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Bulgaristanda · aske~i dikta- Vatandaşların mevduatı 
t .. ı··k J • büyük emniyet içindedir or u yer eşıyor 

Meb'usların mıktarı qüze indirildi, 
biit ün belediqe reisleriiıi hükiimet 
tayin edecek, daire müdürleri deqişti 

Başvekil: "Beyanatım hiçbir tefsire 
ihtiyaç göstermiyecek 

açıktır,, diyor 
kadar 

Ankara, 21 (A.A.) - Başvekil 

lamel Paşa Hazretleri atide~<i be
yanatlarının neşrine Anadolu a
jansını tavsit buyurmu~lardır: 

ketlerin türlü sarsıntılarına raf. 
men muvaffak olmuştur. 

Hükumet için, vatandaşın mev
duatını kat'i bir emniyet içinde tut 
mak ve milli paranın kıymetini 

mutlaka muhafaza etmek, her za• 
mandan ziyade sağlam ve sabit blr 
esastır. Efkarı umumiyenin bu h'u
susta tamamen mutmain olması li
zımdır. 

d , (Hususi muhabirimiz-
~ Cumarteıi gecesi sabaha 
a_r,f fapılan taklibi hükumet te· 
!~u'sünün muvaffakıyetle neti .. 
<:.elend· .... • b h k t• ·d et ıgını ve u are e ı ı are e· 
~nlerın nukumetm ıdaresını c:lc 
~ dtklarını bildirmit tim. Bu gün 
e bu teşebbüsün başında bulu· 
~ln.larm ve idareyi ele aalnların 
k1l'aııi kanaatleri ve gayeleri hak· 
f 'l'lda kısaca m:ılumat vermeyı 
-}'dalı buluyorum: 

~fyada senelerdenberi çıkan 

Zveno adlı siyasi bir mecmua etra
fında siyasi, muharrir, asker, mu
allim, mühendis! mimar ve diğer 
meslek ve ıınıflara mensup bir 
grupun toplandığı hissediliyordu. 
:Yavaş y~vaş .siyh:it .bir fırka lıali· 
ni almıya çalı,tığı anlatılan bu 
grup, etrafında toplandıkları mec
mua ile memleketin idaresi ve ha
rici siyaset hakkındaki düşüncele· 
rini ğe neşrediyorlardı. 

Bunların memleketin idaresi 
hakkınd:ı düşünceleri ~öyle hula .. 

sa edilebilir: 
"Siyasi fırkaların fazlalığı mem 

lelCetin zararınadır. Fırka menfa -
atlerine millet ve memleket men
fa:ıtleri feda ediliyor. Bu hale bir 
nihayet vermek lüzum ve :zarureti 

kendisini göıtermiştir. Memleke -
1 tin idaresi fırkaların fevkinde bir 

kuvvetli hükumete verilmeli ve 
fırkalar dağıtılarak ~illi birlik te· 
min edilmelidir. Kamaradaki 274 
meb'uı adedi 100 e indirilmeli ve . 

(Devamı· 2 foci sayıfamızdadır) 

jimnastik 

"Mevduatı koruma kanununda 
yapılacak tadilat üzerinde gazete- j 
]erdeki bit:r bilmez neşhiyatm tas· 
hihi için maliye vekili arkadaşım 
beyanat yapmı§tır. Kezalik buse
beple milli paranın kıymeti üzerin
de de hassasiyet uyandırılmak is
tendiğini hiasediyorum. 

Hükumet, seelerdenberi mil -
li paranın kıymetini korumak ve 
mevduatın emniyetini ·muhafaza 
etmek için dikkatle ve fikri takip 
ile" hareket etmiş ve birçok memle-

Mevduatı koruma kanunun'da 
B. Meclise teklifi karşılaJbn

lan kanun layihasını aynen efki.n 
umumiyeye arzediyorum. Layifİli 

şudur: 

"Ban~alar, kasalarında b~luD-

(Devamı lkincide) f 

• 

b~gramı hazırlıkları-

6 lira için çıkan kavgada 
bir genç yaral3İıdl . 

,_ 
;.~h rtiyazi Ef. ve babası 

t.il\ :tı gece sabaha karşı bir gen-
1\~o) kolunun iki yerinden yara· 
~" '•iyJe neticelenen bir aile 

~''ı olmuştur. 
~\h~ca~ıstafapaşada Ali Fakih-
tfl leıınde 68 numaralı evde 

)\~i ;rkek lisesi talebesinden Ni
't~ U fendi, pederi Hüsnü Efendi 
~l~ey va.Jde~i hanımia bir evde 

~~ .. .''°~tadır. Niyazi Efendinin 
~ \, 1 ıle valdesinden maada ev· 
~ ı e ''k \it~~ uı _ule lastik fabrikuında 
~ l'~~. bır kardeşi, babasının bir 
'•la. ... 1 "e dedeleri de bir arada 

T ahın inen · ıekseiı yaf nida bulu
nan dedeleri, bundan yirmi bet 
gün evel saklamakta olduğu yirmi 
lirasını evin içerisinde en ·emin 
bulduğu, Niyazı· Efendinin küçük · · Cuma ıünü yapılacak olan jimnastik şenlik)erının umumi provası dün öğleden sonra 
kardeşine Vermiş, saklatmakta dında icra edilmiıtir. Şenliğe 700 ü kız olmalC üzere 1700 mektepli İ§tİrak edecektir. 

Fenerbahçe ata-

imiş. Dün akşam üzeri paralar, ih· ·l!!!!!!~~~"""""!!!'!!l!!!~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~!!."""""==!!"""'===~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!W 

tiyarın aklına gelmi§ ve çocuktan .Muhacı·rlor 1 Vahabiler ve Vahabilik 
sormuştur. Çocuk ta ' paraların ,.._, 
bulunduğu yere gitmiş, saymış, 

içinde~. al~.1 lirasının eksik. oldu- Hükumetçe tahsis olunan 
ğunu gormuş ve dedesine meseleyi k l . . 
haber verince dedesi feryadı bas- mınta a ara gıtmelı, men 
mış.. f aat leri' icabıdır 

Suud oğlu iki teklif 
arasında bocalıyordu 

Evin içinde bir patırdıdır kop • Bu sabah Silivriye gitmiş olan 
muş, sen aldın, o aldı, diye kayna- Romanya muhacirlerinden bir iki Osmanlı hükumeti Şerif Hüseyine 
şılmış ve nihayet bu kargaşalık k · · b k 
bir aralık sükunet bulmu!ltur. ~§l .~at aamıza gelerek Silivride· arşı yürümesini İn<rilizler ise kendi-

::ı kı yuz seksen hane Romanya mu .. O 
O sırada evde olmıyan Niyazi • - } • d t • • • t• d hacirinin peri.şan bir vaziyette ol· erıne yar ım e mesını ıs ıyor u 

Efendi dıtarıdan gelmi• ve nok • ::ı duklarını ve Ali paşa ile Babaca 
san para hususu kendisinden de ntakal k" 

1 
.. 

1 
. . k d'l Suut oğlu bunu da reddetti. 1 

1 k k 
mı arı oy u erının en ı e • 1 d 

1 
~oru muş, çocu at'iyyen haber - .. k b l d"kl . . . Süleyman Şefik bu sıra ar a 
d 1 d .. rını a u etme ı erı ıçın ahır -
ar oma ıgını söylemiş, fakat fe- larda ve ç l d' 1 . d .... d '" k Basra valisi idi. O da Suut oğluna 

h ıd . a ı ıp erın e surun u -
na a e sınirlenerek ağlamağa lerini söylediler. Bu bapta ait ma- bir mektup yazarak Arap ümerası 
başlamıştır. k l hakkında, bunların ayrılıkları ve 

am ar nezdinde yaptığımız tah -
Sabaha karşı babasını uyandı- k'k bir kısmının devlete karşı gelme -

ı . at neticesi §Udur: 
urak "bu akşam, ben deli oldum,, leri hakkında ne düşündüğünü 
diye hücum etmiş, çıkan gürültü Gelen muhacirler hükUmetçe sordu. 
ye hane halki koşm~lar bu sı· kendilerine iskan mıntakası gös • Suut oğlunun verdiği cevabın 
rada Niyazi Efendi kolunun iki terilıpesini bekl~meden pasaport- bazı parçalan o'kunmağa değer : 
yerinden yaralanmıştır. Zabıta larını kaydettirmekte ve geliıigü - "Siz bugün esaslı meselelerinize 
ca mesele hakkınaa tahl<ikat yapıl zel mıntakalara yayılmaktadırlar. isabetli bir gözle bakabilmek içini 

maktadır. ,(De~'iiJlllı İkincide;). huzur ve iıtirahata muhtaçsınız. 

Bu meselelerden Araplara taal • 
luk edeni hakkındaki fikrim fu • 

dur: Arapların bütün büyük, kü
çük reislerini devletin hakim olma 

dığı bir yere toplayınız. Çünkü an• 

cak bu sayede müzakereler serbest 

cereyan eder. Bu kongreden mak· 

sat tanışmak ve uzlaşmaktır. Bu • 

nun neticesi olarak ya bütün A -
rap diyarından bir kütle teşkil e • 
derek umumi bir valiye vermeK,. 

-Devamı 8 nci sayfada-.. - ... 



Cenera o d. 
taraftar arını 

is V enizelosu ve 
tehdit ediyor 

"Eğer muhalifler dahili harp arzu ediyorlarsa biz buna 
hazırız böyle mücadeleleri pek iyi biliriz.,, mukabeleye 

Atina, 22 (Hususi). - Harbiye 
nazırı ceneral Kondilis eıki ba§ve
kil M. Yenizelosun beY,anatına ce
vap olarak gazetecilere şiddetli 

beyanatta bulunmuş ve ezcümle 
şu sözleri aöylemiıtir: 

"Yunanlıların 1917 - 1920 <lev
resinde milli i~lerini bu a 'dama 11a-

Millet Meclisinde 
dünkü müzakere 

ıl emniyet ettiklerini anhyamı • 
yorum. Ahali bu iıabetaizliği 1920 
teşrinisanisinde anladı ve kendi • 
sine itimat etmediğini gösterdi. 
Bütün •Yunanistan o zamanlar 
memleketin mukadderatı endişe -
siyle meşgulken Venizelos balayı 

Gümüş paralar 
yakında basılıyor 

Ankara, 21 .(A. A.) - B. M. M. Ankara, 22 (HususO. - Made-
bugün reis vekili Hasan beyin rİ• ni uf k ~ara basılmaaı baklanda 
ynııetinde toplanarak bütçeden ev· kanun layihası meclise gelmiıtir. 
vel bazı mali kanun layihalarının Şimdi sekiz milyonluk para baıı
müzakeresi ve meclisin her gün lacak, bil hare lüzum görüldükçe 
saat 14 te toplanması hakkında! bu miktar on a!tı milyona kada~ 
riyaset makamından ileri aürülenl çıkartılabilecektir. 
teklifi tasv(p etmiştir. Yeni gümüş par Iar 20, 50, 100 

Bundan sonra muhtelif mesele- kuruıluktur ve ayarı 830/1000 0 • 

lerin müzakeresine geçilmiş ve laralc tesbit edilmiştir. 
zaruri sebepler dolayısıyle takip A k · k • 

tah ·ı· · k" ·· .. 1 . s en me tepler talebesı ve ı ıne ım an goru emıyen 
340.892 liranın terki hakkındaki 
mazbata kabul edilmiştir. 

eğlenceleri içine dalmıf tı. Eğer 
muhalifler tıahili hal'P. arzu edi • 
yorlaraa biz buna mukabeleye ha
zmz. Böyle mücadeleleri peli iyi 
biliriz.,, . 

Kondiliıin bu beyanatına karıı 
muhalifler atef pijıkümıektedi1' • 
ler. 

Amerikada muharebe 
Nevyork, .(Huauat) - Cenubi 

Amerikadan gelen haberlere ıör~ 
Bolivya ve Paraguay kunetleri 
F ort Boliviyan civ~da 20 mil 
uzunluğunda bir cephede tiddetle 
muharebe etmektedirler. Çarpıt·. 
makta olan kuvvetler 80.000 kiti 
olarak tahmin edilmektedir. 

Emniyet müdürlüğünde 
Ankara, 22 .(ıHUJusi) - Emni

yet umum müdürlüğü iılerinde u • 
mum müdür muavinliği ve birin
ci tube müdtirlüğü biribirinden 
aynlarak ikinci ıube müdürlüğü 
teaia olunacak ve bu ıubeye 50 Ji. 
ra aalr maaılı bir müdür tayin e-
dilecektir. · 

Tahlisiye umum müdilTlüğü 934 
bütçesi müzakere edilirken Koca
eli meb'usu Sırrı bey, idarenin mer 
kezinde hususi olaralt bir doktor 
bulundunılmaaı ve bunun için büt 
çeye tahsiaa komna$ınt iatemiı, 

Ankara, 22 .(Hususi) - Anka
ra, 22 .(Hususi) - Tekaüt kanu
nunun 21 nci maCldesine ili ve edi
len bir fıkraya göre ukeıi mek
tepler talebesinden iıtifa etmek ~====~~~~~~=~~ 

. SİV.~SET 

fakat bütçe encümeni namına ce· 
vap veren Mükerrem Bey buna lü
zum olmadığını beyan etmiştir. 1-
darenin bu seneki masrafı 390.859 
lira olarak tebsit edilmiı. Buna 
mukabil 396 bin liralık da varidat 
tahmin edilmiştir. 

Bundan aonra aıra ile İstanbul 
mühendis mektebi 1933 sensi 
bütçesinde münakale yapılması, 
posta, telgraf, ve telefon uınum 
müdürlüğü bütçesi, vilayetlerde 
belediye daireleri namına. iatim • 
lak edilecek mahallerin ne suretle 
istimlak c'dileceği müzakere edil -
miştir. 

istiyenlerin istifalan devletçe ya· 
pılan maaraflar istirdat olunduk
tan sonra kabul ediliT. Tekaüt hak 
Jarr başladıktan ıonra mektep 
masraflarım veraeler de istifala • 
rr kabul olunmaz. 

Sümer Bankta içtima 
Ankara, 22 (Hususi) - Sümer 

bank heyti umumiyesi bu hafta i· 
çinde bütçe ve maliye encümenle
rinin ittirakiyle bir içtima aktede
cektir. 

Yeni bütçe hazır 
Ankara, 22 (IHuausi) - Yeni 

bütçenin, bütçe encümeninde mü· 

zakereıi bitmiş ve bütçe heyeti u· 
mumiyeye dağıtılmıştır. 

Bulgar eşykiyası Son mesele müzakere edildiği 
esnada dahiliye vekili Şükrü Ka-
ya bey bilhassa belediyeler için su Drama, (Hususi) - Brovo or • 

· - · · · k d manın<la a'liihlı ve islahaız olmak meselesinin ehemmıyehnı ay et• 
mittir. 

Mahalli daha bazı meseleleri 
müzakere ettikten sonra yann iç
tima etmek üzere dağdmıtbr. 

Kaçakçılık kanunu 
Ankara, 22 (Hususi) - Kaçak

çılık kanununun tadil edilen bir 
maddesine göre kaçakçılarla çar .. 
pışma veya onları kovalama eana-
ında ölen veya sakatlan:ınlara 

verilecek ikramiyeler tadat edil
mektedir. 

Ölenlerden 14 ncü barem dere· 
cesinde ve bundan yukarı olan me
mur ve zabitlerin ailesine ikrami .. 
ye olarak aylıkları tutarının on 
misli verilecektir. Bundan batka 
kaçakçıiardan miisadere edilen eş 
yamu yüzde 25 i haber veren, yüz
de 25 i de bilfiil tutanlara verile • 
ccklir. 

Meb'us ailelerine yardım 
Ankara, 22 (Hususi) - Vefat 

eden meb'uslarm ailelerine veril -1 
mektc. olan tahsisatın def'::ıten ve- ı 
rilmesi hakkında layiha bütçe en· 
cü:nenine verilmiştir. 

üzere sekiz Bulgar yakalanımıttır.' 
Bunların o h valideki Bulgar ko
mitecilerinin faaliyeti ile alaka • 
d r oldukları zannolumnaktadır. 

