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mal arı zaptedilecek! ••• 
~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!~~~~l!!!!!!llllma!!~~!!!!9!1!!!!!!1!!!9!1!!1!!!!!!!---;- Alman la r Yakışır mı? 

Yedinci id1"an şenlikleri bu sabah Kadıköyünde Fener ıtadında büyük bir muYaffakıyetle :yapıl· 
. Merasime bini erkek ve yedi yüzü kız olmak üzere bin yedi yüz mektepli ittirak ettiler. Bu gençle· 
~dman hareketlerini yapmakta gösterdikleri büyük muvaffakıyet davetliler tarafından takdirlerle 

1!1andr. 
"-

Tür 
e 
vatandaşlara tahsis 
ilen san' atlar 

Hariçteki yahudilerin pro
pagandalarına karşı bu 
mukabelede bulunacaklar 

Almanyada tevkif edilen Dey
li Ekıprea ıazeteıi muhabiri son 
dakikada gazeteıine bütün dünya 
efki.rı umumiyesini ve Yahudi a
lemini ıiddetle alakadar eden yeni 
bir haber pndermittir. 

Bu ıabah radyo ile aldıiımız 

haber ıudur. 

• • • 
Londra, 25 (Radyo}°- Alman

ya hük6meti, Yahudilerin Alman 
malları aleyhinde hariçte yaptık · 
lan menfi propaganda neticesinde 
ihracatın azaldığını görmüştür . 

Almanya hükumeti, bu zararı 
tazmin etmek için Alman hudutla· 
rı dahilinde mevcut Yahudilerin 
menkul, gayri menkul tekmil mal
lannı haczetmeğe karar vermi,tir. 

"Ağzını kapasalar irin 
burnunun deliklerin

den akacak.,, 

Falih Rlfkı Bey 
Akşam gazetesinin eski sah iplerin· 

den, HSkimiycti Milliye refimikizin 
şimdiki Başmuharriri ve MilHyet mu
harrirlerinden Falih Rıfkı Bey, son 

(Devamı S inci aayıfada) 

Bu san' atları gapamıyacak olan 
ecnebiler derece derece iş hırak-

Zavallı muhacirlerin 
dertleri birtürlü bitmiyor 
GümrUktc:n ıııucıf ulö\;ak 5000 ı;.-alık 

eşyanın gayrı menkul bedelile alınmış 

ınıqa mecbur tutulacaklar olması isteniyor 
dt .\~ka.r:ı, 24 (A.A.) - Türkiye-ı 
dil 't Urk vatandatlarına tahıis e
\~? ıanat ve hizmetler hakkın .. 1 

d~- ~ kanunun bazı maddelerini 
~i a .. ~tiren kanunun tatbik sureti
~ tQıtermek üzere icra vekilleri 
~lince k:ıbul edilen talimatna
\ .1 'rı ihtiva ettiği hükümler şun-

"•t: 

" QU talimatnameye göre, 2007 
\~lı kanunda yazılı itleri gör-

Memleketimize gelen muhacir • ı liğat yaparak mültecilerin de bera 
rine 21 mayıs 934 tarihinden itiba- Alelumum amelelik. lerin beraberlerinde getirecekleri berlerinde getirecekleri bet bin 
ren ve fu sıra ile nih:ıyet verile- 21/ 7 / 934 ten 21/ 11/ 934 tari· bet bin liraya kadar olan malların liralık malların gümrük resmine 
cektir: hine kadar: gümrük resmine tabi tutulmadığı tabi tutulmaıını emretmittir. 

21/ 5/ 934 ten 21 / 7 / 934 tarihi· Her türlü müe11eıelerde, tica· maltlmdur. Biz, mültecilerin de Şimdi ise muhacirler gümrük· 
ne kadar: rethane, apartman, otel ve tir- bu haktan istifade etmelerinin te· lerde yeni bir mütkülıitla karşılat· 

Şoförlük ve muavinliği, seyyah- ketlerde bekçilik, kapıçıhk, ve mini için neşriyatta bulunmuı mıtlardır. Gümrük idaresi mu • 
lara tercümanlık ve rehberlik, her- barlarda kadın ve erkek hizmetçi· idik. hacirlerin getirdikleri mallardan 
berlik, elbiıe, kasket ve kundu- lik, ayak ıatıcıhğı. Haber aldığımıza göre bu net • emvali gayri menkule aatıf bedel· 
ra imalcılığı, borsalarda mübaya· 21 / 11 / 934 ten 21/ 1/ 935 tari-j riyatımız nazarı dikkate alınmıt )eriyle temin ettikleri kıaımlann 
:lcılık, çalgıcılık. f ) ve hükumet mift'lrük idaresine tebC' (Devamı İkincide) 

21 / 7 ; 924 ten 21191934 tarihi- !!!!!!'!!!!!!!!!(~!!!!!D!!!!!e!!!!!va!!!!!m!!!!ı!!!!!2!!!!!'!!!in!!!!!c!!!!i !!!!!sa~y~ad!!!a~!!!!'!!!l!!!!!!'~!!!!!!!!!!!~·!!!!!!!!---!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~---ı!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!
ne kadar: 

== == alevler içinde. .. 
\t udiler ''Taife! Taif~!,, Yirmi dört saat süren yangında 30 

