
20 MAVIS PAZAR 18§4 

Müsabakaları 

TAKSiM STADYUM 
25-27-Mavıs- I Haziran 

Sene 3 Sayı: 738 

ulgaristandaki hükômet darbesi ... 
Müfrit milli zgovorlar İş 

başına geçtiler 
<1.binenin müsamalıasından kauvet 
lcın komitelerin şiddetli f aaliqele 

Mevduatın Devlet Ban
kasına alınacağı yanlıştır 

geçmelerinden korkululJOT 

Bankaların kasalarında işletmeden 
hıfza mecbur oldukları mıktarlar 

Devlet Bankasına verilecektir 
Mevduatı koruma kanununun 

takviyesi için bankalardaki mev -
duabn bir kıımımn devlet banka· 
ıma devredilerek mukabilinde 
b,.nkalara esham verileceği hak • 
kında ik gün evvel inti!ar eden 
haberin yanht bir tefsir olduğunu 
itaretlemittik. ·Bu iıaretimiz doğ • 

ru çıktı. Maliye vekili Fuat beyin 
ajana vasıtaaiyle olan veyanab 
vaziyeti tetrih etmekte ve çıkan 

yalan rivayetleri tashih etmekte • 
dir. Fuat beyin beyan:ıtını ajanı 

tarafından verildiği tekilde oku • 
yucularımıza veriyoruz: 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

Bir kadın komşusunu sa~ 
çından çekerek öldürdü 

ı Topkapıyı heyecana düşüren bir feci 

~.;ı;l, 20 (Huıuıi) - Dün 
~ .. e•kalide bir gün yqadı. 
~leyden haberi olmadan uy· 

re evlerinden çrkamk iıtiyenler so· 
kaklarda dolatan askerlerin "ev· 
den çıkmak yasak, geriye!,, sözle
riyle karırlatarak tatımııtlar Ye V '-Yanıp itl~~n~ gitmek üze· 

~Qbiler ve Valıabilik 

Ustte: Sofya'dan bir manzara 

1 
ve nafia namı G. Zaı.riyef. 

Altta: Saida DialilWnu.rt Te • 
dorof, solda maarit nazın Meml -
lof. 

eYlerine dömneie mecbur kalmq
lardD'. 

Ordunun himayesi altında hare
ket eden taklibi hükGmet müteteb
buleri mütekait miralay Kimon 
Georgiefin kumandası altın -
da olarak sa.haha kartı saat üçte 
Sofyaya ıirerek ilk it olmak üzere 
elektrik santralım, telgraf, telefon 
merkezlerini, polis müdürlüğünü 

ve poliı karakollarmı inal etmit • 
lerdir. lhtililciler bu inalleri y_a• 
parlarken bazı yerlerde bilhassa 
poliı karakollarında muka.emete 
de uğramıtlar ve ıilih kullanma· 
ğa mecbur kalmıtlardır. 

vak'a iki çocuğun kavgasından 
zuhur etti 

~llıan oğullarının si1Ja
tti karşısında Araplar 

~t O'"l .. -· ··h" h -1 yerı"n . bab 'it r u RLlZ, en mu ım as· ra og u onun e geçtı ve a· 
~r'lt ~leıneğe ve öldünneğe mu ıının yolunda yürümiyerek aulh 

··~.ldııktan sonra merkezi o- temin etmeyi daha muvafık buldu. 
b.. i •.l,, e yürümek iıtedi. Fa- lki taraf ıulh oldular. Hail ile et· 
~:; 1-tarmak bir hayli kuv- rafı Ret it oğullarına, Necid in ge-

Saat bete doğru da nezaretlıı,r 
itıal edilmiıtir. Bundan ıonra 
Saray meydanmda toplanan ihti • . 
lilciler kral tarafından kabul edil· 
melerini iıtemitlerdir. Kral ib • · 
tililcier namma bir heyeti kabul 
ederek iıteklerini dinlemittir. 

~~ ) 1Ydı. Onun için adımları risi Suut oğullarına ait olacaktı. 
"fit'~~, atmak icap ediyordu. Suut oğlu, merkezi olan Riyaza 

0 Rlunun ölümünden son· döndü. 

Saat yedide M. Mutanof sara • f 
ya da·vet edilmi1 ve aaat sekizde 
emniyet müdürlüğünde toplanan 
nazırlar mecliıi kısa bir müzaltere
den ıonra istifaya karar vermiftir. 
Bunun üzerine ihtilalcilerin reiıi 

-Devamı 8 nci sayfada- kral tarafmdan kabineyi te,kile 

~~-n~d~u!!!!!!!!l!!!!!!d!!!'!!!!!!!!a!!!!!'!!!""!!!!!!ş~i!!!!!!r~k!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!t~!!!!!!m!'!!!!!!!!!!!!iı!!!!!.!!!!!d!!!!!!!!!!!!iı!!!!!!·~- ~3~:~:::;; mevki alanlar 

, " \re komı·ser dinlendi ~'.!::~~~!!:":~il:~ 
~,~ dahılıye ve adhye, Peter Todorof 

~o~ tirketi müdürü M. An- li Hıfzı bey adliyeye gelmitlerdir., maliye, ceneral Zilatif harbiye, 
'tiJ•rket komiserinin dün i- ifadeleri müddeiumumi muavini Profesör Y anko Mollof maarif, 

~~d, ~ "1.ınacağını dünkü nüı Muhliı bey tarafından almınıf ve Kosta Boyaciyef ticaret Ye ziraat, 
\,, ıldırmiıtik. iki ıaat ıürmüttür. Hıfzı bey on Nikola Zahariyef timepdifer ve 
di~. tefiklerimizden evvel bet günlük memur olduğunu söy· nafia, Sofya poliı müdürlüiüne 

\', ' ' 
11 

hu haber tahakkuk et· leyince if adeıi alınması icap eden eıki Poliı müdürlerinden Vladmir 
,,ı~ te tirket müdürü M. zatın eıki komiser Fuat bey oldu- Naçef tayin edilmittir. 

ıle ıirket komiaer Yeki· (Devamı 7 nci sa,dada) .(Devamı 7 nci aaytfa~) 

ölen kaclın ve yetim kalan dört yavru 

Dün alqam aaat bet buçukta Münire hanım, komıulan Zafer 

Topkapıda iki kadın arasında bir liammla kahve içmitler ve dere • 

döiüıme olmuı ve kadrnlardan bi· 
ri yediği dayaim te.iriyle derhal 

( Devamı 7 nci sa,.dada ) 

ölmüttür. • ••••• •••ı 
Topkapıda Pazar tekke sokağın 

da22numaralıevdeMünireismin Kupon son sayıfa
cle bir kadmla yanıbaılarmdaki d ·b J v 

24 numaralı evde Leyla isminde 3 3Ş tgtmlZID 

yanındadır 
diğer bir kadın komıu oturmakta• 
dırlar. · 



Başvekil ismet Pş. bugün Kayseride 
mensucat fabrikasının temeliniatacal{ 
Başvekil Adliye, lktısat, Ziraat 

umumi müdürler dün akşam 
Vekillerile bazı meb'uslar 
Kayseriye hareket ettiler 

Ankara, 19 (Hususi) - Başve 

kil ismet Pata H:ızretleri bu aktam 
saat 22 de hususi trenle Kayseriye 
hareket etmişlerdir. 

Ba§vekil Pata Hazretleri yarın 
Kayseri mensucat fabrik:ısınm le• 
mel atma merasimine riyaset ede 
ceklerdir. Adliye, iktııat, nafıa, 

ziraat vekilleriyle bazı mebusları h 
<ıriciye vekaleti üçüncü daire mü-

dürü, iktısat vekaleti sanayi iıleri 
umum müdürü, Batvekilet hususi 

kalem müdürü, ziraat, cümhuriy 
et merkez bank:ılariyle Sumer bank 
umum müdürleri ve Sumer Bankı 
n diğer erkanı, matbu:ıt umum 
müdürü, ve matbuat mümeuille 
ri, Sovyet sefareti müsteşarı, Sov
yet sanayi heyeti Başvekil Paşa Ha 
zretlerine refakat etmektedirler. 

Zonguldak gittikçe Nevyorktaki grev-
terakki ediyor de yaralananlar 
Zonguidak, 20 (A. A·) - Şe -

hirdeki imar faaliyeti her gün ye
n · semereler vermektedir. Hükii -
met konağı ile halkevi arasındaki 
s -.ha tamamen düzeltilmit ve hü -
l:umet bahçesiyle halkevi bahçesi 
birlettirilmi§tir. Köhne ve ahşap 
!:' nalar yıkıi maktadır. Yeni intaat 
da faaliyetle devam etmektedir. 

İskeleye kadar tamamen açıla • 
cak ve bahçe haline getirilecek o
lan sah1da Gazi Hazretlerinin bir 
heykeJleri dikilecektir. Yıkılan es
k i belediye binasının yerinde yeni 
binanın temelleri yükselmektedir. 

Nafia vekaleti 
Ankara, 20 (Huwat) - Nafia 

veka leti binatı teırinievvelde bi
tecek ve vekalet derhal oraya ta • 
şmacaktır. Yeni nafia veklleti bi· 
nau çok ıuodern bir bina olacak -
tır. 

Silizya panayırı 
Katoviç1 20 (A. A.) - Betin

e' Silezya panayırı ecnebi firma • 
!arı da dahil olduğu halde 200 
f l"manın ittirakiyle bugün ::ıçı1mıı 
tır. 

Ten is maçları 
Vartova, 20 (A. A.) - Lehiı· 

tnn Fransa tenis m~ında Le11eur 
l:ttinci sett 8,4 Hehdayı yenmi9tir. 

Çiftlerde Franıız Martin Lege-o 
n7 He Le11ueur 5,7 11,9, 6,4, 6,2 
Locz'nski •e Hebday!l galip gel • 
rn't"erciir. 

Frınaa 2,1 le galip vaziyette • 
d fr, 

Tevliyet uıulii 
Ankara, 19 (Hususi) - V:ıkıf· 

1 :ıt kanunu llyihaıının müzakere· 
:; : ~tlliye encümenince ikmal edil. 
mt!!Ur Kanunda leYliyet uıulü 
ı-.ahfuz tutulmu9tur. 

idam kararları 

Ankara, 19 (Hususi) - Lice 
nh;lisinden Ali oğlu Mehmet Ali 

i•c Ordudan Halil oğlu lsmailin 
öl tim cezasına mahkUmiyetleri 

ht-.k~ıntla mahkeme Katarı tetkik 
cc1i'mek üzere meclise "ierilmiş~ir. 

Satılık irat 
Galatada altında üç dükkanı 

bu · ~•mın on üç odalı kargir bina 
antıhkhr. Gala.la. ,·ıht.ımında Sela
nik k:raathanesinde Salita Efen -
'liye müracaat (2386) 

• 

Nevyork, 20 (A. A.) -Grev 
yapan oto kamyon kondüktörlerile 
grev yapmıyan polis refakatinde
ki kondüktörler arasındı çıkan 
kavga yirmi ki§inin yaralanması • 
na seoep o mu§tur. Grevciler mu -
hasımlarına bastonla hücum et -
mi§ler ve birk:ıç kamyonu devri • 
mi§lerdir. Polis nihayet grevcileri 
dağıtmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey 
Viyana, 20 (A. A .) - Viyana

da hususi surette ikamet eden 
Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüş 
tü bey bugün öğle vakti, refaka -
tinde maalah:ıtgüzar Tahir bey ol
duiu halde batvekili ziyaret etmi§ 
tir. 

Batvekil refakatinde orta elçi 
M. Horn Bostel olarak, öğleden 
ıonra Türkiye hariciye vekiline i · 
adei ziysret etmittir. 

Alman seyyahları 

Ankara, 20 (Hususi) - latan· 
buldan gelen 30 kitilik bir Alman 
seyyah kafileıi dün tehrimizi gez· 
mitlerdir. Seyyahlar kıaa bir za • 
manda böyle ıehrin viİcude geti • 
rilmesine hayret etmektedirler. 

Bir tefsir isteği 
Ankara, 20 (Husuıi) - Mec. 

lise gelen bir tefsir tezkeresinde 
askerlerin, a.keri makamların ter-

fi, tepdiJ, nakil ve tayin gibi ka • 
rarları aleyhine Şurayı Devlete 

müracaat edip edemiyecekleri so • 
rulmuttur. 

Yanlış haber 
Ankara, 20 (Hususi) - Geçen· 

lerde Türkiyeyi ziyaret eden Ja • 
pon amiralinin hükOmetimize Ja
ponya ile bir ittifak ak tini teklif 

ettiiine dair Londradan gelen ha
berler hakkında burada malumat 
yoktur. 

Jktisit 'kongresi 
Trabzon, 20 (A. A.) - Mınta

ka iktisat kongreıi mesaiıini hitir
mi9tir. Yüksek kongreye bildirile· 
cek raporlar hazırlanmıı ve yedi 
kişilikmurahhas heyeti seçilmittir. 
Kongre 14 vilayet iktısadi İfleri 

hakkında mühim maddeleri ihti • 
va eden raporunda bilh:ıssa Trab· 
zon • lran transit meselesiyle f&rk 
vilayetleri hayvan ihracatı, fındık 
fiatı ve ihraC'lh meıelelerine le -
maı etmektedir. 

• • • 
Ankara, 20 (Hususi) - Bugün 

öğleden sonra Kayseri istasyonun· 
da Yozgat şosesi üzerinde Sümer
bank tarafından satın alınan ar • 
salarda Türkiyenin en büyük men· 
sucat fabrikasının temeli atılac~k
tır. Bu münasebetle yapılacak 
merasime bizzat bıqvekil lamel 
paşa hazretleri riyaset edecekler • 
dir. Kayseride yapılacak mensu • 
cat fabrikası a,ağı yukarı bet mil
yon liraya mald!acak ve Kayseri 
havalisine hayat verecektir. Fahri· 
ka gelecek sene Haziranda faali· 
yete geçecektir. 

Sümerbank, ;çin<le bulunduiu • 
muz ıene zarf mda ayni mikyasta 
iki pam•Jk ·nenbuca.t f abrikaıı da -
ha kuracaktı ... Bıından baıka Tür· 
lriyenin ilk 11.odern Itiiıt fabrika
sının temel~ de. önlJmüzdeki ay 
7arfındcı lzmitte atılacaktır. 

Sümerbank nıül~ha1111lar va • 
11tasiyle kin1ya ıanayiinin ıür'at!r. 
l< e11üs tıdebilmesi imkanlarını da 
lemine çrılıs:Tıakta,lır. 

Ayni zanıauda 1 ürkiyed~ a~ ır 
ti·nayiin <le en yak•n bir zamanda 
kurulabilmesi için tedbirler alın • 
mııtır. Hükumetçe sanayiie veri
len bu ehemmiyet dolayısiyle Sü
merbankın aermayesi de yakında 

takviye edilecektir. 

SİYASET 
Bir Ingiliz noktainazarı 

İngiltere Harbiye nezareti mali iş
ler müdürü verdiği son konferanstil 
şunları söyledi: 

" Sulbü takip yolundaki hareketi
miz yanlıştır. Silahlanma amillerini 
ortadan knldll'malıyız. Yoksa devlet -
lerin elinde silahların az ve yahut çolı:: 
miktarda bulunuşu bir harp ıebcbi 
teşkil edemez. Bugünkü teslihat yarı 
yarıya inse, harp ve ıulhc kartı vazi
yet gene ayni kalacaktır. 

" Silahlanmakla da harbe mani ol
mak fikri, bir hayali hamdan ibaret -
tir." 
Konferansçı, bu sözlerle Fransaya, Ja

ponyaya telmihlerdc bulunmug olu • 
yor. Sonra, dahildeki muhaliflere dö
nüyor: 

''Matbuattan bir kısmının terviç 
ettiği infirat siyaseti ise tamamen fay
dasızdrr. Bundan §U mana çıkar. 