Milli müdafaa yolu 
Ankara, 22 _(Hususi) - Şura· 

yı devletçe hazırlanan bir layiha
ya göre, Şurayı Devlete müteallik 
muamele gören evraktan birçok .. 
larına dahi müdafaa pulu yapıştı .. 
rılacaktır. 

IUmmmJnlll'llll JftlWlmıtllRllDllDDllUIUllmu~lllltlltinznın:en 

Muhacirler 
-B!ls taı1lfı 1 inci : a;)f&d.a

Tabii gittikleri mmtakalarda on .. 
ların iskanı için tedabir alınma
mı§ olduğundan sefalete mahkum 
kalıyorlar. 

Bizce muhacirler menfaatleri .. 
ni biliyorlarsa hükumetin kendile· 
rine göstereceği iskan mıntakala • 
rmdan başka tarafa gitmemeli~ 
dirler. Anc:ık bu suretle yurtsuz 
kalarak cefa cekmek tehlikesin • 
den kurtulurlar. 

Yeni bir yahudi vat nı 
Birobican 

Türkler Yahudilere kar§l daima ıe
filc ve rahim olmugtur. Halbuki dün -
yanın her tarafında Yahudilere bin 
tUrtu eza ve cefa reva görülmll§tür. 

İspanyada, '.Avusturyada, ~lman
yada ilAh .. Bent lıraile eskiden ve 
şimdi yapılan f enalıklarm haddi hesa~ 
br yoktur. Hele Çar Rusyast ''Pog • 
rom., denen katlilmlariyle ıatıret at
mt§tı. 

Çarlığa "Milletlerin hapiabanesi" 
derlerdt Bu zindanda Yahudiler bod
rum katında idi. Onlann inkipfnu 
tahdit eden tUrlU tUrlU emirler, ka -
nunlar, niZ"amlar çrkanlmı§tr. 

MUseviler hangi amıftan olurlarsa 
olsunlar, Rusyanm muhtelif tehirle • 
rine gidemezlerdi. Bu meyanda Pet
rograda da ayak baeamulardı. Fabri
kalara, mekteplere ancak muayyen bir 
nisbet dahilinde İsrail çocuğU alınır -
dr. 

Fakat komtumuı: ve dostumuz 
Sovyetlerin idareıi altında denebilir 
ki, kıyas edilirse, Miiıevilerin vaziye
ti iyi bir hale gehni§tir. Hattı Bol;c· 
vik dü§manlan buna bakarak Sovyct
Jeri Yahudilerin eline geçmi§ olmakla 
ittiham ediyorlar. Tabit bu kadarı 'da 
doğru değil, iftiradrr. 

Fakat Müsevilcr Sovyetlerde yep
yeni bir vatana sahip olmuglardrr. Bu 
vatanın ismi Birobican'dır. Aruisi 
(70) bin kilometre murabbaıdır. Yani 
Belçika ve Hollanda mecmuu kadar • 
dır. Diğer Müsevi vatanı olan Filistin 
buranın üçte biri kalır. Birobican'm 
Topraklarında büyük miktarda demir 
madeni vardır. Bu maden çıkarılarak 
hububat, yağ, tereyağ, kr~c11ir fabri
lra?arı yapılabilir. 

Zira memlekette bu nevi fabrikala
rın iptidat maddeleri yetigir. Arazi 
çok ormanlık olduğu için kerestecilik 
1. c nebati kimyacılık sanayiinin inki -
Ş<lİınr> da müsaittir. 

Bu aym içinde Sovyetler
0 

Biı-obi· 
can'a "Yahudi ınilli eyaleti,, ismile 
muhtariyet vermişlerdir. Almanyadan 
çıkartılan MUsevUe:den .b~r kısmını 
da buraya çckınek ııyasctını takip e· 

diyorlar. 

BuJgaristanda as
keri diktatörlük 

(Bat tarafı 1 nci aayıfada) 
memur adedi de yüzde elli azalbl· 
malıdır. Memur adedi ve meb'uı 

adedi adam kaprmak için fazla· 
laıtırılmı9tır. Bunu yaptıran fır -
kacılık .zihniyetidir. Meb'uı ve mc 
mur adedinde yapılacak azaltma • 
lar ve sair tasarruflarla bütçe ıar
fiy tını J:Üzde elliye dütürmek ka .. 
bildir. Bu ıuretle halkı ezen ver· 
gi miktarı da yarıya inecek ve 
halk geniş nefcı alacaktır. İşlerine 
nihayet verilecek memurlara ha!· 
ka aahalarda it bulunacaktır. 

Siyasi kanaatleri ve Bulgarista 

nm komıulariyle olan münaaeba • 
tı hakkındaki düıünceleri de §Öy .. 

ledir: 
"KomfU}anmadan bize en zi • 

yade lizım olan Yugoılavyadır. 
Aramızda ırk ve din birliği olan 
bu milletle anlatmamıza mani hiç 
bir ciddi ıebep yoktur. 

Makedonya meıeleıi bu huaus • 
ta bir mini telakki edilemez. llrtı
ıadt ve aiyaıi menfaatlerimiz; mil· 
lt 8ayemiz Yugoslavya ile anlat. 
mamızı icap ettimıektedir. Diğer 
J<omıulanmızla aramızdaki arazi 
ihtiliflan lı lledilmelidir. Bulga -
riatan Akdenize çıkmalı, ıarld ve 
garbt Trakyaya sahip olmalı ve 
ıaapedilen Dolnııe&YJ hudutlan i -
çine almalıdır. 

ilk beyanat 

:C.~ ••uıyı ivw-+ __.--: 

Vatandaşların ine" 
duah emniyettedir 

(Baş tarafı ı nci sayıfada) 
dıı· 

durmağa mecbur oldukları ıne" d 
at kar§ılığı ihtiyatın azami yüı e 
50 •İni maliye vekaletinin mu~· 
faka · · 1 k · 1 f · getı• tını a ma §artıy e aız t 

·ı e, 
ren kiyemi menkuleye tahvı 
mekte muhtardırlar. Bankala~ 
kendi menfaatlerine binaen ve if. 
terlerse yapabilecekleri bu ııııı~· 
mele, mevduat sahiplerinin i~'. 

gerı 
bmda mevduatlarını nakten h• 
almak haklarını hiçbir suretle ta 

dit etmez.,, b' 
Layiha budur. Bu layihayJ b~· 

. e ı. 
ze hatırlatan, esasen yerlı, een 
yedi aekiz büyük b nkanm l<~ 
§ılık ihtiyatı kamilen esham ve t 
vili.t olarak bulundurmayı h~ 
bank menfa ti, hem tedavüld 1 
paranın darlığa düımemesi no)ctl. 
nazarından vaktile teklif et.mit bil 
lunmalarıdır. Kamilen tahvil f' 
rine kanun layihaıiyle azami r:; 
de 50 §eklinde ve ancak ıııab 
vekaletinin muvafakat edebiltce' 
ği cinsten kiyemi menkule üı:etİ~ 
de m vduatın emniyeti lehitıe b 
t hdit yapılmıt oluyor. Mitli P~; 
ranm kıyetine gelince, mernieJce~ 
ithalat ve ihTacatını ve tediye ı1I • 

·1~ 
vazeneaini göz önünde tutan .1 ~ 
seti dikkatle takip etmek tabtf 

mukarrerdir. ·re 
Bu beyanatım hiç bir t~ .. 

ihtiyaç göstermiyecek adar 

Sofya,kil ~ _(~l usuıt) d• ~: ~lnık· ~- .:;,~mmınmnunnummnmm~~ 
ve gaz ... ı.ecı ere ver ıgı ı ue • 1 . "li ah .1. 1 nl d bi1h~ 

d b "lh nl .. l erı a t sı ı o a ar an, 
~;tm a 1 aısa. fU an '°1 e • hukuk mezunlarından ıeçiıece1' • 
mo.s .. ır: . 

"- lbtilllin tebebini fırltacılı- lerdır • , oO e 
Meb us adedi de 274 ten 1 er 

ğm memleketimizde yarattığı va· 
ziyette aramalıdır. Her gün mem· 
leketi biraz daha fenaya •ürükli • 
yen bu vaziy:~tiu önüne; geçme).( 

1\ 

lüzum ve zarureti çoktan hasıl ol· 
muftu. Fakat bu büyük i§i ancak 
ordu yapabilirdi. Ordunun böyle 
itlere liarıtmuınm muvafık olma• 
dığım takdir etmekle beraber 
memleketin ıelimeti namına şe • 
kilden ayrılarak ordunun yardımı· 
nı istemekten bq!<a çare de yok· 
tu. HükUJnetteki bu tebeddül yal· 
nız dahili •İyaaetimize münhasır 
kalacak ve harict siyaaetimizde 
kat'iyyen bir değitiklik huıule ge
tirmiyeccktir. Harice kartı aulh ve 
miıaaleınet siy&aeti takip edece
ğiz. Kom•ulanmızla iyi geçinmek 
gayeuıi:ıdir • Mem)eliette kuvvetli 
bir idareye malik olmak, Rusya 
ile münasebet teıis etmemizi te -
min edecektir. 

indirilecektir. Bunlardan 75 İ ~de 
kezden tayin edilecek ve 25 ı 
! .. L11-..~,..J.lb, J • • ~ 

Dahile ve harice çekilen ~ 
grafların sansür edilmeıi d:.,_1"' 
etmektedir. içtimalar her ne 
aatla oluraa olsun yasaktır• f cJ • 

Şimendifer ve posta tel~& et' 
mum müdürleri değiıtirilnıı~~Jar' 
lerine askerlerden umum ınu 
ler tayin edilmitşir. 

Maaşlar yan yarıY8 ~ 
Sofya, 22 _(A. A.) - B~t\f f1' 

lin bir emirnamesi ile büt~Jl ııi• ' 
zırlarm maaşları yüzde ellı 
petinde tenzil edilmiştir. ı~~ 

Nazırlarla yüksek ıneıtılur J1lo' 
. l ' '1 • } otO l~ emır enne verı mış o an . ,' 

biller büyük mikyasta tahdıt /' 
mişlerdir. Nazırl ra bunda1' 6tş.~' 
ıeyah tlerinde hususi vago1' 

sis edilmiyecektir. 
~ımımımmıımmıımıııııı=-!!!111111 .... ~ 

Sofya, 22 .(Huıuıi) -Yeni hü- Yeni meb'uslat ısı~' 
kUmet memleketin mülki takaima· Trakya mıntakası unıuıııi,,.Jıİ~I 

Cezri kararlar 

' . ı·... . d'l lbt '"~ .ettış ıgıne tayın e ı en l t•l'.Jli 
tını değiıtirerek Bulgariıtanı 16 d s ... d ~ 

..:._,_ · 
7 

.
1

A 'f.,li beyden inhilal~ en ... ., 14 ıan~ yerme vı ayete ayırmıt- r 1 u meb'usluğu ile Ankara ve 1..ııtl 
tır. Sancak teıkilatı liıivedilmit - · tihtıV"' Jı' m~nhal meb'uılukları ın 1,.cr 
tir. Yeni valilere de Direktör n:ı· pı LA' nümüzdeki cuma günü ya •)11\11" 
mı verilmi, ve tayinler yapılmış- .., j11t1 , 
tır. Yeni taksimata göre: tır. İstanbul meb'uılugu fo1'ıJ11 

tı üniversite konferans ıa ~ 
1 - Sofya vilayeti: (Sofya, da yapılacaktır. didet' ." 

Köıtendil sancağının Nevrckop, Miintehibi saniler ye :klerd1', 

Banya ve Razlok) kazalarını ihti- üçe kadar reylerini v~ec: 
111

ute 
61 va eder. 2 - Şumnu vilayeti: lstonbul meb'uslugurı .. el S 

k V Ş k · natıl'"' ' (RuJÇU , arna, umnu ıanca .. kait mirahy Ali beyın ~e 

)arı) 3 - Vrace vilayeti: (Vrace terileceği kuvvetle söylerısı' , 
ve Vidin sancakları), 4 - Eski dir. ~ı;ııf 
Zağra vilayeti: (Eski Zağra, Has· Ankara, 22 (HususO _. c;.J > 
köy, Mestanlı sancakları), 5 - hal meb'u luklar için fırka ft~,i~ 
filibe vilayeti: (Filibe ve Paş - karadan Ser attar zadeb·~if' 1" 
mnklı ıanc~kları), 6 - Plevne vi- Aydından Bursa valisi/\ 1..1of· 

1 T · .. ·ı ki · sö"letıJ }ayeti: (P evne ve ırnova ıan • yın gosterı ece erı J 

cakları), 7 - Burgu: vilayeti. ~~~-~~~~~~~~ ~· 
Bulgaristan dahilindeki 2552 Holivut .1 ço1' 

1 
(' 

d · Holivut, yeni tcşkilntı 1 ~eJ<İ '1'' ;ı 
belediye bine indirilmİ§tir. Şiın l• gin münderecat ve ön~rnu~lrntcr'I ;.ıı 
ye kadar intihaplı olan belediye sim gorecegimiz mühun • t,tıl0 
reisleri, bund:.n &onra merkezden resimler ile büyük kıt'ada bır 
tayin edileceklerdir. Belediye rei:- h ,..··i olar.ık intişar etmiştir· 
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''Alacağına şahin 
~ereceğine karga!,, 

~· . 

lrakın yeni sefiri Naci Şevket bey 
dün Ankaraya gitti 

Dar kapı .. 
Zannedersem bu meaeleyi geçen 

ıene bu mevsimde bir daha yaz -
mıttık. Mevsim geldiği için iıte 
gene tekrarlıyoruz: 

Evvelki ıün, 1&&t yirmi bir rad· 
delerinde Eminönünden ıeçen 81 
numaralı birinci mevki tramvaya 
bindim. Arkaıında bir de ikinci 
llleYki araba tYılı1dı. Tabii, iki· 
ıi de, iine ataanız yere dü,miye· 

cek derece~e ııkarça .. Sardslya "Dehalarının hayranı olduğum ve kendilerine karşı bü-
kutuıu .. lkı tarafta aaılı duran 

lstanbulda otomobil, otobüı, 
tramvay kazalarının arttığı fu 
günlerde biraz Edirnekap111nın ha 
linden bahsedeceğiz. 

Haftanın diğer günlerinde, iki 
tarafından da oldukça rahat ıeçi• 
len bu kapının cuma, pazar gün • 
lerindeki hali, biJhuaa cuma gün• 
leri öğleden sonra aldığı manzara 
görülmemi! bir haldir. Ancak 
jki buçuk metre genifliğinde olan 
bu kapı ve kapını~ methalinden.., 
dütünün bir kere, binlerce ve yüz· 
lerce araba, otomobil, at, etek, 
kamyon, motosiklet, otobüı ve bun 
lar yctmiyormut gibi bir •lay kü· 
feli, tablalı ıatıcı bir anda dıtarıya 
içeriye karı ılıklı naııl ıeçer?. 

"On ıeki:& kitilik oturacak ve üç yük bir hüsnühürmet ve tazim beslediğim Türkiyenin 
kitilik içer de, bet kitilik de ıa· uı G . . 1 A h .. ı .. . . . . 
hanhkta ay:ıkta duracak yerı, lev· u azısıne se am ve urmet er goturuyorm.,, 
ha11, yalnız inıanla deiil; beledi· 

lrakın Ankara sefirliğine tayin 
Ye ile de iıtihza eder gibi .. 

edilen Naci Şevket Bey tehrimize 
Neyıe, terleye bunala, her ıen· 

ıelmit, itimatnameaini takdim et· 
deleyiıte bil"ibirimiıin ayaiına ba· mek üzere dün akıam Ankaraya 
•~ üıtüne yıkıla Tophaneyi pç

ıitmittir. 
tik; Salıpazarı, Fındıklı.. . . 