diye bağırıyorlardı milqon liralık zarar oldu 
~~~ere.ni.n 

Useyının 

tavassutu 
saltanatı 

daha devam 

yüzünden kral · 
bir müddet 

bildi ede 
l . . 

\ u~•lizler bu ıırada Arabistan-
4~ ~ '_bak.at peıinde koıuyorlar
~tj tıncııi, arap ümeraıını bir -, 
~ilt'ıtıek ve hepsini kendilerine 
''lıi ~r.k; ikincisi araphrın hep
~'krf,..~yeye kartı harekete ge • 
~ 1_; uçüncüsü muvaffak ola • L..,"' ,1( . . 
~UI\ ıçın arapların ellerindeki 
~ kuvvetleri teçhiz ederek 
ı,~•haıın::ı dökmek. 

~li~l~r bunun için, Şerif Hü • 
~ •ılah, paTa, mühimmat ve 
"tif ~~tdil.er ve ona güvendiler. 

'-•eyın, çok hodgim bir &· 

dam olduğu için lngilizlerin ken • 
disine güvenmelerini azami dere • 
cede istiımar etmek iıtedi ve bu 
sayede arapbr içindeki hasımla • 
rını ezmeyi kurdu. Bu haıımlann 
birinciıi, Süut oğlu idi. lnıilizler 
bu ıuretle üçüncü makıada vara· 
hm derken, birinci ve ikinci mak • 
satlarını bozdular. 

İngilizler Cidde tarikiyle Riya• 
Z'.1 gitmek iıtedikleri zaman Şerif 
Hüseyin buna mani oldu ve lnıi
lizlere: 

-Devanu 8 nci aayfada-

Şlkagoyu kavuran yangından bir manzara 

İki gün evvel ajan1la bildirilen ı lngiliz gazeteıine transatlantik te- Yangın, iki mil murabbaı aalıa-
Şika.go yangınının bütün. t~f~ilitı-1 lefonla verdiği malumab, karile • daki bütün bina ve ardiyeleri ,.Ü 
nı ve bilha11a Şikaıo valııuıııı bir rimize arzediJ.oruz; -Devamı 5 nci aaJ.fada-
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Nafıa Vekili şirketlerle olan müzake'"' F ekedde domuzla İnsan 
rata dair malllmat verdi arasın~a~b_i_r_m_u_·· cadele ... 

Tramvay 
istirdat 

ve Telefon 
edilecek, 

bazı 

fazla aldıkları şirketlerinden 
Tramvay ücretleri 
kararlar alındı 

hakkında 

Ankara, 25 (Hususi) - Epeyce 
müddettenberi tramvay !irketi 
ile müzakeratt:ı bulunan nafia ve
kili Ali beyefendiyle görüıtüm. 

Mumaileyh ezcümle diyor ki; 
· "- Nafia te§kilatı hakkında ka 

nunun gayesi nafia işlerinin yeni
den tanzimi ve daha dürüst bir 
şekle ifrağından ibarettir. Ücret
li ve m:ıaşlı memurlar arasındaki 
farkı kaldırıyoruz. Bütün memur • 
lar bareme tabi olacaklardır. Bü
tün intaat devletin kontrolu altı
na alınacaktır. Demiryolları ile li . 
manlar hrife!eri ıerapa deiittiri· 
lecek ve bugünkü zaruretlere uy • 
gun bir tarzda yeniden yapılacak· 
tır. 

Bunları söyledikten sonra mu • 
maileyh lstanbul tramvay tirketi. 
ne temaı ederek dem ittir ki; 

"İstanbul tramvay şirketinin ta 
rif e zammından aldığı paradan 
bir buçuk milyon lirasını geri ver· 
mesini teklif ettim. Telefon şir .. 
keti tarafından §Urayı devlete ya· 
pılan müracaatb vekaletin noktai 
nazarı kabul edilmiştir. 

T e!efon tesisatının hükumetçe 
satın alınması hakkındaki sözler 
henüz bir rivayetten ibarettir. 

Ali bey, İzmir rıhtım şirketi 

hakkında d::ı şunları söylemi§tİr: 
Ayrıca rıhtım §İrketinin beledi

yeye devri hakkın.da bir karar ve
rilmemiştir. Ancak İzmir limanı • 

1 haziranda Almanya 
moratoryom ilin edecek 

Londra, 25 (A.A) - "Deyli 1 

Herald,, gazetesi Almanyanın ya· 
kında Daviı, Yung istiknzların • 
dan yapmış olduğu ha.cici borçla
r n l}eyeli umumiye~i . üzerine, 1 
ozıran tarrnrnCfen ıhbaren a]h 

aylık bir moratoryom ilin edece· 
ğini salahiyettar bir membadan 
öğrenmiştir. 

tarını ödemel~ nukahilinde daha 
fazla miktarda Alman malları mü
bayaa etmeleri veyahut sanayii 
için elzem iptidai ham maddeler 
mübavaa edebilmesi icin A 1m,,. .... 
yaya yeni krediler vermeleri ~art· 

nın mutlak surette devletin müra· 
kabesi altında bulundurulması ka
rar l:ııtırılmııtır. 
Demiryolları tarifelerinde, A • 

merikah mütehassısın verdiii ra .. 
por mucibince bazı tadilat yapıl • 
masına. lüzum görülmüttür. 

hmir lelefon !İrketi hakkında 
da buraya bazı ıikayetler ·geliyor. 
Bunları tetkikle metıulüm. 

Mumaileyh, vekaletin elyevm 
uğraımakta olduğu huıusat hak • 
kmdaki sözlerini burada bitirdik
ten ıonra lıtanbul tramvay tirketi. 
müzakereleri hakkındaki fikirle • 
rini şu yolda izah etmiştir: latan· 
bul tramvay ıirketi tarife üzerin
de istediğimiz esasları kabul et • 
miştir. 

Mesela: (fstanbul • Beyoğlu ve 
Boğaziçi sahil hattı) olmak üzere 
ayırmak, ıahil kıımı iki kısım o • 
larak kabul edilmek üzere bir ta .. . 
rife esasını müzakere ettik. 

Ve İstanbul mıntakasımn ni • 
hayeti Karaköy, birinci durak, B• 
yoğlu ve sahil hattının nihayet 
mıntakası da Eminönü durak nok 
tası olmak üzere tesbit edildiği 
gl\#\ ,, ... ~};ırt ()1" _1...._..ı ___ .7-L--- .,.l--

yüksek tahsil talebesinin nısıf üc
retle ve amelenin bir biletle icra• 
yı seyahat etmeleri hususundaki 
teklifimizi kabul etmiştir. 

Ali Rıza ef. bağının köşesinde üç do
muz yavrusu bulmuş, torbaya koyarak 

intikam almıya hazırlanmıştı ... 
Feke, (Huıuıi) - Burada her ıene 

yapılan ıürek avına raimen domuzlal' 
bir türlü tükenmiyor. Bilhaua bağlarda 
yaptıkları tahribat, bai ıahiplerinin haf· 
tada bir kaç gününü bağ beklemeğe 

haırettiriyor. 

Dükkancı Ahmet çavuı zade Ali Riza 
Efendi, uçta bulunan baiını bu piı mah 
luklardan korumak için bir kaç gün bek· 
lemeie mecbur kalıyor. 

Nihayet seçen cuma günü balında 
yapılan tabribab acı acı tetkik edreke.ı 
bir iz elde ediyor, bu izi takiben sirift 
bir çalılığa giriyor. Bir de ne gorıun; 

bet tane domuz yavrusu •. Bağın tamiri -
ne aarfettiii paraların acm Ali Riza E-

fendide intikam duyguıunu coşturınu~ 
o!malı ki, bu yavruları, omuzundaki k• 
heybeye doldurarak yorgun argın yok" 
ftt tırmanıyor. 

Ali Riza Efendi intikamın t~!bik•tı 
pliıniyle meşgul ve dalgın yürürken, y•• 
ru1arını bulan ana domuzun §İddetli def' 
besiyle yıkılıyor. 

Mücadele baılıyor. Ali Rıza Efe11cli 
bir taraftan domuzla gırtlak gırtlağa le& 
pıfırken, bir taraftan da alabildiğine bJ' 
ğınnağa başlar. Tam o ıırada baki' 
tarla11nı ıulamağa giden Sivaılı lbrahİıll 
çavuı ve Gökçe Mehmet nğıı yetişei"~ 
ana domuzu öldürüyorlar. 

lzmirde yaş sebze ihracatı 
lzmir, 23 (Huıuıi) - İzmir ve civarı 

Yat meyva ve sebze te~ış kooperatifi 
idare heyeti, bu ıene daha geniı bir fa. 
aliyet sahaıında çalıımağa karar ver • 
mittir. Vilayette vali Kazım Paıanıl'! 
reiıliği altında toplana• kooperatif idare 
heyeti ~unun için bazı kararlar ittihaz 
elmİ§tir. 

Bu kararların vilayetçe lktııat ve -
kaJetine bildirilmeıi rica edilmiı ve vali 
JCi!ım Paıa vekalete telgraf çekmiıtir. 
Sah§ kooperatifi idare heyetinin ya§ 
meyva ve sebzelerimizin gerek dahilde, 
gerekse hariçte sarf ve istihlkini arttır • 
mak için istedikleri ıunlardrr: 

1 - Mvon J.ı,.•ht1dan lıtanbula ya. 
pılacak yaş meyva ve .,0ı.;,.. naklivat 
tarifelerinin tenzili. 

2 - Ankaraya turfanda aebze va 
meyva n~inin temini. 

3 - İzmir - lstanbul deniz yolu tıı • 
rifesinde te01:ilat. 

4 - Hazirandan itibaren başlanacll~ 
ve iki buçuk ay devam edecek olan it ; 
tanbul sebze ve meyva nakliyatının r.1~ 
bozulmama&ı için hEr gün vapur terrı1• 
nı. 

5 - Yaş meyvuların hariç mcrnle.' 
ketlerde bozulmadan gönderilm'!si jçı 
vapurlarda hava depoları tertibatı y• 

p,ılma11. ·n 
lzmirde (konservecilik koo:;>eratı 1 

namiyle bir kooperatif teşkil edi!ec:e~ 
tir. Bunun için hazırlıklar yapılıt1•:11 
ve müteşebbis bir heyet çalı§maktıl 
Müteıebbis heyet, yarın vali )(8.:zırn P• 
... -., reisliği altıntla :op!aı. •: ·~de 
cak ve kooperatif resmen te§ekllul 
cektir. 

Almanyanm niyeti moratoryorr 1 
devam ettiği esnada borçlu olduğu 
mulıte1if devletler mümessillerilf' 
ayrı ayrı müzakerelere girerek, 
horçtannın faizlerinden bir mik· 

Jarmı ihtiva eden ticari mukavele
ler yapmaktır. Deyli Herald'e gö· 
re bu tarzda anlaşmalar yapmıya· 
cak olan memleketler, moratoryo· 
mün gayri muayyen bir müddet 
için temdidine intizar edebilirler. 

Hvalen şirketle d~vam etmekte Zavallı muhacirle
oldugumuz altın lıvıçre frangı e • . 

Şoför Osmanın 
muhakemesi 

nu 1 1 • ftııtıll 1 1 " Hl H•UUUU tlı11111 .. "111111nı1tN!lldCUlllllUIRtıtltrııtmHIUH1n 

Türk vatandaşlara 
ayrılan san' atlar 

(Baş lJrau ı nci sayıfada) 
hir.e k:·dar: 

F otoğıafçılık, mürettiplik, ka· 
racla tahmil ve tahliye itleri. 

2111 '935 ten 21 / 3 935 tarihi· 
ne h:.dar: 

Devlet inhisarına tabi madde]e. 
r:n stıhcı'ığı, bar oyunculuğu vel 
şarkıcılığı, umumi nakliye veni· 
ti ile su, tenvir, teshin ve muhabe· 
re işl~rinde daf mi ve muvakkat 
işçilik, baytarlık ve kimyagerlik. 

21 3 935 ten 21 / 5/935 tarihi· 
ne kadar: 

Simıarlık, inşaat, demir ve ah· 

şap ıtlnayi İfçilikleri ve hakkında 
2007 numara 'ı kanunun ikinci 
maddesi mucibince icra vekilJeri 
heyeti kararı mevcut olmıyan, tay
yare makinistllği, pilotluğu, dev
let veya vilayetlere merbut mües· 
sesat veya belediye1er1e bunlara 
h1ğlı mahallerde tesiaat hizmetle· 
rini yapmakta olan yabancılar. 

Yukarıda sayılan hizmet ve 
sanatlarla mefgul yabancıl:ır teı
bit edilen tarih.tere kadar itlerini 
terketmek mecburiyetinde kala· 
caklardn. 

Bunların işlerine nihayet veri· 
