için· 
~1....-~}'da köle olan arap Beşırle - İşte abıhayat budur. Bundan de abıhayat ohn sürahiyle avdet 
\'k bir yudum içenler ebediyyen Y~· etti. Sü;ahiden sızan ııık gözleri 
~ 'Oıl~r padişahı fevkalade tarlar, onlar için ölüm yoktur. So· kamaştırıyordu. Padişah şaşırdı: 
~•t, fakat hissiyatını orada yunarak bu dereye gir ve yıkan. - Bu nedir?. 
d,~ ~eyi münasip bul~a.dığın- Padişahın sürahisini de doldur- - Abıhayat .. 
~t~ ~dini tutarak dervı§ın ya· duktan sonra yerde gördüğün par - Ne abıhayatı? .. 

~'tt ayrılmışlar. lak taşlard3n alabildiğin kadar al, - Hatırlamıyor musunuz p:ıdi-
t~' düzeldikleri zaman sad· bunlar pırlantadır. ıahım? Hani bun.dan bet altı ay 

S 
dönerek: Arap Beşir de öyle yaptı. Yal· evvel arap köleniz Beıiri abıhayat 

~,~ iL 'raya avdet eder etmez a· nız yıkanıp da dereden çıktığı va· suyu getirmek için göndemıiıti· 
1\ ;ıirin derhal kafasını kesi· kit derisinin beyazlaşmıı ve ken· niz. İşte ben Beşirim ve size iste· 

1)~ emir verdi. Sadrazam: disinin fevkalade güzelletmit ol • diğiniz suyu takdim ediyorum. i ıc_~an peidi;ahnn, zavallının duğunu büyük bir memnuniyet İ· - Hayır, olamaz .. O .arapb. 
~ .... ~. hati va:? Hcın ac:ıba bu çinde gördü. Şeyh sözlerine de- - Evet araptım, fakat abıhayat 
~ıı~ •ta •özleri doğru mu? Ben vam etti: suyunda yıkanınca rengim beyaz· 
~-d~lirıden füphe ettim. Deli - Memlekete avdet ettiğin za· landı. 
1tth tı rıe malum? sözleriyle pa man bu topladığın iri pırlantalar· Padiş.:ıh bir şey söyliyemedi. 
~~~~~•kin etmek istediyse de dan birkaçını sat. Oradan alaca· Ebedi hayata kavuşmak için sü• 

"1 ~li)Q_., ~t~~yyen sözünden dö~ • ğın p:ırayla padişahın sarayları rahideki suyu bardağa boşalttı ve 
, lı-, ~h. ıoylediği çıkarsa? dıye karıısmdaki arsalara onlardan a· ağzına götürdü. Fakat fenJ. bir 
1' -._, t'a d·· ·· d N.h t cag"ı kalmıyacak derecede aaray· tesadüf neticesinde tam o anda 'Qt'~ uıunüyor u. ı aye '.'l' 

'I .ı'- ~bir çare buldu: . hr yaptır. Ondan sonra padişahın kalbi durarak öldü. Sürahiyle bar· 
~"' d·· adamı öldüreceğinize hır kızına talip ol .. Haydi gel, timdi, dak da devrilip kırıldığınd.:ın ahı· 
~it )e_.:rıe~.ıiyeceği kadar uzak gene ayağıma bas ve gözünü yum. hn.yat suyu da döküldü. 

t:~t-e_.~kgo~derin. Hem zavallıyı . . 1 .. P~diş~hın ölümü memlekette 
) 1.tt,u aunaha girmekten kur· Padışah hayret içindeydı. Ken· ı buyuk hır teessür uyandırdı. Fakat 
~t lluz h d k b" dı" ınuhte•em sarayları kartısında ba§ka veliaht olmadıg" ından büyük \ı ~ töl\d' enı e onu uza ır '.'l' 

t lt.~1tlı~ı ererek her ihtim:ıle kar nl 'lrclan daha ınükellef sarayı bir ittif.::ıkla Beşir padişah ilin e-
'it a evlenmesinin önüne ~iın yaptırabilirdi? Bu .. adamın ~ild~ği vakit bu teessür süratle za· 
l !' 01urıunuz. hüviyetini tahkik etme~ ıçm yanı· ıl oldu ve yeniden toplar atılarak 
1? elci L k' · ·· derdı Fakat a.. Yen' d' h ,. d'ld' O 1 · • ounun için ne yapma· na birkaç ışı gon · d' . ı pa ışa tes ıt e ı ı. n ar 

-..... it" 1 b'ldiii bütün malumat ken ısı· erıni, •• 
olerıiı. b·ır .. ::_L• • l ~ ıHı'ndistandan geldiği ve çok 

•\LTIUlI •erın ve nın GözlUklU adam 

(Baş tarafı ı nci sayıfada) l tuzuncu ayetini şerh ve tefsir e~e: 
ruluyor. Çünkü her peygamber, ken müslümanlığm insanlık ıçın 
ümmetinden önce müslüman o· fıtri bir din olduğunu göstererek 
lur, Onun müslüman olması, üm • "Allahın insanı bu fıtret üzere, 
metinin müslüm:ın olmasına ta· yani islim dini üzere,, yarattığını 
kaddüm eder.,, ifade eder. 

Kadı Beyzavi bize açıkça di- Bu eski islam müfessiri bunu böy 
yor ki: Hazreti Muhammet, müs • lece anlattığı gibi muasır isli.m Ü• 

lümanların ilki idi. Çünkü kendi leması da bunu böylece anlatmak· 
ümmetinin bu hususta rehberi idi. tadırlar. Meseli. Hint müslüm:ın • 
Bundan dolayı kendisine müslü • larının en benam ülemasından 
manların ilki denilmittir. Her Mevlana Muhammet Ali, ayni &

peygamber hakkmd3. da vaziyet yeti tefsir ederken der ki: 
böyledir. Her peygamber kendi "Bu ayete göre müslümanlık, 
ümmeti içinde ilk müslümandır. insanın fıtri dinidir. Bu dinin en 

Görülüyor ya Hüseyin Cahit belli başlı esasları Allahın birliği, 
Bey bu ayeti izah ederken yeni bir ilahi vahyin alemıümulluğu, insa· 
ıey anlatamadıktan başka eski nın bütün işlediklerinden mes'ul 
ülemma.mızm anlattıklarını bile olduğudur. Bu esaslar bütün dinle
anlatamamıttır. Çünkü Kadının )erin tanıdığı, bütün milletlerin ka 
izah ve tefsiri daha çok özlü, daha bul ettiği esaslardır. Bunların i.· 
çok cemiyetlidir. Jemıümul olması, onların insan fıt· 

Hüseyin Cahit Beyin istinat et· ratına uygun olduklarının en belli 
tiği bir ayet te §Udur: batlı delilidir. Müslümanlık, İn-

"Allah indinde din, İslamdır.. sanlık dininin bu üç esasına bütün 
Ali lmran suresi 19.,, Kendisi bu insanlığı kucaklıyan genişliği ver• 
:ıyeti şöylece tefsir ediyor: miştir.,, 

"Kur'ana nazaran islamiyet, Al- Bu iktibaslarım, eski İslam müfeı 
Jahın muhtelif peygamberler vası· sirlerinin de, muasır islim ülema
tasiyle yolladığı tek dinden ibaret· sının da, Hüseyin Cahil Beyin 
tir. Bu dini kabul edenlerin §İmdiye kadar keşfedilmemif, an· 
kaffesi müslümandır.,, )aşılamamış sandığı h:ıkikatleri 

Hüseyin Cahit Bey bu hususta bildiklerini, bildirdiklerini apaçık 
bizi dinlemeğe müsa:ıde ederlerse isbat ediyor. 