" Inkiltere Cebellittanla, Maltayı, 
Akdenizi, Şarki lmparatorluğunu ter
ketsin, öyle mi 1 ? •. Amerikanın Bil -
yük harpteki vaziyetini hatırlarsınız. 

H iç te harbetmek emelinde değildi. 

Onların ilk Reisicümhuru Va§ington, 
her hangi bir ittifoka girmekten ken
dilerini men y ollu ihtarda bulunmuş
tu. Fakat grrmeğe mecbur kaldılar. 

Ve Ingiltere de ikinci bir harp olursa, 
duratna;ı;: girmek zaruretindedir. 

" Silahsızlanma konferansının ca
nı hulkuma gelmi!tİr. Hava kuvveti
miz dünya kuvvetleri arasında begin
şi, altıncı derecededir. Memleketin teh
likede olduğu açık bir vaziyettedir. 
Diğer memleketler hep silahlanmayı 
konuşuyorlar. Almanya mekteplerin -
de "Harbin güzelliklerine" ait konfe
ranslar veriliyor. (Hrap sporu) diye, 
istihkam kazmak, süngü talimleri ye
ni bir jimnastik halini almıgtır .•. " 

Ingiltere Harbiye nezareti men -
subu. böylece, suthün ne yolda temin 
edileceğine dair, - hem uyandıncı -
f§aretlerde bulunnıak iııtemiıtir. 

Edirnede iki sahtekir 
yakalandı 

Tahsil müfettişi Fuat Ef. ile Naki 
Ef. diplomasını nasıl 

tanzim etmişlerdi? 
. .. • b ciirft• 

hukuk 

Bundan bet ay evvel vilayetimiz, 
defterdarhiı maliye tahıilit müfettiı
liğine tayin edile:ı Fuat efendinin va
ziyeti ıon haftalar içinde ıüpheli gö
rülmüı ve mumaileyhin ahvali emni -
yet müdürlüğü tarafından tarauut e· 
dilmeie baılanmıttı. 

mı§ ve yapılan ı§'ar uzenne u d•" 
kar da Uzunköprü zabıtası tarafın. ıe 
yakalanarak tevkif müzekkere~ıt. 
b be ')A • • •• dd ·unıuını ı era r vı ayetımız mu eı 

ğinc sevkedilmİ§tir. elıi' 
Mazileri karanlık olan iki ,.ht t • 

hakkındaki tahkikat hala dev':"' 
1
' ,t· 

Sezdirmeden takibata devam eden mektedir. Mesele Adliyeye intıkll 
zabıta, Fuat Efendi hakkında edindi· 
ği §Üphelerindc yanılmadığını anla -
yınca bir ip ucu yakalamak ve aahte
kinn hüviyetini meydana çıkarmak 
ır.alnadiyle vilayet defterdarlığına mü 
racaat ederek mumaileyhin tahıil mü 
fettitliiine tayin edildiii sünlerde ib
raz ettiği Yeaikalannı almıı ve tekike 
koyulmuıtur. 

Zabıta bu tahkikat ve tetkikatı ne
ticesinde Fuat Efendinin hüviyeti çok 
aeçmeden meydana çıkmııtır. 

Fuat Efendinin lıtanbulda Salma
tomruk mütevellilerinden merhum lı
mail Hakkı Beyin oilu Hikmet oldu
iu ve yapılan araıtırma neticetinde 
mumaileyh in hüviyet cüzdanı fatih 
aıkerlik ıubeıinden verilmiıtir ıek .. 
tinde tanzim edilerek ihtiyat zabiti ol
duiunu söıteren aıkeri v•ıikanın ve 
taııdıfı hukuk fakülteıi taıdikname
ıinin sahte olduğu anlaıılmııtır. 

Bu esnada tahkikatını derinleıti • 
ren zabıta Uzunköprü Tahıil müfet -
tiıi Naki Efendinin de Nabi iımiyle 
ayni §tkilde ıahte vesaik ibraz etmek 
ve reımi makamları aldatmak ıuretiy• 

mittir. ) . • G ~et.e 
(Edirne : l\Ulh 3 " 

Mıınuımınmmnnuııtımnımııuıııwmnııı11WBW111111..u-mıınO~ 

Balıkesirde bir 
facia 

. " Balıkeıir (Huıuıi) - Kö11'fİ' • 
çıkanıari bir h111talığı vaktind• 111~a 
btır vermediğinden dolayı Kö,.ı.t' b' , 
yü ihtiyar heyeti hakkında id•,. .,r 
yeti karariyle beı lira para c~•• 
rilmiıtir. _,, 

Balıkesir (Huıuıi) - iki ~tat' • 
ıafede bulunan Kabaklı köyü cı• 
na yıldınm düımüttür. • ;,.i 

Yıldmm ·,u esnada ıehird• J~ 
bitirip köyüne dönmekte olan 1'~ . .. , .. ıı 
pınan nahiyesinin Dııbudak kcı. .,_t 
den Ibrahirn o'b hmail aiaY• 1~,r· 
etmiş ve zavallının atıyla beraber 
hal ölümüne sebep olmuıtur. erİ' 

lamail ağanın bet on metre 1
0
1 • 

den giden üç köylüye hiç bir t11 
mamııtır. ,arı 

Müddei umumi Salih Zeki B•1
1
difl 

hüt.:O-•t doktoru ite birlikte tı 
le memuriyet aldıi11u m•vd ..... 1•k•r- yerinde tahkikat pntJ1lJr4 .-... ı" ........ .............................................................................. 

Şikayetler temenniler 
Eski eserleri 

tutalım 

temiz resmi cetvellerinde Oıküd&rd• r~;:;: 
Köprü ile Ortaköy araaınd• 0 orll'' 
halde pasomu muteber ıayın•>' 

Edirnekapıdan bir okuyucumuz bu açıkça bir hakıızlıktır. d'~' 
Şirketi Hayriyenin nazarı 1 

yazıyor: 

Koca Mimar Sinanın htanbuldaki 
meıhur eHrlerinden biri de htanbu· 
lun en yükıek mevkiindeki Edirneka· 
pı Camiıidir. Mimarlık fenni cihetin· 
den pek yüksek olan bu camiin içini 
arasıra craya selen ıeyyahlar da d~ 
laşmaktad:~·. Fakat avluıunda vakti -
le yapılınıt olan bir tamirden kalmıt 
bir alay toprak Y•iınr yıllardanberi o• 
rada durmakta ve hatti bu toprak yı
ğınının Üzerlerinde yeıillikler, mrgan 
lar bitmektedir. 
Ait olan makam oradaki bu mezbe

leliği kaldına ne kadar iyi olur. 

Evkafçılar ·ne yapsın 

tini celbedcriz. • 

Buz ihtikarı mı? ,, ...... 
'' 'ffP 

"Asım ude Halim ve ıü ,11" 
§eriklerinden Mehmet Ali ilf'ı:.,td' 
aldığımız bir mektupta ht•~rtef • 
mevcut üç buzhane eahibinin "* 1 W 
tiklerini ve htanbulun bütün "°or· 
tihaalatını ellerine aldıkları y•'1:,JI"'' 

Kariimizin iddiasına göre • ,,;~ 
birle§tikten sonra buz fintleri İ~~ıf''1 

li artmı§tır. V c belediye bu 
katiyyen kontrol ctmcmcktedir:ddetle 

Bu meseleye belediyenin ı• ı'- ' 
nazım dil<katini ccJbedcriz. Sofi ,.o11· 

"' ' manlarda tnthcı, dondurmacı, elı c 
. f .. 1 ı· ,,er•' t•' Evkaf mütekaitJerinden Ferit Bey ıalı esna ının yuz erce ıra . Jftl't:ı 

lcktrikli soğutma makinelcrı ~ ,"11$ffl 

nın ve binnetice binlerce tır" tıiÇ 
harice gitmeıind e acaba bunu 

yazıyor: 

Maliyeden maaı almakta olan mü
tekaitlerin cüzdanlarını Emlak banka 
sı kırdığı halde neden mülhak bütçe 
mütekaitlerinin cüzdanlanm kırını -
yor, halbuki bizler ayni kanun ile te -
kaüt edildik, saniyen bendeniz Evkaf 
mütekaitlerindenim. Evkafın banka -
ıı olclufu halde ve harice para verdi
ği halele nechn kendi mütekaitlerine 
cüzdan mukabilinde para vermesin? 
Bu zaruret karııaında yüksek faiz ta
lep eden tefecilere mi müracaat ede • 
lim? 

Paso meselesi 
Şirketi Hayriye mekteplilere ika -

metgahı ile mektebi ausında mute • 
ber olmak üzere mektepli pasoları 

vermektedir. 
Kabataş liıesi talebesinden Nuret

tin Efendi bu pasolardan tikayet edi-
yor: 

Bu pasoların bir yerinde "Cuma 
dahil talebenin oturduğu igkele He 
mektebi arasında muteberdir" yazılı

dır. Benim paıom köprü ile Ortaköy 
ara11ndaclır. Binaenaleyh Ottaköyden 
daha yakın olan Betilctaıa da ayni pa· 
ıo ile sfdebiliyorum. Halbuki ıirketin 

dahli yok mu? 

Bir malulün ricası tur'" 
• de 0 ıı Fatih Ali Pa§a cııddeıın "' lıl J.fll 

harp malullerinden Muıtr.fa 0
: 0110' 

kı Efendiden bir mektuP aldı · 
yi: c:Jiıi ;· 

el ıne .Jİ• 
"Bundan üç sene eV'I .. tf.~._,s-

lice l'!lllluline yüzde ı5 v~ nı,,•• klıııtd' 
1 sı a f' ne yüzde on zam yapı ına~ .ı..at lı• 

k nlul ea• ··r • bir kanun mevcut en rn ıınüdU 
mının tel:aüt addedilerek 11111 Vlıtl ,. 

·· de on • tef' lüğünce maa~nnıza yuz ktedır .,.. 
dilerek tediyota devam ctrtıe a,eıı' 

·ı heın '-Binaenaleyh bu !ekı . . ;ııtll7 

gibi malullerin maduriye:;~ı ;rJ-' 
etmekte hem de kanun ah 

edilmemektedir. ~ı. -~ad•f ' . ·1.a.. 111"'" •• .,,. 
Diğer rnütekaidıne 11 • den 1" 

1 •• eJ'.111 , 
lanmız umum tahsisat u:& 'n ite :ıı 
de 10 ... ·eritmekte ve matulle.rı uıtıır • 

. 1 1 hartÇ •.,e• 
dıldarı terfı zam arın c .. ınhurtı 
vel"ilmektedir. Mukaddes .. :adat ol•~ 
hükumetimizin bu itle ala. c:alb" . 

d.kkatın• " • .,,ı 
makamatının nar.arı 1 • • ti..,... 
der maduriyettcn vjkayeınızı 
ederim efendim. 



HAöt:.K Postası 

~~: 
.......... _ zwwwı-..... ~ - - -
kadıköy tramvayı 
Ve hakikat kıvılcımı 

Kadıköyün muhtelif yerlerine, 
bu meyanda iıkeleıi önüne, tram
vay raybrı döıeniyor. lıtanbulun 
Pek yakınında olmaıa, Türkiyenin 
ınühim tehirleri arasmda müıta • 

Bakırköy civarındaki yer meselesi 
ihtilifı gittikçe şiddetleniyor 

killen mevki kazanacağında §Üp • 
he olmıyan bu meıhur ıemt, böy
lelikle, ve münzevi bir kasaba, bir 
köy olmaktan çıkacak. Tramvay 
ıürültUlli bir ıehir olmak huıusi-

l<öylüler, Resneli Osman Beyin çayırları biçtirmek 
olduğunu söyliyerek bunun önüne 

t •• uzere 
geçilmesini istiyorlar Yetine yaldapcak. Acaba bizzat 

oralılar bu deiiımeye ne diyor -
lar? Memnun mudurlar, değil mi- Bakırköy civarında Ayayorgil 
d. • l ve Şunlar köyleri ahalisi ile "Kot-
ırler?. Fikirlerini an amak iıte • 

dim. Vapurun lükı kamaraaından ranya,, çiftliği sahibi Resneli O.. 
ba.ılıyarak, tamm:ıdığmı evlerin man bey araı}ndaki arazi ihtilifr, 
kapılarını çalmıya kadar iti büyüt 9iddeti her sün biraz daha artarak 

devam ediyor. 
tüm. itte aldıiım cevaplar: 

Ticaret od111 umumi kitibi Veh· Birçok köylü, dün dördüncü hu 
kuk mahkemesine mür:ı.caat ede • 

bi Bey: - Ankete benden batlı· . . .• 
,, H k · d' ı· · rek, Reıneli Oıman beyın ıht1laf 
J orsun. er eıın ne ıyece ını 

bilmiyorum. Fakat bütün Kadıköy --.... "--ıııw 
uhaliıine sor; ekseriyetin düzgün in t-ı-t-a-__...e-:n~s:".it:!ı:Ltu~··~s:::iı~·:n=' 
}"ol ve seri vasıta istediğini söre· 
cekıin .. Arzu edilen tramvay de - de ders kesildi 
aildir. 
Zon~ldak meb'usu R&IJP bey: 

-Tr&lft•ay, her yerde modasını 
ikmal et11ıittir. Batka memleketler 
de raylar ıökülürken bizde döşe • 
niyor. 

Eıki lıtanhlıl valiıi Eıat pata: 
- Baıka memleketlerin otuz kırk 
ıene enel yaptıklan birçok ıey • 
!eri biz timdi yapmıya mecburuz. 
Onun için taraftarım. 

Oniveraite edeibyat fakültesin 
allı olan inkilip tarihi enıtif" 

ıünde Recep Bey dün son derai 
vermittir. Enstitüde bu yılı 
dersleri bitmi§tir. inkılap dersle 
rinin imtihanları hakkında edebi 
yat fakültesi dekanlığı talebey 
bir teblii yapmıftır. 

Her fakülte ve yüksek mektebi 
inkılap tarihi imtihanları kend 
mekteplerinin imtihanı bittikte 
sonra yapılacak ve imtihan güni 

mevzu unu teıkil eden Vezir ve & 1 
ruthane çayırları denilen yerlerle 
diğer çayırlardaki otları biçtirmek 
için harekete geçmek üzere oldu .. 
ğdnu haber vermiıler, vekilleri 
Cevdet Ferit bey tarafından yapı· 
lan müacaatta, köylülerin hakkı • 
nm kaybolmaması, bunun önüne 
gE-Çilmesi husuıunda mahkemenin 
o\ la.r için ihtiy:ıti tedbir kararı ver 
mesi istenilmittir. Mahkeme, bu 
!ıususta karar vermeği Mayısın o

tuzuncu gününe bırakmıtbr. 
Bundan sonra köylüler, müdde· 

iumumiliğe gelmiıler, yeni vaziyet 
ten bahıetmitlerdir. Ayni zaman· 
da jandarmaya kar§ı geldikleri 
iddia edilen aralarındaki üç köy -
lünün, haklarında icap eden kanu
ni tahkikat yapılmak üzere doğru
dan doğruya müddeiumumiliğe 
teslim olmağı tercih ettikleri izah 
olunmuıtur. 

Köylülerin zorla çayırdan çıka
rılmaları hadisesi tahkikatını ya • 
pan müddeiumumi muavini Fer • 

Mesleğini ıöylemiyen Ahmet 
Haıan bey isminde bir ıenç ve ya· 
nındaki Yetil elbiteli ve ismini 
ıizliyen güzel hanım: - Tramva
Yt. binemiyeceiiz. Zirııt t,izim otur· 
duiumuz Sifaya dolambaçlı yol -
dan gidecek. Albyol aizından 
diraek çevireceiine söre, iskeleye 
vannak için ne kadar zaman sar
folunacağrnı siz dütünün .. Yolları 
düzeltmeli, otobüsleri arıza.uz it • 
letmeliydi. 

her fakülte ve mektep idaresi~ ============== 
ayrıca tebliğ edilecektir. imli· ~ ~· L 1 ~ T ı ı 

Bunlar, lükı kamara yolcularıy· 
dı. Birinci mevkie ıeçtim: 

Galatasaray ta]ebesinden Ya • 
vuz bey: - Her ne olursa olıun, 

tr:-ımvay iyidir. Yapılması lazım • 
dır. 