B tt ı . d"" 1 k Nacı Şevket Bey gıtmeden evel 
u ıaa e ev erıne onen er, e • d . . k' 

. .k . k 1 k emıttır ı: 
ıerıya, gecı mıf, ço ça ıtara yo- ___ _ 
rulmuf adamlardır. Kendilerini, -O .., ıwww••-ıeı--f--': J 
çolukları, çocukları ıofra baıında ogum pro esor e-
b .. kler. Hele kılıbık biçarelerin i· • • k d 1 
~itmiyeceği azar yoktur. rı cemıyet ur u ar 

Trım bu esnada, Fmdlklıda, ka· Oniveraite kadın ve doium 
zılan direkli çukurlann önünde, hutahklan profesörü Her Lipman 
tramva.y, ıtop etti, durdu.. ile Tevfik Remzi Beyin ve bazı 

"- Memleketimi ikinci defa o • ratorluğundan bize isabet eden 
lvak temıil etmek üzere pek ıev· borcu ödemiı olduğumuzdan her 
diiim Türkiyeye döndüğüm için hanıi bir borç yükünden kurtul .. 
büyük bir ıevinç duyuyorum. Ira· mut bulunuyoruz. bakın her tara~ 
kın aevıili ve ıenç hükümdarın • fında emniyet ve ıükUn vardır. 
dan dehalarının hayranı olduğum Hava kuvetlerimizi takviye ediyo· 
ve kendilerine büyük bir hi11i ruz.,, 
hürmet ve tazimle merbut bulun · -----·"'"'..,,.,_,. _______ _ 
duğum Türkiyenin ulu Gaziıine 
samimi ıelim ve hürmetlerimi tak 
dim etmek ıerefine de nail olaca· 
ğım için pek bahtiyarım. 

iki kardet ve doıt memleketin 
münaıebatı her hangi bir muahe • 
de veya itilafnamenin çok fevkin· 
dedir. Bu münaıebat kağıt üze • 
rinde kelime ve cümlelerle tavzih 

Topkapı sarayını 
kaç kişi gezdi 

Bir dJ.kika.. Üç dakika.. Bet müteha11ııların ittirakiyle (Türk 
dakika .• On dakika.. ilerlemiyo- doium ve kadın haatahkları he • 
ruz .. Arka'!_an selen arabalar da kimleri birliği) namı altında bir 
tabii, geçemiyor .. Ettik mi tıklım cemiyet kurulmuttur. Reisliğe edilemiyecek kadar kat'i ve can· 
tıklım üç dört yüz kiti .. Arabalar profesör Her Lipman, umumt ki· lıdır. 

933 mali senesinde Topkapı sa· 
rayını otuz bin kiti ziyaret etmi, .. 
tir. 934 mali senesinde ise ziya -
retçilerin adedi 4500 e çıkmııtır . 
Ziyaretçilerin ekserisi ecnebi ıey· 
yahlardır. 

Bazı anlar olur ki dııandan 
ve içeriden bir kaç oto • 
mobil, araba birde::bire kapının 

her iki ağzında karıılaıır, yolu ki· 
milen tıkar ve tam bu aralık 

dışarıdan veya içeriden ıüra'tle 
gelen diğer bir otomobil de orada· 
ki insan selini fa§ırlıp ortalıtı 
alt üıt eder, o zaman artık küfeıi, 
tablaaı devrilen mi dersiniz, ço • 

Esnaf bankası tahkikah cuiu yere yuvarlanan mı, t•P-k•11 .. 
Eınaf Ba.nkaıı tahkikatı devam uçan mı, ceketi yırtılan mı, ayajı 

iç inde bekliyoruz .. Bekliyoruz bi· tipliie Terlik Remzi Bey, vezne• lrakın münevver ıençleri, Tür • 
çareler... darlığa Niyazi Müıtak Beyler inti· kiyenin gerek içtimai ve gerek ik· 

- Cereyan kesilmedi, neye ıit- hap edilmitlerdir. Cemiyet her ay tıaadi sahalardaki terakikyatmı ediyor; müddeiumumi muavını 
miyoruz yahu? .. Arabada bozuk· ilmi toplanttlar yapacaktır. büyük bir gıpta ve alaka ile takip Muhliı Bey bankanın eıki meclisi 

ezilen mi, ayılan bayılan mı aırla 
gider. Şimdi artık yol tamamen 
tıkanmııtır. Ne bir adım ileri, ne 
bir adım geri ıidilemez.. Derken 
efendim, haydi içerideki ve drta -
rıdaki arabalar gerisin ıeriye tor· 
nistana kalkıtırlar, fakat nereye 

tornistan edecekler? Arka taraf -
ları dop dolu! Böylece dakikalar 
geçer, neden ıonra •ÜÇ halle yol 
açılır ve seyrüsefer hatlar • 

luk ? etmektedirler. Ira.kın mali ve iktı· idare reisi hakim Rıza Beyle milli 
v :~:=~ .. Bir rejisör geldi aadi vaziyeti çok iyidir. Bütçemiz iktııat bankaımm avukatı Atıf 

H "Du ' . . ·ı - ayır.. r .,, ııaretı verı - Atinadan Gotland vapuru mütevazindir. Eski Oımanlı impa· Beyin malumatına müracaat edil. 
ile Alman film rejiaörlerinden Her mesine karar vermittir. di.. Ben de durdum! .. diyor. 

Neden ıonra, arkamızdaki ikin· 
Cı lne\'kl kuyruk arabCLJo.n eoeleı 
yükseldi. Maele anlqddı. 

~~:::ti! unıerman dün tehrimize =:::_ ~· L i ~ T l J 
Rejisör latanbulun •üzel man • ~ - : -

zaralarını filme çekecektir. 

Fransız tacirler 
Ankaraya ıitmit olan Franıız 

tacirleri huıün Ankaradan tehri • 
mize relmi, ve Y alovaya ıitmiı • 
lerdir 

111 O numaralı biletçiye, liman 
tirketi memurlarından Sait Efen· 
di, bir çeyrek vermi!. Çeyrek de· 
likmit; ıonrada~ kurtunla doldu· 
rulup minimini arızaıı kapatılnııf .. 
Biletçi, emir kulu olduiu için, çar 
naçar bu parayı kabul edemiyor. 
Zira, kendisinde kalacağmdan Makine işledi 
korkuyor: Tramvay tirketinin ka• Belediye tarafından alman et · 
ıuı, alacaiı paralarda o derece leri takim makinesi mezbahaya 
k:ıidelere riayetkirdır ki, bronz Yerleıtirilmi§ti. Makine i9lemiye 
bir akçenin bir milimiliıram ekai• ~lamııtır. Bu makine hastalıklı 
ği vana kabul etmiyor .. Dört tram· etleri yenebilecek bir hale ıetir • 
vay halkı bu yazdığıma tahittir ! mektedir. 

Fındıklı karakolunun poliıleri de Romen orkestrası geldi 
keza, ıahit.. Y etınit bet kitilik Romen filar-

• . • • • • · monik orkestıaaı bu ıabab tehri -
Ahalin~n alaca_iı üç milyon li· miz~ ıelecektir. Orkestranın tefi 

ra meselıınde, ıırke~ bu der~ Jorı Jorjeıkodur. 
dakik mi hareket ettı?. Abalıyı Yeni k . 
tıka baıa doldu;arak, her vaıo- ~nıervatuvar bınası 
tıun hareketinde, nizamiıinden Beledı~e bu ıene tehzade ba· 
Uç misli fazla kar etmek uıulü, !ında y~nı konservatuvar binaıı 
1'umpanyanın senelerdir döndür- ın§& ettırecektir. Evvelce hazır· 
düğü bir para dolabı deiil midir? lanmıt ?1•n proje sözden •eçiril • 

itte, "Ah.cağına ıahin, vereçe• mektedır .• P~ofetar Markı ta ya. 
iine karaa ! , diye buna derler... kında tehrımıze ıelerek tetkikat 
"' ' b ı· yapacaktır. 
r akat bana kalırıa dar llll•H ı 

deiiıt'imıeli: Kaçak eşya 
"Alırken tramvay tirketi, verir· 

ken ahali .. ,, haline getirmeli •• 
Daha beliğ, daha canlı olur .. 

(Vl·ftG) 

Ucuz trenler 
Devlet demiryolları idareai 

l-rafınclan ay ela bir defa tertip e
dilen ucuz halk trenleri, ıöalerilen 
r-ibet kartıunda, arttınlmıttrr. 
~•ziran batlangıcından itiharen 

er ~r~mbe ıünp aktamı Anka• 
"•1a. bir tren kaldırılacaktır. Yol· 
'ulara, yalnız bu seferlere '11Ünha• 
~ır olm.ık üzere yüwe 50 ıiıbetin-
~ tenzilat yapılacaktır. Tren, cu· 
~.~rtesi sabahı Heydarpc9aya 
t'">n.~u, bu!unaraktır. 

inhisarlar İstanbul bat müdür • 
l~~ü takip memurları ıon on bet 
run zarfmc:lıaı 1781 paket ciıara, 
be§ deste oyun kiiıdı, 88 adet fi • 
§ek, 1 tabanca, 1200 gram viıki 
yakalamıılardır. 

Bir dava 
Talebe birliii tarafından neıre· 

dilen birlik mecmuası aleyhine 
ınatbuat kanununun 30 uncu mad
deıine muhalif hareket ettijinden 
dolayı muddeiumumilikçe dava 
ikame edilmittir. 

Agaç dikme faaliyeti 
Bu ıene lıtanbul villyeti dahi. 

linde 148869 adet af aç dikilmi, .. 
tir. Fidanların bir kıımı Büyük • 
dere fida.tıjmdan almmattır. 

Kalp aekte•lnden 
Avadiı Karabet isminde hir pa • 

zarcı bu aabah aaat ıekizi yirmi 
geçe Galatada Voyvoda caddesin· 
de ansızın düterek ölmüttür. Ce· 
sedi muayene eden hükUmet tabi • 
bi, ıektei kalpten öldüğünü teabit 
etmit, ve ıömülmeıine ruhsat ver· 
mittir. 

Kltlbln m•rifetl 
Galatada oturan Hamal Muata· 

fayı bir eıya meselesinden dola • 
yı bıçakla yaralıyan rüzel Bandır· 
ma oteli katibi Şevki yakalanmıt· 
tır. 

Al1r y•ral•dı 
Otakçılarda oturan Seyfeddin 

çocuğu ayni mahalleden taıla ve 
fakat ağırca yarahyan Emin iımin 
deki bir sabıkalı yakalanmıttır. 

Kaz•n ~aldı 
Halıcıojlunda Abdü11eli.m ma

halleıinde oturan Fatma Hanımın 
bakır kazanım çalmak iıtiyen 

aabıkalı Zeki cürmü methut halin· 
de yakal.nmııtır. 
80 Ura gitti 

Şiılide lzzetpaıa sokağında o· 
turan Hüseyin Beyin, içinde 80 lira 
raıının bulunduiu cüzdanını çalan 
methur yankesecilerden Zeki ya • 
kalanmııtır. 

T apo mektebinde 
Tapu ve kadastro mektebinin 

imtihanlarına 16 haziranda hat -
lanacaktır. Bir haziranda da 
deraler kesilecektir. Kadastro 
tatbik mektebinden bu ıene 48 e· 
fendi mezun olacaktır. 

Mahkum oldular 
Zekiye Hanımın evine ıirerek 

hıraızlık yapan A•af üç ay, nüfus 
kağıdını tahrif eden Anna bir ay 
Sultanalunet camiinin kurtunları· 
nı çalan Rifat 25 ıün ha.pıe mah· 
kUm edilmitlerdir. 

Vergi tahsili 
Şehrimizdeki belediye ve ml.· 

liye tahıil §ubeleri 933 ıeneıi ver
gilerinin mali sene çıkmadan eve! 
tamamen tahsili için kati emirler 
almı§lardır. Taksit müddetini ge· 
çirenler hakkında tahıili emval 
kanununun maddeleri tatbik edil· 
mektedir. 

Beykozda heyelan 
Beykozda Selviburnu ıırtlarm· 

daki toprak kayma hadisesini be· 
lediye fen heyeti mahallinde tet· 
kik etmİ§, bu huıuıta bir rapor ha 
zırlamıttır. Standart Ovil gaz de
polarının bulunduiu sahil kıımı· 
nın arkaıına iıabet eden bu heye· 
lanın önüne seçmek için bazı hu· 
ıuıi vaziyetleri haiz bir duvar in· 
§aıı tekarrür etmittir. 

Hililiahmer haftası 

Lakin bunun en fena tarafı, ay• 
ni methalde, ayni kalabalığın için· 
de henüz yol tamamiyle tıksnma· 
dan iki taraf kar§ılıklı gden oto • 
mobillerin çarpıtma tehlikesidir 
ki Allah ıaklaıın, bir cuma günü 
orada böyle bir ıey olacık olursa, 
0 kalabalıkta bir çok canlara kı • 
yılmıt olur. 

İtle onun için buraıınm r.e ya • 
pılıp yapılıp gen:tletilmeti, kapı • 
mn yanlarından biraz yol açılma1t 
lazımdır. Geçenlerde Belediye 
meclisinde bir kaza olmaırn diye 
Yedikule kapısının aeniıletilınesi 

konuıulmuftu. Halbuki Y edikule 
kapıaının cuma izdihamları Edir • 
nekapının yanında adeta tepten • 

Yarın Hilaliahmer haftası bat· ha kalır. 

lıy?r. Y~r~n. ıehrin muhtelif yer· ~ Seyyar Haberci 
lerınde Hılalıahmere aza kaydedi- M I k M . .. 
lecektir. Cemiyet teşkilatı tara.. eyvacı 1 ektebı 
f ından muhtelif teşekküllere birer .Meyvacılık mektebi 934 biit· 
mektup ıönderilecek, aza kaydı· çesı vekaletçe taıdik edilir edil· 
na çalıtması rica edilecektir. Bu mez Büyükderede açılacaktır. Mü. 
kıymetli cemiyet 933 senesinde yok eueıenin batında bulunan ecnebi 
ıulbra ve felaketzedelere yüz bin mütehauısın geçen ıene kontura· 
lira muavenette bulunmuttur. Bu tosu tecdit edilmiıtir. Mütehauıı 
miktarın 16978 lirası lıtanbuldaki mektep için yeni bir proıram ha. 
gıdasız çocuklara, 7868 lirau z.ırl.amaktadır. Mektep meyva ye
Daday felaketzedelerine 2483 li· tıttırme, meyva konıerveciliii ıi· 
raaı haıhhanelere 3500 lirası ve· bi çok faydalı kısımlar ihtiva ede
remle mücadele c~miyetine kulla· cektir. lıtanbulun kendine mah
nılmııtır. sus çilek, çavut üzümü, kayıır p 

Romen paraları 
Borsa ve eıham bankası komi· 

ıerliğinden: 

Mavi renkteki (bin) Leylik Ro
men kağıt paralarının deği§tiril· 

me müddeti yeniden üç ay daha 
yani 31Temmuz1934 tarihine ka· 
dar uzatıldığı Romen milli ban· 
kasından bildirilmiıtir, ilan olu· 
nur. 

bi nadide mayvaları olduğu llalde 
son zamanhrda ihmale ufl'amıt
tır. 

Meyvacılık mektebinde billia .. 
ıa lıtanbul meyvacıhimın lhyuı 
için de tedbirler ahnacaktır. 

Ekmek fiyatı 
lstanbul belediyesindenr 
Mayıarn yirmi üçüncü ÇAJ'f&m• 

ha gününden itibaren ekmek yedi 
kuru§ otuz para, francala on Bd 
kuruttur. 
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[
HABR'in 1 Fı·ı J, Fıkra müsabakası 

~lklyeleri r a Vl En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 

·~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~ de~~k~rin yazdan; bunda n~~d~ 
b

. . . lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
- Sekizinci sayıfadaki resınel ı_rını keşfe muvaffak olmuşlardı. maması, ıeçme olması ve okunaklı 

bakınız!. - Bır sene kadar çalıştık. Benim Ci- yazılması lazımdır. 

min sırtına bu dişleri yükler, yük- 278 - Satanda bu 
lhtiyar bir İngiliz anlattı: ler, şehire inerdik. Oradan gemile· 

Meşhur ayyaşlardan Bekri Dünyanın en zeki hayvanının fil re doldurur, Avrupaya yollardık. 
olduğunu belki işitmişsinizdir. Bu, Cim, iskeletlerden dişleri sök -
muhakak ki, böyledir. Hatta, hor- mek hususunda de pek usta olmus

Mustafa bir gün Kasımpaşada bir 

elinde rakı şişesi olduğu halde: 

- 1stanbulu satıyorum, var mı 
alan?. diye bağırırken zapt;yeler 

tarafından yakalanıp doğru padi

şahın huzruna çıkartılır. 

tumuna iğne batıran terziyi, filin t u. 
suyla ıslattığını kıraat kitapların • Yerde yatan ölü hemcinsinin 
da okumuşsunuzdur. kafasına basar, horlumiyle dişi 

Şu da meşhur bir hikayedir: çekince, çattadak kırar, sonra, sır· 
Bir avcı, pusu kurar, filleri vurur, tına yüklerdi. Bize, onu, diğer 
dururmuş. Nihayet, hayvanlar, dişler arasında, iple bağlaması ka 

İşin sarpa sardığını gören Bek • 
rinin aklı başına gelir. Padişah so-

kendisini yalialamışlar, sırtlarına lırdı. ra: 

Bu minval üzere, diş ticareti - Behey küstah adam, kimin vurmuşlar. Adam, öldürmeğe gö
türüyorlar sanmış. Fakat, onu or • 
manlann ortasındaki bir boşluğa 
ulaştırmışlar, burası, fil mezarlığı 
imiş. eYrde yüzlerce iskeletler .. 