lirken riayet edilmesi lazım gelen 
hur:ıu,at hskkında dahiliye vekile· 
lince tesbit ve tam;m edilecek u• 
mumt tahrirat mucibince ifo. olu· 

tfllllKflllttnlllltllltrlllldlllllllllllnllltntııııınıııı•tMlltWlllllllllllmlMllJtullfllftUUll•ıın 

Posta paketleri 
hakkında layiha 

Ankara, 25 (Hususi) - Posta 
ve telgnf kanununun kıymetli pa
ketler hakkındaki 21 inci madde
sine bazı fıkraların ilavesine dair 
meclise bir layiha geldi. 

Bu layihaya nazaran: Kıymet· 
li posta paketlerinin beher bin ku 
ruı ve küsuratından on kurut ar • 
diye ücreti alınacaktır. ibraname· 
lerin tebliğleri ve post restant o .. 
lanların dahi vürutları tarihinin 
ferdasmdan itibaren geçecek her 
gün için kıymetli ve kıymetsiz pa -
ket b:ııına üç kuruş ardiye resmi 
alınır. Mezkur ücret, her kıymetli 
paket için (1200) ve her kıymet· 
siz paket için de dört yüz kuruşu 
tecavüz etmez. Kıymeti mukadde 
resi mektup vela kıymetli veya 
kıymetsiz posta paketlerini, pos • 
ta merkezlerinin tevzi dairesinden 
ikametgahlarına teslim ettirmek 
istiyenler kıymeti mukaddereli 
mektupların beheri için ayrıc1 15, 
paketlerin beheri için yirmi bet 
kuruş vereceklerdir. 

Şubelere ziyafet 
Ankara, 25 (Hususi) - Hari• 

ciye vekaleti vekili Şükrü Kaya 
Bey, Marmara köıkünde ecnebi 
sefirler şerefine dün bir ziyafet 
verdi. Ziyafette nafıa vekili Ali 
bey Roma büyük elçiıi Vaııf bey 
ve r.efirlerle h'.lriciye erkanı hazır 
bulundular, 

sası ha~kında~i müzakereler ya. rin derdi bitmiyor 
kında bıtecektır. 

••M•H eı:ıwıu: ... """".IWltfttlWftttlllUUMWl•ltilllllAWWWI -
SİYAS~.T .. 

- ' f. • •• , •• ' • 

Cenevre neler oldu? 
Milletler Meclisi Şurası, 79 uncu 

içtimaıru, Umit edilir neticeleri ver • 
meden nihayete erdiTdi. 

Burada, evvela, Sar havzasının 
Almanyaya mı, Fransayi' mı ait ola
cağı, yoksa, §imdiki gibi Mllletler 
Meclisinin nezareti altlnda müıtaki -
limsi idare ıni edileceğini tayin için 
umumi reye müracaat meselesi tes
bit olunacaktı. Fakat, Almanyanın 

bilvasıta müdahalesi yüzünden, Sar 
meselesi halledilememiştir. Bu iş, 30 
Mayıstaki diğer bir içtimada kati ka
rara bağlanacaktır. Fakat, Almanya 
bir tarafından, Fransa diğer tarafın -
dan, Sarda el altından tahrikat yap -
maktadır. Burada, arbedeler çıkması 
memuldür. 

Diğer taraftan, 79 uncu içtimada, 
silahsızlanma işi içh1 Lord Edenin te· 
şebblisünden hiç Hr netice çıkamadı
ğı, devletlerin birbirlerine tekliflerin
de ısrar ettikleri meydana çıkmıgtır. 

Fakat, son Cenova toplanışının en 
alakayı calip ciheti, Sovyetlerlc Fran· 
sanın yakınlığını temin etmiş olması
dır. Resmi Fransız matbuatı, bu ya • 
kınlaşmadan sitayiıle bahsediyor. 
Sovyet Harici siyasetini tayinde en 
bUyük lider olan Bolşevik Hariciye 
komiseri Litvinof, küçük itilaf bari • 
ciye nazırlariyle birer birer görUş -
mü~. fovyetlerin Milletler Meclisine 
girmesini temine uğra§mıştır. 

Milletler Meclisi, Japonyanın ve 
Almanyanın çıkmasiyle bambaşka bir 
mahiyet alıyor. Bilhassa bir iki coş • 
kun amaline karşı müttehit cephe ha
lini alıyor. Müttehit cephe ... Fakat a
zası arasında da pek o kadar ahenk 
olmıyan bir müttehit cephe r ... 

-883 tarafı ı inci sayfad&-

gümrük resminden muaf tutmakta 
"menkul emval satış bedelleri mu • 
kabilinde getirdikleri malları ise 
gümrüie ta·bi tutmaktadır. Muha
cirlere verilen cevap şudur: 

- Nekledilebilen mallarınızı 
satmayıp buraya getirmeliydiniz . 
Halbuki getirilmeyip orada sah • 
lan eşya getirilmesi ağır zahmeti 
icap eden eşyadır. Muhacirler 
bunları satarak yerlerine, kanun • 
dan istifade etmek suretiyle mal 
getirmitlerdir. 

Esasen ne yeni ve ne de eski 
kanunda, ne de bu kanunun tat • 
bik şeklini gösteren 9 niıan 934 
tarih ve 447-13445 numaralı ta
limatnamede muafiyet hakkının 
yalnız gayri menkul satış bedeliy
le mübayaa edilmiş muhacir mal
larına inhisar ettiiine dair hiç bir 
kayit yoktur. 

5 bin liralık mal miktarı aleıt • 
lak kabul edilmi§ yalnız malın 
muhacirin kendisine ait olduğu • 
nun tevsik edilmesi sarahaten zik
redilmiştir. 

Vaziyet böyle olduğu halde 
gümrük idaresinin yukarıda zik • 
rettiğimi.z şekilde bir tefrik ya·p • 
ması muhacirleri gümrük kapıla • 

lzmir, 24 (Hususi) - Bahribaba P3 
kı önünde Alaettir.i öldüren §oför O• 
manın muhakemesine dün §ehriroİ~ 
ğır ceza mahkemesinde devam edilrt11 

tir. 1 . o 
Muhakeme son safhaya gelınıt 

duğundan dünkü c.efoede iddia rnal<• 
mını işgal eden m5ddciumumi lh9 

Bey iddiaamı serdeylemiştir. 
Ehli vukuf tarafından verilen rrı~ 

nunun nefsini müdafaa için cinayeti 1 

lemeğe mecbur kaldığı hakkındaltİ raP 
ile şahitlerin ifadeleri araaındaki ır.iib 
yente işaret etmiş ve §ahitlerin ifadele 
ne göre suçu sabit görülen mazn~ı'I 
on beş sene ağır hapse mahkum edıl 
ıini iıtemiı.tir. 

Maznunda müdafaasını yapmıştır· 
rar tefhim edilmek üzere muhıı1'e 
başka güne bırakılmıştır. 

isyan suçluları 
Adana, (Hususi) - isyan sııf 

rından 34 kişilik bir grubun dün J11ıl 
•ile" kemesine devam olunmuştur. ,,. 
b·r deJaile nazaran bunlardan on 1 

hakkındaki tevkif müzakerelerinin 
alınması hakkındaki talep üzerine ı1'I 
kemece bunların muhakemesinin g 

t 
mevkuf olarak devam olunmaıınll• 
kif müzekerrelerinin geri ahnmastJ11l 
rar verilmiş ve diğerleri hakkınc18 ~ 
talimatlar okunmuş ve gö11terd1

1 
müdafaa şahitlerinden ifadeleri ge '. 

b. k . . ~et• yen ır ıtmının tekıdıne karar 
rek muhakeme başka bir güne )>ır" 
nu,tır. 

rında perişan bir halde bulun • ============---
durmaktadır. Biz evvelki neşriyat1111ızJl'l .. J1 

Biz vaziyet hakkında gümrük -
ler baş müdürlüğünden malumat 
iıtedik. Bize: 
"- Mesele hükumete aitti. 

zarı dikkat alındıi!ını göı ôtııı 
bulundurarak muhacirlerin bı.J: 
kü müşkül vaziyetlerinin de 't 

E- Jediieceğini limit ediyor \"C ıııl< 
mir almayınc21.: bir ~ey yapamayız. duuu makamın nazarı elik~ 
Denildi. celbediyoruz. 
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Çı -rık gıcırtısı ve Diyorlar ki: 
laf p~rendesi · ~ 

.. Bir ahb:b·z:n.var;.o~umuş diye Istan bul 
§ohret aldıgı ıçın, hızı her yaka-

layışında kendinin de pek iyi an- k ı A d 
lıy.ımadığı karışık karışık nazari- a a e 
l'e 'erden bahsetmeyi boynuna 

Şehir Meclisi dün son f ev
ictimaını yapaı·ak dağıldı 

Diyorlar ki; BuYgaristanda dar
bei hükumet yaparak iş bagına ge· 

'çen mirahy Y orgef, Meri~ boyun· 
ca Akdenize bir mahreç istiyen ve 
Bulgaristanla cenup komtuları a
rasında daimi bir anlaımamazh • 
ğın devamına sebebiyet veren 
"Tr:ıkya,, komitesinin ileri gelen 
reislerindenmİ§. yatı mektebi yavrularına 

borç bil"r. Çatlar, patlarız: 
"- Yahu, anlattıklarını merak Şehir 

etsek, bir kitap açar, okuruz .. Za· • 
verilecek harçlık mese· 

lira 
Diyorlar ki; miralay Y orgef'in 

mesai arkadaşlarından profesör 
"Molof ,, müfrit milliyetperver bir 
teşkilat olan ve Bulgar gençliğini 
Türk Bulgarlar aleyhine tahrik e· 
den 11Rodnazaştit::ı,, tefkilatının 
ruhu makamındaymı§. 

ten bun:ar 5enin fikrin değil.. .. lesi 
d;ye, lahavle çekeriz. - Vapurda 
1:- • ::ı. ... :de bu demir leblebiler yu. 
tulu;- mu?. Tabii ol be birader? .. ,, 

halledidi 1931 
borç için 

senesinden kalan 500000 
de bir çare aranacaktır 

D:cer bir ahbabım da, nükteli 
•öz oöylc.mekle şöhret almıştır. 
So! ağm öte yanından kendisini 
Stcer &açmez, sarardığını, morar -
dıeını, nlncaklıya raslamı~ gibi fe· 
na·n~tığmı farkederim. Şöhreti • 
r- · n bo::u!maması için, ayak üstü 
behemehal zarif bir laf bulmakla 
ken~ini mukayyet addeder. Onun 
Yer'ne ben terlerim. İçimden aöy· 

lıtanbul Şehir Mecliıi f &vkali.-ı 
de içtimaının ıon toplantısını dün 
yapmıf ve dağılmııtır. Birinci cel
ıede bütçe encümeninin yatı mek
tepleri talebesine verilecek harç· 
hk hakkındaki mazbata okunmuı-
tur. 

Buna nazaran harçlık için la· 
zım olan 3,000 lira, hayatın gün· 
den güne ucuzladığı nazarı itiba-

len1r ~ururum: ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

"- Be ndam ! .. Nüktenin de il· Şükrü N aiJi Paşa 
rası var .. Adım baıında bu zara· 
fetler çekilir mi?,, 

. Hulasa, birinci ahbabımb, ikin
cı ahbabım, sanki ıi.mal ve cenup 
kutuplar-ı ! .. Ne olur, birindeki me 
ziyet, azıc:ık ötekinde de olsa ... 
O zaman, zeminine, zamanına gö· 
re, kah istifade, kat tebessüm e • 
der, ne ala ıohbet eylerdik .. 

Ağır ve mühim mevzularda ka
lem yürüten muharrirlerimizde, İt· 
te bu ahbaplarımın zıt hususiyet
lcı ine rastlıyorum: 

İçlerinden bir kısmı makalele .. 
riııi dört yüz dirhem bir okka ya· 
~1Yor. Hnddi zatında, ıöyliyecek
leri, pek o k adar anlaşılmıyacak 

...... ~ değildir. Fakat. rl@rh"L 
cümlelerine stanbulin giydiriyor • 
h r. Kdimelerin her biri kara ıa· 
1.alh, a'tm gözlüklü ıuratlar gibi 
abus ! .. Ne bir teıbih, ne bir misal 
z:ı :'.. Gacırgucur sözler! 

Üçüncü kolordu kumandam 
Şükrü Naili Paşa Ordu müf ettiı
liğine terfi etmiştir. Bu münaıe· 

betle dün akşam lstanbul Beledi .. 
yesi taraf mdan ıerefine büyük 