Kadıkör icra memuru Nurettin 
Bey - otobüı daha fazla ıürati 
Ve intizamı temin eder. Daha ko
laydır. 

Topçu müllzimi Vedat bey: -
İ ramvayı muvafık ı3rüyorum. 

Yübek iktııat ve ticaret mek • 
lehi talebesinden Hüseyin bey: -
Mahrukat nazarı itibara alınırsa 
tramvay müreccahtır. Çünkü oto· 
tnobil, yerli olmryan mahrukat ya
kar: Benzin! Maamafih. tramvay 
Jtadrköyüne uymaz. Dar aokak • 
la.rda lcazalarm çofalması ihtima
li vardır. 

Müteahhit Markar Diradoryan 
~Y: -TramTay yapılmalıdır. 

lıtanbul telgrafhanesinde nıe · 
lllur Münevver hanım: - Muva • 
fıktır. 
. Vapur iskeleye yanaımıftı· Bi · 

rtnci ve ikinci ve lükı mevkiler 
hiribirine karıfauıtı. 

ltalyan lisesi ve ticaret mektebi 
~~lebesinden Retit bey: - Yelde
aırnıeninde bizim simitçi f ırmı 
~~r. Onun önünden geçeceği için 
•ıe fay dası dokunacak. Bütün 
~drköy için de iyidir sanıyorum. 

Şl111di artık Kadıköydeyim. 
1-f • 2065 numaralı takıinin toförü 
i ,1kınet Bey: - iyi olacak. Bizim 
tırniı daha açılacak. Çünkü oto .. 

(Vı-no) 

(Devamı 7 nci aayıfada) 

hanlar tahriri olarak yapılacak ~ ;; _ 
br. 

Valinin davası 
Belediye avukatlarından Rami 

Bey dün adliye dairesine gelerek 
iki istida vermiştir. lstidalarda 
Milliyet gazetesinin neıriyat mü
dürü Etem İzzet ve hem de gazete
de Tırpan imzasiyle yazı yazan 
muharrir Burhan Cahit Bey aley -
hine muhtelif sayılardaki yazılar
dan dolayı iki dava açılmıştır. 

Her iki zattan yimıiıer bin lira
dan kırk bin lira istenmektedir. 

Hamdi Bey 
İzmir ve Pire limanlarında tet

kikat yapmıya giden lstanbul Li -
ınan tirketi müdürü Hamdi Bey 
dönmüıı·· ur. 

Kurs 
Haziranın birinde latanbul ma

liye memurları için bir kurs açıla • 
caktrr. Bu kursa memurların de -
vamı mecburidir. 

Çakmak taşları 
Kibrit inhisarı müdür muavini 

Mamdi Bey Ankaraya gitmiıtir. 
Çakmak ıatıılan etrafında maliye 
vekaletiyle görüıecektir. 

Açık göz 
Ekmek yerine undan vergi ahn

maıının kararlaıtırılmaaı üzerine 
piyasada un aht veriti hararetlen • 
mittir. Bazı fırıncılar ihtiyaçla
rının fevkinde un alarak stoklar 
hazırlamıya baılamıtlardır. Un sa
htı üzerinde ıpeküliıyon yapılmı
ya teıebbüs edildiği ticaret müdü
riyetince haber alındığından tah -
kikata batlanmıttır. 

Yerli mallar sergisi 
Altıncı yerli mallar ıerıiıi bu 

rene 18 Temmuzda açılacak, 5 A
f ustosta kapanacaktır. Sergi ha -
zırlıkları başlamııtır. 

Yakalanmadı 

Perıembe günü öğleyin Adliye 
nezarethanesinden kaçan lstinyeli 
lbrahim Şükrü henüz yakalana • 
mamııtır. Şükrünün yakalanması 

için her tarafa telgraflar çekilmiş
tir. 

Kuma9 hırsızı 
Beyoğlunda istiklal caddesin

de Eskinazi Efendinin tuhafiye 
mağazasından kumat çalan bekçi 
Hüseyin yakalanmıştır. 

Hamamda kavga 

Şengül hamamında çalıtan Hü
seyin eline geçen bir ustura ile A
li iıminde birisini yüzünden yara
lamııtır. 

Hahlarm indirirken 
Balatta kahveci Savanın dük

kanında garson Turhan duvardaki 
halıları indirirken dütmii§, batın· 
dan yaralanarak hastaneye kaldı
rılmı!br. 

Esnaf bankası tahkikatı 
Esnaf Bankası meselesi hakkın

daki tahkikatın dünkü safhasında, 
müddeiumumi muavini Ahmet 
Muhlis Bey, belediye iktisat mü
dürü Asım Süreyya Beyi dinlemiı
tir. 

Bugünlerde belediye reis mua
vinleri Mamit ve Nuri Beylerin de 
malumatlarına müracaat edilmesi 
muhtemeldir. 

lncesaz ve caz 
Gazetemizin haziran ayının 

ilk haf tasında bir cuma günü 
tertip edeceği büyük deniz ge • 
zintiıi için (7) kiıilik bir caz ve 
inceıaza lüzum vardır. Talip o· 
lanlar, bu ayın 25 nci günü akta· 
mına kadar, idaremize müraca • 
at etmelidirler. 

hat bey, bu üç köylüyü görmüf, 
ıahıslarım tesbit etmit ve usulen 
bulundukları yerde ifade vermele
rini aöylemiştir. Ayrıca köylülerin 
oraya müracaat edecekleri, usulü 
dairesinde ifadeleri alındıktan son 
ra tahkikat do1y3smın derhal müd 
,?eiumumiliğe gönderilmesi bildi • 
riJmiıtir. 

Iran Şahı için 
hazırlıklar 

Haziran içinde ınemleketimizi 
ziyaret edecek olan lran Şahı Peh
levi Riza Han için belediye Gala • 
ta köprüsü ortasında büyük bir 
tak yaptıracaktır. Tak lran tarzı 
mimarisinde pek müzeyyen ola • 
caktrr. Şehrimizdeki İran kolo
nisi de ayrıca bir tak yaptıracak • 
)ardır. 

lzmir belediye reisi 
İzmir belediye reisi Behçet Sa -

lih Bey ıehrimize gelmiıtir. İki 
güne kadar Ankaraya gidecetkir. 

Kadıköy dispanseri 
Belediye Kadıköy dispanserini 

tevsie karar vermi§, binanın bir 
krımında bulunan kiracıları çıkar
mııtır. 

idman şenlikleri 
Fener bahçe ıtadyumu sahiple

ri ile maarif idaresi arasında çı -
kan ihtilaf halledilmiıtir. idman 
tenlikleri önümüzdeki cuma günü 
sabahleyin onda F enerbahçe stad
yumunda yapılacaktır. 

Hararet 28 
Dün hava çok sıcaktı. 

derecesi 28 ze çıkmııtı • 

Gezinti 

Hararet 

Galata.saylılar dün Şirketi l lay
riyenin 71 ııumaralı vapuriyle Bo -
ğaza bir ıgezinti yapmı§lardır. 

Vali Y alovada 
Vali ve belediye reisi Muhid

din Bey dün Yalovaya gitmiıtir. 

Gegamın ifadesi alındı 
Şehzadebaıındaki otomobil -

tramvay çarpışması suçlularından 
Kegam Efendi, dün Cerrahpa§a 
hastanesinden çıkarılmııtır. 

Batı aarılı olan toför, öğleden 
sonra bir polis memurunun muha
f azaıında adliyeye gelmiı, birinci 
müstantik Ramazan Beye ifade 
vermittir. 

Vatman için olduğu gibi hak· 
kında tevkif müzekkeresi bulunan 
§Oför, jandarmaya teslim edile· 
rek, tevkifhane hastanesine gönde 
rilmittir. 

Diğer taraftan fen heyetinin ka· 
za hakkındaki raporu da, dün is· 
tintak hakimliğine gelmittir. 

Bir tevkif 
Kanalizasyon tirkctine ait ka

lasları çalmaktan ıuçlu Ahmet, 
dün İstanbul ikinci ıulh ceza ha
kimliğince tevkif edilmittir. 

(jıi!Ulmte .._ _____ _ 
Niçin istiyoruz? 

Fertlerin cemiyet halinde Yl.!1• 
yabilmeleri için bir takım bilgile
re malik olmaları lazımdır. Bu 
bilgiler cemiyet denilen beteri 
kütlenin teşekkül ve devam ede • 
bHmesi için temel vazifesini görür 
ler. 

Fert dünyaya gözünü açbiı 

günden itibaren derece derece bu 
bilgileri elde etmeye mecburdur . 
Ancak bu bilgilerledir ki cemiyet 
arasında ferde bir mevki vere • 
bilir. 

Kendine lazım olan bu bilıileri 
fert bir takım kaynaklardan elde 
etler. Bu kaynakları §U esaslara 
irc11 edebiliriz. 

a - Ailenin verdiği terbiye. 
b - Mektebin terbiye ve ted • . . 

rısı. 

c - Gazete ve sair netriyatın 

irıat ve tenviri. 
d - içtimai teıekküllerin irtat 

ve tenviri. 
~ . . 

T ee11ürle itnetlemeye mecbu • 
ruz, ki memleketimizde aile terbi· 
yesi, henüz, çocuğu cemiyete na
fi ve cemiyet içerainde yer tutabi· 
lecek bir unsur halinde yetipeye 
hazırlıyacak bir tekamül göster· 
memiştir. Asırlarca sürmüt olan 
içtimai bozukluklar aile hayali· 
mızda tamiri zamana ve nesil de
ğittirmeye muhtaç rahneler açmıf• 
tır. Bu rahnelerin yok edilmesini 
diğer kaynaklardan hakkiyle isti .. 
fade edebilmiı olan müstakbel ne
sillere bırakmak zarureti vardır. 
Halihazırda çocuğun ailesi arasın .. 
da bulunduğu müddetçe gördüiü 
terviye ve irıat • bir akalliyet istis 
na edilince- onu hayata ve cemi
yete hazırlıyacak mahiyette değil· 
dir. 

Bu ilk kaynağın verimıizlijini 

bu suretle itaretleyince cemiyeti • 
mizin tekamül edebilmesi için di • 
ğer kaynakları daha veri~li bir 
hale sokmak ııtırarında bulundu • 
ğumuzu görürüz. 

Çocuk aile ocağından cemiyet 
hayatına mektep yolu ile atılır. 
Mektep çocuğu şekillendirecek, o· 
nu cemiyet içindeki yerini tutmıya 
hazırlıyacak en mühim unıurdur. 
Aile terbiyesinin noksanı karııaın• 
da mektebin vazifeıi iki miıli e • 
hemmiyet kespediyor. Muallim, 
Gene kemali tee11ürle İfaretleme 

bilgileriyle onların mektep kayna
ğından alacakları bilgileri ayni 
zamanda terbiyesine tevdi olunan 
unsura vermek iti ile mükelleftir. 

Gene kemali teesürle iıaretleme 
ye mecburuz ki, beklediğimiz bu 
mühim ve muazzam vazifeyi hak 
kıyle baıaracak muallim kütlesi 
pek mahdut ve randımanı zayıf • 
tır. Bu randımanı matlup derece • 
ye getirmek ise zaman ve eleman 
meselesidir. 
Şu halde bütün ümidimizi son 

iki kaynağa bağlamak 11tırarında 
kalıyoruz. Bu iki kaynağın f evka· 
lide verimli olmasını temin için 
her türlü fedakarlığı yapma'k bi • 
zim için en büyük milli vazifedir. 

irşat ve tenvirle meşgul olan ye
gane içtimai teşekkülümüz Hal
kevlerimizdir. Bunların verimli 
faaliyetini takdirle kaydetmekle 
beraber sahalarının nispeten mah· 
dut olduğunu ikrarıı mecburuz. 
Ve onların ulaıamadığı noktalar
daki irıat ve tenvir vazifesini de 
elimizdeki son k:ıynaktan yani ga 
zeteler ve ıair ne§rİyattan islemek 
ıstırarında kalıyoruz. 

M. Gayur 
-Devamı yedinci sayfada-
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HABR'in 
hiklyeleri Alev duvar 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkraları bize gön

dereceklerin yazılan; burada neşredi
lecektir. Yalnız bu hkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lUımdır. 

Mühe:ı:dis ve kimyaker Antoni, 
sağ yanında kocaman bir kutu sa
rı tuz, sd yr,nında bir şişe dolusu 
mayi, yere çömelm1~, saatkrdcn 
beri topn.~a bir şeyler araştırı

yordu. 
Ce;,n~i Amerikanın bu kurak ve 

ank .. .lhilinde petrol madeni ara
yıp bulmağa gelmişti. Epeyce mu
vaffakıyet te elde etmişti. Şimdi 
artık ehemmiyetli denecek bir ser
veti vardı. Parasını, şimali Afri
kadaki bankalara yatırmıştı. Sn -
hilde daima emrine müheyya mo· 
törü mevcutlu. Fakat, araştır -
malarına devam ediyordu. 

İstikbal içi'l geniş planlar ha -
zırlamıştı. Bunların en başında 
Maria ile evlenmek vardı. 

Fakat Maria .• Ona kavuşa bile -
cek miydi? Biçare kız, petrol iş -
lerinde kendisinin şeriki ve bu 
hücra kırların alikıran baş keseni 
olan Arturun esiri gibiydi. 

Sakallı, iri yarı, terbiyesiz küs
tah ve bir dev kadar ku"vdli olan 
Artur, nrncn 7." lesi M"ı ia:;ı, tözde 
himayesi altına almıştı. Fakat, onu 
hakikatte son derece kıskanırdı . 
Genç kızın kendisini sevmediğini 
anlayınca "bari diğer bir erkeğe 
gitmesin!,, felsefesini güdüyordu .. 
"Bir gün olur, başkasını bulama • 
mak yüzünden elbette beni se

ver!,, diye düşünüyordu. 
Fakat, Maria, amcazadesini 

se' mek şöyle dursun, bu kaba sa • 
ba herif tE"n ne ·ret -.1 i y'>rclu. Çok
tnndır burasını bırakıp gidecek -
ti. Avrupada, Amerikada sefil 
olmak, bu küstah adama esir ol -
ınaktan elbette daha iyiydi. Fakat, 
neye er iniz ki mühendis Antoni -

nin muhitınden ayrılamıyordu. Zi

ra, bu adamı son derece seviy~r -
du. Ancak uzaktan uzağa bakışa
rak, giilüşerek, -ilam aşk etme -
den- anlaşmışlardı. Maria, mü -
hendis de kendisini delice sevdi -
ğine emindi .. 

Sanki konuşmaksızın, şu nokta
da mutabık kalmış gibiydiler: 
Antoni, bir iki sene daha burada 
çalışıp art•k servetini son haddine 
getirecek; sonra kacacaklar ö
mürlerinin sonuna kadar r:hat 
yaşayacaklar .. 

İşte böyle bir emel beslediği 
içindir ki, Maria, dişini sıkıyordu. 
Kimyaker de, bütün gayretiyle ça· 
lışmaktaydı .. Nitekim, şimdi, top
rak üzerinde tetkikatla meşguldü, 

Birdenbire, kulağına bir at na
lı sesi çalındı .• 

Dönüp baktı. Ve, yüreği hızlı 
hızlı çarptı: 

- Maria.. -diye gözlerini tes
tekerlek açtı.- Siz, burada yapa
yalnız, ha? Daha ilk defa olarak 
Artursuz evden ayrılmak cesareti
ni gösteriyorsunuz. Fakat, bunu 
niçin yaptınız?. Kendisini nasıl çi
leden çıkartacağınızı düşünmiyor 
musunuz?. Size de, bana da yap • 
madığını bırakmıyacak .. Onun ne 
kadar kıskanç ve mütecessis oldu
ğunu biliyorsunuz .. 