"Müslümanlık, insanlık dinidir,, lslam uleması, lslimiyetin 
adlı. risalemizdeki şu satırları oku· Allah tarafından muhtelif pey• 
ıunlar: gamberlerle gönderilen biri· 

"Kur'ana göre islim dini, bütün cik din olduğunu .arahatle 
insanlığı kavrayan ve kucaklıyan cesaretle anlatnuf, bu mevzua 
bir dindir. lalam dinini, yalnız ait her noktayı aydınlatnuf, bunun 
Hazreti Muhammet eetirmedi. hakkında icap eden bütün izahatı 
Ademin de, Nuhun da, lbrahimin vermişlerdir. Bugün de, bizim gibi 
de, Musanın da, laanın da dini, aciz muharrirler bile, bu hakikat

ialamdı. leri anlatmağ:ı vasıta olmuşlar, bu 
Allah tarafından gönderilen ve hakikatleri mutazammın eserler 

dünyanın her hangi köıesinde zü· yazmıtlardır. 
hur eden her peygamberin dini, Bu böyle olduğu halde, Hüseyin 
buydu. Hatta müslümanlık, heı::. Cahit Beyin, sanki birimiz de bun· 
yeni doğan çocuğun fıtri dinidir. ları bilmiyormuş, birimizin de 
Hazreti Muhammet bu dini geti • bunlardan haberi yokmuş, birimiz 
ren ilk peygamber değil, onu anla· de bunbrı yazmamış ve bildirme • 
tan, son peygamberdir. miş gibi hareket ederek topumuza 

Kur'ana ~öre müslümanlık, in· gaflet İsnat etmesine, topumuza 
sanlığın fıtri dinidir. Allah, insa· kabahat yüklemesine ne mana 
nı bu frtret üzere yaratmıştır. vermek lazım gelir?. 
Kur'an muhtelif devirlerde, muh • Bize kalırsa, bunun manası ap· 
telif milletler arasında peygam· açıktır. 
herler zühur ettiğini, her peygam• O da, evvelce dediğimiz gibi, 
her tarafından anlatılan dinin, a· Hüseyin C:ıhit Beyin kendi bilme· 
sıl saffetini muhafaza ettiği sıra • diği her 1eyi, herkesin bilmediği
da, müslümanlıktan başka bir şey ni zannedecek derecede gaflet 
olmadığını söylediğinden "müslü· göstermesi bu gafleti herkese yülr
manlık,, ta batlanaıcından ıonuna lemeğe kalkmasıdır. 
kadar bütün insanlığı kucakla- Bir nokta kalıyor: 
makta, bu dinin asıl esasları hep Hüseyin Cahit Bey diyor ki: 
ayni olduğu halde teferrüatı, İn· "Bizim yalnız Muhammedileri 
sanlığın değiten ihtiyaçlarına göre müslüman zannetmemiz ve diğer 
değitmektedir. Onun için Haz· peygamberlerin dinlerini islimiyet 
reli Muhammet tarafından anla• saymam:ımız Kur'anı yanlış anla· 
tılan din, müslümanlığın en son maktan doğmuş bir gaflettir. Bir 

safhasıdır.,, kabahattir.,, 
"Müslümanlık, insanlık dini· 

dir,, adlı risalemizde on sene evvel 
yazdığımız bu satırlar, yeni bir ke
!if, yeni bir içtihat değildi. Bilakis 
bu sözler erki, yeni islam müç· 
tehitlerinin, islim müf easirlerinin 
yazılarına istin:ıt ediyor. 

Bu satırların anlattığı ile Hü· 
aeyin Cahit Beyin anlatmak iste • 
diği mana arasındaki fark, onların 
bir kimseye gaflet ve kabahat yük
lememesi, yeni bir ketif iddiasın • 
da bulunmaması idi. Çünkü böy· 
le bir iddiada bulunmağa mahal 
yok, sebep yok! Eski islim ülem • 
ması da, yeni islam ülemaıı da bu· 
nu böylece anlatmışlardır. 

lki misal zikrederek bunu apa· 
çık göstermek isterim: 

Kadı Beyzavi Rum aureainin o· 

Bizim yalnız Muhammedileri 
müslüman zannetmediğimizi, ve 
diğer peygamberlerin dinlerini is· 
lamiyet saymam:ık gafletinde bu
lunmadığımızı isbat etmit bulunu· 
yoruz. O halde acaba Hüseyin Ca· 
bit Beyin maksadı, asıl müslüman
lığın, yani Allah tarafından muh
telif peygamberlerle gönderilen 
asıl dinin tahrif edilmİ§, bozulmu§, 
asıl dinin esaslarını bırakmıt veya 
o esaslardan uzaklatmıı olan din
leri de İslamiyet; ve bu tahrif e
dilmiı, ıaffetini kaybetmit dinlere 
insanları müslüman nıymamız mı· 
dır?. 

Buna imkan bulunup bulunma• 
dığını ıonuncu yazıma bırakıyo • 
rum. 

öm 
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Ge4jen kısımların hulasası 

MUtarakeden ıonra Iatanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalıpnlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalıp.nlardan bir grupun içlerine aldık
ları nhami ismindeki genç Glatada 
Arlyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüahetle aralarında blr se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa gcçmiye çahş

mııtı. 

Bu adam u.zun bir mUdavemetten 
sonra, Şahin ile antaımıya çalışmış; 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mrya çah§ıyordu. 

Aptullah bu i§İ bitirdikten son
ra dqanya çıktı. Kendisini yorgun 
hissediyordu. Bir an, dıvara daya· 
naırak, yüzünü lapa lapa yağan 
karlara uzattı. içini boğulur gibi 
biT ıılmıh kaplamqtı. Nefes alamı
yor, ıöİıünü §eklini tayin edeme· 
dili bir ağırlık ııkıtbnyor, kalbi
nin itlemeıine mani oluyordu. 

Kulağına çarpan gürültülerin, 
ayak seslerinin, kısık ve ıkısa ko
DUflllalVm mi.nasını anlıyamıyor· 
du. 

Etrafına bulanık gören gözlerile 
baktı. Gelip gidenler .. Omuzlarm
da e,ya taşıyanlar .. Bütün bu hare
ket, kendisine yangın yerinden 
mal kurtanlıyor hissini verdi. 