adada Kalipso otelinde bir ziya· 
f et verilmiıtir. 

Davetliler Şirketi Hayriye va· 
purile Büyükadaya gelmiılerdir. 
Ziyafet esnasında Vali muavini A· 
li Rıza Beyle Belediye reiı müavi· 
ni Hamit Beyler birer nutuk söyle· 
mitler, Şükrü Naili Paşa bunlara 
cevap vermittir. Şükrü Naili Paıa 
nın ordu müfettiıliğine tayin edil· 
mekl& beraber lstanbulda kalmaaı 
muhtemel görülüyor. 

T1irlc-Polonya balu u 
Türk - Polonya cemiyeti 7 

Haziranda dağcılık klübünde bir 
balo verecektir. Baloda erkeklerin 
hepıi beyaz elbise giymit olacak • 
lardır. 

Ekser ba§muh:ırrirlerin ve içti· 
ır. - :.!t, ikt::;ndiyat doktorlarının Dilencilerle mücadele 

ra alınarak mektebin iaşe faslın·ı Mecliıine bildirecektir. Bunun 
dan münakale edilmittir. Mazbatc: için de Ağustos veya Eylul ayı zar 
aynen kabul edildi. f ında Şehir Meclisi bir kere daha 

Bundan sonra 1931 yılı hesap· 
larından kalan meşhur 500,000 li
ralık borç meselesi ~evzuu bah· 
soldu. Muhtelif hatipler söz söyle· 
diler. Reiı vekili Necip Bey müza 
kerenin kafi olduğunu ve fazla 
münakaıanın lüzumsuz olduğunu 

fevkalade içtimaa çağrılacaktır. 
Bu karardan sonra celseye fası 

la verilmit, bu esnada katipler bu 
celsenin zaptını hazırlamıtlardır. 

İkinci celsede zabıt okunmuş ka· 
hu) edilmit ve bu suretle toplantı 
da bitirilmitlir. 

söyliyerek bu bahsi kesmek iste· = =-======-======= 
mİ§se de Galip Bahtiyar, Nurettin 
Münşi Beyler bilakis müzakerenin 
kafi olmadığı beyan etmiılerdir. 

Bu esnada Galip Bahtiyar Bey 
ıu sözleri ıöyledi: 

- Bu meseleyi bize daimi en· 
cümen getirmişti. Mesele ehemmi· 
yetinden dolayı uzun uzadıya ali.· 
ka uyandırdı. istiyoruz ki, §U son 
celselerde bizden ıonra gelecek 
meclise pürüzlü, içinden çıkılmaz 
bir mesele bırak~ıyalım. latanbul 
belediyeıi hesaplarını her zaman 
derhal çıkarabilir, gösterilebilir 
bir hale gelmelidir. 

Galip Bahtiyar Beyden sonra 
Nakıye Hanım söz almıı ve bu me 
ıeleden dolayı fazla enditeye ma· 
hal kalmadığını, belediyenin ma· 
kul ve cloğrn hir hattı hareket ta
kip ettiği takdirde bu borcunu da 
ödeyebileceğini söylemiıtir. 

Neticede §Öyle bir karar veril 
miıtir. Belediye makamı 1931 se -
neıi hesaplarında görülen 500,000 
lira açığın kapatılmaar için tedbir· 
ler arayacak, bulduğu çareyi Şehir 

idamdan ağır 
hapse 

Bir müddet evvel Kantarcılar· 
da Aziz oğlu Mehmet iıminde biri 
bir kira alacağı yüzünden çıkan 

kavgada Osman Efendi ile oğlu 

Rüstemi caddenin ortasında bıçak 
la öldürülmüştü. 

Diyorlar ki; Makedonyanın 

Sırp idaresinde muhtariyetini ka .. 
bul eden Protogevoristler ile T rak
yacı ve Rodn::ızaıtitacı yeni kabi· 
ne arasında tam bir uzlaıma var· 
mış ve bunlar MihaiJoviıtlerin, ya 
ni hür Makedonya taraftarb.rırun 
aleyhine faaliyete geçerek Bul -
gar · Sırp uzlaımasını temin ede· 
ceklermİ§. 

Diyorlar ki; Y orgef kabinesinin, 
Balkan paktı Bükre§ ve Belgrat 
pnrlamentolarınca taadikından ev
vel iş başına geçmesi neticesinde 
Pakt'ın Belgratça tasdikı yo?una 
gidilmiyecek ve Bulg~ristanı tec
rit eder mahiyette olan bu vesika 
tahakkuk sahasına giremiyecek • . 
mı§. 

Diyorlar ki; miralay Y orgef, 
Balkanlarda bir alav anb.ıması vü 
cuda getirerek bu anlaşma kuvve. 
tiyle Akdenize sarkmayı ve mua· 
hedelerin kendine kapamıt oldu • 
ğu bir yolu açmayı t:uavvur edi -
yormuı. 

Biz bu "diyorlar,, kartısında 

kısaca şu cevapları veriyoruz: 

l "\l:io ettiği tarz budur. Zabıta sabıkalı dilencilerle ---··-••••-.. ,,_ ..... _,. __ ıaun_ 

Halbuki saydığım zevatın mücadelesini §İddetlendirmittir. Mt.;; ,.l i ,f T ı l 

Bu cinayete ait dava dün bitmiş 
ve karar verilmiıtir. Karara naza· 
ran ıuçlu Aziz oğlu Mehmet ceza 
kanununun 450 nci maddesi muci· 
hince idama mahkum edilmif. Fa· 
kat vak'anın cereyan tarzında gö· 
rülen bazı eababı muhaffifeden 
dolayı bu ceza 24 sene ağır hapiıe 
tahvil edilmiıtir. Bundan maada 
mahkeme heyeti kendisini babalık 
ve l<ocalık lla1'larile hukuku am· 
meden müebbeden mahrum etme· 
ğe karar vermiştir. Aziz oğlu Meh 
met ölen iki kişinin ailelerine de 
beter yüz lira tazminat verecek ve 
mahpuıiyet müddetini bitirdikten 
sonra daha on sene nezaret altın· 
da bulunacaktır. 

Tarama Dergisi 

Bul gar is tanın mukadderatım, 
ister Trakyacı olsun iater Make .. 
donyacı olıun, her kim eline ala· 
cak ~lursa bilir ve bilmesi lazım· 
gelir ki; evvela Türkeli bir ve na· 
kabili tecezzi bir v:ıhdettir, Bu 
vahdetin en küçük zerresine kartı 
gösterilecek en küçük tecavüz ha
"Pketi mütecavizin pek şedit bir 
l . üsranı ile neticelenir. 

ı:: · )lı r.::eolekta~:arı, en güç felae· yakalanan dilenciler Sulh Mah· ~. · J 
fe kitabını y:\zarken bile, §İrin bir kemelerine verilmektedir. Bu di .. 
i:nde kuHanmıya, edebi tekiller lencilerin ekseriıini kadınlar tef· 
iı;"nde k::raati kolaylaıtırmıya ui · kil ediyor. Geçen gün yakalanan 
ra r .. Muvaffak da olur.. Elif isminde bir kadın Mahkeme· 
H~7di bu çatık ıuratlı ciddi mu· de bir ay müddetle boğaz toklu· 

h· n irler gene neyse .. Diyelim ki, ğun~ nafian çalıımağa mahkum 
t'ı:ly;:ulaı-iyle edaları bir dereceye edilmittir. 
hrclar uyuyor. Ya hele, bir cümle Ü 
C:\l'\'-J 2hğ1 ile, bir siyasi konfe- Ç aylıklar 
r~~;ı , bir edebi cereyanı, bir içti· Maliye mühaaebeciliği eytam, 
~:ı.i meseleyi sırt üstü getirmek eramil ve, ınütekaidinin yoklama 
n:-yretindc bu'unan alaylı ulem::ı· muamelelerini bitirmek üzeredir. 
Yn n~ d iyelim? .. İşin fecii1 el~ser Bunların üç :ıylık maat'arı Hazi .. 
1 ~·ı::r ele, ı:ıeeela bir münakaşa· ranın ikisinden itibaren verile
cl , hımai tnrafın kuvvetli bir man cektir. 
l · 1.:.. . tu YV eti i b ir dn v :ı yı m Ü daf a a n11""11llUUllllUWllllUIUJ1111ıa••muııınıwı_ı_ıwı11tUUIRllll-IRllU11111D11• 

t;tt't;'nc bakmaz; en yakası açıl.. n:ısak bir eda ile, konutmayı sun'i 
1" i'"·-; l;üfrü savuranı ve en fazla surette öğrenen ıağır dilsizlerin 
tllUf·alatn yapanı g~lip sayar.. sinire dokunucu canıız seda per· 
Tanınmıı bir muharrir, geç~n • deleriyle karşınızda li.~ geveliyor .. 

d fi ihar ediyordu: Biraz nüktesi, zarafeti, ede • 
- Hnsm1mın ne yazdığım oku· bi §ekli olan birinci çap muharri· 

t'tı:\rn bi'e .. Hücum ederim .. Bir es· re bakıyorsunuz. Onlarda da, ma .. 
llri h:ufi .. Okuyucuyu tebeasüm et· lum :ıt tarafı püf .. Bir "eıpri,, pe· 
tire~ildin mi, kn:zandın !.. rendeıiyle en alemıümul bir dava· 

Z ytinynğ ile su biribirine na· yı halletmek kabil sanıyorlar .• 
tıl kan~maz, :ıyrı duruua, fikirle Hulasa ya yavan, ya kof·· iki 
~~ i'nfet de, ir i çaptaki muharrirle- hasleti birleştirenine pek rashya • 
tırniz arasm.da, öylece biribirin· mıyorum .. içimizden henüz büyük 
d~ o ayrı, karıımadan duruyor. ~~r muharrir ıimaıının belirerek 
1:ı' Bakıyorsunuz: Filanca üsbt, hudut öt~inde §Öhret :llam~ma11-
k~t !eyler okumuş, öğrenmit·· La.. na sebep de hudur galiba .. 
'll ha:ti mekteplerde cok çalış· Çıkrık gıcırtııını kimse oku·ı 

ia.kı:an gnbi" e§mİt talebeler var • maz; kelime oyanuna kimıe ku
ır .. Onl~ra dönmüf.. Hafız laf - ırık asmaz ! .. Bizdekiler iıe, ya bi

~ış ar .. Dudakları tebesaümü, göz ri, ya öteki ... 
eti zeka ıtıltısını unutmuş .. Yek .. (Vl·NO) 

Ceket ~alan 
Tophanede oturan sabıkalı Ni

ko dün Vefada kömürcü Rıza E
fendinin dükkanından bir ceket 
çalıp kaç.arken yakalanmıthr. 

(I~ yankesici 

Atpazarında oturan Hilmi Efen
dinin cebinden cüzdanını aşırmak 
iıtiyen Hüınü, Ömer ve Hakkı is· 
mindeki üç yankesici yakalanmış· 
lardrı. 

Recep B. gidiyor 
Bir müddetten beri Şehrimiz. 

de bulunan Ha'.k fırkası umumi 
katibi Recep Bey bu akşam Anka
raya dönecektir. 

Tarihi top 
Dün Hasköyde, Cami altında u 

zun bir zamandanheri yatmakts 
olan ve üzerinde eski yazı ile (Se
lim Şah bin Beyazıt Han) kazılr 

büyük tarihi top iki kamyonla as· 
keri müzeye nakledilmiıtir. Topur 
tulü 12 metre kadardır. 

Nezarethanden kaçan 
Geçenlerde latanbul Adliye ne· 

zarethaneainden kaç.an lstinyeli 
Şükrü lzmittc yakalanmııtır. İs· 
tanbul müddei umumiliği dün Jz. 
mit müddei umumiliğine telgraf 
çekerek kendisinin derhal lstan • 
bula 2önderilmesini iıtemiıtir. 

T. D. T. C. umumi katipliğitı
den: 

Saniyen; Türk milleti ıözüne, 
aktettiği muahedelere sadık, dos• 

Cemiyetin ne§rine başladığı "ta- tuna k1rşı fedakar, bütün komşu • 
rama dergisi,, nin birinci ve ikinci }arının hukukuna hürmetkardır. 
f aıikülleri hakkında, bundan ev el Ancak bütün komıularmdan ve İ· 
kilerini ilandan sonra yeniden. yi münasebette bulunduğu bütün 
mütalea gönderen zatların isimle- cihan devletlerinden ayni mua • 
ri ıunlardır: meleyi bekler. Dostuna karşı ne 

-Ali Rıza Bey, Biga k:lymaka derece vefakarsa, düşmanına kar
mı, 2 - Bartın kaymakamı bey, şı d:ı 0 derece amansız hareket et-
3 - Beıiri maarif memuru bey, mesini bilir. 
4 - Halit Bey, Dikili maarif me· Salisen: Türk milleti komtuları-

• 
muru, 5 - Haşan Fehmi Bey, kü- nın dahili i§lerine aıla karıtmaz; 