B·ı· A ., · - ı ıyorum, ntonı ... -dıye 

genç kız, heyecanla cevap verdi.

Fakat, artık hu adama dayanamı. 
yorum .. Her şeyi göze aldım .. Al • 
lah aşkına .. Allah aşkına beni bun 
dan kurtarın ... 

Genç adam: 
- Sahi mt söylüyorsunuz? -de 

di.- Bana karşı hafif bir mu -
habbetiniz olduğunu bilirim. La
kin h8yle bir karan bugün vere -
ceğiniz hiç tc aklımdan geçme -
mişti. Memnuniyetle, Maria .• Mo· 
'örüm sahildedir .. Binip Mortis a-

t 

dasına geçeriz .. Oradan da akfam 
üzeri bir vapur kalkıyor. Burada 
nemiz varsa kalsın .. Şimale gön
derdiğim küçük servet bizi milyo
ner gibi değilse bile, orta halli iki 
Amerikalı gibi yaşatmağa kafidir. 
Biribirimizin yanında bulununca 
milyarderlerden fazla mes'ut olu
ruz. Ömrümüzü burada çürüte -
ceğimize .. Hem belki başımıza da 
bir felaket gelebilir .. Bu adam .. 

Genç kız, mihaniki bir surette: 
- Bu adam.. -diye titriyerek, 

başını, geriye doğru çevirdi .. 
Ve, tepeden tırnağa kadar ur • 

pcrdi: 
- Geliyor .. - diye fısıldadı: 
- Kim?. 
- O .. İşte, kımıldanan minimi-

ni gölgeyi görüyorsunuz. Bir sü
vari be .. Bu vakit, bu Allahın kır
larında bu istikamete kim dört na
le gelecek? Benim kaçtığımı anla
dı. Takibe koyuldu .. Eyvah. Atı 

bizimkinden mükemmeldir .. Hem 

274 - Biliyor mu idi 
Gemi batmıştı. Denizin üze .. 

rinde küçücük bir saldan başka 

bir şey yoktu. Salın üzerinde du
ran bu iki kişiden maada herkesin 
boğulduğu anlaşılıyordu. 

Rüzgar ve akıtnı salı meçhul u· 
foklara doğru sürüklüyordu. Kaza 
zedelerin biri ihtiyar, alim kılkılı, 
diğeri çapkın, külhanbeyi tavrın· 
d,, idi. Bir ara ihtiyar inledi: 

- Rüzgar ve akıntı bizi müte
madiyen engin denizlere doğru a· 
çıyor. İmdadımıza yetişseler bile 
bizi bulamıyacaklar. Bu şekilde öl 
meye mahkumuz .. 

- Fikirlerinize iştirak edemem. 
Ben bizi mutlak surette bulacak
larına eminim. 

- Nereden eminsiniz?. 
- Gayet basit .. Çünkü on iki 

memleketin Z'lbıtası beni arıyor. 

de, bizim hayvan ikimizi birden p:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::sm. 

götürmek mecburiyetinde! Mahv- Gidilebilecek 
olduk .. Yakalanacağız .. 

~i~~=:~~dedi.- Motörümün eğlence yerleri . 
bulunduğu sahil buraya üç saat SİNEMALAR : il 
çeker .. Tabii şerait altında kaç • iPEK: Kaspa. 
mamıza imkan yok .. Mutlaka tu ... MELEK: Garsonlar şahı. : 
tuluruz .. Fakat, durun.. Arturun ti ELHAMRA: Ben ve imparatoriçe. f 
kurşunları avda bitmitti.. Yenisi H SARAY: Merkez tayyare filosu. 1 
gelecekti.. Dünkü posta paket • i5 SUMER: Atmaca. 1 
l 

· d :a TÜRK: Boğaziçi şarkısı ,; 
:! : a am çocu ıstemıyor. erın en çıkmadı, değil mi?. i ASRI M d k · · ~ 

- Çıkmadı.. i HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-
- Öyleyse, korkmayız.. ~ kalbidir. ! 
_ fakat kemendi var .. Hançe· Ü ŞIK: Budapeştede skandal. ı= 

ri var .. Ve o, üç ayıyı bir yumruk - ~ ŞARK: Satılık aşk .. . . 1 
ta öldürecek derecede kuvvetli • ı ALKAZAR: Dehşet suvarılerı. : 
dir. ALEMDAR: Ankara Türkiyenin 

K
. k k : bidir.

1
. 

ımya er, genç ızın omuzla - YILDIZ: Hata. 
rmdan tuttu. Gözlerinin içine bak-' MllLI: ' Bir millet uyanıyor. 
tı: HALE: (Üsküdar) İstanbul sokak-fi 

- Bana itimadınız var mı?. larmda. İ 
O Elb tt KEMAL BEY: Karmen. ; - oo.. e e... t: 

- Öyleyse, siz burada dura - FERAH: Ankara postası I! 
caksınız ... Ata ben binip FRANSIZ TIY A TROSU: Attik. fi 
b

. k d . d .... . ...._ ••••• ._. ..... _..._...._. .................... . ır yere a ar gı ecegım.. ..: .................................................. . 
_ ! . . edersin, hem de üç buçuk atarsın, 

- Bana itimadmız var mı diyo- değil mi mühendis efendi? .. Sağa 
rum, var diyorsunuz, öyleyse gidi- sola ne beygir sürüyorsun?. Kaça
yorum.. Esasen fazla konuşmamız cak delik mi arıyorsun?. 
kabil değil.. Zira, amcazadenizin Ve, elindeki kemendi sallıyor -
yaklaştığını görüyorsunuz.. du. Bir buçuk, bir, yarım kilo -

Yerde duran şişe ile kovayı al- metre .. Birazdan atacaktı .. 
dı. Kızın geldiği hayvana atladı . Bu müddet zarfında, delikanlı 
Mariayı orada bıraktı.. Ab dört kızı ata bindirdi .. Kendi de bir an , 
nala, yan taraftaki dağın sarp ka- yere iğildi. Bir kibrit çaktı .. Ve, 
yalarına doğru sürdü.. kendi de kızın arkasına sıçrıyarak 

Hile ile kaçıyor muydu? Alçak- hayvanı mahmuzladı .. 
lık ederek kızı, zalim herifin eline Aralarında yüz metrelik bir me
m i hırakmı~tı Bilmiyoruz, Mari • safe kalmış. Dört nala koşan atı • 
anın kalbine bu şüphe girdi mi ? .. nın sağrısındaki Artur, kement -
Fakat, sevgilisinin dört nala uzak· lerinden birini büyük bir meharet· 
laşışına ve can düşmanının ayni le atarak, firarilrein hayvanının 
suretle yaklaşışma baktı ve çok boynuna geçirdi: 
k~rktu.. - Hah hah hah .. - diye kor -

Mühendis, sarp kayalara var
dıktan sonra, gene son sür'atle ge
ri döndü. Kızın yanına vardı. 

Bu suretle vakit kaybedisinin 
manası ne olabilirdi?, Çıld~rmış 
mıydı?. 

Hızla geçerken: 

- Sakın kımıldamayın, Maria .. 
Şimdi geliyorum! -dedi .. 

Bu sefer de, dağın aksi tarafın
da bulunan ve ona müvazi olan 
nehre kadar koştu, geldi. 

Fakat, demin ufukta bir nokta! 
küçüklüğünde görünen Artur, kor
kunç niiralariyle dört nala yalda
şıyordu .. lki kilometre öteden: 

- Namussuzlar.. Sizi yakala -
dım !. -diye haykırdı.- Şimdi i
kinizi de köpek gibi geberteceğim. 
Hah hah haah,. Hem zamparalık 

kunç bir kahkaha daha attı. işte, 
yakaladım .• 

Fakat, kahkahası, ağzında tıkan 
dı kaldı, Zira, dağ ile nehir ara
sınde yerden fışkıran alev bıçak 
gibi bir parıltı havaya yükseldi. 

Kement kesildi .. 

Bu alev, kimyakerin, yere dök
tüğü tozun parlamasından husule 
gelmişti. Şimdi, yerdeki petrollar 
da alev almıştı .. Kaçanlarla kova· 
lıyan arasında ateşten bir duvar 
husule geldi.. 

Arturun hayvanı geri sıçradı .. 
Zalim herif, kemendin kopuk u • 
cunu hiddetle yere attı. Yumruk. 
larını sıkarak: 

- Kaçırdım .. Eyvah, kaçırdım! 
diye inlemekten başka bir §ey ya

pamadı .• 

_(Hatice SIJreyya) 
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N•l11l Te tercllme h•kln mahfazdar 

Yazan: M. Ciayur 
-.41-

Cunıa, Pazar 
Alçı tozunun münasip miktarda 

ıu ile kanthnlmasından husule gelen 
hamur ıüratle katıla,ır ve hacmi ar -
tar. Bu hamuz bir kalıp içine dökü • 
lürıe taıallup eder. Eınayi tasallupte 
hacmi büyüdüğünden kalıbın en ince 
aralıklanna kadar girerek ıeklini ta -
mamen alır. Bundan istifade ederek 
cisimlerin kalıplarını alçı ile alırlar. 

Alçı heykel imalinde kullanılır. Alçı 

tozunun sıcak gomalaka mahlulü ile 
yapılan ba!nuru pek sert olarak donar 
ve cila k1bul eder. Sanayide bu tut • 
kallı alçıya ıtük denir. Stük Mermer 
taklitleri imalinde kulanılll'. 

Kalslyom 
T ebeıir üzerine aıid klondrik 

"tuz ruhu" dökülürse hamızı karbon 
inti,ar eder ve klor kalıiyom husule 
gelir. 

Ca C 0 1 + 2 H Cl = Ca Cl1 + 
C 0 1 + H 1 O 

Mahlul teksif edilince Klor kalsi • 
yom billur haline gelir. Eğer müzab 
Klor kalıiyomdan elektrik cereyanı 

geçirilirse klor anode kalsiyom ise 
katod'a toplanır. 

Ca cız = ( - Ca ) + ( + 2 Cl ) 

Besmer mUbeddili 
MUHTELiF ÇELiKLER - Mü • 

nasip miktarda muhtelif maddeler ka· 

n,tırılmı, olan çeliklerde huıuıi bir 
takım vasıflar vardır. 

Kromlü çelikler çok serttir. Bun
lardan tahrip taneleri, top namlusu, 
zırh levhalar yapılır. Nikelli çelikler 
de öyledir. Yüzde 23 nikelle karı,ık 

çelik miknatıılanmaz. Havaya gayet 
mukavimdir. Yüzde 45 nikeli olan çe
lik te inbisat emsali adi çeliğinkinin 
1/20 ıi kadardır. Bununla rasat alet
leri, tul vahidi kiyaıileri imal olunur. 

Platin tel yerine de kullanılan 
bu çeliğe platinit derler. 

Krom, Volfram, Molibden, Alümin
yom'lu çelikli hamızlardan az müteess· 
ıirdirler. 

KiMYEVi HASSALARI - De
mir, font. çelik, adi derecei hararette 
kuru havadan müteessir değildir. Ru
tubetli hava esnasında betaetle taham 
muz ederek kırmızı renkte pas tabaka
sı Fe2 0 3, 3 H20 tabakası husule ge· 
lir. 

Demiri tahammuzdan korumak i . 
çin ya boyamalı, yalnız sathını taham 
muz etmiyen bir maden ile örtmeli • 
dir. Müstamel boyalann en iyisi ıü
lüyen'dir. 

Bezir yağı ile karı,tırılarak kırmı
zı bir boya olur. Demir kalayla örtü
lerek de tahammuzdan korunur. Ka
lay örtülü demire teneke denir. 

Çinko ile kaplanını' demir galva
nize demirdir. Demir yahut nikelle de 
kaplanır. 

Demir oksijen veya hava içinde 
yüksek derecei hararette yanar ve 
humzu miknatiıii hadid, Fe30' olur. 

Demir hararetin tesirinde kükürt
le, klorla birle,ir. Ekseri hamızlarda 
inhilal eder. Ve bir taraftan idrojen, 
bir taraftan milih husule gelir. 

2 H Cl + Fe = Fe CP + H= 
FRENK MÜREKKEBi - Frenk 

mürekkebi ismi verilen kullandığımız 
mürekkep Kibritiyeti hadid ve tanen
den yapılır. Böyle mürekkeplerde ya
zılar zaman geçtikçe ıiyahla,ır. 

Mürekkebin terkibi ıudur: 
Tanen gram 23,4 
Kibritiyeti hadid gram 30 
Aıid gallik gram 7, 7 / 
Zamkı arabi gram 10 1 

Aıid kloridrik gram 3,5 
Asid fenik gram t 
Su litre 1 
Kırmızı mürekkep: Fukain -veya 

PUdle farını 
roini zamklı suda eriterek yahut kır• 
mızı renkte karmen boyasmı amon • 
yaklı auda eriterek yapılır. Diğer mü· 
rekkepleri yapmak için Anilin boya• 
larına müracaat edilir. 

Demir bir çok mürekkeplerde iki 
kıymetli olarak bulunur. Bu mürek • 
keplere ferro denir. Bazı mürekkep • 
lerde de üç kıymetlidir. Bunlara ferri 
denir. 

Demirin ba,lıca filizleri karboni • 
yelleri ve bumuzlarıdır. 

Demirin en meıhur mürekkepleri 
lsveç ve Norveçte kesretle bulunan 
humzu miknatisii hadid = Fe' O', 
Elbe adasında güzel billurlar halinde 
bulunan olejiıt demir veya humzu 
yeknimi hadid = Fe' 0 1, Ingilterede 
kesretle bulunan karbo;,iyeti hadid; 
= Fe C 0 1

, arzın her tarafında mü • 
teneHir olan Pirit = Fes2 dir. Demir 
insanın kanında da vardır. BüyÜk bir 
adamın vücudünc?e takriben 7 gram 
demir mevcuttur. 

iSTiHSALi - Humuz veya kar • 
boniyet halindeki demir kömürle birlik· 
te teshin edilir. Karboniyetlerin ha· 
raretin tesirinde tahallül ederse ha • 
mızı ı.arbon intışar cll.... Humzu ha• 
did haııl olur. Kömür bü '·-··-- ı. ~ 
eder ve demir serbest kalır. 

2 Fe' 0 1 + 3 C = 4 Fe + 3 C 0 1 

Fe1 0 1 + 3 C O = 2 Fe + 3 C O' 
Demirin bu suretle istihsali için 

"yüksek fırın" denilen teıiıat kulla • 
nılır. 

Bir yüksek fırın 24 saatte vasati 
olarak 70 • 100 ton Font husule geti· 
rir, buna mukabil 100 ton kok kömü· 
rü ve 300 ton filiz madeni ıarfolunur. 

DEMiR iMALi - Font'u saf de
mire tebdil içiıı havi olduğu karbon, 
kükürt, fosfor ve siliıyomu ayırmak 
lazımdır. 

Bunun için demir reverber fırının• 
da kafi miktarda kils ile kanştınhP 

hava temasında ıiddetle ısıtılır. Bu a· 
meliyata püdlaj denir. 

ÇELiK iMALi - Çelik sanayide 
üç suretle imal olunur: 

a • F ont'un kömürünü kısmen ya· 
karak. 

Demir dökmiye mah•U• 
kahp 

b • Demiri kömürle inhilal ettire • 
rek. 

c • Font ve demirden mürekkeP 
mahlutü beraberce izabe ederek. 