Hayvanlar, avcıyı buraya bıra

karak, li~anı hali ile şunu söyle 

mek istemiş: 

"- Şayet aradığın şey fildişi 
ise. işte burada, tümen tümen var. 
Nahak yere bizi vurmağa kalkış -
ma ... ,,, 

Hint ve Afrika ormanlarında, 

hakikaten fil mezarlıklarına rast -
lanır. Aacaba bu hayvanların ma
nevi bir tarafı da mı var?. Ölüleri-
ni buraya kendileri mi taşıyor ? .. 
Cenaze merasimi mi yapıyorlar . 
Yoksa can verecegını anlıyan 
hayvan kendi kendiliğinden mi 
kalkıp müstakbel ölü arkadaşları
nın yanına gidiyor?. Bu cihet a· 
limlerce tet\ı;ik edilmemiştir. Ben 
de edemedim.. Yalnız şurasını 

iyice biliyorum ki, filler, hayat • 
larında nasıl sürüyle gezerlcrse, ö
lünce de, iskeletleri kümeyle du-
nır. 

Ben, H\ndiatenda iken seneler 

ce, muhtelif şekiJJerde fil ticareti 
ile meşgul oldum. Bir cambaz 
kumpanyasının mümessili olarak 
gitmiştim. Daha bir çok arkadaş
larım vardı. Hayvanların geçtik -
leri yeri keşfeder, oraya, kocaman 
hendekler kazıyarak üzerini dal -
)arla örterdik. Dev cüseli mahluk 

bu çukura düşer. bir daha çıka • 
mazdı. Böylelikle, onu diri diri ya
kalar, kimini terbiye eder, kimini 
de terbiye etmeden, Avrupaya · 
sevkederdik. 

O zamanlar, her şehir, bir hay· 
vanat bahçesi yapmak hevesindey
di. Sinemalar inkişaf etmediğin
den pek çok kimse, küçük kasaba 
larda da, cenup mahluklarını, as
lanları, kaplanları, filleri görmek 
için seyyar cambazhanelere üşü· 
şürdü. Bizim sana't pek revaçta -

idi. Hele, bu canavarlara bir de 

hüner öğrettik mi, artık karımızın 
haddi hesabı olmazdı. 

Ben, f:llere marifetler belletme
ği de becerirdim. içlerinden bir 
tanesine, iki ayakla yur;.ınıesını, 

musikiye tempo btarak kafa sal
lamasını öğretmiştim ki, ahali, 
seyrederken kahkahadan kı::-ılırdı. 

Cim ismindeki bu hayvanın başka 
bir marifeti daha vardı. Etrafına 

bir iki tane hindi, tavuk, ördek, 
kaz çıkarırdım .. Ağzına da bir ko· 
caman mısır verirdim .. Bunu, hor

tumunun ucundaki parmakla ta -
ne tane koparır, hayvanlara atar -
dı .. İşle bu manzaraya ahali hüs -
bütün bayılırdı. Bombayda, bu sa

yede epeyce para kazandım. 

Fakat, sonraları, fildişi ticareti 

daha karlı geldiği için avcılık ve 

cambazlığı bir yana bıraktık. Ar

kadaşlar, tenha bir ormanın orta • 
11nda1 bahsettiğim mezarlardan 

yapa yapa, bütün bir mezarlığı malını kime satıyorsun?. 
tükettik. Artık, zengin de oldum.. Bekri cebinden kocaman bir ra

Hayatımın uzun senelerini geçirdi kı şişesi çıkartıp padişaha göste -
ğim bu yerlerden, ayrılmağa ka - rır. 
rar verdim. Avrupaya dönecek , - Aman padişahım, benim $U. 

refah içinde yaşayacaktım. çum yok.. Satan da bu, alan da ..• 
Biletimi ald1m .. Bir hafta sora Bavazıt: Sahak 

Londraya hareket edecek olan ··::::::::::::::::-........ - .... -:. ..... -·-· -· ........................... .-
vapuru beklemeğe başladım. Fa • G•d•} b•} k l 
kat, içimde bir heves uyandı: Şu 1 1 e 1 ece 
Hint ormanlarında, Cimin sırtın· "' } } • 
da, bir kerede, hiç bir şey yapma- eg ence yer erı 
dan dolaşmak .. gezmek.. SİNEMALAR : 

Bu arzumu yerine getirdiğim iPEK: Kaspa. · i 
gün, ormanda bir fil sürüsüne rast MELEK: Garsonlar şahı. 
ladık .. Filler, munis hayvanlardır. :: ELHAMRA: Ben ve im~aratori~c· ı: 
ti

. . b" P. SARAY: Romen flarmonık orkcs-
ışm. ezsenız . ır şe.y yapmazlar.. ~. r. tarsı. 

Cım, hemcınslerıni görünce, hor § SUMER: Atmaca. 
tumunu kaldırdı. Selamlar, onları ~ TÜRK: Merkez tayyare filosu. 
koklar gibi bir harekette bulundu. E ASRI: Madam çocuk istemiyor. 
İçlerinde bulunan bir dişiye has • ft HiLAL: Ankara Türkiyenin kal· 

ı. 
I 

retle baktığını farkettim. g ŞIK bidir. 
.. .. .. .. ~ : Budapeştede skandal. f 

Ve şoyle duşundum: ji ŞARK: Mavi Tuna. ı 
"- Ben, çalışıp cabaladıktan !İ ALKAZAR: Bin ikinci gece 

sonra, vatanıma, ar~a~aşlarımm ;ı ALEMDAR: Ankara Türkiy~n~n I 
ve karımın yanına donuyordum ... i; kalbıdır. 
Vakıa Cimi de satacaktım, lakin, Iİ MIILI: Bir .millet u!·anıyo.r. . 

b l d 
. B 

1 

YILDIZ: Kım oldugunu bılmek ıs· 
o, ana sene erce yar ım ettı. ı - . 

k 
·· .. k ı Ç tıyorum. 

ra ayım, şu suruye arışsın ·· a • HALE: (Üsküdar) lstanbu,l sokak· 
lışmasma mükafattan artık hür ya. ıarında . 
şasm .. ,, r KEMAL BEY: Karmen. 

Düşüncemi tatbik le ettim. h FERAH: Ankara postası P. 
Hayvanın sırtından indim .. Hortu- a:::::::::::::::::=::::::::::::'::::::::::::::::::::. 
munu sıke.rak, kendisiyle veda - fil ileri geldi. Homurdanarak, san
laşlım .. Fil sürüsüne doğru onu ki, ötekiler bir şey söyledi .. Sonra 
ittim. Sevinerek gitti. yerde yatan vurulmuş filin cese -

Ben de, kafesten kus azat el • dine yaklaştı. Onun başına basa
mi ş bir çocuk kadar memnun, şeh- :·ak, dişlerini birer birer kırdı. Ar 
re döndüm .. Vapura b indim. Av - kadaşlarına uzattu. 
rupayı boyladım • • Derhal tanımıştım .• 

Bu hayvan, Cimin ta kendiı!y • 

Aradan on sene kadar geçmit • di .. Emektarım, sonra bana yak • 
ti ki, bütün servetimi, kısmen ti- laşh.. Ön bacakları arasına be· 
carette, kısmen kumarda batır - ni sıkıştırdı .. Hortumiyle basarak, 
dım. Yeniden para kazanmak, fil. ağzını açtı. Tıpkı cambazhanede 
dişi ya pmak üzere Hindistana mısır tanelerini teker teker kopa • 

döndüm .. Döndüm amma, nafile, rıp kümes hayvanlarına attığı gi -
papas bir kere plav yer .. Fil me • bi, dişlerimi birer birer söktü. Kö· 

zarlığı her sefer bulunur mu?. peklerime attı. 
Nitekim, ben de bulamadım.. Can acısından bağırdım .. Ça • 
Eski arkadaşlarımı da kaybetti- ğırdım .. Fayda vermedi .. Filler, 

ğim için, iki köpeğimi yanıma a - etrafımda homurdanarak dolaşı -
larak onb.rla bir başıma fil avına yorlardı Neş'eyle bağırıyorlar • 
çıktım. dı. Bu hoş intikamdan zevk duy· 

Ah, keşke cıkmaz olaydım .• Ba- duklarım anlıyordum. 
şıma ne felaket gelecekmiş.. Yarı baygın bir halde, beni 

Bir gün, nice meşekkatlerden orada bırakıp gittiler .. Ölen hem· 
sonra, bir fili vurarak devirmek cinslerinin dişlerini de götürdüler. 
mümkün oldu. Sürüdeki diğer fil- Fakat Cime, gene medyunum .. Zi· 
ler, ormana dağıldılar. Fakat, me- ra, şayet o, olmasaydı, filler mut· 
ğerse kaçmamışlar .• Yolumu gö • laka hakkımdan gelecekler, canı

zetlemişler .. Ve tıpkı hikayede ol- ma kıyacaklardı. O, eski ahbaplı • 

duğu gibi, etrafımı sardılar .. Beni ğımıza binaen, bana hafif birce -
sımsıkı yakaladılar.. za tayin ettirmiş olacak .• 

Tehevvürleri o derece şiddetliy- · 
di ki, eski tecrübemle anlıyordum. 
Beni öldüreceklerdi. Fakat, bu ze· 
ki hayvanlar, sanki, aralarında 

konuşuyorlar; muhakememi yapı
yorladı. Mutlaka ölümlerden ö • 
lüm seçiyorlardı. Köpeklerim ve 
ben onların çevirdikleri dairenin 
ortasında, korkumuzdan tiril tiril 

titriyorduk.. 
Tam bu esnada, arka saf tan bir 

İngiliz, bunu söyledikten sonra, 
elini ağzın:\ götürdü .. Takma diş
lerini çıkarıp gösterdi. Gene yeri

ne takıp ilave etti: 
- O tarihten itibaren hunlarla 

idare ediyorum .. Ölmüş olmaktan 
iyi ya .. Fakat, fillerin zekasına ne 
dersiniz?. Fildişi intikamını insan 

dişiyle aldılar. 

(Hatice SUreyya) 

Nakıl "Ye tercllme hakkı malııfazdar 

Yazan: M. Gayur 
47-

Cunıa, Paza1' ve Salı günleri çıkar 
En çok demir istihsal eden mem • 

leketler; Amerika müttehit hükumet
leri, Almanya ve İngilteredir. 

Demir memleketimizin bir çok ma 
hallerinde baıhca Adana, Nif, Trab • 
zon, Gümüşhane, Gireson, İnebolu, 

ve Karasi civarlarında bulunur. 
Faal demir madeni Adana civarın· 

daki Melaç madenidir. 

Bakır 
Rümuzü: Cu Molekül vezni: 65 
Bakır Cuivre kırmızımtrak renk 

te delkedilince pis ve kendine mahıuı 
bir koku ve lezzeti olan bir madendir. 
Yumuşak olduğundan kolaylıkla eği

lip çizilebilir. Kesafeti 8,9 ıramdır. 
Levhaya gelmeğe fevkalade müsait -
tir. Metaneti demirinkinden dundur. Bir 
milimetre n111f kuturdaki bakır teli 
ancak 137 kilo ıildete tahammül eder. 
Bakır hararet ve elektriki çok nakle • 
den madenlerden biridir. "1083" de
recede zeveban eder. "2310" derecede 
kaynar. Buharları havada yetil bir ıule 
ile yanar. 

KiMYEVi HASSALARI - Ba -
kır adi derecei hararette kuru hava • 
dan müteessir olmaz. Rutubetli hava -
da müteeuir olur ve Sathında Cu 
C 0 1, 2 Cu (O H) terkibindeki bakır 
çalığı yeşil tabakası huıule gelir. Ba
kırın bu umumi sathıdır. 

Amonyak, sirke, ıirke hamızı, 

yemeklerin tahammüründen husule 
gelen hamızlar bakıra adi derecei ha· 
rarette teıir eder ve bir takım zehir
li bir takım mürekkepler getirir. Bu
nun için mutfak takımlarını temiz tut 
malı ve içlerinde çok zaban yemek 
bırakmamalıdır. Daha iyisi bunları sık 
sık kalaylatmalıdır. 

Bakırla zehirlenme takdirinde, ze· 
hirlenen su ile çalkanmıt yumurta a· 
kı vermelidir. 

Bakır havada mtılıru evvela, gü
zel kırmızı bır tatüıka hasıl oıur. r a-
kat sonra bu tabaka siyah renkte bi • 
lama humzu bakır "Su O" ya tebed· 
dül eder. 

Bakır klor ve kükürtle birleşir. 
Bakır bazı hamızlard~ çabuk inhi

lal eder. Azot hamızı adi hararette ha 
kıra kolaylıkla tesir eder. Bu esnada 
humzu azot buharları intişar ederek 
yeşil renkte bakır ozotiyeti mahlulü 
hasıl olur. 
3 Cu + 8 H N 0 3 

- 3 Cu (N 0 1)% 
+ 4 H : O + 2 N O 

Azot hamızının bu hassasından is
tifade ederek sanayide bakır hak edi
lir. 

Kesif hamızı kibrit (H: S 0') bakıra 
adi derecede tesir etmez. Sıcakta te
sir eder. Bu esnada gazı kibriti inti • 
!ar eder ve bakır kibritiyeti (Cu S 0 4

) 

2 H 2 S O' + Cu S o-: + 
Cu S 0' + 2 H = O 

Sulu hamızı klor'mo ( H CI ) bakı· 
ra tesir etmez. 

iSTiMALi - Bakır sanayide bir 
çok alat ve edevatın imalinde kulla -
nılır .. Çok kullanılan halitaları da var
dır. Başlıcaları: 

Pirinç (Leton) yüzde 18 ili 40 çin
kolu bakır halitasıdır. Açık ıarı renk
te, sert, kolay i~lenir, cilalanır. Ma -
kineler, fizik aletleri, kapı tokmağı, 
iğne imalinde kullanılır. 

Yüzde 20 çinkolu bakır tıpkı altın 
renginde ve parlaktır. Buna taklit al· 
tın derler. rakaı!ar, kalem uçları, ya
lancı mücevherler yapmakta kullanı-

lır. 
Tunç (Bronz) bakır, kalay halita-

sıdır. Bakırdan kolay erir. Sulp halin
de pek ierttir. Vaktiyle top imal edi
lirdi. Şimdi makine yastıkları ve mih
verleri imali için kullanılır. Bazı ufak 
paralar da tunç ile yapılır. 

Fosforlu tunç yüzde 1,25, ila 2,5 
fosfor, yüzde be, ila on kalay ve baki
yesi bakır olan bir halitadır. Bakırı 
fosfor kalayla izabe ederek elde edi -
lir. Çok sert ve dayanıklıdır. 

Silisyomlu tunç: Yüzde bet Siliı -
yomu havi olan bir tunçtur. Pek sert 
ve dayanıklıdır. Telgraf, telefon telle
ri imalinde kullanılır. 