Artık, anlatılıyordu. Depolar a
çılmıı ve istenilen ıeyler motörlere 
mıldedilmele bqlanmııb. Ama, 
nihayet kepdileri 60 ldtiden fazla 
olmadrğr halde depolardakiler ha
riç yalnız motörün civarında (100) 
den fazla adam vardı. 

Hatırladı. 

Demek ki istenilen hamallar da 
gelmiıler, kendilerine yardıma bat 
)a1111flardı. 

Saat gecenin (10) na yaklqı· 
yordu. 

Aptulla.h İçeriye, depoya yuru
dü. Şahin Kahya biraz yüksekçe 
her taraf.t kolaylıkla görebilecek 
bir yere çrknuı, camı kirli bir fene· 
rin Ifığı altında elindeki yazdı lis· 
teye göz gezdiriyor ve lüzumu olan 
eıyanın isimlerini okuyarak yanla
rına ·birer iıaret koyuyordu. 

- Kahya kaydet 100 mavzer .. 
- 90 top düryünü niıancı daire-

sı .. 

Tefrika: l'to21. 

- 3 sandık bpsol. 
- 10 sandık fiıdc. 
- Gene 5 aandrk fitek. 
- 8 sandık bomba ... 
- . . . . . . 

Gelip gidenler, girip çıkruılar, 
sandık, mavzer, makineli tüfek, di· 
namit, çadır, top mermisi, kapaol 
la§ıyanların bu ıoğuk ve karlı haı • • 
vada ıakaklarmdan oluk olıik ter
ler boıanıyor, arada sırada Kahya
nın sesi ititiliyordu: 

- Hayrullah, ça.dırlan, ve di· 
namiti benim motö~e yerleıtir .. 

- Makinelileri ikinci motöre 
at .. 

- Niıancı dairelerini de benim 
motöre .. 

Koca depo üç saat içinde he
men hemen 'bo§almıı gibiydi. Bu, 
depoyu buluncıya kadar Şahin tam 
dört kapı kırmı! birincisinde balta 
kürek, ikincisinde eğer takımları, 
üçüncüsünde çadır bulmuı Te niha 
yet dördüncüsünde aradıklarını e· 
le geçirmitti. 

Tam gece (2) ye doğru, artık 
her teY hazırlanmı§ sayılabilirdi. 
Salim Ağanın Kağıthane yoliyle 
gönderdiği 000) hamal ve bera· 
ber1erinde getirdikleri 60 kiti gece 
nin bu saatine kadar beheri 60 ar 
tonluk motörlere oldukça mühim 
bir yekun yüklemitlerdi. Her fCyİ 
hazırlanıp bittikten sonra Kahya, 
motörlere yüklenen mühimmatın 

kağıt üstünde yekununu çıkardı. 
Ve fu yekunu buldu: 

258 makineli tüf ek. 

190 top dürbünü niıancı dairesi. 
27000 mavzer. 

100,000,000 kapsol. 
7,000,000 fitek. 

1,000 sandık bomba. 
300 sandık top mermisi 
2 fıçı dinamit. 

50 çadır. 

Ki.hyanm Ana.doludan a.ldığı e • 
mirde bilhaısa dinamite çok ihti
yaç olduğu aöylenmi§ ve ne yapıp 
yapıp getirmesi bildirilmitti. Kah· 
ya bunun içindir ki bu iki fıçı dina
miti kendi motörüne yerleıtirtmi!· 
ti. Kahya ele bqılannı yanına top
ladı ve: 

- Alacaklarımızı aldık.. Artık 
harekete hazırlanabiliriz, dedi. 

Bu dakikadan itibaren hareket 
için İcap eden ~eyler hazırlandı. 

Her hakkı mahfuzdur 

KAYBO,LAN~ 
SEVGiLi ~ 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUellıtı : < va - no ) 

Gec;en kıaımlartn hulasası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan· 
Muhsin Ra§idin Yunan diplomatların
dan Erci Bebzadise karşr beslediği 

mUthi§ kini, silih fabrikaları mümes
ıili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhıin, Erciyi öldürmeyince, Yunan 
diplomatı Atinaya otomobille gittiği 
sırada, Bulgar çetecileri ona suikast 
yapacaklardır. 

Erci Behzadise kurulan pusuJk gi
den Muhsin, kendisini tevkif etmek is
tiyen çetecileri gafil avlıyor. 

Çeteciler, Öyle ta§mnıtlardı ki, 
Muhaia Ratidin .rurlerine, palabıyık, 
harbiyen itaat etti. Saknllı çeteci de, 
kuzu kuzu kendini bağlattı .. 

Ihtimalki, Türk gencinin seıinde 

ve tavnndaki hinı onlan afallatmııtı. 
Eğer ıoğuk kanlılıkla dütünseler

di, tabancayı kendilerine doğru tut
masına rağmen, bu adamın kendilerini 
vuramıyacağını anlamakta güçlük çek
mezlerdi. 

Filhakika, o, buraya gelmit bir ıİ· 
yasi iken, bu dai batında adam öldüre
mezdi. Hof, onlar da, ellerindeki tü
feklerin tetiğini Muhsin Rqit üzerine 
sıkamıyacaklardı. 

Delikanlı, onlara liznndı. Genç 
diplomat, bunu bildiği için, onlan bu 
pusuda kolaylıkla yakalanuıtr. 

içlerinden birini ötekine bajlaUJk
tan sonra, ıeri kalanını da kendi bağ-
ladı. • 

Sonra, r.hnın bulunduğu iatikame
te doğru yürümiye batladı... Binerek 
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Ge4jen kıaımlar1n hulasası j ıemileri birer birer dolqtıktan ve ı -Bu saltanat aenin de gözüııd' 
Iıtanbulda Sultan Mecit ve Ruııyada kendi adamı olan kaptanlara icap çok büyümü§ galiba?!. .• Ne de ol• 

Çar Nikola zamanında esirci Ali baba eden talimab verdikten sonra tek· aa yıllarca onun ırrmalı kordonl•• 
iki memleket arasında kadın ticareti k d' gemisine döndü ' ' 1 k · ı ·•ğsUJI• 
yapmakla me§iuldu. Alibaba Ferhat is- rar en 1 

..1 _ 'h .
1 
.. 