"dle a - F ont'tan yapılan çeliğe pu 
çeliği denir. Müzap font, püdle flf'I • 

• t tul•· nında cereyanı havaya tabı u 
rak teshin suretiyle yapılır. . 

b - Semantaıyon çeliği saf deınır
den yapılır. Bunun için çelik yapıla~ 
cak demir, toz kömür. kül ve ıne•ad 
havaiyeyi havi sandıklara konarak ..d • 
semantaıyon fınnlannda uzun JllU 

det teshin edilir. 
S• ı·w• ••-..tell c - ımenı Marten çe ıgı: lY ... • 

Simenı fırınında eski demir pa,çalat' 
veya paslı Fontları izabe etmekle ya· 
pılır. 

··Be•· 
Beımer çe1iği: Font ile dernırı 

mer f ınnında karııbrarak imal o111
• 

nur. 
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tlçileri~- ·p;rvasızlığı Çin· lm-
Paratorunu hayrete düşürdü 
,, ~ 
1Jİze bir sandık pagıf alıtımızın top-
~<ı.klarından vereceqim,esir olarak ta 
4-5 kumandan lıediqe edeceğim,, 

~;illreti Muh ı.mmedin ölmesin • böyleJikle tesir yapmak istediğin- leye bir çarei hal bulduklarını his
~ daha bir asır geçmemişti. den bütün h:ızırlıkları ona göre ıediyorlar. ve bunu merak ediyor-
.qıı.7 Orduları dünyanın c!ört bir yapmıştı. Elçiler, ba§tan aşağı lardı. 
td ,1tıa yayılıyordu . Bu yayılan 1 altına ve gümüşten mürassa elbi- Çünkü emir Kuteyben=n fikri 
il: iltın b:rini de emir Kuteybe seler giymiş Çin ümerası arasın • gayet kat'i idi. Ve onlara bu fikri 
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l&lUiJL1R{1'0~ 
Ev işlerinin yeni 

mimarisi ve döşemesi 

ije ed ~yordu. dan geçip te göz kamaştıracak de gayet açıkç:ı söylemitlerdi. Bu 
~il;life Abdülmelil<in oğlu Velit recede pırlantalarla süslü olan im- kadar kat'iyyet kar§ısmda Çinli· Artık kadın elbiseleri gibi, ev yapmak, ev dö§emek modaları d~, 
~% 1ndan Horasan valisi o!arak paratorun tahtını gördükleri z:ı • ler nasıl bir tevil yolu bulabilirler- gün geçtikçe değişmektedir. Yuka rki iki resimler, son gelen Avrupa 
~~t~~ edilen bu kumandan, ekse· man gerçi biraz tataladılar. Fakat di. gazetelerine dercolunan ev içi zevkini tasvir ediyor. 

~·'nı ınüslüman olmuş Türklerin bu depdebeden kat'iyyen hayret Mer~kları uzun sür1?:ed!. Bi~_az 1 avsiye etmiyeceği- Bir akşam tuvaleti 
\~l etti.ği b~yük bir ordu i1e Çin etmemi§ gibi göründüler. sonra ımpantor kenc!..ıerıne don- k .t 
~ sya ıçlerıne doğru akmbr ya• lmpar:ıtor kendilerine kartı dü: miz bir ıya, et 
atdu. hürmetini göstermek için onlara - Meseleyi hallettik elçi efen • 

'tdu a~ın~ar, o der.e~e müessir olu- fazl~ca iltifat etti ve neticede şu diler. istediğiniz olacak. Emir Ku-
u kı bınlerce kııılik Çin ordu. sualı sordu: teybe istediği feylere sahip ola-

ı h· 
'il lt ş~y yapamıyo~'. ve selame- - Emir ı<:uteybenin bizim üze• cak. 
~k fırarda bulabılıyorlardı • rimize savletınden ve bizimle harp - Allahın izniyle ~lacağına 
~ lllütem:ıdi galebeler emir etmesinden maksadı nedir?. Biz • biz de eminiz .. 
~İt )beye büyük bir gurur ve ki • den ne istiyor?. - Şimdi sözlerimi dinleyin .. 
İ)'l:ttıni§ti. Haddi zat"nde kendi- Elçi imparatorun bu sözüne Gene halen elimin altınd:ı e'li alt-
fİıli ~taber çalı§an Türk askerle- g:ıyet kat'i ve tok b:r sesle cevap mış bin k:şilik muazzam ordular 
~ l? Oir eseri olan bu mütemadi verdi: var. Emir Kuteybeye karşı mem-
.tffakıyetleri tamamiyle kendi - Halife Velit bin Ahdülmeli- leketimi müdafaa edebilecek ve 

{~ deh~sı z:ınnediyordu. Bu iti • kin valisi emir Kuteybenin arzusu dayanabilecek bir vaziyetteyim. 
\ lna.ıyetinde bu~unan hemen paytahtinizin toprağını ayağiyle Bununh beraber harbetmek iste· \';i tahkik ediyor, kırıyordu. çiğnemek, ordunuzun belli haf • miyorum. Sulhan uzlaımayı tercih 
~: er Ye sair ümera kendisinden h ktımandanlarını önünde zincire ediyorum. Halbuki sizin emir pay. 
\~ 'r Çekinirler, o kad:ır korkar- vurulmut olarak görmek ve siz tahtın toprağım ayağiyle çiğne • \ki hiç biri yüzüne bakmağa den h:ıraç almaktır. meğe yemin etmiş. Biz öyle bir 

tt edeme:ıdi. Çin İmparatoru elçilerin bu de- çare bulduk ki hem çarpı§ma"llıza 

1 
~ a·· rece cür'et gösterebileceklerine mini olacak, hem de sizin emir Artist Mae Clarke, orojinal tu· 
' ı.ın yeni bir muvaffakıyet ka- kat'iyyen ihtimal vermiyorlardı . ahtini tutmut olacak.. valetiyle.. \) 
~tlar, on bin ki§ilik bir Çin or·ı Onun için bu sözler karşısında e- - Bu çare nedir?. Öyle kıyafetler vardır ki, hem 
~ u Yarım saat içinde bozup ön- peyce afalladılar. imparator - Gayet basit .• Size bir sandık sade pek mahdut kimselere yakı· 
. 6.t;~~tuşlar ve altı saat kovala· Şv:ın - Şu - Hey' in kendilerini içinde paytahtımızın toprakhrın· şır, hem de, bunları giymek için 
~ 1• derhal idam ettireceğini umuyor.. dan vereceğim. Ayni zamanda e- pek çok paraya ihtiyaç vardır. 
~b galebenin şerefine emir Ku- )ardı. sir olarak ta dört beş kumandan Böyle elbiselerin pek usta terziler 
~~ıt Receleyin büyük şenlikler Maamafih Çin imparatoru da hediye edeceğim. Bunları emiri • = ==-=========== ===
~~ lllctsını emretmİ§ , bunun üze- ilk önce bunu dütündü. Fakat bu nize götürürsünüz. T opnğa basa- Horasana dönmesi için emir ver _ 
~d:ıınç yüzlü neferler yüzlerce takdirde emir Kuteybenin ertesi rak ve kwnandanlarımızı zincire di. 
~t1 l' ateşler yakmışlar ve dağ • günü bütün kuvvetiyle hücum e- vurup öldürerek ahtini yapmıı o· Fakat artık Kuteybenin yıldızı 
~~lteten naralarh ortalığı deceğini ve korkunç katliamlar lur. Haraç me~eleıi de kolay. Bir sönmüştü. Halifenin değişmesin. 

Gloria Swansonun giydiği bir ak· 
şam tualeti. 

Hafif bir giyiniş 
't\ tlç, fakat mert ve asil bir y:ıpacağını düşünerek buna ceıa • §eyler verebiliriz. den istifade ederek kenidainden 
~~ boğmuş' ardı. ret edemedi. Açıkçası korkuyor • -ElÇiier kat'iyyen böyle birce .. 

tı;ıt it l<uteybenin yıldırım sür- du. vahı beklemiyorlardı. Bundan do· 
f~il:i~ içlerine doğru savleti Elçilere cevap verdi: hyı şaıaladılar. Fakat imparator 
~~ tı ınüthiş bir merak ve en- - Biz emirle harbetmek ve Şvang - Şu - Hey'in sözleri ga· 
~~ düşürüyordu. kan dökmek istemiyoruz. Halbuki yet açıktı. 

~t.ıı h,Yet Çin imp:ıratoru siz kavgadan bahsediyorsunuz. A· itiraz edemediler. Ve bunları 
~tıt'Şu - Hey bu kuvvete caba aramızda uyuşmamıza imkan yüklenip Kuteybenin yanına var -
~~-- ~Yantıyacağını kestirdikten yok mu?· dılar. Meseleyi olduğu gibi anlat• 
1 't~ 'llleybeye bir mektup yaz· - Ben size e~ir Kuteybenin tılar. 
\.~~~Usunun ne olduğunu sor· söylediği sözleri söyledim. Her Osıral:ırda Halife Velit ölmüş 
~ 'tt it l<uteybe impar:ıtora ce • halde malumatınız vardır. Emir ve yerine kardeşi Süleyman geç • 
\llıı~ rllıesi için adamlarından söylediği sözü yapan bir adam - mitti. Süleymanın takip ettiği po
,b~ ttteai gün elçi olarak Çin dır. O bir şeye karar verdi mi litika ağabeysininkinden büsbütün 
\ ~\tı.~~0tunun yanm:ı gönderdi. muhakkak surette y:ıpmak ister : farklı idi. Meseli Çin ve orta As
, \ ~eıle_r elçileri büyük bir dep- Nitekim, emir Kuteybe paytahtı • yada bir çok muvaffakıyetler ka· 
~· lltlbıraz da korku ile karşıla• nızın toprağını ayağiyle çiğneme- zanan emir Kuteybeyi çekemiyor
\ ~ı ~ l>«l~atorla konuşmadan ğe aht etmiştir. du. Bundan dolayı Kuteybe vazi· 