Maykor := Buna arjanten veya fak
fon da denir. Yüzde elli h.krr, yüzde 

yirmi bet nikel, yüzde yirmi be§ çin•, 
kodan mürekkep bir halitadır. Sofra 
takımları yapılmakta kullanılır. 

lngiliz madeni = Bakır, kalay, an• 
timuan, bizmüt, madenlerinden mürek 
kep bir halitadır. Rengi beyazdır. Ko· 
laylıkla erir. Kahve, çay ve sofra ta• 
kım!arı yapılmakta kullanılır. 

Alüminyom tuncu -:: Yüzde dok • 
san bakır, yüzde on alüminyom'dan 
mürekkep güzel altın sarısı, havada 
bozulmaz sert bir halitadır. Sofra ta· 
kımları yapmakta ve kuyumculukta 
kullanılır. 

LEHiMi.EME: Bakır eJya klor· 
tutya ile mahli'ılüne batırılarak ve ka· 
lay kurşundan mürekkep bir halita 
sürülerek lehimlenir. 

TABii HAL : Bakır serbest ola
rak ve ufak taneler veya cesim küme· 
ler halinde Müttehit Amerika Cüm • 
huriyeti arazisinde bulunur. Ekseri • 
ya bakır humuzlar, karboniyetler, kib· 
ritiyetler halinde bulunmaktadır. 

En meşhur bakır filiderinden hal
kopirit demir kibriti ile bakır kibritin· 
den mürekkeptir. Bu filiz'in terkibin· 
de arsenik, antimuan, çinko ve bazı 
gümüş tc bulunur. 

iSTiHSALi Humuz veya kar· 
boniyet halindeki filz'lerden bakırı çı· 
karmak için bu mürekkepleri kömür• 
le ısıtmak kafidir. 

Cu C O Cu O C O 2 

2 Cu O C - 2 Cu C 0 2 

Bu ameliye kuru ve yaş isminde İ• 
ki usuUe yapılır. 

Kuru u11ulde kükürtlü maden filz: • 
}eri evvela fırında hava cereyanı mu .. 
vacehcsinde teklis edilir. Bu esnada 
oksijenin tesiri ile bakır kibriti'nin bir 
kısmr humzu bakır olur. 

Cu S + 3 O S o: Cu O 
Sonra fının kapıları kapatılır. Ha • 

va temas etmeden filz şiddetle ısıtılır. 

eder. Gazi kibriti ile bakır meydan'." 
gelir. 

Cu S 2 Cu O 3 Cu -r S 0 = 

Bu suret elde edilen bakır saf ele~ 
ğildir. Elektrikle yahut kimyevi usul• 
lerle tasfiye edilmelidir. 

Yaş usul: Bunda kibriti bakır filz· 
)eri havi'\ cereyanı temasında mutedil 
surette teklis edilerek kibritiyet hali
ne sokulur. Sonrl\ husule gelen bakır 
kibritiyeti suda halledilerek tahta 
havuzlara demir levhalarla konur. A • 
meliyat sonunda bakır çamur halinde 
tortulanır. Tortu ateıte eritilince ha· 
kır elde edilir. 

Cu S 0' Fe = Fe S 0' -l- Cu 
BAKIR MADEN LERI: Türki .. 

yede bakır bilhassa Erganidc bulu • 
nuyor. Ergani mRdeni en zengin bakır 
madenlerinden biridir. Erzurum vila • 
yetinde, Halvali'de de bakır madenle· 
ri vardır. Erganideki bakır halkopirit 
halindedir. Demir yolu hattının inta• 
sına ba§lanalıdanberi büyük bir inki • 
ıaf göstermiştir. Bundan ba!ka Trab• 
zon, Ankara, Sivas, Adana, Aydın, 
Bursa vilayetlerinde de bakır cevher• 
leri vardır. 

T ASFIYE: Bakırı tasfiye için 
bakır kibritiyeti mahlulü bulunan ka· 
bın içinde tasfiye olunacak bakır dina• 
monun müsbet kutbuna ve saf bir ba 
kır levhası menfi kutbuna bağlandık• 
tan sonra cereyan verilir. Elektrik ce· 
reyanının tesiri ile bakır Katod'a ve 
kibritiyeti ise anod'a gider. 

Cu S o• ( - ) Cu ( + Cu) 
< ) s o• 

Bakır kibritiyeti Formülü Cıı 
S o•. 5 H = O dir. Halk arasında bun• 
Gözta,ı derler. Rengi mavidir. hıtt .. 
lırsa içindeki su kaçarak beyaz bir toz: 
olur. Fakat biraz su ıörünce gene ma 
vileşir. Suda mahlulü koyu mavidir. 
Bu mürekkep mavi ve yeıil renkteki 
boyaların hazırlanmasında kullanılır; 
Galvanoplastide ve hıfzıuıhha nokt•• 
nazarından müzdadı taffün olarak kul 
lanılır. Göztaıının sönmüt kireÇle 
mahlutu bağlara serpilir ve asınatarı 
mildev ve Blekrüt hastalıklarınd•" 
korur, 

(Devamı var), .. 
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HALK .MASALLARI Aya Yorgi köylüleri 
~Ünadiler bağırıyorlardı "kızı otlaklarına kavuşamıyoı· 

HAB!R - A~arn Poatuı 

h ı d• h J k Resneli Osman Beyin haksız iddiaJa,.,. 
u an pa ışa o aca .,, zavallı muhacirlerin sürülerinin 

~eh.zade-gizlenmiş olduğu sandıktan 
çıkarak qatafında mışıl mışıl uqu

gan dünya qüzeline qaklaştı. 
Bir padi§ahın iki oğlu var· 

~·1 Padişah öldükten sonra büyük 
!
1
u Padi,ah oldu. Yalnız büyük 

: U fazla vesveseli olduğundan 
tde•in· l k y b' t" l"" :r ı a a oymaga ır ur u ce· 
t~t edemiyordu. 

~ir IÜn kendisini yanına çağıra· 
•ordu: 

l\ardeı, doğrusunu istersen iyi 
tli bir inaan olduğunu bildiğim 
de ıenden bir türlü emin olamı· 

aruın. Bunun için benden uzak · 
. lrıan ve batka bir yere gitmen 
ım s· . " ~ nndı ıana soruyorum .. 
nd · . en ne ısterıen sana verece • 
'-' .. Yalnız bu memleketten git.. 

.._ Ağabey, benim ıenin tahtın· 
tözüm yoktur. Fakat mademki 
lt olmak için benim yanından 
la§mamı istiyorsun; bunu ka· 

~ tdiyorum. Derhal yarın hare · 
,, tdecegim.. Yalnız bunun için 

ilde · d.... 1 k k ıı... n ıste ıgım §ey er ço ıy · 
"q'tf · 
--.. 1 bir taç, bir kemer, bir kaç 
~Sa tnücevher ve bin altındır. E-

h
bana bu istediklerimi verirser 

\r al 'd . ta ıı erım. 

'•di!ah bir dakika bile tereci • 
L • 'bnedi ve kardetinin istedik • 
"tı11 · 
~ ı derhal verdi. Genç şeh • 
\~ bunun üzerine ertesi günü 

h ezaniyle beraber yola çıktı. 
r~ı gitti, gitti, dere tepe düz 
'

1
' Nihayet Hint padi§ahının 

~~leketine vardı. Doğruca bir 
~~eye girerek oturdu. 

~lı t'ı ileride bir kaç ki§i otur • 
' ilr konuşuyorlardı . 

'~: l>adi,ahımız öleli kırk gün 
~., Acaba §İmdi kim padiıah 
~?diye merak ediyorum. 

,t-ditahm itine bakan dünya 
\. 