1 
·. . rmı ve par a .nıf&Jl ~~1 go • _., 

· d b' · · k'· Ukk h d Bu eınaga; genç ı tı a cı, za'bıt de tatıdm .. Böyle diıtunmekte ~ mm e ınnı uç en a ım yapmrg- . . ,_ •• 
tı. BüyUdUğil zaman lstanbuldaki kız- elbiaeıını sırtından çıkararak bir hım! Fakat, emin ol ki, köylü~ 
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf· gemici kıyafetine girmitti. tını kaldırırsa, temelleri maaulll iO' 
kaayaya gidiyor. Tifliste valinin kona- Gemiciler, delikanlınm ıoyun· aan cesetleri üzerinde kurulan bd 
ğmda (Fatma) isminde çok güzel bir duğunu görünce hep bir ağızdan kanlı saltanat binaıı çok çabuk f1' 
Gürcü km vardır. Ali baba bu km b .. l k h · .... agrıttı ar: dır .. So um ıle Sıvastopol ara• ... 
kaçırmıya uğraıttken, bir giln Rüııtem b• 
isminde bir gençle çalı§IYor. Bu genç, - Horrrraaa .. Y &fasın küçük daki köylüler ihtilal hususunda 
Ferhadrn arkadaııdır ve Ali babadan Petroviç ! men hemen müttefiktirler, Petta: 
intikam almak üzere lstanbuldan Tif- Korsanlar, genç zabitten çok viç ! Bunlar benim aylardan bel" 
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır- hotlanmıtlardı. gözümle ıördüğüm yerlerdir. Rur 
mak ve Ali babayı ele vermek için ter- Ştanka, kaptan yerinden yüksek yanın görmediğim taraflannda 1' 
tibat alıyor· ıesle haykırdı: §ıyan köylülerin de ayni hu~lı~ 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-
tersburga getirmiılerdir. AH baba aa- - Arkadaılar !.. Ben sekiz par· tan muıtarip ve mütteki oldukl.,r 
rayın zindanlannda işkence görüyor. çadan ibaret olan korsan gemile· nı ititiyorum. 
Bu esnada RUıtem Bey Tifliııte Ça - rinin kumandanıyım .• Küçük Pet· Bir votka içtiler.. Petrofİf 
nn gözdtıile beraber yafamaktadır. roviçe gelince, o, pekala biliyorau- sordu: 

Ştankanın artık en ufak bir fÜp- nuz ki, hepinizden cesur ve atıl· - Şimdi nereye gideceiiz? 
hesi bile kalmamıttı Küçük Petro- gan bir gençtir. Volıadaı ıeneler· - Kırım sahillerinde beni iti' 
viç her ıeyi kabul ederek bütün denberi kaçakçılıkla mücadele e- maye eden köylere. Sana oradJ 
minasile teslimiyet göıtermitti. den ve hiç kimseye yenilmiyen de· köylünün neler istediğini, Çer f'.Iİ' 

Ştanka, rus donanmasına men- mir bilekli bir zahittir. Onu filo· koladan naııl tiki.yet ettiğini ıf1' 
ıup Y.edi pa~a geminin her birine muza baJgemici yapıyorum. Bütün tereceğim. 
kendi adamlanndan birer kaptan tayfalar itlerini ve dertlerini ona - Ben Rus köylüsünün çelcriİ 
ve dümenci gönderdi ve öteki ge- söyliyecekler. Küçük Petroviç ıe· iztırap ve İ§kenceyi görmtiyor tJfl 
milerin kaptan ve dümencilerini ferde de benim muavinim olacak. yum, Ştanka? Ben hu iztcrabı kel' 
kendi gemisine aldı. "' * * di nefsimde de duymuı bir iıı ... 

Ştanka o dakikadan itibaren Ştanka'nın kamarasında konu· nım. Böyle olmasaydı, ıeni arard 
kendi gemisi de dahil olduğu hal- tuyorlardı: bulur muydum ... Sana iltihak t 
de ıekiz gemiye kumanda etıneğe - Kırımlılarda bir kaynqma der miydim? _ L:I 
bqlamıttı. var .• ihtilal için ufik bir kundak - Ne demek istiyorsun? 5' 

Ştanka, emri altına giren yeni iıtiyorlar, Petroviç ! köylerine yana§mıyalnn mi dif" 
- Ben de bu fikirdeyim, Ştan- celcıin? 

Salim Ağanın gönderdiği ha • 
mallar, hiç bir ıey olmamı§ gibi 
gene geldikleri yerden birer, ikiter 
çıkıp gittiler. 

Ki.hya ile gelmiye razı olan ne· 
ferler, motörlere taksim edildiler. 
Kahya her motörü idare edene: 

- Saray bunruna kadar birbiri
mizden oldukça uzak ve ae11iz gi
decejiz .• Orada.ı her motör benim 
motöre yaklaıacak ve talimatı ala
cak .• 

Diye tenbihatts bulundu. 

Hareket edildi. Evvela Şahin 

Kahyanın içinde bulunduğu Ab
du"Tahmanm, onu l.~ ı: Mustaf anın, 
onu da Tonyalı Bahri kaptanın 

motörleri takip etti. Dördüncüsü 
de onu .•. Kar niıbeten kesilmitti. 
Ki.hyanm korkuıu, Galata köprü· 
aünü geçmekte idi. Çünkü oradaki 
nöbetçiler, ekseriyetle Halice gı· 

ren ve Haliçten çıkan motör ve 
kayıkları muayene ederlerdi. 

(Devamı nr} 

ileri doğru gidecek, Erci Behzadise 
kurulan pusuya girecekti ... 

Ve nihay~t ... Nihayet ... 
Ert of Sadın söylediği ... 
Bunu düıündükçe, Muhsin Raıidin 

aklı yerinden oynuyor, asabı ıon dere
ce geriliyordu. 

Kendisine pusu kuran çetecileri blSy
lelikle zarar vermekten masun bir hale 
ketirdiğine emniyet hasıl edince, de
min bnnandığı kayadan aıağı indi. A
tının yanına ıitti. 

Fakat orada, Muammerin sersem 
sersem etrafa bakındığını, adeta ağla
maklı bir hale ıeldiğnii gördü. 

- Sen ne anyonun burada? ... 
Çavuı, cevap venneden, efendisinin 

boynuna sarıldı. Onu, yanaklanndan 
öptü. Helillatır gibi göf sünün iki tara· 
fma baıbrdı: 

- Şükür kavutturana ... Şükür ka
vuıturanal ... Atını batıboı bulunca, 
sana bir tey oldu sandım, beyüm .. H.ay 
di gel ... Geri dönelim .. Sana dedim ya .. 
Burada batma bir it açılacak.. Bu he
rifler, Erci Behzadisi ~uracaldar .. Sen 
vurdun diye üzerine alacekJar .. Konut· 
tuklannı telefonla dinledim. 

Muhsin, köylü arkadatının omu
zuna iltifat makaınında vurdu: 

ka! Çar Nikolanm zulüm ve iıtib- - Köylüden ne çıkar?... GiJ 
dadmdan kurtulmak istemiyen bir bir tertibatla Odesaya baskın 1' 
köylü yok Herkes Veliaht Alek - pamaz mıyız? 
aandırın tahta çıkmasını, hüküm- Ştanka gözlerini açtı: 
dar olmasını istiyor. - Odeaaya buıkm mı 1 

- Zaten ben de onun bir-;;;;. - Öyle ya ... Asıl bu muhiti 'it 
vel çarı istihli.f etmesi için uğraıı· 
yorum. Alekaandr Çar olursa, Rus 
milleti yeniden doğmuı bir çocuk 
gibi, hürriyet ve istiklaline sahip o
lacak. 