·~~· tt:~dılerine ziyafetler ver • Çin İmparator~ bu söz1er üze- yeti biraz tehlikeli buluyordu. Bu
~~~ ın.tilere, topl:ıntılara da· rine yanma devlet adaml:ırmdan nun üzerine Çin üzerine daha faz .. 
~.~~l'.tk, bir takım kıymetli he • bir ikisini çağırdı. Onlarla kafa la yürümeği ve askerini dağıtmayı 
\,.

1 hu)~·etınek istedilerse de üç kafaya vererek konuştu. Bir müd- muvafık bulmadığından geri dön
~'~itı.i llk bir kat'iyetle bunların det münakaş:ı ettiler. Bu esnada meğe karar verdi. 
~~irı re~detti. Nihayet onlar da kısa boylu bir rahip imparatorun Bir sabah erkenden çuvalla ge
~ '~, Rozlerini böyle şeylerle yanına yaklaşarak ona bazı sözler len Çin paytahtı toprağını yere 

~tl ~1Ya.caklarını kestirdikle .. söyledi. Diğer adamlar da bu serperek üstünde :ıtiyle dolaştı . 
tiıı .••ta.rdan vaz geçtiler. adamın sözleriyle çok alakadar Esir kumandanlara kat kat zincir 

~~ ' :-ıP!ll'atoru emir Kuteybe oldular. Nihayet hepsinin yüzün· vurarak işkence yaptı. Ve impara
\1~Fitı.t~~~r elçisini ertesi sabah de memnuniyet hatları belirdi... torun ilk taksit ve hediye namiyle 
~ ~lti. ayık bir tantana ile ka .. Üç elçi Çince konuşmalardan bir gönderdiği elmJ.sları, altınları 
' t lınparator hunların ö- !Ully anlamıvorlardı. Yalnız mese- heybeıine doldurarak ordusuna 

~~lld" . ~ ,,, . ' 
••ani ağır aatmak, 

tirtir titriyen h:ılk tamamiyle a • 
leyhine dönmü§tÜ. 

Halbuki Kuteybe bunun far • 
kında değildi. O kendisini hala 
çok kuvvetli zannediyordu. Bunun 
için bir gün kendisine halife tara· 
fından azledildiğine dair bir kağıt 
geldiği zaman tereddüt etmeden 
isyan etmiye ve ordusiyle h :ılife -
nin üstüne hareket etmeğe karar 
verdi. 

Emirin halifeye karşı isyan et
tiği haberi yıldırı.m sür'atiyle etra .. 
fa dağıldı. Fak'lt halkı kendisine 
sevdirmiyen bu kumandan az va • 
kitte ne dereceye kadar aldandığı
nı anladı. Çünkü meyd:ına diktiği Sinema artistlerinden Mae Clar
isyan bayrağının alt!Da beş altı ke'in bu siyah şapkası bu beyaz 
kişiden maada k imse toplanmadı. yakası ve siyahlı beyazlı entarisi 
Bu vaziyet kendisinin çok ağırına şık değil mi? Basitlik içinde gü-
gitti. zellik !.. 

Ve nihayet bir gün parmağının~~:::~-~~---!!!~~~~~~~~~~~ 

b. · t" ·1 b" l k. 'l'k d e lmden çıkmış olması da lazım· 
ır ışare ı ı e ın erce ışı ı or u- d . . . .. 

l h k t t. b '" ""k k rr. Aksı takdırde, gıyen gulünç 
arı are e e ge ıren uyu u .. 
andan sarayında otururken üze- mevkie düşer. Zira, az elbisesi o

~ne hücum eden halk, gerek ken - lan biri, bunları uydurma kabilin· 

disini ve gerekse on bir oğlunu ve den yaparsa, güzel olmadığı gibi, 
kardeşini bir d:ıkikada parçala • daha ilk giyişte, beyaz yaka ve 

dılar. ç içekli hileıikler kirli bir sefalet 
QözlUklU adam m:ınzarası arzeder. 
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~I r o Karadeniz Korsanları o 
Ha~~ ve•lkalan ta•nlf eden ve birbirine ba§l~an •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 
Cie~en kısımlann hulasası ı Tayfalar geminin güvertesinde! 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada toplanmıılardı .• 
Cie~en kısımların hullsası -Neye dair?. Çar Nikola zamanında esirci Ali baba Çarın muvaffakıyeti ve d:>.ima 

MU.tarakeden sonra Istanbulda A- İlh3mi, göz ucu ile Fatma. Nüz· iki memleket arasında kadın ticareti Allaha dua ederken yakalanan rus 

20 .. s-934 Her llaldu ma.lıf11&dar Tefrika: 67 ( 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar heti iıaret etti. Bununla, ancak yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is- gemiciıinin ceıedini direkten in • 
vardı. auntar yorulmadan, bıkmadan ya!nız kaldıkları zaman aöylene • minde birini küçükken hadım yapmış- dirdiler. 
mütemadiyen çalrıryorlardı. Leyhte tr. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız-
çabıanJardan bir grupun içlerine aldık- bilecek bir mesele olduğunu an • lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf- Petroviçin emriyle gemi direği-
lan llhami ismindeki genç Glatada latmak iıtedi, Bu, hiç fÜphe yok kasyaya gidiyor. Tiflistc valinin kona- ne asılan gemicinin elleri ve kol -
Ariyan hanına tercüman diye yerleı- ki, ıöylenecek bir ıey olmadığın· ğında (Fatma) isminde çok güzel bir ları bığlıydı .. 
miıti. Park eflenceıinde tesadüf et- dan Bekir Sıtkıyı ıiddetle alaka· Gürcil kızı vardır. Ali baba bu km Petroviç tekrar bağırdı: 
tiği Fatma Nüııhetle aralarında tiir ııe- dar edecek bir yalanı hemen ha· kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem _ Denizdeki balıklar açlıktan 
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev l d v d d isminde bir gençle çalııryor. Bu genç, 

zır ayama ıgın an 1 • biribirlerini yiyorlar. Haydi, ne 
sahibinin oğlu Fatma Nilzhete Şahin H--im kendiıinden umulan ze • Ferhadın arkada§ldır ve Ali babadan d 
kehyanın kahveıine giderek onunla ve "7 intikam almak üzere Istanbuldan Tit- duruyorsunuz? Köpeğin cese ini 
arkadaılarile temasa geçmiye çalıı- kayı hemen gösterdi: lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır- denize ataanız a?. 
mııtı. Gü!el'ek: mak ve Ali babayı ele vermek için ter- Tayfalar gemıcımn cesedini 

Bu adam uzun bir mUdavemetten - Ha ... ha .. Şu mesele, dedi.. tibat alıyor. hep birden yakaladılar .. Ve deni-
sonra, Şahin ile anlaımıya çahgmış; E t 1 Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-- vt-, fU mese e... ne attılar 
fakat ,Kahyanın arkadaılan tarafın- _ Bunun üzerinde bir baıka za- tcrsburga getirmiılerdir. Ali baba sa- " b 'd 
dan yUz verdirilmemiıti. Kahya atlat- rayın zindanlarında işkence görüyor. Mehtaplı, aydınlık ir gece 1 i. 
mıya çah91yordu. man konuıuruz. • Bu esnada RUstem Bey Tifliste Ça - Korsanlık yapan Ruı gemici· 

Hatim k aranlık ruhlular- Aradan bir hayli zaman geç • rın gözdcsile beraber ya~amaktadır. leri Sivaıtopol açıklarında dola -
dan biriydi. Bütün endite • ti. Bu müddet zarf mda, Fatma Ali baba bu sırada zındana girip şıyordu. 

Nu .. zhet hemen hemen yerinden çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya· Pet · 'k' d nherı' bu •a leri vatanperverlik maıkeıi altın • rovıç, ı ı ay a .. " 
Pek Uzakla!!.madı. Arada sırada, u· kalandı. Ve. m_illdzim (Petroviç) Sivas- h'll d b' k.. h k 

da beı on para vurabı.lmek ve ı·ıte :r ı h 11 d d b 1 er e yanına.mıf ır oy ıra • 
k k d

. . d v kl tapo sa ı crın e onanmanın aıına k I p . 
böyle teşkilat peıinde koıarak, :ta tan en ısıne ogru ya aşan geçerek ikinci bir Ştanka oldu. mamııtı .. Çar Ni 0 a, etrovıçin 
vurduklarını kolayca ve rahatça tanıdıkları için ayağa kalktı .. On - yaptığı tahribat ve bhrikattan 
yiyebilmekti. Kendileri ayarında ların yalnız ellerini sıkmak sure • - 42 - haberdar oldukça hiddetinden 
bir kafadarları d:ıha vardı. Onun tiyle iktifa etti: - Eyyy. Naaılıın bakalım? küplere biniyordu. Diğer limanlar· 

Mecır Tom'un Fatma Nu""zheti y · 1 __ ki d d 1 k h b' d b l d 

ye bağrıyorlardı. ..
1 Ştankanın bu havalideki ko 

lülere teneffüs ettirdiği hürriyet 
havası, en uyuşuk kanlı ihtiyarla.1'1 
hile harekete getirmi§ti. , 

- Ştanka denizlerde bizim iç!" 
k . ını•· 

dolaşsın da biz karada mis ın 
kin oturalım mı?. 

Diyerek, köylerden kasabalar" 
doğru akmağa batlıyan köylül~r : 
Rus inkılapçılarının büyük şehır 
lerde ve bilhassa Petersburgta rıe 

k . d"kl . . .. v ... jı:ler· yapma ı ste ı erını ogren ... :s 

di. 
Köylüler karıılarına çıkan ks • 

zak askerlerini silahla kışkırt~ • 
rak büyük ~ehirlere doğru iJerh 
yordu. 

Petroviç bir akıam Odeıa li ' 
manına yaklaşarak hükumet biıı~· 
• 1. . 'k ı!h bt' ına ve va ının ı ametgö ına 
rer gülle savurmu§tu. 

itte, bu iki gülle bir kaç i~fJ 
içinde Rusyayı alt üst etınd" 
kafi gelmişti. 
Çar Nikoladan bir çok vak'•1•~ 
sakladıkları h:ılde bu hadiıef1 

adına da nahiye müdürü Mehmet tlaue er e o aıma of ır ıe· a u unan onanmaya mensup 
Ali diyorlardı. Bunlar h~ bir tor· buraya çağırmasındaki sebep ne hayat olsa gerek .. O ne?! .. Göz • gemilerdeki topların bütün kama • 

1
, 

nadan çıkmıı a~aml:ırdı. olabilirdi. eKndiıil& hiç kimsenin lerin dıtarıya fırlamıı .. Dilin çe - larını çıkartmıt ve gemilere çara Çar, Odesanın Petroviç tat 
1
, 

saklayamamı§lardı. 

ti hami, bu yaratılııta bir ada. konuftuğu yoktu. Hatta alakadar nenin üıtüne ıarkmıt !. Nen var ? çok sadık zahitler tayin etmiıti . fmdan topa tutulduğunu haber,,. 
mın hazırhyabileceği planın ehem olan bile.. Ne oldun?. Bu yükselmeden ınem· Çar bu müthiş hadisenin alev - lınca, teşrifat nazırını yanına ç 
miyet derecesinin bir sıfır oldu· içerideki salonda danı bütün nun değil miıin? Heyyy t:ıyfalar ! lenmesinden ve diğer gemilere de ğırdı: er. 
ğuna in:ınmakla beraber, bu pli.. tiddetiyle devam ediyordu. Foka· Artık yeter. Bana fenalık yapmak sirayet etmesinden korkuyordu. - Dışarıda olup bitenierd 1· 

t f ı 1 d d t . . k. v• d" . d" k p . ç b d' . . beni neden haberdar etmiyor•ısJ'. nın elde edilmeıi itini üzerine al- rotun a11 a arın a, anı an yo • ıstıyen 1u opegın ceıe ını ıre - etrovıç, ann u en ıfesmı tııl 

mııtı. O, elde edeceği ıeyi bir hiç rulanlar hep bu büfeye kofuyor - ten indirin!.. öğrenince uzak limanlardaki do - dedi. Petroviç Odesayı topa ··yiil' 
olsa bile bunu temin etmek vazi- lar, kimisi çay ve bisküvi alıyor , ===m uaıwwwwww:tatiıımıaamm• ,. ==w• -·· nanma zabitlerine birer mektup muş .. Köylerden bir çoğu b&J),.t'' 

fesiyle mükellefti. kimiıi, köıe maıalarda oturmayı getirememiıti. Kendisinden ıak- göndererek kendilerini çar aley - tehirlere akın ediyormuf. BııP aı1 
Hatimin, Bekir Sıtkıyı takdiri· tercih ediyordu. ladığı bir çok hakikatleri olduğu hinde iıyana davet etmiıti. dan bana niçin bahsetmiyor•" 1 

nin aruını aoiutmadan: Yan masalardan birine yerle· muhakkaktı. Petroviç, (Ştanka) nın yap - Petroviç hükGmetten ne iıtiY0' 
- Muhakkak, dedi. Kendiıiyle ten bir ıevil llhaminin nazarı dik- madığı itlere de teıebbüı ediyor, Köylünün derdi nedir? .. 

Dııarıya çıktı. Az aonra içeriye re 
gÖTÜfmek kabil olmaz mı acaba? katini celbetmişti. köylülere silah dağıtıyordu. Kırım Teırifat nazın JfoiJCtl ,,t 

girmeden, kapıyı boydan boya ör· mütebasbıs bir adamdı. F~ ~ 
Bazı itlerde belki kendisine yar· Bu adam, hemen hemen hiç bir ten büyük ve ağır kadife perdenin ıahillerindeki köylerden bir çok· ·,ey· 
dımım dokunabilir. §eyle alakadar görünmiyordu. aralığından gözetl&di. Bu vaziyet. larında çarlık memurlariyle köy· herkesin diline düıen bu ha<h 

- Görüttüreyim, llhami. Ama Yalnız ara ııra Fatma Nüzheti ıü- k 1 b Ik lüler arasında mühim müsademe gizleyemedi: .1 .. te çok a maıınm e i nazarı dik dı " 
ancak ben d;Jndükten sonra olur. züyor ve ona hiç kimsenin farkın- k lb d d ek ler olmut ve bu müsademelerd; - Petroviçin ve köylünün. j' ati ce e eceğin en ç iniyor • D 

-Yazık .. Ben de bugün bilhaı· da olmadığını umduğu bir za • du. Fakat hiç olmazıa küçük bir müstebit hükUmet memurların - ği birdir, haımetmeap ! Hep•' .,11t 
sa Bekir Sıtkı ile görüımek ve o· manda, aol gözünü kırpıyordu . sırra aıina olmak arzusundan da dan ölenlerin adedi göze çarpa • hürriyet istiyor. Hepsi de "eh lı~ 
na b:ızı feyler söylemek için sana Sandalyesi Fatma Nüzhetin aan • geri kalmıyordu. cak kadar çoğalmıttı. Aleksandr Hazretlerinin ç~ıl 
gelecektim. Keıki gelseydim. dalyesine pek yakındı. Belki de llhaminin enditeai botuna çık • Köylerden bir çoğunda ufak tahtına oturmasını istiyor. S r 

- Ya .. Çok iyi .olurdu. Ondan dirseğiyle ona talimat veren biriy· bir bıçak tatıyanın bile cez.uı sür- ıize nasıl ıöyliyebilirdim, hatıl'e 
mamıştı. itte yan masada oturan 

ayrıldım ve dog"ru buraya geldim. di. Uhami, hissettirmeden dikkat- F · gündü. Hiç kimse silah kullan • meap? . .. e='' atma Nüzhet, bir taraftan Hatım , 
Bugün kendisiyle tam dört saat li bulundu. Bunda aldanmı§h. A- d mazken, timdi, iki J0 andarmanın Çar Nıkola at- püıkurıı' ile konu§urken, diğer taraftan a -:r 
beraberdik.. damm, iki dirseg" i de önündeki ma ıindirdiği koıkocaman ve kalaba başlamı"tı. ayağiyle, hu adama iıaret veriyor- ır ete' 

hürriyet 1 - Ne ıöyliyecektin?. saya dayalıydı.. lık köylerde memur ve jandarma - Ben kimseye 
- Sonr~ anlatırım. llhami, ehemmiyetsiz bir §eyi duİlhami, Fatma Nüzhetin bu ha _ adedi mütemadiyen arttılıyor • mem .. t:li"' - Mühim mi?. bahane ederek masadan uzaklaıtı du. Fakat, aıa.yi• aene eskisi gibi Diye bag"ırarak giyindi. .. · reketine bir an akıl erdirememiş • ır • 
- Oldukça.. Bu huıuıta hana Fatma Nüzhetin hareketini kont • ti. Bu adam da bütün hal ve ha • kolaylıkla temin edilemiyordu. kam~ısım aldı. ·~· 

ancak o akıl verebilir. Kendisi • roJ edecetki. Petroviçi tanımıyanlar, onu - Aleksandra haber göııde'' reketile bir ecnebiyi andırıyordu . 
nin çok ali.kadar olacağı bir me • Aylardanberi bulundukları hal- O halde?. (Ştanka) nın oğlu zannederek: Şimdi buraya gelsin!. . ~ı 
ıelt>. de, hala onu kafi derecede dile <Devamı var> - Yaıasın küçük Ştanka ! .. di- (Dcvaıııı 

·~~2!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f."f'' 
Masa baıına oturdu. -----kin bu derec~eararı ihtiva edecek za atlatmak dimağını ok§ad•· 
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Aşk ve ma
cera romanı 