tüphaneler müdürü, 6 - H. Basri fakat hududun öte tarafında bir 
Bey, Erdek maarif m~muru, 7 - milyon ırktaşının acı figanları, İş· 
lsm:ıil Bey, cümhuriyet mektebi kence altınd:ı çıkardıkları eninler 
muallimi, (Bartın) 8 - M. Şerif B. onun kulaklarında pek elemli a • 
Kabataş lisesinde, 9 - Muhsin B. kisler uyandırır. O elemli akiıler 
Yalvaç ilk tesisat müfettişi, 10 devam ettikçe dostluk iddialarının 
- N. Sabit Bey, Yalvaç mar.rif doğruluğuna inanmak Türkün e • 
memuru, 111 - Remzi Bey Yal- linden gelmez. 
vaç orta mektep Türkçe muallimi, Ve, tahmin ediyoruz ki Bulga· 
12 - Macit Bey Diki; ide muallim, ı istamn mukadder:lhnı bugün a -
13- Sıtkı Bey, Barlın maarif me· vucuna almı§ olan miralay Yor .. 
muru, 14 - Süleym~n Hurş:t B. gef ve yoldaşları bu hakikatleri 
Merkez bankası memurlarından. iyiden bilirler; ve dahili olıun1 ha 
15 - Şahap Bey Edirne m<? arif rici olsun siyaset mihverlerini o· 
müdürü, 16 - Tevfik Bey, f en f:ı.. na göre çizerek Bulgaristan ile 
kül Lesi müderrislerinden, 17 - kom;!uhrı ve bahusus cenup kom· 
Yalvaç kaymakamı bey. fusu Türkiye araıında tam bir 

Bu zatların gönderdikleri fiş dostluğun devamını temin edecek .. 
sayısı (1407) dir. Evelki listeler Ierdir. 
ile b eraber gönderilen fi§ yekunu A bon entendeur salut ! 
5758 u bulmuştur. M. Gavur 

B d 
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un an sonra muta ea gon ere mektubu yazmağa imkan buluna• 
cek zatların isimleri de ayrıca ilan madığından kendilerine göster• 
edilecektir. dikleri himmetten dolayı alenen 

Her birine :ıyrı ayrı teşekkür, teJekkür olunur. 
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tikAyeleri f Su karo yılanı En iyi, en güzel fıkraları bize gön

dereceklerin yazıları; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

Zencilerin yaşadığı Hotini ada
sına, Avrupalılar medeniyet gö
türmüşlerdir.. 1nanm17.··r musu

nuz? ... Fakat, sizi temin ederim 
ki, orada, kendileri için, mükem
mel beyaz binalar yaptılar... Sal

gın hastalıkların önüne geçmek ü
zere, hastaneler meydana getirdi

ler... Zira, bu illetler mevcutken 
kat'iyyen şeker kamışı ve kak~o 
çıkarmak mümkün değildi ... Ame· 
li mektepler de açtılar .. Çünl:ü 
kara cahil işçi istemiyorlardı ... 
Hatta yerliler arasından üç genci 
A vrupada yüksek tahsHe gönder

diler. 
Bunlardan bir tanesi vefat etti. 

Biri okumağa müstait değilmiş, 
sınıfını döndü; müstemleke ala

yında başçavuş oldu. Fakat, üçün
cü genç, yüksek mektebi bitirdi. 
Avrupalı yaşıtlarına parmak ısır

tacak bir seviyeye vardı ... 
Müstemlekecilerin maksadı, bu 

dt>likanl•y!, y~rliler arasında pro · 
pagandacı olarak kullanmaktı. 

Saka kuşlarını nasıl yakaladık
Jannı bilirsiniz: İyi öten bir kuşu, 
kafes içine gizliyerek dallara asar
lar. Onun sesine gelen diğerleri, 

ökseye yapışır. İşte, beyazların da 
gayesi buydu: Tahsil ettirdikleri 
zenci, yerlilerin diliyle beyazla

rın istediği şeyleri söyliyecekti .... 

Fakat, evdeki pazar çarşıya uy

madı ... Nuvari, mektebini bitirip 

te Hotini adasına döndüğü zaman, 
istilacıların emeline hizmet ede

cek yerde, kendi ırktaşlarmı kur -
tarmak yoluna saptı ... Garpta öğ -
rendiklerini şarkta tatbik etmek 
istiyordu ... Bunu da gayet kurnaz
ca yapıyordu. 

Babası o sene ölmttş, Nuvari, 

P.peyce bir servete konmuştu. Bü
tün mamelikini sattı. Elde ettiği 
paranın bir kısmı ile asri bir mek· 
tep yaptı. Orada, yepyeni usuller

le ve istiklal, inkılap fikirlerile 
çocuklar yetiştirmeğe koyuldu ... 
Gitgide, delikanlının şöhreti, bü
tün adaya şayi oldu. Artık onu bir 
yarım ilah gibi telakki ediyorlar· 
dı. O ne söylese, hemen yapmağa 
hazırdılar ... 

Nuvari, yalnız küçükleri değil, 
büyükleri de düşündü. Onlar iç.in, 

mektebin yanında, daimi bir resim 
sergisi yapmağa girişti. Ekin nasıl 
ekilecek? Hastalıklarla nasıl mü
cadele olunacak? Medeni intaat 
nasıl yapılacak?... Bütün bunları, 
sergide dıvarlara astığı vazıh re

simlerle gösteriyordu. 
Fakat, adada, o zamana kadar 

düdüğünü öttüren, bütün yerlilerin 

adeta mümessili olan bir yılanlı si· 
hirbaz vardı. Nuvari gelmezden 
evvel nim ilah oydu ... Herkes onu 
ha§ bilir, ona tapınırdı ... Eski usul 
iptidai mektepte, çocuklara da 
kendi dilediği gibi ders veren oy

du .... 
Bu adam, yeni zihniyetli rakibi-

nin yükselişini, rağbet kazanışını, 
doğrusu ya, hiç çekemiyordu."Ah, 

? d" d" b'l' şuna ne yapsam .... ,, ıye ış ı ı-

yordu. 
Nuvari, cesur bir adamdı. Onun 

için, sergisine, ilan kuleleri şeklin 
de yeni bir kısım ilave etmeği dü
şündü. Buraya yapıştıracağı resim 

lerde, eski usul mekteplerin fena
lığını, sihirbazların halka verdiği 
zararı hemşehrilerine göstere

cekti. 
Adada, "Sukaro,, denilen bir 

cins zehirli yılan vardı ki, bu hay· 

van, iki metre ilerden zehir fışkır
tır insanın ölümüne sebebiyet ve-

' 

mıştı. Onu, kafes içinde saklardı. 
Fakat, bir düşmanla mücadeleye 
giriştiği vakit, kafes kapağını açar 

dı. Y dan hemen, kendi vücuduna 

dolanırdı. Sihirbaz, düşmanına bu 
vaziyette saldırır, onu mahveder

di. Hasmı kaçacak olsa da, hayva
nı arkasından yollardı. Bir atma • 
canın şikara hücumu gibi, sukaro 
sihirbazın gösterdiği adama savlet 

ederdi ... 

Nalol Tıe tercüme hakkı mahfuzdur 

Yazan: M. Gayur 

283- Havva hanım -42-
Ahmet ağa isminde birinin ka

rısı (Havva) hanım yaman bir 

kadınmış. Zavallı Ahmet ağayı 
vakitli vakitsiz haşlar, hazan da 

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 

Muzır mahlUkun sahibine zarar 

getirmemesi, bu adamın, vücudu
nu nebati bir mahlulle yıkamasın , 
dan ileri geliyordu. Yerlilerden hiç 

döğer, kapı dışarı edermiş. 

Gene bir gün ocak maşasiyle a
damakıllı patakladıktan $Onra be
line de bir tekme vurup yalJah et· 
miş. Ahmet ağa da gidip kahveye 
oturmuş. 

O sırada delikanlılar şundan 
bundan konuşuyorlarmış. Biri: 

BAKIR MÜREKKEPLERi: ha - 1 
kınn biri küpro, diğeri küpri olmak ü
zere iki mürekkebi vardır. Küpro mÜ• 
rekkeplerde bakır bir kıymetli, küprİ· 
lerde ise iki kıymetlidir. Küpro mü • 
rekkepler hava temasında pek çabuk 
küpri haline gh-erler. · 

Küpro bakır milihleri, sudaki mah· 
lulleri maiyeti sodyom san bir tortu 
verir. Eğer bu tortu ısıtdırsa kırmızı 
olur. Bunlar kükürtlü idrojenle siyah 
kiyanus potasyom'la beyaz tortu ve
rirler. 

Küpri bakır milhlerinin sudaki mah 
lulleri maiyeti sodyom mahlulünde 

biri bu sırra vakıf değildiler. La
kin, Nuvari, tahsili esnasında, su· 

karo yılanlarının zehirini tahlil et

tirmiş, bunun panzehirini bulmuş

tu. İşte, sergisinde yapacağı ilan 
kulesinde, ilacın neden ibaret ol -
duğunu da hemşehrilerine bildire

cekti ... Adada başı boş gezen bir 

- Yahu bugün (Hava) da am· 
ma sert! deyince Ahmet ağa !lert 

olan havanın karısı Havva hınım 
ıd v • • mavi tortu verir. Bu tortu ısıtılırsa 

o ugunu zannedıp başını çevır - b" 1~k."l k bed k · ah k - ır me a u ay ere sıy ren te 
miş: ' bakır humzu haline girer, bu mürek -

-Sert olp da daha ne yapacak, kepler kükürtlü idrojenle siyah bir 
vuracağı iki maş:ı değil mi? de • tortu kiyanus potaıyom mahlulünde 

çabuk beyazlaşa... san bir tortu, kiya
nus ahmer'de esmer kırmızı bir tortu 
verirler. 

çok sukarolar bulunduğu ve bun- miş. 
d . . h ,·-~~~-------··-··-------·--·-, lar halka zarar ver iği ıçın, er~ ·r ................................................ . 

kes, kendini bu hayvanlardan ko- İ Gidilebilecek 
ruyabilecekti. R 

Daha kule ya~ılmazdan evvel,~ eğlence yerleri 
bütün bunlar şayı oldu. yılanlı si- & sı 
h. b l k t'l l"h' ii NEMALAR· ır az, yı an erame ı e u u ıyet u • 
tasladıg~ ı iç.in son kozun d 1- • iPEK: Otomobilde İzdivaç. 

1 ' un a e :ı: MELEK Hük"" • • ~ • • . $i : um gecesı 
den gıdecegmı farkedıyordu. :: ELHAMRA: Şen mülazim. 

Evinde oturup küplere biner· ti SARAY: Beyaz şeytan. 
ken, bir atlı, kapısının önünde dur 1 SUMER: Ateşli kadınlar. 
du. Beyaz bir asker yere atladı: : TORK: Merkez tayyare filosu. 

- Vali hazretleri seninle gö- .: ASRI: Şeytan kardeşler. 
·· k · · D h l k d. · HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-
ruşme ıslıyor... er a en ısıne b"di 

• T • • d. ı r. 
gıt ..... -e:ıµrını ver 1• ŞIK: Budapeştede skandal. 

Sihirbaz, telaş iç.inde hükumet ŞARK: Mavi Tuna. 

konağının yolunu tuttu. Büyük bir ALKAZAR: lstanbuldan geçerken. 
itibarla beyazların reisi tarafından ALEMDAR: Ankara Türkiyenin 
kabul edildi. Şu sözleri, onun ağ- kalbidir. 
zından, memnuniyetle işitti: MllLI: Bir millet uyanıyor. 

- Biz, iem, çok muhterem, Y ıı:;uız: x.ı.urvh.ıugunu bılmek is~ 

çok mübarek bir sihirbaz tanıyo- tiyorum. 
ruz ... Yerlilerin başı sensin, öyle- KEMAL BEY: Şehvet adası. 
ce de kalmalısın ..• Nuvariyi Avru- HALE: (Üsküdar) İstanbul sokak-

.. ·· ·· b ·1 tt" d"k lannda. n paya goturup ta sı e ır ı ama, FERAH A ka it : n ra postası •ı 

bu sebepten eski itikatlarının bo- ....... - ·---·--·-.. ·-·:: 