- Veliahtm köylüler araıında 
gizli bir tetkili.tı var mıdır der· . ., 
ıın •..• 

- Zannederim ki vardır.. Fa
kat, Ruı köylüsü, Allahın huzu· 
runda CJkuyacağı duanm bile ıan· 
sürden geçtiğini bildiği için, haki
kati kendi gözüyle görüyor. Tetki
lata ne lüzum var?! 

- Tetkilitaız ihtilal olur mu, 
Ştanka? Devrilecek olan bir heyet, 
bir cemiyet veya bir fırka değil.. 

Nikolanın istibdat ve tahakkümle 
idare ettiği kolkoca bir saltanattır. 

- Kaybedecek'Villtimiz yök-:-ffay 
di, Muammer .. Atla abna .. Bak, ne saf 
saf konuıuyorsun. Şimdi buradan se
ri dönüp baloya gitsek, Erciyi kim öl
dürdü sanacaklar? .. Ortalıktan kaybol
dum, suikasttan sonra döneceğim. Bu 
iş, gene benim Üzerime yıkılacak .. iyi
si mi, yürü ileri ... 

Muammer: 
- Demekki, "oldu olacak, lunl'dı 

nacak!" cliyip herifi .en vuracaksın, 
öyle mi? •• diye sordu. Yapma beyüm ... 
Etme beyüm. 

Delikanlı, sarip bir tebessümle gül
dü. Bunun manasrnda acı bir ifade mı, 
istihza mı vardı? .. Biz. de alaca karan
lıkta anlamadık ... 

- Mahmuzla alını ... 
iki ıüvari bir müddet daha yürüdü

ler ... Dağ yolu, ıimdi nrtık, toseye çık· 
mııtı .... 

Yani, otomobil yoluna ... Bulgar !;e
tecileri:ı•le Ert of Sad ve Calin kurduk
Jan pusu, itte, bu yolc!!I., biraz daha ile
rideydi. 

Gece sakindi ... Ortalıkta kimse yok· 
tu. Yalnız bir e\•İn penceresinden ıtık 
görünüyordu. içinde, bet altı büyük 
adam ve bet altı çocuk toplanmıttı. 

Çocuklar, biraz evci baloda gör-

hit ebnek lazım .. Münevver tabi' 
kayı çar Nikola aleyhine ıe~ 
mek, bizi hedefimize daha ~ 

İrİ!tİnnez mi i 
- Doğru söylüyorsun amm 

desada kıtlalar, f111kalar, to # 
hasılı bizi kolayca tepeliyec~ I 
asker kuvveti var. Ben aklı~.~ 
natmadmı, Petroviç ! Bu itler b':'. 
itidal, biraz da tecrübe ile ~ 
dili~. Odeıa timdilrk bizim ·1 tehlıkeli bir mıntakadır. Vebalı.ı 
haya ayak atıp ta mikroba td"' 
ınak istemem. 

-29-
Koraan gemileri Ştankannı tJ 

ettiği Totay.a: göre, Krım sahilla 
takip ederek gidiyordu. ~ 

(De ..... 

~ -.-- t~ ~ ._,"'I uüklen numara an, babaıannın, 
terinin huzurunda tekrarlıyorlar* 

Türk, Yunan, Buİgar, Sırp~~ 
men ıarkr ve rakıılan... Bil,, 
halka olmuf, yavrulannı seyir il• ~ 
lflll bulunduktan için, ıokakta ~ 
nan facianın farkında değildiler··;,,; r 
ciler, pusuyu hazrrlamıılardı .. Y. 
!eri sine ve gerisine bakıyorlardı·.~ 

iki Türk, atlannı caddeye?, 
dan evvel bir yere bağlıyarakr . _,, 
leri bir bahçeye atladılar. Çitleri" İ 
nanndan ilerliye ilerliye, puıullwııt 
duiu yere kadar yaklaıtılar. 

Muammer: ~ 

- Neden dai bqmda pll~ 
mad Jlar da burada kurdular 1't 
musun, beyüm? .. diye f111)dacll~ 
fekler patlayınca, ahali dı,.rı ~ 
seni burada yablumlarl ,,.,,...~ 
bu! .. Onlar, srvıtıp kaçacaktar ... ~ 
kabahatli olmadıiın için orta~ /fi.. 
caksın... Düıünmeğe vakit pldl"~ 
ıeni tutacaklar ... Halbuki, dai ,,.. 
olsa, sen de bir yere 11vı1ırıııt··· 
bulunmaz... f 

tıl'•' 
- Sus .• Söylenme .. Yakl•t 

raz. daha ile~lediler... _ ... ı .fl1 
<De"..--
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Türkiye 

MERK-EZ 
Cü huriye 

BANKASI 
26 141 1934 vaziyeti 

AKTiF PASIPI' -. ... 
~ft -~~~ .. 1-=~~- ~ 1 ~ !~·:.~~: ~ r:.-iillıiiiııııimliiiiiıi ····-··---· .. ·-·--.... 

' . ................................. .. " 680.6'15 99 31 851.0lllS 
T~kl ... ı .. uan 

0...lltlekl M•hablrler : Dwv1ııee ...._ em•ı nalrdf9 r 111741 SU -
~ San l\g ........... I 788 024' L 2 SIS.004 - ltaaaua 6 ft 1 inal madde· 

" ltra11 ..........•.... . . .... ,, .256.7~8 06 t 771.73! 06 1trlae _.._ ftld te411JU 9 Me.S61.-

Hasan özlü uiılan 
Pirinç özü 
Patate1 özü 
Nipsta özü 
Arpa özü 
Beyazıms11 özü 
Bezelye ö~ü 
Yulaf özü .... ozu .... ozu 

" -ozu lt11r1ttekl M•llablrler ı 0..-. ..._ •m•ı nalrllJt 

Mercimek 
irmik 
Çavdar 

~-Sın kilogram 3.745- 131 U 5.267.&J7. 95 bÜIJell · · ... "................... 1'9 sotooo- 1 
-ana rHYilJ kabil Strbest dövizler H 3 032 9f5. 80 1IOO7U.7S IW1ıhit 11-. .. ilan olarü Ualmm ~ ,.ılriais. ıteclilderini " encliklerlni lirle-
... teda.Ult nıedflen... . ..... . .iL &688.000. - ısa.100000 delittlre dellttln yediriniz. Vitamini "bloriai ~k L-:-al•e Talnrlllerl ı ç 

~edilen evrab nıktiye 1 TUrk Lir ... Mevduata ı olaa ........... lala unlarla yaYl'Ularmız neıeli, ııhhatli, to .. 
~~"I' L.158748568.- Vadesiz ...................... - ... , 18.71-lUl.SO W oltlrlar. ÇalNk b&,lr1-, ··'-·1. dlf. rıkanrlar, kemikleri ku+wetle-L"'11111 15 ve 8 inci mad· ~ ~ 
~trlae tevfikan uld tediyat • 9H6S63.- 149502000 • Vadeli .................... -........ 1&71UU. *• Waal olmular, plik kollan, demir peDpJe, laf adallta, p• 

~ ... at a•a•ı: Dil-. Nwd .... ı alt •••e, • s ... pemlae" to•W ~ aaim 

~ baaoluı · .. ıı- 3.189.760 - ~= ==--= :::!:= Ufll'IOlt weı...t.p OZLO UNU...ııtl!EY.APll.AN 
aeaet~r · · r 2.562.423 45 6.411.118.48 '1tlll'9111 .................................... --·--· .. --··· 

41 
OH690i9 MAHALLlll ft ~llN •• tatldana Ye pirelerin",_. 