1 kızı ile kim evlenirse o ola· 

fiu kız çok mu güzelmit? · 

~' J:',l'kalade.. Diyorlar ki bir 
~ • >'iizünü gören derhal kendi • 
~~~~k olurmuş. Bunun için kız 
t~ )ı kabul etmez ve hiç bir er
~ tC>rünmezmiş .. 

~~İtahın oğlu bu lafları dinle· 

~ı a·· '<>nra Hint paditahınrn kı· 
't lle0l'rlıeğe çok merak etti. Fa • 
\ )&pabilirdi?. Tamamiyle 
\le~ 111 olduğu bu memlekette 

~ tanıdığı bile yoktu. Kendi 
1. 1 ~ 

\'\ı- ı/ onunla beraber bulu • I'' ıle yüzünü görmedikten 
~o llaad görebilecekti. 

~f~ ~-~ çare bulmak için tam 
~ı- S duıündü ve netrcede fÖY· 
~~re buldu. 

~, tehzade evveli sarayın 
· v, 'l•ıında bir dükkan kirala· 
l. Otı b 
"lı- 0 n eı tane bo, teneke 
ıc_:tkiç •atın alarak dükki . 

l_ ~p-.ıdı ve sabaha kadar bü
c'~et• • 

l,' ' 1111 sarf ederek bot tene-
'· 'h du da vurdu. OJd .. >-._ Ugu zaman tenekeler 

1 01nıuı tu •• Şehzadenin •· 

sıl maksadı geceleyin gürültü ya· ı 
parak saraydaki dünya güzeli ha- , 
nımı uyutmamak ve genç kızın 
nazarı dikaktini celbetmekti. Ha-
kikaten de bu arzusuna muvaffak 
olduğunu anladı. Çünkü sabahle · 
yin daha güneı doğmadan evvel 
dükanın kapıarnı üç muhafız çal • 
mağa başladı. 

Şehzade hiç bir fevkaladelik 
göstermeden kendilerini kabul el· 

ti. Muhafızların reisi olduğu anla· 
şılan biri sordu: 

- Bu sen'n yaptığın it nedir? 
Aktamdan sabaha kadar süren 
tak tuklarınla herkesi rahatsız e
diyorsun .. 

Aman paıam. Meseleyi iyice 
bilmeden neden hiddet ediyorsu • 
nuz . Ben fakir bir itçiyim. Ge • 
ce çalıııp kazandığım paraları 
gündüz yerim. 

- Bir takım tenekeleri parçala
makla ne it yaptın?. 

- Bir dakika bekleyin .. 

Şehzade bunu d~P.rek yanın • 
ki diğer odaya geçti ve orada san· 
dığından çıkardığı tacı muhafızla
ra gösterdi. 

- lıte yaptığım tey budur. 
Muhafızlar ömürlerinde asla 

bu kadar kıymetli bir taç görme • 
mişlerdi. Hayret içinde kaldılar . 
Ve saraya dönerek keyfiyeti Hint 
paditahının kızına anlattılar. 

Dünya güzeli bunu pek merak 
ederek görmek istedi ve tekrar 
muhafızlarını göndererek tacı 
istetti .. Fakat padiıahın oğlu: 

- insanın malı yanmda olma • 
lıdır. Ben Yaptığım tacı kimseye 
vermem .. Eier padiıah hanım ( !) 
cidden tacı ıörmeği pek merak e
diyorH beni kabul etsin. Tacı ken· 
disine göstereyim. 

Hint paditahının kızı bu tekli
fi de kabul etti. Bir saat sonra ıeh 
zade elinde ta; olduiu halde sa • 
raydan içeri giriyordu. 

Taç o kadar ıüzel, o kadar 
san'atkirane yapılnııı idi ki ıenç 
kızın ıözleri kamaıtı ve tacı der· 
hal 1000 altına tehzadeden saltn 
aldı. 

Fakat felakete bak•n ki şehza· 
de Hint padişahının d~nya güzeli 
1'.!zını görür görmez derl.al kendi
sine ölesiye aşık oldu. 

Ertesi gece gene bet on tane 
bo, teneke alarak dükkanına ka
pandı. Bu ıefl.r de fevkalade 
bir gerdanlık yapmııtı. Hint pa • 
diıahının kızı bunu da çok beğe • 
nerek satın aldı. Şehzade bu vesi· 
leyle sevgilisini bir daha gördü. 

Nihayet mücevherleri de elden 
çıkardıktan sonra artık yapabile · 
ceği bir it kalmadı. Bütün gün ka· 
fası avuçlarında kumrular gibi 
dü,ünmeğe batladı. 

Gene bir gün böyle ıiyah ıiyah 

dütünürken bir koca karı yanına 

yaklaştı: 

- Oğlum, ne derdin var? Söy • 
le de çareıini arayalım. Derdini 
söylemiyen devasını bulamaz. 

- Sorma hanımteyze, benim 
derdim o kadar büyük ve o kadar 
çareıiz ki buna bir çare bulmanın 
imkanı yoktur. 

- Sen hele söyle bir kere .. 
- Peki öyle ise dinle: Falan> 

filan .. Gördün mü işte?. Benim 
derdim bu kadar büyüktür ve der· 
manı yoktur. Şimdi ben ne yapabi

lirim?. 
- Kızı kaçır ... 
- iyi amma bunun imkanı yok. 
_ Bana beş yüz altın verirsen 

ben kızı k~çırabilmen için sana 
bir yol gösteririm. 

- llk önce çareyi anlat .. Aklım 
yatarsa veririm. 

- Dinle: Şöyle böyle .. Nasıl?. 
- Çok iyi .. Al aana bet yüz al· 

tın. Yarın hemen tattbik edelim. 
- Olur .• 

O aaBali ihtiyar bir kadın sara· 
yın kapısında ille paditah hanımı 
görmek isterim diye tutturmuf • 
tu. Muhafızların bütün nasihatleri 
para etmedi. Ve en nihayet kadın 
Hint padiıahmın kızı tarafından 

kabul edildi, Kadın: 
- Aman sultanım .. Benim bat· 

ka §ehirde oturan bir kızım var .. 
Son günlerde haber aldım .. Kendi
si hasta olmuı oraya gideceğim .• 
Yalnız büyük bir sandığım var • 
Onu beraber götüremiyorum. için· 
de bir az param var. Dünyada siz· 
den baıka hiç kimseye itimadım 
yok. Ne olur ben gelinciye kadar 
bu sandığım sizin yatak odanızda 
dursun. 

Dünya güzeli kız bunu kabul 
etti. Yarım ıaat sonra hamallar 
büyük sandığı sultanın yatak oda· 
sına yerlettiriyorlardı. 

Şüphe yok ki okuyucularımız 
bu sandığın içinde ıehzadenin giz· 
lenmiş olduğunu anlamıtlardır. 

Gece olup ta sultan yatağına gi· 
rerek uyuduğu zaman ıehzade İçe· 
riden sandığın lcapağrnı açtı ve 

dıtarı çıktı. Yatakta mıtıl mııl u • 
yuyan dünya güzeli kızın burnuna 
uyutucu bir fey koklattı. Kız ken· 
dinden geçerek gayet derin bir uy· 
kuya daldı. 

Bunun üzerine ıehzade kendi • 
sini yorganının içine sararak !andı 
ia koydu ve kendisi de içine gir • 
dikten sonra sandığı tekrar kapa • 
dı. 

Yaptıkları plan üzerine ert~si 
sabah erkenden koca karı nravın 
kapısını çaldı ve açan hizmetç;le • 
re: : 

- Ha"ta kızım ölmüs, artık be
nim g~tmenı .. W7.u...., k- ,...,i' dı ıan-
'dıfınıı •erin, de(li. Hizmetçiler 

mahvına sebebiyet veriyor 

Kolu •akatlanan yavru 

Kotranya çiftliği sahibi Resne· 
li Osman beyin zaptettiği arazi a· 
rasında Sazlık çayırı denilen yer 
de vardı. Kendisi Baruthane çayı· 
rını, Vezir çayırını naaıl baıkala· 
rına kiralar, otlarını biçerse bura• 
sını da kendi malı gibi kullanırdı. 
latanbulun kurtulutundan sonra 
Şamlar köyü halkı o z~manki Ça· 
talca valisi Behçet beye müracaat 
ederek Sazlık çayırı denilen yerin 
haddi zatında h:ızinei maliyenin 
olduğunu iddia ederek buraıını 
hazineden satın almak istedikleri· 
ni söylemitler. Behçet bey de tah· 
kikattan aonra burasının filh:ıki • 
ka hazir;,, malı olduğunu anlamıt 
ve köylüye ıatmıştır. 

Şamlar köyü halkı çayırın bede
linin ilk hksitini vermitlerdir. 

Otların biçilmesi zamanı gelin· 
ce Resneli Oıman beyin müracaa· 
tiyle gelen Bakırköy jandarmaları 
köylüyü çayırı biçmekten menet
mişler. Bunun üzerine köylüler Ça 
talca vilayetine şikayet etmiıler, 
oradan da jandarma gelmiş, ve 
iki jandarma kuvveti ar3sında bu 
çayır meıeleıi yüzünden oldukça 
uzun süren bir münakaşa cereyan 

etmiştir. 

Neticede Çatalca jand:ırrnası 
çayır biçilinceye kadar orada bek· 
lemittir. Bundan sonra Resneli 
Oıman bey bu çayıra müd~hale et 
miyerek tamamen köylüye brrak-

d h. bir teYin farkına varmadan 
e ıç d' 

sandığı kendisine verdiler. Pa ı • 
şahın kızı gözünü açtığı zaman 

kendisini hiç bilmediği bir yerde 
bularak hayret etti. Bu esnada kı· 
zın uyandığını gören şehzade he • 

men önüne diz çökerek kim oldu· 

ğunu ve kendisini sevdiğini söyle • 

di. Ayni zamanda da yaptığı bu 
cür' etkarlıktan dolayı kızdan af 

diledi. Bu esnada sokakta müna • 
dilerin sesleri duyuldu: 

- Her kim paditahın kaçırılan 
kızını buluna padİ!.}.h ilan edile • 
cek ve kız kendisine verilecektir • 

Zaten ıehzade de güzel kızın 
ho,una gitmitti. Bu yalvarmasına 

mukabil kendisine ıu cevabı ver· 
di: 

- Git kaçırılan kızı bulduğunu 

haber ver. 

Şehzade de sevinerek öyle yap· 
tı. Kırk ıün kırk gece düğünden 

sonra onlar ermİf ... 

GözlUklU adam 

mıştır. 

Baruthane çayırı üstünde eski • 
den rumların oturduğu bir "Aya· 
yorgi,, köyü vardır. Ayayorgi kö
yünün bulunduğu yer tam:mıiyle 
taş ve kireçli topraklardır. Bura· 
ya Dramadan gelen muhacirler 
iskan edilmişlerdir. Yalnız daha 
iskan edilmeden evvel anziyi gÖ· 
ren muhacirler burasını beğenme • 
mi,Ier, fakat iskan memurlarının 
Baruthane çayırının da kendileri• 
ne ait olduğunu söylemesi üzerine 
kabul etmitlerdir. 

Buraya iakin edilen muhacir
ler daha ziyade hayvan beslemek
le geçindikleri için beraberlerinde 
10.000 hayvan getirmiılerdi. 
Tefvizden ıonra köylüler hayvan
larını çayıra çıkarmak istemişler• 
se de jandarrna1arın buna mini 
olduğunu hayretle görmü!ler. Ve 
"Çayır bizimdir,, demişlerse de 
jandarma bu iddialarını kabul et· 
memittir . 

Bunun üzerine köylüler latan· 
bul müddeiumumiliğine müracaat 
ederek vaziyetlerini anlatmıtlar 

ve müddeiumumi muavinlerinden 
Ferhat bey itin tetkikine memur 
edilmiıtir. Ferh~t bey köylülerin 
haklı olduğunu ve bu çayırların 
Reaneli Osman beyin olm:ıdığını 

anlamı§ ve tahkikatı bu cepheden 
ilerletmeye başlamıştır. 

Muhakeme başlayınca köylü • 
nün çayırı biçmesine müaaade e

dilmiş, ancak muhakemenin neti • 
cesine kadar parasının dördüncü 
icrada hıfzedilmesine karar veril· 
mittir. 

Reaneli 0Mnan beyin müracaa· 
ti üzerine bir iki ay kadıır evvel 
Bakırköy kaymakamı yeniden i • 
dari bir karar vererek köylüyü ça• 
lıtmakta oldukları tarlalardan çı -
karmak isityor ve 2311 numaralı 
kanunun maddesini yanlıt surette 
tefsir ederek iki aenedenberi ara • 
ziyi işgal etmekte olan köylüyü 
yeni tecavüz etmit addediyor. 
Köylüler mahkeme kararı olma • 
dan çıkmayız diyorlar. Bunun üze
rine jandarmalar köylüye cebir 
mecburiyeti~de kalıyorlar ve bu 
esnada 6 yatında Ayıe isminde bir 
kızcağız kolundan yaralanıyor. 

Nihayet çoluk çocuk 200 kiti 
yaya olarak iki nat mesafede o
lan Küçük Halkalı köyüne kadar 
ıevkecliliyor. 

Ertesi günü köylüler tekrar Fer· 
hat beye ve dahiliye vekaletine 
müraca~t ediyorlar. Vekaletten 
mahkemenin fieticesine kadar ara 
zının yedi emin sıfatiyle köylü· 
ye teslim edilmesi hakkında emir 
geliyor. Bu emir 28/ 4 934 tarihin· 
de Bakırköy kaymakamlığına bil· 
dirildiği halde nasılsa tebliği te • 
ahhur ediyor. 

Ayayorgi köylülerinin bugün 
10.000 hayvanlarından ancak 4 
bin tanesi kalmı§tır. Çayırsızlık 

ve susuzluktan hayvanlar ölmüt • 
tür. Gün geçtikçe daha fena vazi· 
yete dütüyorlar. 

Mahkemenin bir an evvel bir 
ne-tice vermeti ve senelerdenberi 
çektikelri cef al ardan kurtulmala • 
u en büY.ilk arzularıdır. 
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22-5-934 Her bakin mahfuzdur Tefrl ka: 89 1 QeCjen kıaımlaran hulaaaeı 

Cie~en kısımlaran hulasası 
Mütarakeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çahşanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalıııyorlardı. Leyhte 
çalıp.nlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan haruna tercüman diye yerleş· 

rnişti. Park eğlenccsin.de tesadüf et
tiği Fatma Nüahetle aralarında birse
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyamn kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış· 

mI§tı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalı§mış; 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın· 

dan yilz verdirilmemişti. Klihya atlat· 
nuya çah§ıyordu. 

llhami, cevap vermedi.. Yal • 
nız siyah gözleri yere mıhlanmış 

kaldı. Dudaklarını ııkıştırdı, dit -
leriyle ağzmm yanak derilerini 
JSll'mıya çalııtı. 

Mehmet Bey: 
- tlhami, dedi. Çok mu sevi

yorsun?. 
- ... 
- Cevap versene .. Çok mu se-

. ? 
vıyoraun •• 

- Bilmiyorum Mehmet Bey .. 
Yalnız çok zaafım olduğumu hiss
sediyorum .. Beni istediği yere sü
rüklemesinden korkuyorum. 

- Kendini bu kadar zayif mi 
buluyorsun llhami?. 

- Hakikat bu Mehmet Bey .. 
Mehmet Bey cevap vermedi .. 

Filhakika, llhami, Fatma Nüz -
hete ~ı içinde anlatılmaz bir 
his buluyordu. Ona ilk rast gel -
diği günler duyduğu bu hissi onun 
lngilizler lehine çalııtığını öğren
mese bile giderememi§, ondan u -
zakken topladığı cesaretinin kar
§taında eriyip bittiğini görmüıtü . 

Mehmet Beyden, Fatma Nüzhe
tin İngilizler lehine çalıştığını öğ
rendiği zaman bir kurıunla vurul
muıa dönmü§tü. Günlerce bu te -' 
sirin altından kurtulamadı. He· 
le, onların içlerine tamamiyle gi -
rebilmek için Fatma Nüzhetle a
lakasını uzatması ve gene Mehmet 
Beyin israriyle onunla beraber u· 
zun zaman yaıaması, hi11ini tak
viyeden baıka bir ıeye yarama -
mıştı. 

Gerçi Fatma Nüzheti çok defa 
İstediği gibi kullanmış ve onun 
fayesinde çok ehemmiyetli, yal -

Qe~en kısımların hulasası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e· 
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. t§te, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin f eHi-

ketine uğrıyacağını haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağım bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini §aşırıyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. 

- Cidden.. Bir hafta daha gö
rüımeseydik de yolda rastlaıa.y • 
dım, emin olunuz tanımazdım .. 
Yalnız, ıesiniz •• 

Osman Bey, bozulur gibi oldu: 

Istanbulda Sultan Mecit ve Ruıyada 
nız batına beceremiyeceği, §eyleri Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
de elde etmiye muvafafk olmuş- iki memleket arasında kadın ticareti 
tu. yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat iı-

Mehmet Bey: minde birini küçükken hadım yapmış-
tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız

- Mademki böyle, dedi. Peki- ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf-
la dütünelim öyleyse.. kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona-

- Beni büyük bir üzüntüden ğmda (Fatma) isminde çok güzel bir 
kurtarmıt ve belki de beni kurtar- Gürcü km vardır. Ali baba bu km 
mış olacaksınız.. kaçırmıya uğraıırkcn, bir gün Rüstem 

llhami hakikaten müteessirdi • isminde bir gençle çalı§ıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkada§ıdır ve Ali babadan 

Utanmasaydı, belki de bir çocuk intikam almak üzere Istanbuldan Tif. 
gibi nğhyacaktı. lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır

- O halde niçin daha evvel ha- mak ve Ali babayı ele vermek için ter-
ber vermedin?. Niçin seni onunla tibat alıyor· 
beraber oturmıya mecbur ettiğim Ruslar Ali babayr tevkif ederek Pe-

tersburga getirmişlerdir. Ali baba a&• 
zaman itiraz etmedin. O seninle rayın zindanlarında işkence görüyor. 
alakadar mı ? • Bu esnada Rüstem Bey Tifliate Ça -

- Evet!.. rın gözdcaile beraber yaıamaktadır. 
-Sana İngilizler için çalııtı - Ali baba bu sırada zındana girip 

- .. 1 d" ·? çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya-