zulmasını hiç hoş görmüyoruz... .. •••••• ·-···········-··· ....................... .. 
Sözde sukaroların zehirine ilaç hm ... -diye alay etti ••• 
bulmuş ... Bunu söyliyerek, senin Ve, elinde tuttuğu bir teneke 

i~ibarını düşürecek ..• Halbuki, had kutuyu gösterdi: 
dine mi düşmüş ... Sukarolara sö:ı: - İşte, panzehir! .. Bunu, bütün 
geçirmek yalnız senin elindedir! adalılara tamim edeceğim... Se-

Sihirbaz, validen bu cesareti al- nin ne sahtekar olduğunu anlıya
dıktan sonra, sevinç içinde ayağa 
kalktı. Çok mağrur olmuştu! Fa

kat, vali, onun omuzunu okşadı: 
- Maamafih şu dolabın içine 

bak... Orada bir teneke kutuda 

ilaç var ... Y dan zehir inin devasını 

senin gibi biz de biliyoruz... La
kin, bu habis oğlana haddini bil

dirnıek için, ondaki panzehir ku

tusunu renk ve şekilce benziyen 
başka mayile değiştirttim .•. Onun 
bundan haberi yok ... Sergiye git .•• 
Benim tarafımdan geldiğini kim -
seye belli etmeden cezasını ver •.• 
Fakat, bu iyiliği bize medyun ol
duğunu bir dakika aklından çıkar
ma .... Haydi bakalım ... 

Sihirbaz, etekleri zil çalarak, e

vine koştu .. Yılan kafesi ve sopası
nı aldı ... Gençlerin çalıştığı sergi 

binasına birdenbire girdi... Bura

da, yere bir daire çizilmişti. T e

mel kazılacak, kendi kulesi yapıla 

caktı ... 
Nuvari, tahsil etmiş bulunması· 

na ve zengin olmasına rağmen, ö
bür yerli gençler gibi, mütevazi 

giyinmişti ... 
Kollarını ve paçalarını sıvamış. 

çalışıp duruyordu. 
Düşmanının yılan ka.fesile gel

diğini görünce, müstakbel ilan ku
lesinin yere çizilmiş dairesi orta • 
sında meydan okurcasma durdu: 

eaklar .•• 

Sihirbaz, hiddet içindeydi. Ka
fesi açtı •• Y dan dışarı çıktı. Sahi
binin boynuna sarıldı ... 

Gençler, sihirbaza hücum etsin 
ler mi, onun kaf asmı sopalarile 
parçalasınlar mı, kestiremiyorlar

dı... Nuvari, kendinden emin, du

ruyordu ... Sihirbaz, yılanla yaklaş 
tı. Parmağını kaldırıp delikanlıyı 

işaret etti. 

Sukaronun çatal dili uzandı ... 
Külhanbeylerin dişleri arasın

dan tükürük atışı gibi yılanın di

linden ileriye doğnı bir salya sıç· 

radı. Genç adam: 

- Ah ••. etti. Aldatıldım, yan· 

dun ... Beyazların kimyakeri pan

zehir yerine başka bir ilaç vermiş. 
Yıldırımla vurulmuş gibi yere 

yuvarlandı. Sihirbaz: 
- Şarlatan, diye bir kahkaha 

attı. İşte cezanı buldun. 

Ve etrafındakilere döndü: 
- Kimin haklı olduğunu gör-

dünüz. 

• 
O zamandan beri Avrupalılar, 

adadan hiç bir genci kendi yüksek 
mekteplerinde okutnıayorlar, yal

nız işçi olacak kadar nıalumat sa
hibi ediyorlar. Sihirbazların nüfu. 

zunu arttırmak halkı onlar vasıta
sile avuçlarında tutmak siyasetini 

Küprİ bakır milhleri mahlUlüne de
mir batınhrsa derhal bakır ayrılır. 

Kurşun 

Rümuzü: Pb. Atom vezni: 207. 
Kurtun: Beyaz ve mavimtırak renk

te ağır bir madendir. Kesafeti 11,3 tür. 
Tırnakla çizilebilir. Kağıda sürülünce 
sincabi bir iz bırakır. Levha haline ge -
lebilir. Tel haline sokulabilirse de teU 
metin değildir. lki milimetre kutrunda
ki kurşun tel on kilogram ağırlığa ta-! 
hammül edebilir. Kurşun 327 derece- : 
de zeveban, 1020 derecede galeyan 
eder. 
Kurşun parlak bir madendir. Rütu -

betli hava temasında tahammüz eder. 
Cilası zayi olur. Üzerinde hümzü kur· 
şundan mürekkep bir tabaka hasıl o
lur. Kurıun hava tabakasında izabe 
edilirse çabuk tablmmü.z ede\:. ~t • 
hında mu .. aesenk dedikleı ı rb o ·M;. 

muzü evveli kurıun hasıl olur. 
Bu sarı bir tozdur. Eğer ısıtrlmağa 

devam edilirse bu toz daha ziyade ta • 
hammüz eder. ve sülÜgen dedikleri Pb' 
0' yani hümuzü rabii kurşun halini a
lır. Kaynatılmış suyun kurşuna tesiri 
yoktur. Fakat içinde hava o!an su kur· 
şuna tesir eder ve su da bir miktar hü
muzü kurıun inhilal eder. Bu hüınw: 
suda yüzde bir nispetinde münhaldir. 

Kurşun yağmur suyunda da inhilal 
eder. Kurşunlu su zehirlidir. Bunun 
için kurşun damlardan toplanan veya 
kur§Un boruda bir müddet duran sular 
içilmemelidir. 

Kurşun adi derecede azot hamıZin· 
da erir. Bu esnada hümuzü ahir azot 
turuncu buharlar halinde intişar eder 
ve kurşun azotiyeti = nitrat dö plon 
mahlulü husule gelir. 

Keskin asid kloridrikte kurşun yavaı 
yavaş hallolur. ldrojen çıkararak klorür 
dö plon husule gelir. Sulu kibrit ha
ınızı kurşuna tesir etmez. Bunun için 
bu hamız kurıun kaplar ve kurşun oda
larda istihsal edilir. 

Hararette ise bu hamız da kurşuna te· 
sir eder ve kurşun kibritiyeti = sülfor 
dö plon hasıl olur. Sirke haınızı "hamizi 
bal,, hava temasında kurşuna tesir eder 
ve halliyeti kurşun = asetat dö plon 
milihi husule gelir. 

Kurıunla zehirlenenler müthiş karm 
ağrılan çekerler. 

ISTIMALt- Ziyadesiyle kullanılan 
bir madendir. Şekillendirilmesi kolay 
olduğundan su ve hava gazı boruları 

yapılır. Levha halinde, kurşun, saçma, 
mermi halinde ve tel olarak kullanılır . 
Elektrik akemülatörlerinde de çok kur
şun sarfolunur. Kurşun bir çok halite • 
lerin terkibinde vardır. 

Matbaa hurufatında yüzde 55 kur • 
şun, 25 antimuan, 20 kalay vardır. 

Teneke lehimlenen "lehim,, iki kısım 
kalay, bir kısım kurşundan yapılır. r 

Kurşun tabiatte kükürtlü ve karbo • ı 
niyet halinde bulunur. Kurşun kibritine 
galen ve karboniyetine serüzit isrni ve-

1 
~~ l 

Kurşun mürekkeplerinde az çok gÜ· 

müş vardrr. 

Pb C 0 8 = Pb O + C oı 
2Pb O + C = 2Pb + C 0 1 

Galen tabiatte daha çoktur. Maamafih 
bundan kurşun istihsali güçtür. Bunda 
iki usul vardır. 

1 - Galen demır parçaları ile ısıtılır. 
Bu esnada demir Ga1en'in kükürdü ile 
birleşir. ve kurşun ıerbest kalır: 

Fe + Pb S = Fe S + Pb 
Bu usule r edüksiyon usulü denir. 
2 - Galen hava cereyanı müvace • 

hesinde Reverber fırında teklis edilir. 
Bu esnada kurşun kibritiyetinin bir kıs 
mı yanar. gazı kibriti neşrederek hümu· 
zü kurşun haline gelir. Diğer kısmı ise 
kibritiyet şeklini alır. 

Pb S + 30 = Pb O .ı- S 0' 
Pb S + 202 = Pb S 0 4 

Sonra fırının hava mıntakaları kapa· 
tılarak mahlut şiddetle ısıtılır. Bu esna
da apğıki muadele mucibince kurşun 
serbest kalır. 

2Pb O + Pb S = 3Pb + S 0 ' 
Pb S 0 4 + Pb S = 2 Pb + 2S 0 2 

Eğer galenden istihsal edilen kurıun 
da gümüş varsa çıkarmak için iki usule 
müracaat edilir: 

Petenson usulü: Gümüşlü kurıun e· 
dtilir. Sonra yavaş yavaş soğutulur. Bu 
esnada billurlana11 kurşunda az gümü, 
ve mayide çok gümü, vardır. Elde edı
len iki mahsul tekrar ayni muameleye 
tabi tutulursa neticede yüzde 2 ila 2,5 
gümüş olan bir kortunla yüz binde bir 
gümüşü olan bir kurşun elde edilir. Son 
.nahsul sarf kurşun gibi kullanılır. 

Gümüşçe zengin kurıun reverber 
fırınında şiddetli hava temasmda izabe 
edilir. Bu esnada kurşun tahammüz e· 
der. hümuzü kurşun hararette kolayca 
eriyerek akar, gümüş ise akmaz. 

Parkez usulü: izabe edilmiş gümüşlü 
kurıuna içinde çinko olan delikli bir de· 
-U Lcutu batırıll1'. Çinko zeveban eder· 
..]\:urunun llo:;Ut.ı.v: .. .1 . .. .ı-1- :J 

karak müzap kurşuna girer. KurşunUP 
gümüşünü cezbeder. Külçenin sathında 
gümüş, kurıun, çinkodan ibaret bir ha· 
lite kalır. Bu halite hava temasında faz· 
la harare bırakılırsa çinko hüuıuzla· 
ıır. Çinko hümuzü halinde tayeran e
der. Kurşun hümuzü kurşun ıek1ine 
girer ve gümüş serbest kalır. 

Bulunduğu yerler - Kurıun metr1• 
leketimizde gümüşlü kurıun halinde tz. 
mitte, Mustafa Kemalpaşa kazasında ,,c 
Ankarada, lstanbulda, Diyanbekirde, 
Balye Karaaydında vardır. 

MOREKKEPLERl: 
Kurşunun mürekkepleri şunlardır: 
1 - Mürdesenk "Sitarj,, - Erlıni• 

kurşun hava temasında koyu kızıl hara· 
rete kadar rsıtılırsa Pb O yani bümuz\İ 
evvel risas haline girer. Bu, sarımtırak 
bir tozdur. Bu toz eritilince tunıncİ 
renkte parçalar halinde donar. Fornıülii 
Pb O olan bu maddeye mürdesenk de .. 
nır. 

Mürdesenk, hamızlarla kolay birleşir. 
Sülfatlar. Nitratlar, asetatlar ve klorÜr" 
lcr vücude getirir. Silisle birleşerek ko• 
lay eriyen kurşun silikatini vücude ge• 

tirir. 
Mürdesenk cam, biJlur imalinde. ça· 

nakları vemiklemekte kullanılır. Kö " 
mürle ısıtıhrsa su11uz hamizi karbon hu· 
sule gelir ve kurşun serbest kalır: 

2 Pb O + C = 2Pb + C o~ 
Mürdesenk sanayide yağlı boyalar 

İmalinde kullanılır. Sirke hamızında hal• 
!edilerek üstübeç imalinde kullantlıtl'I 
kurşun halliyeti elde edilir. 

Sülügen - "Minyom,,; masito adı 
verilen Pb O bava temasında 350 -
450 derecei hararette arasıra karııtrrıl•" 
rak rsıtılırsa havadan oksipeni alır ve 
Pb, O• hümuzü rabü kurşun husule ge• 
lir. Buna sülügen denir. 

Hafif hararette sülü;en'in kırt1'11~' 
rengi viyolet rengine inkdap eder. so· 
ğursa tekrar kızarır. Sülügen ıanayid' 
çok sarfolunur. Cam, billôr imalinde de• 

. . 1 • . b ırıd11 
mınn pas anmaması ıçın Qyanmas 
ve mühür mumunu kızartmakta kull• • 
nılrr. 

Serüzit kömürle rsıtılrrsa aşağıdaki 
rrıuadeleler mucibince saf kurıun elde 

Üstübeç - "Serüz,, terkibi (OtO 
Pb, 2Pb C 0 3 olan beyaz bir tozdur ' 
Nakkaşlıkta beziryağı ile karıştırı1artt1' 
kullanılır. Macun da imal edilir. 