~ı- ve Tantlat CUzdanı: 1.ta 1antiM ,.,_ .ı..a.Hwa Eca depoea. Talditlwiad• aa· 
edlltn cmk.ı Mbiye 
ahıra ve tabYillt 

kıymetle 1 .. . . . . . . .. ıı.027.370 n 
n TabYilAt .. ...... - S!Mna ıe ao.ttı •• 

• ve d8wla aaerllı• •••• ............. . 
---·-Mrlar .......................... · ··· ··············· 
~ .... ., 

Yelll11 

4"'911 D 
•S00.000. 
91708'189 

M.ll-diiidt v .... 811.11&11 

2 Mart 19SS ......... ltlbat• ı 
.. ...... ~ 5 112 - Altla ............ .. 4 1/2 

Yeni eserler 
Dün ve V ann tercüme külliyab 

BltllD •illetlerin debi, içtimai, llati•cll, •ali. •• ea •altal· 
Jet eaerleriadea aeçme ldtaplana terdm..ı Ye DON ft 

"!i ARIN tercllme k&IHyab llD•anı altmcla yalda -•••• 
fualaJarla otm cilt lsaclarmm Ç11Sar1I- -.tile Jla tim 
lalr lsitapbane .Ucade ,etirilmelİ temla eclllmiftir. Ea imci· 
retli lsafalaran, kalemlerin ıardımlanaa .-.. caat ..... tar. 

ilk kitap 

SAFO 
Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden 

Hagdar Rif at Begin terclbneai 
Plab 100 kuruı 

'&'eni merkezi 
VAKiT KUtUpllanealı .. tanbul Ankara cadd•I 

"Dun ve Yarın,. ırrcüme kUJUJ&llD•0 Y•lıında uep'Olunac:at aerlertadea 
11~ da tunlardır: 
Aile Çemberi: A. Mora• - Alltaa •ele ı..ail Halda & 
kredi, Baaka, Bora•; lhlatelif ......... - lktiut Dok· 

tera Mublia Ete• a.,. 
be.ıet ye lbtiW: LaiL Haydar Rifat Be,. 
kapitalizm hhram: Prof..ar Pin - Allllet Hamdi Be,. 

rauzı •• K1ra : Stıadal - Narullala Ata a.,. 
a K&Jliyab: H. Nuım BeJ. 
eli'llin Hayata : A. Moruva - Narallala Ati Be,. 

~~o Baba: Balak - Haydar Rlfat Bey. 
ı Pariı Ralal1at ..tdebiacl• Prof..ar doktor ... •ti• - tiaydar Rifat BeJ. 

~ ıatanbul Beledly••• llflnları ] 

'S4 ıealli nakdi yol mlkellefi1eti ıoae Ye k&prller kanna
lldil eclea ıea2 aamarab kano• teftllrıa ama•t meclfaee 

.. taklit aamaalan da biri Haziran dijıri T epiDieYYel 
•• 9S4 Maııl becleal yol mlkellıfiJeti 6 liranı• •akaWli 
•larak .. çabpaa aylan da E,ıaı. Tefriaie•..a. T...-..1-
•• Ye MaJll aylan olmak il•• tut.it eclillilll .......... 

.,,,_., ---. •Jlar 11mnda nakdi •• becleat •lllrellefl1etm ilam .. 

latanlMal ()çllDc:U icra M...,. 
lalanclanı 

Tam·•- 3811 llra laıaet tak 
dlr eclU.. Toplwaecle lı,a. Çelelti 

malaeU..lade eeld M ..... r ~-
a, 111'1 Alsana ..... a ..e 2-
,..ı Z • 3 Noha bir llap aparbman 
illik arttama,. .......... olap 
14 Nbaa Dt tarihWe ...-..ı 
•• ........,. talik edilerek 11 Ma· 
yu 934 tarihine miiladif aalı IÜDÜ 
saat 14 ten 11 ya kadar Wrinci •· 
çık arttırma ile lıtanbul 6çfhıcü 
icra •&1nalade eablacakm. Art· 
tııma;ra ittirak l&iD JiHe 7 .._. 
teminat akçeli alımr. Mdterüün 
•erıi Ye belediye Yakıf icareai 
•GtteriJ'e ait .,..._ Weli ma• 
hammen Ja,metl Jbcl• 71 tini 
baldaiu takdirtle u.ı. J&Pdacak• 

tır. Akai halde en aon uttnmuı • 
11111 taabbı•u baki kalmak 1aa. 
artbrma ti ........ temdit edi
lerek 31 Ma,.. Dl tarihine .... 
elif perf81Dhe aflnü aJDi -.stte ya· 
pdacak artbrmada ,... 'IS' ta'" 
..... tabf ıeri bırakıbr. 20CM 
No: la lraamnua 111 nm madcleli: 
ne tnftlraa ipotek ...... alacaklı· 
larla eliler aWratlarlana 11 ... ue 
fala n muarlf• dair olan icldiala· 
rma e'nllla mtWtlteleriJle Jirmi 
ilin igbule icra clainabae hildirme
leri lama. ADI halde haklan 
tapa ılclllerl1le t8lblt ohmmadlk· 
p l&bf w.Hnln paJla ... amdan 
bar5' bıralalxaklan allkadarla· 
rm lıba maddei lranuni1e aMrlmı· 
.. tnfikan hareket ...ıen •• 
..._ fula ma16mat alımk iatiyen 
Jer Dl/318 dOIJa mauruiyle 
..-uramuaa miracaatlan Uln 
olanm. (2331) 

~illa olaaar. (2116) 

1eti mtlçtemı.,. "'4lm1t .. nm1ıa Dr. Hafa Cemal 
keme ainU olmak isme 11 -1- Dahili baat.llldar 1n:.teha•111 
934~1ŞletaJinolamHGf c._.,.,,m ........ ılı'ır• 
tar. Y8Yllli ... Arcla Mmt YeJ& .._ .... 1111t • ._ ı,. ..._ 
bilveJclle ıelmedili takdirde 111&· latan11a1.. on..,...... (118) ... 

he muhakemeye deyam ohmac:alr ._~ huuti kaw.":de ........._ 
...... ..... Maa, ......... ....,_ .... 

ilin olunur. (2320) llaaruıı DiN 

..... 
HASAN MARKASINA DiKKAT 

Mitle, 

Bafır

.U 

Karaci
ler 

· Kum, 
Mesane, 
Şek. 
~ r-,,.. 