gını .soy e ı mı.. k 1 d v "lıı-· (P . ) s· a an ı. e mu cu;ım etrovıç ıvaa-

- Evet.. tapol sahillerinde donanmanın başına 
- Buna sen nasıl mukabele e • geçerek ikinci bir Ştanka oldu. 

diyorsun?. O gece inkılapçılar klübünde 
- Çok iyi hareket ettiğini söy- cereyan eden hafi müzakereler la-

Jemekle.. mailofun aleyhinde neticelenmif • 
- Demin İtalyanlar hesl\bına ti. 

da hareket ettiğini söylüyordun .. lsma.ilofun ihaneti t'l.hakkuk e-
- Yalnız hu i~ için vazife al - diyordu. Bir an evvel baıbaıa ve -

mış •. 

- Senin hareketlerinden, sor -
gularından §Üphelenmiyor mu ? . 

- Daha şimdiye kadar böyle 
bir şüphesinin farkına varmadım. 
Fakat bu gidişle, o farkında olma
sa hile ben söylemek mecburiye -
tinde kalacağım. Çünkü ona kar
şı bir yalancı vaziyetinde kalmak 
benim çok gücüme gidiyor. 

- O halde söyle!.. 

Mehmet Bey, tlhaminin bu son 
cümlesinden oldukça canı sıkılmış 
ve asabi bir halde, "o halde söy -
le!,, cümlesini kullanmıştı. Az 
sonra ilave etti: 

- Uhami, kendine gel canım .. 
Böyle bir harekette bulunman yal· 
nız kendini değil, bizi de felakete 
sürükler. Bunda hiç şüphe yok. Ve 
gene bunu bizzat senin takdir et
men lazım. 

- Henüz bunu takdir etmiye -
cek kadar kendimi kaybetmedim. 
Mehmet Ali Bey... Fakat, böyle 
bir tehlikenin, benim Fatma Nüz -
hetle beraber bulundukça, mevcut 
olduğunu işaret etmek istedim ve 
sizden imkan varsa, beni batka 
bir yere ve bilhassa lstanbuldan 
uzak bir yere gönderemenizi rica 

r 
Tefrika "o. 101 
22. 5. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
nakdi (Va-no) 

- Evet, sesim .. --dedi. 
Bu adamın kırkım geçkin ol • 

duğu tahmin edilirdi. Hele sakal 
bırakması onu daha fazla yaşlan
dırmıştı. 

Ediple bundan üç dört ay evvel 
bir emlak alış veritinde ahbap ol
muşlardı. Yatlarının farkına rağ

men, Osman Bey, bu delikanlıya 
büyük bir samimiyet göstermitti. 
Servet Hanımefendi de, oğlunun 

mesleksiz züppelerle görütecek 
yerde, hu yaşını başını almış tüc
carla konuşmasını tercih etmişti . 
Muarifeyi teşvik etmişti. Osman 
Bey, çok zeki, çok hoş sohbet bir 
adamdı. 

- Şimdi ıakal meselesini geçe-

ettim. Elbette batka muhitlerde 
de yapılacak bir it vardır. 

- Şüpheıiz var .. Fakat buraya, 
senin yerine kimi getirebilirim 
ve sana gösterdiğim itimatla kime 
it verebilirim. Biraz daha.. Çok 
değil bir kaç daha sabret IJhami .. 
Bu bir kaç gün içinde bir hal çıa -
resi arayacağım ve ümit ediyorum 
ki, senin de memnun olacağın bir 
neticeye varacağım. 

- T tekkür ederim. 

- Şimdi senden bir baıka ri -
cam daha o!acak. Bekir Sıtkının 

raporunu ve planını timdi sana 
vereceğim. Bunu bizzat kendin , 
(E.) beye götürüp vereceksin .. 
Ondan alacağın talimatı da bana 
getireceksin. Ben bugün hiç evden 
çıkmak niyetinde değilim. Hazır
hyacağım bazı itler var. Bu arada 
senin vaziyetini de diqünürüm. 

- Peki Mehmet Bey. 
Mehmet Bey, çantasından çı -

kardığı bir harita ile, bir eseri 
cedit kağıdı üzerine yazılmıt bazı 
maddeleri havi raporu llhamiye 
uzattı: 

(Denmı nr) 

lim de !U falcıdan konutalım .. 
diye israr etti. 

- Bırakınız Allahınızı sever -
seniz!.. Bu Fatih Efendi aptalın 
biriymif .. 

Ayni sözü, bir kaç def adrr IÖy -

lüyordu, Fatih Efendiyi aptallık
la itham ediyordu amma, bundan 
dolayı asla teselli bulamıyordu. 

Osman Bey, batını koltuğun 
gölgesine siper ederek: 

- Anladık!.- dedi.- Aptal .. 
Fakat, ne dedi?. Onu söyle!. 

- Ne mi söyledi?. 
Bir an durdu: "Kartımda timdi 

alay eder gibi duruyorsun. Fakat 
beş dakika sonra ne hal alacağını 
göreceğiz!.,, diye dütündü .. 

- Ne mi söyledi? Dedi ki, ben 
babamın katili imit im! Ve anne
min zevci olacakmı§ını.. Yani, 
Kral Ödipin başından geçen, be • 
nim de başımdan geçecekmiı .. 

- Haydi, haydi .. Böyle çirkin 

faka olma .. 
Osman Beyin yüzünde hiç Lir 

Müellifi: ishak FERDi 
rip konuıan iki zabitin enditesi/ ve kuvvetli bir süvari binb•t'" 
botuna delildi. idi. lsmailofun kulağına iğildi: 

Klüp reisi o ıece lsamilofu klü- _ Bizi nihayet bir kaç ay ald• • 
be davet ederek bir daha dıfarı tabildin ! Şimdi elimizdeıİll!' 
çık~amaia karar vermitti. lı • Bombayı atan zavallı köylüoii" 
maılof o gece nasıl olsa klübe ge- bugüne kadar zindanda işken'' 
lecetki._ görmesine sebep olduğum i~İJl• 

inkılapçılar korku Ye heyecan meı'ulsün. Ayni cezayı bizden 16-
içinde lsmailofu bekliyorlardı. la • receksin !. Eğer bunu vaktiyle ıııerl 
mailofun ~fac~k. bir iş~r~ti .hepsini bir insan gibi bize haber verıeY • 
ele vermege kafı gelebılırdı. Zaten din hem seni tecziye etmezdik" 
o günlerde ~afi~elerin ve. ıaraya He~ de 0 bicareyi şimdiye kad•' 
mensup zabıtlerın taharrıyatı son iskenceden kurtarmı olurduk· 
derece şiddetlenmitti. ihtilalci - • Re:s genç inkılap~ılara bağıt· 
ler arasında lamailoftan başka dı: 
füphe uyandıran bir fert yoktu .. 
Klüp reisi: 

- Bu ahçı yamağını nereden 
de içimize aldık?. Diyerek, muta
va11ıtlannı ,iddetle tenkit ve 
muahaze ediyordu. 

lımailofun attıjı zannedilen 
bombanın bir köylü tarafından a -
tıldığı anlqıldrktan sonra, lsmai
lof a itimat etmek kabil miydi . 

inkılapçıların talii vardı: Is -
mailof gece yarısına doğru klühe 
uğramıştı. 

İsmailof çok heyecanlıydı: 
- Buraya girdiğimi kimseye sez 

dirmedim amma, caddedeki ıer -
çeler hali. dola,ıyorlar. Vaziyeti -
mizi çok tehlikeli buluyorum. 

Diyerek, inkılapçıları heyeca -
na dütürmek isterni,ti. Halbuki, 
klüp rei"i ve azaları İlmailofu. 
bulundukları binanın bodrum ka-

d 
_, .. 

- Atm bu maymunu bo ru1 .. 

lsmailof o gece ihtilalcileri" 
gizli hapishanesine atılmıştı · 

. . 
-34-

Veliaht Alekaandr Çar Ni1'ol•' ' .. .,, 
ya teminat vererek saraydan do 
dücü zaman, inkılapçılar, veli•~~ 
tin çare temayül etmesi ihtinıablt 
düşünerek ihtiyatlı davranıyorl,r 
dı. 

Eğer Aleksandr gizlice teJJ'~ 
ettiği inkılapçı zabitleri ele -;et 

k ti. - . . .. . j11~r me namer ıgını gosterırse,. e' 

lapçılardan b:ri vel;ahti tebdrt 
decekti. Bu vazifeyi genç bir toP' 
çu zabiti deruhte etmişti. 

Halbuki, veliaht, çarla gö~f: 
tükten sonra, vaziyetini değitl'." • 
medi. Çok mahrem işlerinde 1

'. 

tihdam ettig"i yaveri yüzbacı f'oıl 
tında hapıetmeğe karar vermişler .,. t 

d
. pof ile ihtilalcilerin merkezine 
ı. 

hmailof Yetil çuhalı uzun bir haberi gönderdi: . , . hj. \ 
maıanın Hnttnde ottJrurken, btr • "~ :no ....... lolrottn µaı:ı• ğJtt. 
denbire bir kaç zabitin birden üze- tilalci zümresi mevcut oıınadl j~· 
rine atıldığını gördü. söyledim. Ara sıra göze çarpa::e~· 

- Benden ne istiyorsunuz?. tilal emarelerini, bir takıın se \~t 
1 . d 1. 4 "Jiürrı .. 

Diye bağırmak istedi.. crın e ıce ve manasız 19~. 
Fakat, zabitler lsmailofun ba- ilam,, teşebbüsleri ~eklindc .. t~ ri 

ğırmaıına meydan vermeden çar- ki edilmesini, bu teşcbbUS er· 
çabuk ağzını bağlamıtlardı. derhal bastırılmasına biiyiik ç~~ 

lsmai)of neye uğradığını ıatır - lık kuvvetlerinin kafi geıece ~o~ 
mıttı. iri gövdesiyle ayağa kalk· ilaYC ettim. Nikola istikbalden 
mak ve kendini müdafaa etmek emin ve müsterihtir. ı-ıstı 
için silkindi. Bucaladı, Kalkama - Size gelince: Kitlevi aya~ ·ıet' 
dı. lamailofun kollarını ve ayak . dırmak için, (hi.irriye~t) in ftıZ1

1e 
)arını adam akıllı bağJamı§lardı. }erinden bahsetmeyi ihımıl 0\ı 

J ·ı f b h b · · \ T h" · ·· rrıcrı ımaı o u ücumun sebe ini vınız.. e ı;c ır muncvv ~ ' ~ . .. }{•· 
anhyamamakla. beraber, hom - sık sık temasa gelerek, köyltı .11 
ba hadisesini hic te hatırından dar onları rla hüniyet lehine 

1 

geçirmemitti. Çünkü bombayı a- leye çalışınız!.. . 1 

tanın kendiıi olduğuna inkılapçı - Sağ kohm1 sizinle berabe101 

larrn inandığını sanıyordu. Allah yardımcınız olsun ... ,. .,ıı 
inkılapçıların reisi çok cesur (Devaııı1 

ifade okunmıyordu. Zira,, yüzü, - Edip, aksi sada gibi: 
koltuğun karanlığında ıizliydi.. - Böyle dedi.. tdi. 

- Şaka etmiyorum .. Böyle ta· Osman Bey ayağa kalkt•· b 
kamı olur? Demek ki inanmıyor - bin boyunda, onun yapısınd• 
sun?. erkekti.. ~ 

- Fakat ben sana hakikati ıöy- B ·· ı · · pat eder - u soz er neyı ıs 
lüyorum.. lir misin?. 

- Bırak Alla·hını seversen .• N ·? - eyı.. ,et 
- Mukaddes tanıdıiım her fe- _Fatih Efendinin, apt-11 

yin üzerine yemin ederim ki, (Bi -
risinin batı üzerine yemin icap et
ti) Annemin bqı üzerine yemin 
ederim ki böyle söyledi. 

Dünyada annesinden bqka 
kimse yoktu .. Ne amcazadesi, ne 
kardeti .. 

- Canım efendim, sana bu söz
leri bu ıekilde ıöylememiş ola -
cak .. -diye Osman Bey de iti kur
caladı .. 

Edip, emniyetle: 
- Aynen böyle tÖyledi. 
- Hayret vallahi.. Kat'iyyen 

böyle bir fey diyeceğini beklemi -
yordum .. Böyle mi dedi kuzum?. 

sem, namuuuz olduğunu .• 
Edip, köpürdü: ~ ,,ıı 

N 0Jd11jıl 
- Evet.. amussuz dol 
- Farzedelim ki, bu fal. '11'~ 

dur •• -diye Osman Bey b•;d 
kaddeme yapınca, Edip, çı 

cak gibi oldu: ı••"' 
- Böyle bir sözü naııl a r' 

alırsınız . Beni kim .-n•>'
0 

? • 
nuz.. ··yled 

- Canım ben size ne '° ··11 
' . . "' Falın doğru olabileceğın• diJll •• . 

medim .. Farzedin ki de iil 
Edip, kendini koltuiUO 51 

camit bir cisim gibi bırakt•· 
bir noktaya gözleri daldı. ~ı 

ıocvııJX11 



HARR - AkfaM Poeta81 

ilkbaharda bir çay sohbetınin en tabii ve en tatlı mevzuu 

SUMER BANK 

Yerli 
Pazarının 

ipek çoraptan 

ipek pntunglan 

ipek pijamalan 

İpek kadın çamaıırlan 

ipek çay örtüleri 

ipek gibi derilerle 
Y apılmıı zarif 

Kunduralar 

•• 
~. erli Mallar Pazarı 

Türkiye 

MERKEZ 
CümhuriyCt 

BANKASI 
17 / l!!> / 1934 vaziyeti 

..4\KTiF ~~ P SiF 
IC••• 

Altın: 11ff kilogram 1~914·548 ı L 18.16!'.384.35 
laııknor ....................................... . 14.423.395 -
Ufalılık ............. -....................... ., 688.791. 62 

Dallllllekl Muhabtrler . 

Tur . liraıı ............. .. . ... ... .. 
2.515.004 -

946.397.84 
Altııı ~aff l\1 .......... 1 788·024 ,. L 

·------.... ,.,, .... Muhalllrler ı 
Altın · San kilogram 3.745· ı 58 
Altını rıh,·ili kabil Serbest dövizt er 

5.267.876. 39 
s 228.638. 95 

LIN .. , .. , . ............. - .... -.......................... -...... . 
ihtiyat akgıi····· · .......................................... _ ...... .. 

33.277.570.97 
T edawlldeld 8a11k11otla rı 
Deruhte edilen nraıu nalıtiye iL 158 748 563 -

il Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
2.761 401.84 r, lerhıe tevfikan vaki tecliyat 9 379.563. -

~ Deruhte edilen evrakı naküye 
bıkıyesi ......... ........ ................. 149.369 000 -

84~.515.34 Karfıhğı ramamen alun olarak 

Ll1'8 

t 5 000.000. -
.663 91430 

----Hazin• Tahwlllerl : tedavüle vaıedilen .... , ............ ·iL 8.688.000.- 158.057.0.>000 

Derahrt edil en t\Talıı naktiye 1 
.. ~ L.158748563.-
ICananun 6 ve 8 incı mad· 

TUrk Llruı Mevduata : 

--~Zeiss ikon Filmi~-. 
Aldığınız f otolra/laruı da

ha berrak ve daha net olmaaını 
temineder. Bütün fotoğraf mal, 
zemeai satan müesseselerde bu
lunur. Makineniz için menfaa
tiniz icabı olarak bir- ZEISS 
/KON filmi iateginiz. · Eğer 
daima alış veriş ettiliniz ma
ğazada ZEl SS /KON bulamaz
aanız Jstanbulda Dilsizzade lıan 

No. 24.27 de Jak Rotenberg'e müracaat 

ediniz. Size en yakın satıcıyı gösterecektir. 
Telefon 2.3769 

ı, _______ •• __ t_•_n __ b_u __ ı~B-•~l~e-d:--ly-:e~•-• __ •_•• __ n_ı_• __ r_• ________ ı 

Iıtanbul Meb'us intihabı Teftiş Heyetinden: 
İbrahim Tali Beyefendiden inhilil eden 1ıtanbul meb'uıluiu 

için 25 may11 934 cuma ıünü intihap yapılacafından müntehibi .. ni· 
lerin 0 sün aaat yediden on üçe ka dar Beyazıtta Oniveraite Konfe • 
rant aalonunu tqrif leri rica olunur. "2656,, ___ , __ .. 

Kumqı mektep tarafından verilmek üzere Dumlupınar yab melDt 
tebi talebeai için diktirilecek 302 takım elbiıe kapalı zsrfla miina• 
kaaaya konulmuttur. Talip ol ani ar ıartname almak üzere her sün 
levazım müdürlüiüne müracaat et meli, münakaıaya ıinn•k için de 
57 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
24/ 5/ 934 Perıembe ıünü aaat on bete kadar Daimi encümene ver• 
melidirler. "2224,, 

Beyojlu ıulh üçüncü hukuk hs· 
kimliiinden: 

1 - Nebiye, Hikmet, Bedia, Gü 
zide, Nahide, Necmiye hanımların 
ıayian ve müıtereken mutasarrıf 
oldukları (446: dört 7ÜZ kırk alb 
lira kıymeti muhammeneli Kuım· 
paıada Yahya Kahya mahallesin
de Pirinççi sokağında eski 10. ye· 
ni 16 No. lu ahıap ve tamire muh· 
taç üç katlı, dört oda bir hali bir 
mutfaktan ibaret Ye kuyu ve bah
çeyi havi bir bap hanenin tamamı 
ıüyuun izaleai zımnında açık art· 
brm~ya Yazedildiğinden 24/6/ 
934 tarihine mü .. dif pazar günü 
ıaat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu 
ıulh mahkemeıi btakitiplijince 
bilmüzayede ıatda\:&ktır. Arttır· 

ma bedeli kıymeti muhammenenia 
yüzde yetmiı betini buluras o süa 
ihale edilecektir. Bulmadıiı tak• 
dirde en ıon arttıranın taahhüdü 
b1ki kalmak ıuretile ikinci arttır
ma 15 ci ıüne teaadüf eden 9/ 7/ 
934 pazartesi aiinfl eaat il ten t• 
ya kadar icra olunacak ve en sok 
arttırana ihale edilecektir. 

2-Tarihi ihaleye kadarki ma· 
tiye vergiıi ve vakıf icareıi telllli· 
ye müıteriye aittir. 

3 - Arttırmaya ittirak edecek
ler kıymeti mubammenenin yüzde 
yedi buçuğu niıpetinde teminat 
akçeıi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu ıetirmeleri prt-. 
tır. 

delerine tevfikan n1t1 tedfyat .. 9 379.563.- 149 369 000 -

.. neclat CUzdanı : 
liuine bonoları ... · · ·· · ·· ·· ..... 1 C.. 3.87 J .640 -
1'car1 scnetlrr · ··· · · ··· .. .. 2.89I .6&14S, 6.768.323.45 

.... am ve Tahvlllt CUdanı ı 

Vadesiz ...................... ·-····· ı ı 8.250.283.38 
Vadeli .............................. _ 18.!S0.283.38 

iz Mevduatı: ~·-8-A•B_E_R_lllllıııı. ::::::::::::: :~:~::::::::::: 1 ~:~~~:~!~:: 9.735 735 43 

4 - Arttırma hedeli tarihi ihs
leden bet gün zarfında mahkeme 
kaıaıına tediye edilecektir; Aksi 
takdirde ihale f eıih ve farkı fiat 
zarar ve ziysn, faiz billhüküm 
kendiıinden tahıil edilecektir. ........................................................... 42.941948 02 

flerohtt edilm evrakı nıktiyt ı 
k•rııhlJ eaham vr tahviltt 
ıttbtrl luymtd•~ .. · ... .. 17.617.370.H 

tlham n Tütillt . .. 3.213.189.2S 30.84() ŞS9.•7 
~nv• clllvlz Uz•lne 11Vana............... 47. 11'" 