~~~-----------~~-~Ll--L.-~.~l--~---1L!.:.--1.~~:.-L..L-~_J/_~-Lb~· .~...-..---~~~~~_L.J-.J;m.-~~~~~~~~~~~~~~~~..m...uamJ..l'A'g)~__j 



HABER - Akfam Poataaı 

. Ahl3kı bozacak filmlere 
Amerikada harp haşladı. 
iqer bir cereyan, "Artist,, milqoner 
ızfarı aleqhinedir. Bu arada haqvan 
(trın da boğaz/anmaması isteniqor •• 

Klark Geybl 
Anlta Pey«j 

· (Bir Amerikan filminde) 

~~~ 
~ •rda) An DVORAK: Sllvlya Sld,~ıneyln 
\;el" brakarak «;ıkblı bir fllmi Morla 

''»eyle birlikte oynamıya ae«jilmlftl .• 
(Yanda) Duglaaın o§lu ••• 

\ ~0li'tutta büyük bir "temizle-ı 
~eliyesi,, batladı. 

'''ı e\'aim girdi gireli, yapı1an 
\\ ~tden 10 tanesi doğrudan doğ 
\~ teddedilmit ve oynamasına 
~ ... - ·ı . . 't . z verı memıttır. 

~ ~1 Amerika Reisicümhuru· 
\ıi~e\'kie geçmesinden sonra, 
~ t artistlerinin efsanevi su· 
~ ~k, :mübalağalı maaılarına 
t ~ konması, şimdide böyle 
lt ekete meydan verdi. 