Vereme 
Ro'lllAtiz 

Bibrelc maga 
"-la faydllı mabaklcakbr. Yemeklerde iılihayı açar, humı 

kola1lattar1r. Sofralarıaııda daima (UL UDA6 MADll" SUYU) 
na ••İL 

Lolrantı, otel, raıino, eczabaaelerde' balrlral dllkklalır ada 
n amam ...a.rct. ıabl•IJ• batlı11Uftlr. 

Şifeai iıdı edilmek prtile blyDlder 20, k~lkl• 10 bra 
ıtur. fite içiaS karaı depozito ahr. 

Merkezi Buraa it bukam albacla. 1ab11i lataalt•I Deairlaapı 
Nlbetlaaae caddeli 17-19 namıradaclır. 

• Müdürlüğünden: 
lllaz•.adaa • Aaaclola .,. Adatara ru mlauelMtile sil et

mek lıtiJeal•ria e11alan lcla S Ma,. 934 P....-..k ........ 
bilitibar Jeal bir iJlaa kadır baftıata Culllltell, Paartlli •• 
P• ... b• ,aaleri Klpr&dea 11at 11,30 da arn bir ••par lsaldı
nlıcaldlr. 

Bu Yıpurlı Anadolu •e Adalara nakledilecek pç e11a11am 
birlad •ıDtalıa yani (K&pr8dea • H. plf•J• kadar olıa) lcret 
•lmaea'chr. (2086) 

Vapurun Hareket Tarifesi 
Kiprüden - 11,30 
Kadıka1 11,IO 
Kal&aUt - ıa.ıı 
c. lloetaıu - 11,40 
••-. - 11,IO 
L.W. - D.ZO 
H.p.li 13,40 
..... 14,00 
Kmalı 14,20 
Xatlıkly 14,llO 
Klpril 11,ll 

Kiralık apartman ZAYl-Betildataabrı. 

A • 1· !--6.I. Ti .......... alclıla ............ 
Ylia Jib n ı..,.-.... u:aret k ... ı .. y1 ettim. Yealelni .,._ 

bırakan apartımanı kiralıktır. Nu• caiımclan ... lainin ...... JGktur • 
ruoımaaiyecle 81 No. da Hafız 1321 tevellütlü Halil oilu Dar-
Nmi Efenm19 müracaat. ean. (18231). 



Şelıir Meclisi gelecek 
salı toplanarak reis 
Mulıiddin B. in izalıa-

YunanistanJakiJahiü 
mücadelede Ceneral 
Plô.strasın ismi tekrar 

tını dinliyecek söylenmiye başladı 
Telefon 23872 

Kendi hayrını dü
şünemiyen şirket 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 
ya tahammülü yoktur. Boğaz, Şir
keti Hayriye vapur ücretlerinin pa 
halılığı yüzünden boşalmaktadır 
v~ bu yüksek bilet ücretleri fodi
rilmedikçe Cuma ve Pazar günleri 
Boğaza gidenlerden başka . sair 
günlerde mahdut kimselerin Boğa 
:za gittiklerini göreceğiz, işiteceğiz. 

Şirketi Hayriyenin bilet ücret· 
leri çok pahalıdır. Anadolu kava• 
ğına, Sarıyere, Y enimahalleye, 
Beykoza gidip eelr.ıek yarım lira· 
dır. Çengelköye 30 kuruştur. Üskü 
dara gidip gelmek 28 kuru~tur. 

Şirket talebeye muayyen yaştan 

sonra tenziiat yapmaz, memurla
rın ücretli olanlarına tenzilat yap· 
maz, nihayet halka tenzilat yap· 

maz, bu yüzden de hem senede~ 
neye varidatı azalır, hem de dün
yanın, f stanbulun en güzel iki sahi 
lini harabiye sürükler... Boğazda 
oturan bütün halle şirketin bilet fi. 
yatlarından şikayetçidir. Boğazda 

oturan beş kişilik bir ailenin uçu 
lstanbula inecek olursa bunların 
ayda verecekleri vapur parası 45 
liradır. Üstelik ev de Boğazda ki
ra ise bu yekun 70 lirayı bulur. 
Böyle aileler yaz, !kı§ Boğaza hem 

d ~ fazla para verip taşınacakla
rına lstanbulun herhangi bir sem
tinde 35 - 40 lira kadar bir para 
verip hem işlerine yakm bulumnak 
ta. ve hem de yol parasından tasar 
ruf etmetkedirler. 

Bugünkü günde Boğazda ucuz
ca oturabilmek için şu teraiti haiz 
olmak lazımdır. 

t - Boğazda kendi eviniz ola
cak. 

2 - Kendiniz resmi bir daire 
de maaşlı memur olacaksınız ( üc· 
retli memurlar tenzilat mazhariye 
tinden mahrumdur. Bu nedendir 

Oerebeğinin bir gecelik karısı olmak istemiyen gen~ kız, 
kocası ve ihtiyar babası, işte, ormandaki kesik ağaçlara 

böyle bağlandılar ve sonra ••• 

acaba!). 

Bu heyecanlı hikayeyi 5 inci sayıfamızın 
birinci, ikinci sütunlarında okuyunuz ! .. 

3 - Çocuğunuz ilk ve orta mek· 
tepte okuyacak. Fransa intihabatı 

4 -Ailenizde sizden baıka hiç aPris, 30 (A.A.) - Havas A -
kimse hergün lstanbula inmek jansı bildiriyor: 

mecburiyetinde olmıyacak. Gazeteler Mant'ta yapılan kıs· 
Bu dört esaslı ıartı haiz olanlar & • "h h-'-k 

mı ıntı ap AK ında yazılar yaz -
ancak Boğazda htanbula nazaran · 

maktadırlar. 
ucuzca oturabilir. 

Herkesin Boğazda evi olması, Maten gazetesi ezcümle şunları 
ücretli memur bulunması, İstanbu- yazıyor: 

la hergün inmiyecek zevcesi ve ço· - Dumerg kabinesinin mali 
cuklan bulunmıyacağına göre, Bo kalkınma gibi mütkül bir işi ba -
ğaz günden güne boıalacaktır. Şir ıarmak için azimle çalııtığı bir sı
keti Hayriye üç sene evvel Boğaza rada, parlamentonun komünistli -
rağbeti celp için bazı ikararlar ver-

ğe ve sosyalistliğe temayül eden 
di. Fakat bunların hiç bir tesiri gö-
rülmedi. unsurları tarafından ihdas edilen 

vaziyetle itin güçleştirilmesi Y.Ü • 
Bir tanesi, Boğazda ev yaptıraı-

zünden, müntehipler, Trnrki gibi 
caklann İılşaat malzemesi ve !ke· -:r 

restesi meccanen taşınması idi. iki karışrklıklar çıkarıcı komünist un· 

gram şeker için yarım kilo keçi surları, parlamentodan da kov -

boynuzu yemiye benziyen bu ko- mak istemiştir. Bu, Fransız man -
;aylık hiç bir tesirini göstermedi. tığının parlak bir uyanı§ıdır." 