ltıeeedarlar .............. -................................. -... 4 soo 000 -
"'uhtellt 8 59t 795 22 

Yekin W:648'.aeı.ıa 
44 648.88 ı. J 3 

Yekin 
2 nsart 1888 tarihinden Hlbaren: 

l•lronto haddi JUzde 8 1·2 - Altın Uzerlne avau yUzde 4 1·2 

Kadıkiy icra daireainclea: ı 
Bir borcun temini iatifuı :1ım· 

llıad~ mahçm olup aablarak pa • 
t•1a çeYrilmeai mukarrer bulunan 
._..telif cine eY et:J'UI 2/8/934 
~arteıi ıünü aaat 14 ten 16 ya 
Jc.da, Göztepe çarııımda açık art· 
~ ile aatılacaiından yüzde iki 
~- r .. mi telllliye miifteriıine 
•it obnak üzere taliplerin mezk4r 
liiıa Ye aa :ıtte mahallinde buluna· 

cak memuruna müracaat eylem~ 
leri ilin olunur. (16900) 

Kadıköy icra daireainden: 
ZÜHREVİ HASTALIKLAR! 

yıkılamamak için en asri çare Amerikan 

T ek11yt prezervıtihridir • 
_____ ....,. ....... ___ _. Euan•l•rd• aotılır 

Bir borcun temini iıtifuı zım· 
nında mabçaz olup aablarak pa· 
raya çenilmeai mukarrer bulunan 
bir adet Sinaer dikit maldnuı 
2/8/934 cmDL'ieei aaat 10 dan 12 -ta~li-p~le-n-'n_m_e-zkG_r_ıu_·-·n_v_e_aaa--tt-e 

ye kadar Kadıkay pasar mahal • mahallinde bulunacak memurs 
dan yüzde iki &açuk ...,..i telli • müracaat eylemeleri ilin olunur. 
liye nıütteritine ait olmak izere (t 6899) 

Ak•am Poataaı 

danhanesiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi - - --'l'elpaf Aılreel: ISTANIHJL llAB&a 
Teletoa Yazı: Ul1I ldaıe: Mnl 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

1 1 8 12 aylık 
Tllrldye: IO 280 '80 810 llJ'I. 
E«:nebl: ıso sı:5 100 ııoo 

11.An TARiFESi 
Tlcıenl ............ •tiri IJ,61 
a.mı ..... ıt lmnlt&w'· 

Sahibi: HASAN RASiM 
Nqriyat müdürü M. Gayur 

,...,... ,er: (VAKiT) lla&lıual 

HABER gazetesi 
El yaz•ı talllll kuponu 
lalın • • • • • • • • 

5 - 2004 No. lu icra Ye iflia 
kanununun 126 nCJ maddeıine tey 
fikan ıayri menkul üzerindeki i • 
potek sahibi alacaklılar ile diier 
alak:ıdarlarm ıaJri menkul üze • 
rindeki baklannı buauaile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı iıpat 
için tarihi ilandan itibuen 20 gün 
zarfında evrakı müıbitelerile bir • 
likte aatıı memuruna müracaat et. 
melidir. Akıi takdirde baklan ta• 
pu ıicillile ve nbit olmıyanlar 1&• 

tıı bedelinin paylaımuından ha • 
riç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divaa
haneainde herkeıin ıörebileceli 
bir yere aıılmııtır. Fazh tafıillt 
almak istiyenlerin 934/ 12 No. ile 
baıkitabete müracaatları illn o • 
lunur.. · (2441) 

''"'•k, , ..... " .... Fareleri ve büyük sıçanları FAR~ 
... c:r:-~.... HASAN fare zehirile öldürünüz.~.-·. ~ie'!': 

--1.s~-. ..... OWiiJs;....,. llatiyy• kok~~ Diayanm ~ kat'i, en rnüeaair fare zehiridir. Bir P~ elanete ıüriilerek fareler tatlılıkla ve severek yerler. 25 karuttur. Fare zehirinin llafclaJ 
~de çılamfbr. Macun ile Wrlikte lluiday selunnden fanleria INhmduldar mahalle aerpilirM fanlena •e ••sanların &ütün ana ve ı.ı. ve ecdadın ıilailelerinden eaer Jcal..,.z, 21 kuruıtur. Talır.. 
•tfe..tnclen aalammz. Far Haaa .....-.... dikkat. 



Büyük Millef Mec
lisi bütçe müzake
releri için her gün 

toplanacak 

Vahabiler ve 
I' 

Vahabilik 
(Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) 

yahut bu diyarı vilayetlere taksim 

ederek her vilayetin başına liyaka

ti olan bir adamı geçirmek. Bun-
• 

lar umumi ve müşterek hususlarda 

biribirlerine bağlı bulunmalıdır -

lar. 

Bu vilayetler idareten müstakil 

olmalı ve sizin nezaretiniz altında 

bulunmalıdır. Buralarda yaşıyan 

arap ümerası, yahut vilayet reis -

leri biribir~rine yardım etmeyi 

kabul edecek ve içlerinden hudu -

dunu tecavüz edeni hep birlikte 

tedip edeceklerdir. 

"Fikrimce Arap meselesi bu su

retle düzelir, ve bütün düşmanla -
rınrz bu sayede kat'i bir darbe ye

miş olurlar.,, 

Jbnissuudun bu teklifi hasır altı 
edildi ve Şerif Hüseyin onun aley

hinde tahrikat yapmıya devam 

etti. 

Suut oğlunun bu mektubu onun 

tuttğu siyaseti göstermeğe yardım 

eder. Bu mektup Suut oğlunun A
rapları birle§tİrmek fikrinde oldu-

ğunu apaçık gösteriyor. e· f ·ı· .k. k 1 1 .. .. d k d . d. .. k. 
Onun bu fikrinden en cok kor· ır 1 1 J 1 urşun a Sf:> gozun en vurara evır ım. ole 1 

kanlar onun rakıpleri Şerif Hüse- filler kaçtılar ... Meğerse. ormanda gizlenmişler .•• Başıma 
yin ile Reıit oğulları idiler. Bun - b• •• d•• ı Ah ki b•J • 
lar ellerinden geleni yaparak ır çorap or u er... ne yaptı arını 1 senız ••• 
devleti onun aleyhinde harekete Yazısı dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli 
geçirmek istiyorlardı. hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadsizdir. 

Suul oğlu Hasayı istilaya karar 
v rdi ve bir gece Haaaya hücum 

Haber gazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye 
vardır. 

tt ' h 0 d r:--.. M·-ı:-·-··- •-H-•O-H --=:::-=:::===============s= e ı ve şe re gır i, Türk ............... • ................................... _ ..................... "................. ··------?<l*i; 

askerleri kalelerine çekilmişler, yazdığı mektupların üzeri şu idi: tu. Çünkü iki taraf ta birbirini mah - i~tirak etmedikten sonra Araplar size 

bekliyorlardı. Bunlara mukavemet "Harbin başladığını her halde vedercesine döğüştüler, neticede ikisi karşı birleşemezler. Ben bütün Arap-
··~ · 1 k O h ld 1 de yurtlarına döndüler. ların müttefiklere yardım için birle" • 

etmemek ve silahlariyle çekilmek ogrenmı~ o aca sınız. a e top a- ,,. 
1 l h b' f l" Fakat aradaki muharebe durmadı melerine taraftarım. isterseniz bu 

irin emir verildi. Onlar çekldı'ler. nıp konuşa ım. Arap arı ar ın e a -
:r kellerinden kurtaralım. Devletlerden ve ikide birde tazelendi. maksada varmak için; Şerif Hüseyine 

Suul oğlu Hasayı 

zapetmşti. 

kolaylıkla biri ile ittifak edelim, menfaatlerimizi mektup yazayım". 
Osmanlı devleti Umumi harpte, 

B-:.ı hadise üzerine Basra valisi 
1 

Suut oğlu ile anlaşmak için bir 

heyet gönderdi. Heyet, devletin 

Katıyf'ta, Hasa'da komiserleri bu

lunmasını istiyordu. Suut oğlu ra

zı olmadı. Yalnız iki taraf arasın -

da dostluğu muhafaza edeceğini 
va el etti. 

Babıali buna razı oldu ve Suut 

oğluna leşel<kürle beraber birin -

ci Osmani nişanı gönderildi. 

* * * 
Umumi harp başlamıştı. Bu harbin 

başlaması ile Arabistan içinde bir 
hercümerç koptu. Çeşit çeşit heyetler 
Arabistıına gidiyor, her heyet Arap 
E::"irleri kendi tarafına kazanmağa 
ugraşıyordu. 

Osmanlı devleti namına da Arap 
Emirlerini kendi tarnfına kazanmağa 
1ü türlü heyetler Arap çölünde mekik 
dokuyordu. 

Bunların biri Iraktan yola ı;ıkar • 
ken diğeri Hicazdan hareket ediyor, 
bunlann biri Suut oğlu ile başka bir 
ıekilde anlaşıyor, diğer taraftan Bas
rn Valisi Süleyman Şefik, Suut oğlu • 
nun hasmı Reşit oğlu itilaf ederek o· 
na 10,000 tüfenk ve yığın yığın mü • 
himmat, avuç avuç albn veriyordu. 

Reşit bu silahlan ve paraları aldık
tan sonra Suut oğluna mtydan okudu. 
Ona: "Ben Osmanlı devletinin rica • 
)inden biriyim. Seninle aramdaki mu· 
saleha, ancak devleti hoşnut ederse, 
işe yarar." 

Suut oğlu bu sırada Umumi har -
bin koptuğunu haber almış ve derhal 
A.rap Emirleri ve reisleri ile muhabe -
reye girişmişti. Onun bu sırada Şerif 
Haaana. Reıit oğluna, Sabah oğluna 

koruyalım!" 

Suut oelu bu mektubunu her tara
fa gönderdi. Basrndan Seyit Talip 
geldi. Seyit Talip bu sefrr, hükumet 
namına lbnissuut ile barışmak salahi
yetini de haiz bulunuyordu. Fakat İn
gilizler, Basrayı işğal etmiıtiler. Ve 
basrnyı işğnl ettikten sonra Mülazım 
Şckispiycr namında bir zabiti Suut oğ
lunun yanına göndermİ§tiler. Bu İn· 
giliz zabiti onun yanından ayrılmıyor· 
du. 

Seyit Talip, Suut oğlundan bir söz 
koparamıyarak Basraya döndü. 

Onun arkasından Osmanh devleti 
namına gelen bir heyet, Suut oğluna 
10,000 altın götürdü. Fak~t bu da kar 
etmedi. Nihayet Şerif Hüseyin, oğlu 
Aptullahı, Suut oğlu i1e görÜ§mek ve 
Suut oğlunun gön 'erdi:i mektup 
hakkında müzakerelerde bulunmak İs· 
tedi. Fakat bu müz.akere~en c!e bir 
şey çıkmadı. Ancak Re§it oğlu, has • 
mının mektubuna açık cevap verdi ve 
"Ben Osmanlı devletinin adamların • 
danım, devlet harbec!ersc, harbede -
rim, sulh olursa, sulh olurum" dedi. 

Bu sırada, Osmanlı devleti, Suut 
oğlunun Şerif Hüseyine )·arşı daima 
hazır bulunmasını istiyor, lngilizler
se, onu hakta kuilanmak, lrakta 
Türklerle harbetmeğe sürüklemek İs· 

tiyorlardı. 

Suut oğlu ilk önce hu iki işe de ra
zı olmadı. Çünkü asıl hedefi Reşit oğ

lu idi. 

Çok geçmeden iki taraf ta hazır -
lanmıştı. İngiliz Mülazımı Şekispiyer, 

Suut oğlunun kuvvetleriyle birlikte 
hareket ediyordu. 

1915 senesinin Kanunusani ayında 
iki taraf döğÜ§tÜ. Mülazım Şekispiyer 
de harbe iştirak ettiği için kendisine 
isabet eden bir kurşunla öldü. 

Yakada iki taraf ta mağlup olmuı-

Avrupa merkezi devletleri ile birleşti
ği için lngilizler, Arapları Osmanlı 

devleti aleyhinde kullanmak için on -
larla müzakereye giriştiler. 1915 se • 
nesinde bu müzakereler, Aden ile Çi
zan, Kahire ile Mekke, Kahire ile 
Rıyaz arasında İngilizlerle muhtelif 
Araplar merkezi arasında devam edi
yordu. Maksat bunların topunu dev • 
Jete karşı harekete geçirmekti. 

Arap ümerası içinde İngilizlerin 
davetine ilk icabet edeni, J driı idi. 
Kendisi 1916 senesi Nisanında lngi • 
Jizlerle birleşerek orada Osmanlı as • 
ker1erine karşı harekete geçti. 

Daha sonra Suut oğlu İngilizlerle 
anlaştı ve 1916 senesinin Kanunuev
velinde onlarla bir muahede yaptı. 

Sıra Şerif "Hüseyin" indi. O da bir 
ay sonra 1916 senesinin Kanunusani
sinde I ngilizlerle bir muahede imza • 
Jadı. 

Bu iş bittikten sonra lngilterenin 
Basra körfeı:indeki mümessili, Sir 
Percy Cox Suut oğlu ile görüştü. 

lngilterenin bu sırada hedefi Os • 
manlı memleketini lraktan, Suriye -
den, bütün Arap memleketlerinden 
çıkarmaktı. Bu sayede Bana körfezin· 
deki, Şap gemileri ''e askerleri rahat 
hareket edecekti. Arap Ümerası ile an· 
laşarak onlara &İlah veya para vermek 
bu siyasetin en belli başlı ümdelerin
clendi. 

Percy Cox ile Suut oğlu birleştik
leri zaman Suut oğlu müttefiklere ya
pacağı yardımı şu şekilde anlattı: 

"Size iki şekilde yardım edebili • 
rim: Aramızdaki muahede ahkamına 
riayet edildiği müddetçe benden nna 
size bir zarar gelmez. Bundan başka 
hiç bir Arap Emiri ile birleıerek sizin 
llleyhinizde hareket etmem• Zaten ben 

Sir Percy Cox daha sonra hilafet 
bahsini açtı ve hilafeti Suut oğluna 
teklif etti. lngiltere hükumetinin ken
disine bu hususla yardım edeceğini, 

an!attı. 

Fakat Suut oğlu bu tekliften hoş· 
]anmadı: 

- Hilafette gözüm yok! Dedi. Ba
na kalırsa bu i,e en çok layik olan zat 
Şerif Hüseyindir! 

İngilizler, Suut oğlundan bu ceva
bı aldıktan sonra hilafeti bir yem gibi 
oltanın ucuna koydular, ve cidde sa • 
bilinde denize atarak Şerif Hüseyini 
yakaladılar. 

Şerif Hüseyİ•, İngilizlerden bu de
rece yüz gördüğüne aldanarak işi iler
letti. Bütün Araplar namına söz söy
Jemeğe, Arapların en ulu reisi olduğu
nu iddiaya ba,ladr. Onun gazetesi 
kendisini bütün Araplarm Şevketmeap 
hükümdarı diye anıyordu. 

Arap komitecilerinin bir çoğu, Şe
rif Hüseyinin bu iddiasından hoılana
rak ona bir kaç ünvan daha taktılar, 
ona da, Araplar kurtarıcısı, Arapların 
en ulu lideri dediler. 

Fakat İngilizler en nihayet Şerif 
Hüseyinin yalnız Hicaz Krallığını ta
nıdıklannı bildirdiler. Halbuki arada
ki muahedeye göre Şerif Hüseyin~ A
den , e Basradan baıka bütün Arabiı
tana hakim olacak, koskoca bir Arap 
devletinin padi,ahhğına erecekti. 

r akat t ngilizler bu sözlerini yeri
ne getirmediler. Çünkü öteki Arap 
ümeraıile ayn ayrı, gizli muahede
ler yapmı§lardı. Bu muahedelere gö -
re ldrisiler Asirde kalacaklar, Suut 
oğulları Necitte hükmüran olacaklar, 
daha ba~kaları baıka yerlerde hüküm 
süreceklerdi ... 

ömer Rıza 

Irak sefiri Naci 
Şevket Bey dün 
Ankaraga hareket 

etti. 

Çocuk 

Sahifesi bilmecesinde he 
diye kazananların listesi· 
askeri sokak numara 5 te Fatma Pe· 
rihan 37 - 24 üncü ilk mektepten 

453 Gülsüm Türkan 38 - lstanbuJ 
ikinci ilk mektepten 288 Müeyyid 
39 - Çapa tütün deposunda 171 Meh 
met Enver 40 - 21 inci ilk moktepten 
167 Ya!ar 41 - inhisar umum mü • 
dürlüğü mimari ıubesinde Ressam 
Halit 42 - Avu&turya Sen Jorj lise
si sınıf 5 ten Niso Slimoviç 43 - Tc· 
lefon şirketinde otomatik baımuhen• 

disi Ali Şükrü 44 - Daday: Jandar• 
ma kumandanı mahdumu Orhan 45-
Tahta&"\le Uzunçarşı caddesi numara 
325 te S. Saleh 46 - Davutpaıa or • 
ta mektep A 1 den 207 Ali 47 - Is • 
tanbul yirmi dördüncü ilk mektep B 
3 ten 147 Şöhret 48 - Davutpaşıı. or
ta mektebinde Kuat Bey karde,i NalC 
§İze 49 - Avusturya Sen Jorj lisesi 
sınıf 4 ten 19 Leon Menda 50 - Fa
tih Altay mahallesi Müezzin sokak 
numara 11 de Ahmet Cemal Bey ve 
hanımlar .. 

BiTTi 
............................. 

İncesaz ve caz 
Gazetemizin haziran ayının 

ilk haftasında bir cuma günü 

tertip edeceği büyük deniz ge • 

zintisi için (7) kişilik bir caz ve 

incesaza lüzum vardır. Talip o
lanlar, bu ayın 25 nci günü ak§a .. 

mına kadar, idaremize müraca -

at etmelidirler. 

Vapur gezintisinde büfe 
kiralamak istiyenler 
Gazetemizin, H~u.tı-a.uua il15 ı.-.t 

tası içinde yapacağı büyük deniı 
gezintisine tahsis edeceği vapurun 

büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı· 

sın ~ ' nci günü akşamına kadar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne 

müracaatları. 

ZA Yl - Alsiyon markalı ıahi• 
bi olduğum bisikletimin 2984 No. 
lu plakasını zayi ettim. Y eniıini a• 

lac3ğmu ilan ederim. 
Vangel (2438) 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastala rını hergiio ak~ama kadar 

Beyoğlu Tnkatlıyan oteli yanında 
~fe\.:t~p ~okak 35 1\u lı muayeneha· 

ne.;inde tedavi eder. Tel. 40:083 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

I\uınkapr Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (5) 

1çind~ oturanlara müracaat 

Satılık irat 

1 

Galatada altında üç dükkanı 
bulunan on üç odalı ki.rgir bina 

satılıktır. Galata rıhtımında Seli" 

nik kıraathanesinde Salita Efen • 

diye müracaat (2386) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babıali, Ankara caddesi 
'felefon : 22565 

'o. 60 