nakdi (vı-no) 

Q~en kıaımlann hull•a•ı . 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e-

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. 1ıtc , o gUn, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğnyacağını haber veriyor. De
likanlr, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Falcının ıöylediği, Edibin di
mağında, bir bomba patlayı'ı gibi 
CAnlandı. 

Bütün maneviyatı alt üıt oldu: 
"- Böyle bir ıey, hatta fikir 

ıuretinde hile, dünyada nasıl vil
cut bulur?., diye dü,ündü. 

Otu'E:~ken, birdenbire ayaia 
hah. ~ıtıala olhl~ chfan çıktt. 

t 

Kendi odasına gittiği zaman 
1 

etrafına bir müddet bakındı. Bu-
rası, hayatı, ahlakı ve her feyi 
mazbut bir delikanlının odasıydı. 
Havsalanın almıyacağı hiç bir fi. 
kir, bu duvarlar aruında dü§ünül
memiıti. 

Pencerenin önündeki yiiksek 
masanın üstünde, yığınla kitap 
vardı. 

Bu koltuğa oturarak, Edip, her 
gün aaatlerce ciddi eserler okur· 
du. 

Perde indirilmitli. Odada temiz 
bir koku vardı. Bu da, anneşinin 

ona ne itina ile baktığını, baktır· 
drğmı gösterirdi. 

Bir kitap açtı. nasıl bir izdivaç olurdu ki?.. kat, bunları da beğenmedi. 
Satırlarda bir müddet göz gez- "-Atçı kadınla yahut çama- Öyley&e ne? .. 

dirdi. şırcı kadınla evlenmem mükad- Ne demeliydi?!. ;Je' 
Fakat, okuduğundan hic; bir ıey dermit te onun için müteessir ol· Hakikatler yanında mu~a~,rt' 

anlıyamıyordu. dum !,, diyemezdi ya.. sinin ne zayıf olduğunu bır 
Kendi kendine kızarak: "-Münasip olmıyan bir kadın- daha anladı. ;~ot• 
"-Ahmak bir falcının söyledi· la evlenmem mükadder!,, diyebi- - Hiç bir §ey aklıma gelıt' , 

ği sözlere nnıl olur da ehemmiyet lirdi. Hiç bir şey.. tJ ~ı· 
atfederim?,, diye düfündü. Bu, annesini bir dereceye kadar O derece dü§ünceye dalf11lf bil' 

Sonra: ıaıırtırdı. Fakat, ıeçirdiği buhran sokak kapmnın çabndıjıı1l ~efi~ 
"- Canım, efendim, zaten e- ların derecesi annesinin gözünden duymadı. Duysaydı, Osman 

hemmiyet falan atfettiğim yok... kaçmadığı için, kadına, bu, gene geldiğini anhyacaktı. rıtl' 
Fakat annem, sualler sorarak, öy· gayri tabii görünecekti. Nitek;m bir kaç dakik• ~0.,,,t' 
le musallat oldu ki, benim yerim- Birdenbire aklma geldi: oda kapısı tıkırdadı. içeri hıı 
de en sinirsiz insanlar bile çileden "- Senden gizledim, anne .. di· çi girerek dedi ki: ~il"' 
çıkardı.,. ·yeyim ! Falcı, yakında öleceğimi - Osman Bey geldi efetl 

Düşünceye daldı. söyledi.,, Hanımefendi, sizi istiyor. .' t'~' 
Bu hadiseyi kapatmak için, an· Fakat böyle bir ifadeyi pek hn- Adnan, ilk önce üçüncü. b•~u•' 

nesine behemehal bir fey anlat· şin buldu. Annesi de, kendi gibi, sın mevcudiyetile vaziyetırı 
manın lüzumunu hi11ediyordu. falcıların teıirinde kalmağa nam- leceğine hükmetti. 

İnatçı sükutunu izah edecek zetti. Çok sarsılacaktı. - Peki, geliyorum .. dedi . • cıı~i· 
hiç bir müthit fikir, aklına aelmi- Ağır hastalanacağını ıöylemek Lakin bir korku bütüıı me' 
yordu. te ho,a gitmedi. Bir müddet, me-

Bir izdivaçtan bahıetmitti. Li.- takkatli bir seyahate çıkmak, kn· 
yetini urdı. 



~tr~~2~0,;...;M:;.;;a~y~ı•~1~9~3~4~------~ .... .-wı===~====~~======H=-=A~B=E~R:-=---=--A~k=f~a=m Posta~•~'--=~==~~~===~~==~====~=========~==ı==:s--
~eHUH,--~ _aiüii• ·_: Yö!liim.k Mevduatın Devlet Bankasına alına- Bir kadın komşusu 
-~- -=--~ - .....____ cag"ı haben· yanlıştır nu öldürdü kadıköy tramvayı Niçin istiyoruz? 

h k ka kı 1 -Bat tarafı a thıctl •J'fad.- (Baı tarafı 1 nci aayıfada) (Baş tarafı 1 nci aayıfada) 
Ve a İ t VI CiMi Demek ki cemiyetimizin teki - Ankara, 19 (A.A.) _ Askeri ve iktisadi ıahalarda alınacak milli den tepeden konuımaktalarken ıo 

-.a&t tanlı 1 llncıil •J'fMla- mülü için yegane ço~ veri~li ka:- müdafaa tertibatı etrafında çıkan yanlıı 9ayialar dolay11iyle maliye kakla iki çocuğun kavga ettiğini 
bü;lerin sekiıi dokuzu birden kal- nak matbuat ve neırıyat o mak ~a· vekili Fuat Bey bir muharririmize aıağıdaki beyanatta bulunmuttur: işitmiıler, Münire hanım pencere
kıyor; tekmil yolcuları birden a • zımıelir. Acaba matbuatımız ~ uHazırlanme.kta olan bazı kanunlar arasında mevduatı koruma ka· den çocuk'ara uılu oturmaları i · 
lrp götürüyordu. Her vapurda üç mühim noktayı ihsta ederek vazı .. nununda da tadilat yapılacağı hakkındaki gazetelerde vaki neıriyat, çin biraz ıöylenmiı ve gene lif a 
tramvay kaldırıalar, ıene bu ka • feleri~i ~akkiyle yapıy~~lar .mı?: halkın mevduatmın bir kısmına vaz'iyet edileceği teklinde, bazı bet· dalmııtır. Arad:ın bir müddet geç· 
dar halkı alamaz. Bize yarıyacak. Kenc:hlerınden beklenen verım,, ı hah ıayiaların deveranına ıebebiyet vermittir. Bu havadisin katiyen mİf, çocuklar bir daha kavgaya 
Zira, otomobil tramvaydan daha temin ediyorlar mı?. . . uh yoktur, mesele ıudur: tulufmutlar, bu sefer çocuğu biri 
hızlı ıideceli için bizi tercih eder· lluna kııaca hayır demekle ıktı· Mevduatı koruma kanununun 8 inci maddesi bankaları mevdua- Münire hanımın evine kaçmıı . Mü 
ler. OtobUıler bizim mesleğe çok fa edeceliz,' ye b~. acıklı "~ay.ır,, tın karıılığını teıkil etmek üzere kasalarda muayyen bir miktarda para nire hanımın evine kaçan çocuk, 
fena idi. 

1~ hl.ad ettıi~ 16?ul hırçınlıgı ıle· bulundurmağa mecbur tutmaktadır. Bankalar bu paraları nemalan· k:ıdıncağızın hemtiresinin diğer 
Evlerin kapılarını çalıyorum: dır kı, devletın aıle ocafınds ya - dırmak için tahvil almalarına müıaade edilmeıini müıterek imzalı bir çocuk da komıusu Leyla hanımın 
Avukat Fehmi beyin kayınval • pamadı.iı fa~~\te~~iı meseleıin • imda ile müracaat ederek talep etmitlerdir. Hükumetçe bunları ar· çocuğudur. 

deıi Saadet hanım: - Şifalı1ar de tatb~k ettıihı aa dıyeti. matbu~t zuıunu kısmen olsun tatmin etmek için bu karıılıkların ancak bir k11· Kız kardeıinin çocuğunu da -
için iyi olacak. Buraya otobüı de ve neırıyat ·~ a11n a h~~ermesı- mı ile arzu ederlerse tahvil mübayaa edebilmelerini temin edecek bir yak yem it bir halde gören Münire 
iılemiyor. Hi,. vasıtamız yok. Pek ne lüzum ıörüyor ve uıwmetten k · · ·h d" ·· ··ı kt d' hanım dayanamamı• ve dı"arıya ır • k 'f . d .. 1 anun proıeıı ı zarı uıunu me e ır. T T 

z:ıhmet çekiyorduk. milıpet, dıre tı çızen, b~gru Y~ u Bankalarda muattal ve hareketsiz kalan paraları nemalandırmağa çıkar:ık Leyla hanımın çocuğunu 
Mütekait kaymakam Retat be· ister iıtem~z .ıöıteren, ır mat U• imkln bırakacak olan bu tedbir, bankaların istifadeıini temin edeceğı bir temiz pataklamııtrr. Çocuğu • 

)'İn oilu, sekizinci ilkmektep tale· at kanunu lltıyoruz. cihetle mevduat sahiplerine daha müsait ve faydalı terait husulüne mü- nun döğüldüğünü gören Leyli ha
l,eıinden Selim bey: - Medeni • ~...-.ar;:~!!=======:::;::=M=.::;::G=a=#=y=u=r::::::::= ıaade etmesi itibariyle mevduat esbabının tamamen lehinde netice ve· nım da ıokağa f ırlamıt ve hemen 
yeti ilerletmek için tramvay li· BuJgarİstanda recektir. MeaeJe bundan ibarettir. Bunun hilafında vaki neıriyat ta- Münire hanımın üzerine hücumla 
ınndır. • mamen uydurmadır. aaçlarından y:ıkalamıt ve bir iki 
Hanım nineıi Ganime hanım: V8ZJyet Sennayei mütedavile, her memfC'kette veraiye tab.i tutul.d~iu halde, defa savurduktan sonra diğer 

- Tra.myay iyidir. -Bat t&rafl ı tacı~ bazı mülahazalarla memleketimizd !l bu mevzu, vergı harıcı bulunu· komıular yetiımit ve kavgacıları 
"Yeni Adam,, mecmu:uı sahibi Sof ya, 20 (Huıuıi) - Çiftçi yordu. Ahiren, yeni varidat menbnları ararken esham ve tahvilat te· ayırmııtır. 

••ki müderriı lımail Hakkı beyin hükUımetini deviren G. Çankof ka mettü ve faizlerinin de vergiye tab] bulundurulması vergi iılerinde Münire hanım, yarı b:ı.ygın bir 
refikaıı: - Buranm yolları çok bineılnde nazırlık etmi! olan mü· adalet ve vergi yekununun hüsnü teni edilmeıi noktaıından zaruri gö· halde evine dönmüş ve çabuk bir 
ltoauktur. Bot otomobile biniyor· tekait miralay G. Kimon Georgi • rülmüt ve bu itibarla esham temettüü ile tahvilat faizlerinden hafif su verilmesini iıtemiı. vermi~ler, 
ıunuz. Şifaya ıideceiinizi anla· fin riyaaeti altında teıekkül eden bir vergi aranılması için bir kanun tanzimine karar verilmittir. içmİ§ ve bet dakika kadar geçtik· 
yınc:. '

1

Müıterim V'1 !,, deyip in· yeni hükumet vaziyete hakimdir. Ahiren kazanç vergisi kanunun da eıhamlı tir ketlerde vergi nis· len sonra da ah beynim diyerek 
diriyor. Traınvay pek iyi ohcak. Nazırlar meclisi bu sabah baıve • beti diğer teıebbüsat erb:ıbının vergi nisbetlerine nazaran hafif bu- yere yıkılıp ölmüttür. Vak'adan 
Oğlu Hanettin Hakkı Bey: - kil ve hariciye nazırlarının riya • lunmaıı itibariyle de yeni teklif, bu noktadan da bir müsavat ve teva· h:ıberdar edilen zabıta vak'a ma· 

Köyün hali l,ozulacak. Tramvay seti altında toplan:uak memleke • zün temin eyliyecek ve tahvilat ise yeniden verıi dshiline alınmıt halline yelitmit ve Leyli hammı 
yolları kulılnu ten ıöıterir gibi tin dahili ve harici vaziyeti hak• olacaktır. Yeni layiha, şimdiye kadar kanunu mahsus ile vergiden yakalamıttır. 
dolambaçlı istikametler hkip edi· kında uzun boylu müzakeratta bu muaf tutul mut olan devlet eshamı nın muafiyetini benabık temin ve Münire hanımın beyin saçları • 
yor. Aleyhtarım. . lunnıut ve bazı kararl!l.r almııtır. muhafaz:ı eylemektedir. Buna göre istikrazı dahili, Ergani istikrazı, nın cekilmesiyle öldüğü anlatıl • 

Şimendifer memuru Aziz bey: Nazırlar mecliıinin hu toplant111n Türk üni ve emsali devlet tahvilleri vergi haricinde kalmıttır.,, mıı ~e daha fazla tetkikıt yapıl .. 
- Taraftarım. Tramvay aleyhin - d bazı mühim kararlar alındığı ........................................................................................... mak üzere cesedi bu sabah morga 
ile bulunmak olmaz. Memleketin :yiaaı vardır •• Fak at bu kararl~r Telef on şirketi m Ü dürü dini e nildi naklolunmuıtur. 
ferefidir. hakkında malumat almak kabı! -ııa,.....,., .. .,. ,.,....,_ dilidir. Bu tadil yapılırken hükU - ' 
Kadıköy orta mektep talebesin- olunamııtır. Nazırlar bir 9ey ıöy ğu anlaıılmıtlır. Fuat bey bu aa· meti elyevm Cümhuriyet Merkez r HABER 

den Nurettin, elektrikçi Fethi, 1- lememektedirler. Baıvekil G. Geor hah on buçukta adliyeye gelmiı, bankasında mürakıp Nureddin B., 
lalyan liıeıinden Emin Ali Bey· gife müracaat ederek bu sabah • on ikiye kadar ifadesi alınmııtır. Telefon ıirketini de Metr Salem 
ler: - Otobüıler, Kadıköyün ıü • ki toplantı hakkında malUnıat rica Alınan ifadeler Ankaray:ı gönde· temsil ediyordu. Telefon ıirketı· Akşam Postası 

kiinunu daha fazla bozar. Daha ettim. Bana kısaca dedi ki: rilecektir. nin Metr Salemle alakası çok eskı- idarehanesi: 
ııürültülü, daha nhmetlidir. Gazetecilere ıöylenecek bir fey Telefon ıirketi müdürü, iıtic • dir.,, ..,..,.

1 
Ad-;;;ı;-iST ... NBUL HABER 

JSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

Kadıköy kız liıesinden ismini yoktur. Bittabi tetkike muhtaç ve vaptan sonra gazetecilere demit· Ankara, 20 (Hususi) - Tele . Telefon Yazı : 2ss11 idare: ı.ısıo 
l,.i.,liven b;r hanım: - Sokaklar ı k · J"k d d · I .. · k' 
~ mem e eh a a !L ar e en ıt er ıo· tır ı, fon §İrketinin sermayesi meseleıı · 
p r' dar. Cifle ray yapılıyor. Halk rütüldü. Yeni hükumet neırettiği __: Gazetecilerin her §eyi öğren· ni tetkik etmekte olan komisyon 
zoı· geçecek. beyannamesinde dahili ve harici meleri vazifeleridir. Vaziyetin ne vazifesini bitirmiftir. Bat vekale • 

Şifada, 18 numarad:ı talebe Ke siyasetini izah etmiıtir. Beyanna • kadar nazik olduğunu biliyorsu • le verilecek rapor hazırlanmakta· 
nan bey: - Ueuzdur, Bilha

11
a Şi· mede çizilen yol üzerinde yürü• nuz. Bu vsziyetto ıizin için söz gü dır. Tetkikat neticeıinde mukav•· I 

ffthlaı- için Bahariyeden iskeleye Yeceiiz.,, müıae, benim için altındır. Binae • lenin ıarih olduğu, tirketin ser · 
İnn ek müm

1
t"Ün olacak. Gerek hükCimet merkezinde ve naleyh, mazur görünüz; hiçbir ıey mayesinin altın st"~lin olmayıp 

Sifadl 16 numaralı kötkteki ıerekıe vil&yetlerde sükunu tam aöyliyemiyeceğim. itibari kağıt sterlin olduğu netice. 
h ~ı\•!lıcfendi: -· Taraftarını .. Fa• vardır, Memleketin aıayiıinin ih • Ankara, 20 (Husuai) - Rüıvet sine varılmııtır, 

r ABOrtE ŞERAiTi ' 
1 3 6 ıı ayhk 

T Urklye: 90 260 480 810 Kl'J. 
Er.nebi: ıso s1a 700 t!OO 

ILArt TARiFESi 
1·ıcaret UAnlarmın ııatırı 12~0 

ltl>• ml UAnl:ır 10 kuru,tur. 

Sahibi: HASAN RASiM 

ı • 

ka:- oğlum; madem ki ıazeteci • ili edilmemeıi için her tarafta cid maznunları Metr Salem ile Leon ------ -------
sin , vaz .. ~30 lirayl\ radyo aldım; di tedbirler alınmııtır. Resmi te - Faraci Efendiler dün Cebecide u - Asliye m!lhkemesi altıncı hu • 
!rnr~ nılmı~. bozuk.mu, Altıdır ta· kilde örfi idare ilin edilmit değil- mumi hapıshanedne çıkarılarak kuk daireıinden: h .. 1 Jmllllı••••••••••• ınire •olluyorurn. b·r türlü yapmı· dir. Fakat asayi§in temini zabıta· öğleden ıonra adliye binasına ge- Hamparsom efendi tarafından , Müstakil 

Ne,riyat müdürü M. Gayur 
Basıldıtı y~; (V.\K1T) lılaUıaa11 

Yorlar .. ldnder., blr ıeye benze • dan ziyade aıkere verilmittir. tirdiler. İlk tahkikatı idare eden Gedikpaıa yokuıunda lngiliz mek 