Kaos 
Ercüment Behzadın yeni 

şiir kitabı,bugün çıkh 

40 kr. 

HABER 
Akşam Postası 

darehanesi: 
ISTANBUL AN~ 

KARA CADDESi 

Telgraf Adresi: tSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 28872 İdare: 24370 

f 
ABOnE ŞERAiTi 

ı 3 8 1% aylık 
Türkiye: 90 260 480 870 Krı. 

Er.nebi: ıso 375 ıoo 1200 

ILArt TARiFESi 
Ticaret llAnlarınm satın 1%,60 
Reıml UAnlar 10 kunı!jtur. 

Bilakis Boğazda yıkılan yalıların Sahibi·. HASAN RASiM "Lö Jurnal' tunları yazıyor: 
keresteleri lstanbula taşındı. Neıriyat müdürü M. Gayur 

- Parlamento mesaisine tek - Basıldığı yer: (VAKIT> Matbaa111 
Boğaz bo!ahyor. Senelerce boş ''il••••••••••••• .. rar başlanmadan evvel, Mant in • ı• 

duran yalıların biriken vergisini 
vermeme}\ için yalı sahipleri yalı- tihabatının misal teşkil etmiş ol -
Jarını ytktınyorlar, duğu Sôndanını alakadarlara, HABER gazetesi 

Yarın tirketin son senelerdeki memleketin içinde bir değiıiklik 
1 

kar ve zarar hesapları ile azalan olduğunu göstermiş olması fena 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • . . . . 

yolcu miktarını yazacağız. değildir.' 

• 

Sultanahmet Suhl mahkemesi 
1 nci Hukuk Hakimliğinden: 

Müddei: Şirinyan bey. 

Müddeillleyh: Y enipoıtahane 
arkasında İstanbul hanında yün 
iplik ve ak ınete Türk anonim şir
keti. 

icabı düşünüldü: Şirinyan Be
yin Yün ve Pamuk ipliği ve Ak 
Me§e imaline mahsus Türk ano
nim şirketinin 76 ili 77 ve 81 den 
100 ikad:ır cem'an 22 adet mües
sesi hisse senedi ile 77 İngiliz lira
aı 9 şilin ve 11 penalık t 930 tarih
li beş sene vadeli deyin senedini 
zayi eylediğinden Ticaret Kanu
nunun 437 nci maddesi mucibince 
bedelinin kimseye verilmemesi i .. 
çin şirkete ihtarat itasına ve se
nedatın iptaline k:ırar itası talebin 
den ibarettir. Scnedatın iptali ve 
77 İngiliz liralık sen.et hakkındaki 
davanın rüyeti mahkememizin va· 
zif esinden hariç olmakla Müddei
nin bu bleplerinin reddine gaze• 
te ilanları hisse senedatının ziyaı 
hakkında bir karine olmasma ve 
bunu da şirketten gelen cevap te· 
yit etmesine binaen Ticaret Kanu· 
nunun 437 nd maddesi mucibince 
tediyatbn şirketin ınemnuiyetine 
ve bu kararın Şirkete Tezkere ile 
tebliğ ve gazetelerle ilanına· karar 
verildi. ,(2318) 

Sene 3 Sayı: 719 
rn 

Şehir Meclisi gele· 
cek salı toplanıyor 

(Baı tarafı 1 nci aayıfada) 
deiumumilikçe yapılmakta olan 
tetkikat ilerlemektedir. Tahkikatı 
idare etmekte olan müddeiumumi 
muavini Ahmet Muhlis bey dün 
bankanın müdiri Hamdi Raııh be
yi davet ederek kendisinden bazı 
malumat almııtır. 

Bu izahat §imdiki halde banka· 
nm ne kadar sermayesi olduğu; 

bu sermayenin ne §ekilde kulla• 
ruldığı, müessesenin teıekkülün • 
denberi müdürlük, murakıplık ve 
meclisi idare azalığı yapanlarm i• 
simleri ve vazife batında bulun• 
duklan tarihlere aittir. 

Hamdi bey daha esaslı ve fUDil 
malômat verebilmek için bir müd
det daha tetkikat yapmak zarure
tini hissetmittir. T etkikatım bitil"" 
dikten sonra tekrar müddeiunıu

miliğe giderek istenen izahah ve
recektir. 

Müddeiumumilikçe belediye • 
den istenen Esnaf Bankası r.apor11 
sureti müddeiumumiliğe gönderil• 
miştir. Rapor suretinin tetkikin
den sonra, raporu hazrrhyan koıo 
misyonun mazbata nıuhaniri Ga· 
lip Bahtiyar beyden bazt iz.abat 
alınması takarrür etmit ve kenditi 
müddeiumumiliğe davet edilmit • 
tir. 

Galip Bahtiyar bey bugün Ali• 
met Muhlis beyi ziyaret ederek iı• 
ten en izahatı verecektir. 

Diğer Eınaf bankası itleri hali• 
kında tahkikat yapmakta olan Dlül 
1riye ba,müfetti!i T enik Talat .. 
lktısat vekaleti tirketler müdirl 
Cemal beyler dün de bankada geÇ 

vakte kadar çalı§IDI!lardır. Bd 
münasebetle banka müdiri Hamdi 
Rasıh beyden bazı malUınat iste 
mitlerdir. 

T ayyarecilerimiz 
moskovada 

Moskova, 30 (A.A.)' - DilSI 
sivil hava filosu heyeti merkezi1' 
reisi M. Untliht tarafından Tü~ 
askeri misafirler terefine bir k•" 
bul resmi tertip edilmi§tir. 

Emin Paıa riyasetindeki a.lcetl 
heyet azalariyle Celal Bey riyase
tindeki tayyare zabitleri ve Harİ" 
ciye, Harbiye, Bahriye ve dilet 
komiserlikler ricalinin ittirak ettİ" 
ği bu kabul resminde Untliht il• 
Türk misafirler araaında nutu1' " 
lar teati olunmuıtur. 

Evvelki a:kşam Türk misafirle' 
büyük tiyatroda Karmen oper,,ı 
temsilinde bulunmuşlardır. 

Emin Pata dün Kızılordu roet" 
kez evini ziyaret ebniştir. 

Romatizma kon-
• 

gresı 
Moskova, 30 (A.A.) - MosJıO" 

vada 3 Mayısta açılacak dörd~ 
cü beynelmilel Romatizma ile ..,.k 
cadele !kongresine iştira:k ed~ 
olan İstanbul Tıp fakülteıi pr;, 
fesörlerinden Doktor Akil Mub ,, 
Bey riyasetindeki Türk doktO~:,. 
rmdan mürekkep heyet, dün , 
k . ı-• 

ovaya muvasalat etmit ve 11 il' 
yonda büyük elçi Ragıp Be1 r , 
elçilik erkim, hariciye koıııiset1; • 
ği mümessilleri ve ecnebi JlleıP , ,e 
ketlerde harict münasebetler J,ı' 
miyeti azaları tarafından kartı 
mııtır • 