rniyen k.-rmakarııık ıealer çıkı- Eıki nazırlar evlerine çekilmiı- müddeiumumi Fuat Bey tarafın- tehi karıı1ında Fırın ıokağında 11 Kı· r alık Ev 
Yor.. lerdir. T:unamiyle serbesttirler. dan ifadeleri alındı. Maznunlar No. lu hanede mukim Hermine H. 

Hiç bir takyidata tabi değildirler. ıon tahkikatın açılma karayile bu· :ıleyhine açılan 4/ l0/ 933 tarihin· 
. . 

Benim anket de bu bozuk rad· 
Yoya benzedi •. 

flf ikirlerin çarpıtma11ndan ha • 
lcikat kıvılcımı çıkar!,, derler .. 
liey ıidi hey •. H:ıydi ıu karıat•· 
lrkta kıvılcımı çıkarın bakalım ... 

Vah zavallı çok fırkalı parli· 
'-lentoıu olan milletler.. Sade bir 
ltadıköy tramvayhrının iyi mi 
Yoksa fena mı o'duğu hakkında, 
'-hali, biribirine bu derece zıt fi .. 
lcirler ileri sürene .. 

(Vl·"O) 

K t Bo · · de boıanmalarına dair verilen ka-ra rıı Hazretlerinin katledil- günden ıonra mamkemeye verı· 
diği hakkındaki fayia tamamiyle leceklerdir. rarrn yenilenmesi esnasında: ika-
uydurmadır. Kral huretlerinin Maznunlardan ikisi de ihtilat • metgahının meçhuliyeti hasebile 1• 

aıhhati yerindedir. Hükumet reisi tan menedilmiıtir. lstanbuldan )inen tebligata rağmen mum-ıı· 
ııfatiyle vazifesi batında bulun • gelen Leon Faracinin akrabası da leyh gelmediği gibi vekil dahi 
maktadır. kendisiyle görüfememittir. Metr göndermemiş olduğu anlaşılarak 

lki odadır. 
Kumkapı Nişancası Havuzlu 

l\führe sokak No. (5) 
tçinde oturanlara müracaat _,_ ____________________ ---. 

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

·---------------------

Sofy:ı, 20 (Huıuıi) - Yeni ka· Salemin daima yanında bulunan bitalep gıyabında muhakemeye 
binenin faıist bir siyaset takip e • katibi de görüıememittir. hltlanmıt ve gıyaben ikmal olu • 
deceği söylenmektedir. Baıvekilet Meler Salem tevkif edildiğini nan tahkikat zabıtnamesi kıraat 
ve hariciye nezaretini deruhte e· Paristeki akrabalarına telgrafla ve davacı isticvap olunmuı ve ifbu 
den G. Kimon Görgiyefin şahsi • bildirmi~tir. muameleden bahis e gıyap kar:ı -
yeti hu zan ve bhmini kuvvetlen· Maznunların kefaletle tahliye e· rının on bet gün müddetle ilanen Dr • Haf iZ Cemal 
dirmektedir. Bundan başka dahi· dileceklerine dair çıkan haberler tebliği karargir olmut ve bu bapta P nhili hastalıklar ~~·teha11111 

lıtanbul altıncı icra 
lundln: 

)iye ve adliye nazırı Ceneral Mi • asılsızdır. Müddeiumumi Fuat 8. mi=ttehaz gıyap kararı mahkeme Cuma ve pazardan batka ıünlerde 
memurlu· dilef, harbiye nazırı ceneral Zatıf bu hususta hiç bir müracaat olma- div1-nh1neıine talik kılınmıf bu· ileden ıonra ıaat 2! den 6 ya kadar 

d f d d ... l · lundug"'undan tar'ıhı' ilanın ferda • lstanbulda Divanyolunda (118) nu· 
Mahçuz ve paraya çevrilmesi 

.._ukarrer 30.000 adet 1200 metre 

.._\lrabl:taınc:la muhtelif cina çini 
'çık arttırma ıuretile 23/ 5/ 934 
t-..ihine müıadif çarıamba günü 
'-at 16 • 17 ye kadar Azapkapı, 
~lafat yeri 6 .. 12 numaralı çini 
1•1arikaıı önünde ntılacalından 
::!;P olanlann mNıl\=nnde hazır 
il 'Dlcalc memuruna müracaatları 
ln olunur. (2425) 

ve maliye nazırı Peter To oro :ı ıgını aöy emiıtrr. 
1 . 11ndan itibaren bet gün içinde iti· maralı hususi kabinesinde haıtalarnu müfrit milliyetperver olarak tanın Dün öğleden sonra nakit it erı kabul eder. Muayenehane ve ev tel• 

mı§ ve vaktiyle G. Çankof la tef· müdür muavini Rütlü Beyin ifa· raz etmediği ve yevmi muhakeme· fonu: 
22398

, 

riki mesai etmit kimselerdir. Bu desi alınmıtlır. Mevkuflar Anka· olan 11/ 6 934 pazartesi günü on Yazlık ikr.metgah telefonu : Kandillit 
b · b f kanın ha rad h k d'l ki d' u··ç buçukta İstanbul asliye m:ıhke 38 . • Beyle!rbeyi: 31. iti arla vazıyete u ır • a mu a eme e ı ece er ır. 

kim olduğu anhtılmaktadır. Metr Salemin Telefon ıirketi ile mesi altıncı hukuk dairesinde he- r•••••••••• .. 
d h·1· · ı · k d "' h 1 yet'ı hak·ıme huzuruna gelmedı'g"ı' Göz Hekı.mi Böylf" bir kabinenin a 1 1 sıya- a a ası bulunma ıgı aberi uı sız 

setin:n faıiıt ,ekilde tezahür et • dır. Alakadar bir zat bu husuıla takdirde davacının dermeyan ey· ı Dr. Süleyman Şükrü 
me:ıi beklenebileceği gibi muahe. dedi ki: lediği vak'aları iknr etmit addile . 
delerin tadili noktasıntla ısrar e • - Telefon §irketinin eski mu- gıyabında mahkemenin intaç ed

1

i • BabıAIJ, T~l:~:~a: c~~;:~ No. 60 

deceiin.e de muhakkak nazniyle kavele tadilatı milli hükumet za · leceği tebliğ makamrnl\ kaim o • İİl••••••••••••lll 
bakılabilir. manrnda yapılan ilk mukavele ta· mak üzere ilin olunur. (2427) 



Bugün öğleden sonra 
/(ayserifabrikasının 
temel atma merasimi 

yapılıyor. 

Vahabiler ve 
Vahabilik 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

Ferik Sıtkı paşa, bütün bu ha
diıelere karşı, seyirci vaziyetini 
muhafazada devam ediyordu. 

Anlaşılan onun bu vaziyeti Ba· 
bıalinin hoşuna gitmedi. Ve onun 
yerine, o zaman Medinede bulu· 
nan Sami Faruki paşayı gönderdi. 
Sami Paşa alakadarlarla görüşe· 

cek, meseleyi halledecekti. 

Sami Paşa ilk önce Reşit oğlu 

Müt'apla görüştü. Müt'ap, Kasim 
vadisinin devlette kalmasına ta· 
raftardı. Çünkü bunu kabul et· 
mekle bir §ey kaybetmiyordu. Bu 
vadi Suut oğullarının eline geç· 
mi§ti. 

Sami Paşa, Reşit oğlu müzake· 
relerini bitirdikten sonra öteki ta· 
rafla görüşmek üzere Kasima gel· 
<li ve Suut oğlunu buraya çağırdı. 
iki taraf burada ka11ılaştılar. Sa· 
mi Paşa anlattı: 

- Kasim vadisinin haller, doğ· 
nıdan doğruya devletin tabiiyeti 
altında yaşamak istiyorlar. Onun 
için bu mesele böyle halloluna· 

cak! 

Suut oğlu: 
- Kasim halkının bu işte sözü 

yok. Onlar benim tebeam.. dedi. 
Münakaşa başladı ve Sami Paşa 

cevap verdi: 
- Burada halkın senin tebean 

olmaları için, onların himayesine 
kudretin yetmeli. Ne sen, ne de 

Reşit oğulları anlan himaye ede· . 
m1yorsunuz. 

- O halde devlet onları hima· 
ye edebilir mi? Bununla beraber 
Kadm halkının reisleri buradadır· 
}aT. Kendilerine sorun! 

Kasim etrafından biri açıkça: 

- Biz Suut oğlundan başkasını 
istemeyiz. 

Dedi. 
mi Paşanın vaziyeti müşkül· 

unun üzerine anlattı: 
- Siz 1 e · menfaatinizi anla· 

yamıyorsunuz. Biz size devlete ih· 
las ve itaati öğretmeğ ik . 
İcap ederse kılrç ta kullanır 

Münakata buraddeye var 
sonra iki taraf ayrıldılar. 

Suut oğlu Aziz tarafindan anla
tıldığına: göre kendisi ayrılıp git
tikten sonra Sami Paşa kendisine 
bir elçi göndermişKasim vadisinin 
devlete ait olduğunu tanımak mu· 
kabilinde her yıl kendisine 20.000 
altm tahsisat verileceğini söylemiş 
fakat Suut oğlu bu teklifi reddet· 
mi§! 

Reşit oğlu, Sami Paşanın bura· 
da bulunmasından istifade ederek 
devletin askerlerini Hailde yerleş· 
tirmek ve bu suretle hasmına karşı 
tefevvuk etmek fikrindeydi. 

Suut oğlu bunu sür'atle çaktı. 

Ve Sami Paşa,·a bu havaliden çe· 
::rilmeyi tekl.:f etti. Kendisi, Sami 
p~a ile a~kerlerinin Bağdada 
ve Medi~eye g"-"'İ dönmesini ve bir 
kimseye dokumı!mamasını temin 
eff!yordu. 

Paşa bu teklifi knbul etti ve as· 
kcrlerin bir kılrnı Mcdincye, bir 
krsmı da Bağdada döndü. Bunla
rın Mç bir zarara uğramadan yer· 
ti yorlcrine varmnları Babıaliyi 

lıosr.ut ettisi için, Sultan Hamit, 

... 

KUPOtt 

135 
20-5·934 , 

Vapur gezintisinde büfe 
1 1 kiralamak i$t1y~nler 

Gazetemizin, Haziranın ilk haf 
tau içinde yapacağı büyük deniz 
gezintisine tahsis edeceği vapurun 
büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı
sın 28 nci günü akıamına kadar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne 

Glandokratin 
ADEMi iKTiDARA, ufi· 

yeti umumiyeye vo aaabt bub· 
ranlara karşı, meıhur Prof. 
Brovvn Seouard ve Şteiaalı'ın 
keıfidir. Eczanelerde 200 ku· 
ruıa aabhr. Deposu: htanbul 
Zaman ecza deposu 16837 
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Yerden bıçak halinde bir alev fışkırdı ••• Atılan kemendi 

l ııtanbul ve Mlinih lbaiversite-J n !erinden diplomalı 
f.Tcpcbaşı: Necip ap. 3 Birinci kat No. ortasından kesti.. Zalim herif, elinde kalan ip parçasını 

yere fırlatarak, yumruğunu hiddetle havaya kaldırdı: 
Ü [Majcstlk lokantası ilsttınde] 1 
t~a::!:~!!:!:,dar 

- Kaçırdım.. Eyvah, kaçırdım!.. Diye haykırdi. Arlık 
aralarında, ateşden bir duvar basıl olmuştu. ı~- Kimyager - .. 

H U SAMEDDiN Yazısı dördüncü aayfanm birinci 
ve ikinci aütunlanndadıt. 

=============ı========-=mam:•rmaımıı1111ım:::m:ı1=:ı=mwz:m~-==-==========================m::==:11:u ........... Tam idrar tahlili 100 kuruttur· 
BilUIDum tahlilat. Bahçekapı, 
Emli.k ve Eytam Bankası kar· 
tısında izzet Bey Hanı ,(16644) 

Suut oğlu Azize tefekkürle latan· 
bula bazı adamlarını göndermesi· 
ni irade etti. Suut oğlu lıtanbula 
üç kiti gönderdi. Bunlarm hepsi 
de zatı şahanenin misafirleri aa· 
yıldılar. Hepsi de izaz edildiler. 
Kendilerine riitbeler, niıanlar, he 

ke kartı b.~reket ebnesi?i em~etti.I Müba;e~in aıkerlerini feci bir 
Şeyh Mubarek fena hır vazıyet· mağlubıy~te uğratmııtı. 

te idi. Sağma soluna el uzattıktan Ömer Rıza 

:;;: ~::r °!~:~an yardım dile- Hasan o·· z, .. ı-u·-·-u_n_l_a_r_ı_ 
diyeler verildi. 

Fakat hiç bir mesele konutul
madı ve hiç bir karar verilmedi. 

Devletin askerleri Medine ile 
Bağdada döndükten sonra Neci· 
din içinde galeyan, isyan yeniden 
baş gösterdi. 

Reşit oğullarile Suut oğulları 
tekrar biribirlerine meydan oku· 
yorlardı. Aylar, yıllar, sel gibi 
kanlar, bunların hırsını dindiremi· 
yordu. Şayet kabileler biribirlerile 
kavga edemiyecek hale gelirlerse, 
0 zaman iş değişiyordu. Kabile
nin içinde harp başlıyor, kabile
nin uluları biribirlerini kesiyordu. 
Şeyh Hazail kardeşini, Şeyh Mü
barek iki karde§ini, Reşit oğlu 

Bender amcasını, Retit oğlu Meh
met dört amcazadesini, keamit· 
lerdi. Bir taraftan emirlik raka· 
betleri bu had §ekli alirken öte ta· 
raftan kabileler kabilelere yükle· 
niyorlardı. 

Fakat bu sıralarda başka bir 
hadise de vuku bulmuştu. 

Suut oğlu, sürgünlük ve menku· 
biyet günlerini anun yanında Kü
veytte geçirmit değil miydi? 

Gerçi Suut oğlu Aziz sürgünlük 
günlerini köyünde geçirmiş, Şeyh 
Mübareki adeti bir "baba,, tanı· 

miştı. Fakat ara yerde ikisi arasın· 
da bir sürü hadiseler geçmİ§ ve 
onlann arasını açmıştı. 

Şeyh Mübarek iki yüzlü bir a
damdı. Onun için fırsat el verdik
çe Reıit oğullarını Suut oğulları· 
na kartı geçiriyor, gene fırsat 

düştükçe bu rolün aksini yapıyor
du. Onun için Suut oğlu, bu ''ha· 
ba,, sından pek bizaırdı. Bununla 
beraber onun yardım dilemeıi Ü· 

zerine küçük bir kuvvetin başında 
hareket ederek Küveyt köyüne 
girdi. Şeyh Mübarek te hazırlan
mıı bulunuyordu. Suut oğlu, Mü· 
bareği hareketten vazgeçirmek is· 
tedi: 

- Bizimle Sadun arasında ha· 
kiki bir ihtilaf yok. isterseniz sizi 
barııtıraymı ! 
Şeyh Mübarek bu sözlerden 

memnun olmadı: 
- Hayır, oğlum, dedi. Barış· 

özü 
özü 

Nişasta özü 
... "~ ... -·Arpa özü 

· Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf 
Mercimek 
irmik 

•e~&.:~Lül Çavdar 

özü 
özü .... ozu 
özü 

Unlarını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıli-
0 

bmııyarak deiittire değiıtire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çoli 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tolll'" 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle-

nir, ishal olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adali.ta, ll'a" 
nit vücude, pürnur ·bir dimağa, pembe ve tombul yanalilara, azİlll 
ve iradeye malik olurlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 
MAHALLESi ve ÇORB~ARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yenıek 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden ıa• 
kınınız. 

HASAN MA~RKASINA DIKKA f Türkiyede meşrutiyet ilan olun· 
muştu. Osmanlı devleti, mutlak 
saltanattan kurtulmuş, memleket 
yeni bir devre girmi§ti. 

k . . s b . ~ ~ ma utemıyorum. en enım og· -· ~ 
Bu sıralarda ademi merkeziyet· 

çilik cereyanları başladı. Araplar, 
cereyandan istifade etmek istedi
ler, Bunun için fırkalar teşkil etti· 
ler. 

lumsun. Hiç bir oğul babasının 

hakaret görmesine razı olur mu? 
Suut oğlu utandı ve: 
- Hayır, dedi, istediğinizi yap· 

mağa hazırım. Fakat kuvvetim 
yok. Müsaade edin de kuvvet top· 
lıya.yım. 

Basrada Nakip Seyyit Talip, - Kuvvete ihtiyacım yok. Se· 
Şeyh Maza!l Şeyh Mübarek te hep nin yalnız kumandanı istiyorum! 
bu fikirde idiler. Fakat bunların - Fakat Sadun Paşa bizden 
hedefi, yalnız ademi merkeziyet çok kuvvetlidir. Müttefik aşiret· 
değildi. frakın istiklalini temin et· lerini toplayıp üzerimize . yü~ye· ı 
mek ve oranın hükümdarlığını bu bilir. Onun için acele etmıyelım. 
üç kişiden birine tevcih etmek. Fakat Şeyh Mübarek israr etti. 

Gramofon Sahiplerinin Nazarı 
Dikkatine: 

iğne çeliğine matlup sertliği 
vermek çok müıküldür. Küçük 
bir fark plağı bozar ve eskitir. 

Plaklarınızı daima yeni sakla· 
mak istiyorsanız yalnız: 

Sahibinin Sesi 
Bunların tuttuğu bu hattı hare·I Suut oğlu da ona refakate mecbur 

>kete mukabil Osmanlı hükumeti,! olclu. Bununla beraber. Suu_t ?i!u L 
Sadu.n Paşanın aıiretlerinde;u bir iki tarafın muharebesıne lflırak 
kuvvet hnzırhyarak §eyh Mübare·I etmedi. 

1 
• 

Sadun Pqanm asker en, feyh 

İğnelerini kullanınız. 

Taklitlerinden sakınınız. 
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