~~~ film, bilhassa, açık saçık, 
\ ~, /etiri dokunabilecek "cin
~, •lnılerinin gösterilmesine 
~ de edilmiyecek.. 

Q/k 
l."..t:tı,.,~a buna taraftar 
~\~ b •ka. matbuatının son akis· 
\~"ele lkılıraa, halkın da buna se
\ ~eJtt ta.r:a.ftar olduğu, tenkitler· 
~ ~ .. Q'Plar gönderdikleri görü
~~ 1'l Undan baıka, Amerika.da 
\ t~~t~u~ ve mukaddes sayılan 
\~'~et 'kulun azası, bilhassa bir 
l ~ı~ )'a.Pmıt ve ahlakı ifsat e
-., ~it filmlerin gösterilmeme • 

~&)(olmaktadır •• 

""" . 
Bunlara "Anıerika ihtilalinin) - Bu cereyanın 'da, artistleri, re1'-

~ız.l~r~,, den!yor. Ecdadı Amerika lam olsun, dilden dütmesinler di· 
ıhtılalınde fılen buluıunuı "haki- ye enikonu bir adet nev'inden, 
ki,, Amerikalıların bugünkü nesil- muhtelif eyalet kanunlarına göre 
leridir... evlendirip, sonra tekrar ayırmak 

Bunların, bu tetekküle dahil ol- gibi bir istismar yoluna girdikleri 
duklarını şerefle gösterecek birer için meydan aldığı anlatılıyor. 
de madeni armaları vardır ki, gö- Cemiyet ahlakında zaaflar tev· 
ğüslerinde taşırlar.. lit edebilecek film ve vaziyetlerin 

Diğer tarafları önüne geçilmek üzere, lngilterede 
Ahlak b f'l 

1 
k de sıkı bir sanıür hareketi baıladı-

ı ozan ı m ere artı a- _ .1 k d. 
Çılan harb" b tkik gı, sezı me te ır ... 

ın, azı fayanı te ta-
raflan d ld - .. Bakalım, daha nerelere gele· 

a o ugu goze çarpıyor: kt" , ? 
O . l ce ır ... 
ynıyan artıst erden "evlenmit 

boşanmıı,, olmak gibi bir macera Milyoner artistler 
geçirmiı bulunanların filmlerini, 
muhakkak göstermemek azminde· 
dirler. 

Hükumet erkanından birinin 
beyanatına göre, filmler üzerine 
Amerikada üç nevi sansür kona· 

cak ..• 
içerisinde "botanmış,, artist bu 

lunan filmi glSsteren sinemadan, 
lince 200 liraya yakın bir ceza alı
nacak. ikinci def asında, ıinema 
müebbeden kapatılacaktır. 

Geçen haftalardan birinde, ha· 
vadisimizi yazarken, film dünya· 
aını ıinema meraklısı, milyoner 
kızlarının doldurmakta olduğuna 
iıaret etmittik, lıte bu vaziyet, 
gittikç\? tevali ediyor, sıkıntı uyan 
dırıyor, seyirciler de hotnutauzluk 
lar doğuruyor .•• 

Milyoner kızlarının sadece mil
yoner kızı olduklarını ve batka 
sahalarda daha müfit olabilecek
lerini kendilerini niçin san'at ai-, 

Yakışır mı? 
-Bat ta.rafı ı inci aayfada.

çıkan eserinde, biz meslektaşları i
çin, bakınız, nasıl fikir beyan ediyor. 
Aşağıki tavsiflere Jiyik olan kim ise 
tayinini haber okuyuculanna terkcdi
yoruz: 

Londradan beri memleket ıazete
lerini görmüyordum. Marsilya'da hep
sini topladım ve bir köıeye çekilip 
ıözden geçirdim. 

Coethe'nin bir fıkrasını olnımuı-

tum: 
" - Söyleyin bana, neden ıazete

lerden hoılanmıyorsunuz? 
" - Çünkü günün hizmetindeler .• 
Ve gene onun sözüdür: "Eğer in

san bir kaç ay gazete okumaz da, hep
sini birden toplayıp sıralarsa, o za • 
man, bu k&iıt parçalan ile ne kadar 
vakit kaybetmekte oldufunu anlar.'' 

Goethe, bu fikirleri sanki bizim ga
zetelerimiz için söylemittir. Bütün bir 
memleketin bİI' haftalık bir ıürü ıa -
zeteainde hiç bir teY olmamak müm -
kün müdür? Bu, uzak bir vilayet se
viyesi bile deiil, bu, hakiki bir tqra, 
kültür, sanat. fikir n dünya davaları
nın hepsinden dıfUI, bu, bir bava. •. 
Zarlanmıf bir hanı Bazı mubarrirle • 
rin bu zan deıere)ı bir botuUt aiinü 
beklediklerini adeta ıözümle görüyo
rum. Hepsi avurtlarma kadar küfür 
dolu ... Hepsi güç'ten, derin,den, uzak
tan, kolay'a bot,a ve yakına kaçıyor. 

Çünkü davasızdrrlar. Hepsi kibir
den fİf, cakadan patlak... Hepsinde 
bir vice hevesi, aöyleniıte, davranıı
ta, üslupta •e tavırda... Hepsi, yurt, 
halk, ihtilil, aitlik, nizam kelimeleri
ni duyunca kahkahftdan kablmamak 
için kasıklanm sıkıyor. 

Vice'leri ıörünsün diye mümkün 
olsa morfin iğnesinin deliklerini su -
ratlannda bırakacaklar, ve çiçek bo • 
zuiuna dönmezlerse, vice üstünlükle
lerinin anlaıılmadıiını zannedecekler. 
Kamıt ve lif ... Kalem kamııı, ellerin
de perituvan apsesi . botaltan kauçuk 
boru gibi, iıliyen hınç, haset yarası • 
nm ucuna ilittirilmiı, eğer ağzını ka· 
paaalar, irin, burun deliklerinden aka· 
cak, ve lif, irin köpüğü... Kalple
ri, aki bir yara kabuk döker gibi, 
Dinn, Fecriatif Maunce Uekobra dö-

küyor. 
Bir çoğu bir rejim sonu rüyası için-

de yarı sarhoıturlar. Davalannuyan 
ıençlik, bu sürünün arkasmdadrr. Bu 
sürü, lstanbul'u, hali, Ankara'ya kar
t• bir kalkan ıibi tutuyor. Fakat Ba
lattan tutuyor, Korkak, sinıi, ayak al
bndan, etek arkasından... Kimi de -
mokrat. 1741 züppesi! Kimi büyük 
ikbaatçı, yedinci elden yahudi onda • 

cısı! 
Her yerde emperyalizm, bu iman-

11z ıebeklerle, kara yığınına dayan -
maktadır. Ankara'nın ne büyük ma -
nası olduğunu bütün dünya bilir: 
Düımamn pvendiji fey, malı mül • 
kü gibi, manevi vanm yoğunu yüzde 
üçe likide eden bu yetiıtirmelerinde • 
dir. En iyi yerli mal, yerli garptır. 
Şimdiye kadar Osmanb lmparatorlu
iunda, Mısır'da Hint'te, Suriyede 
frenldeflDİf olanlar, bir kuru tarla tel-

bi büyük ve aiır bir itle zorladık·/ 
)arını yazanlar var. 

Son defa bir kumpanya, Ame
rikanın "bir kaç kere milyoner,, 
tütün kralının kızını angaje etti. 
Münekkitler, atet püskürüyorlar. 

Ayni vaziyet lngilterede de öy

le .. 
Ekseriya milyoner kızları, bir 

kumpanyaya para veriyor, filme 

alınıyor. 
Bir muharrir ıöyle diyor: 
" Stüdyo kapılarmda sürünen 

nice yoksul ve cidden kabiliyetli 
kızlar var ki, bu fırsattan neler çı
karmaz ... insan kalbine hakiki he
yecanı verecek ıahsiyet, bir intifa 
seddinin ardında bekliyor .. ,, 

Hayvanların boğaz -
[anması 

Filmlerde öldürülen hayvanla
rı koruma hareketi, tamamen cid

diletti. 
'Tarzan ve eti,, filminde Coni 

Vaysmüller'in, "ıahsen,, öldürme
si lizım gelen aslanlar, mahalli 
"bima>:ei hayvanat cemiJ.etleri,, 

5 

Şikago yangını 
-Bat tarafı ı inci aayfada

mıf, 2000 kitiyi yersiz yurtsuz bı· 
rakmıı ve 1500 kitinin yanarak, 
yaralanarak hastanelere ya.tırıl • 
ma11na sebep olmuttur. 

1500 hayvan yanmıı, üç itfaiye 
neferi ölmüt ve umumi zarar, bi • 
zim paramızla 12 milyon lira ile 
30 milyon lira ara11nda bir yeku • 
nu bulmuıtur. 
Yangın bir gün bir gece devam 

etmiıtir. 

Sebep, ıaman ambarbrından 
birine dikkatsizce atılan sönme • 
mit bir sigaradır. 
Yangının sir~yetiyle, petrol 

tankları infilak etmiı ve bütün 
ıehir gürültüyle sarsılarak halk ıo 
k:ıklara dökülmüttür. 

Şikagoda halen vali bulunan 
Mister Kelley'in lngiliz gazetesi 
Deyli Heralde telefonla verdi • 
ği tafsilat ıudur: 

"Şehirdeki halkın hemen hepsi 
Ye mevcut bütün itfa vasıtaları
mız, ve tayyareler yangın m:ıhal -
lindeydi. 

Bir müddet yan.an yerleri ter
kederek kurtarmamız mümkün o -
lan binalar üzerine su sıktık. Şeh .. 
ri kurtarmak ve bir "Ardullahı va 
sia,, haline getirmekten korumak 
için yegane ç:ıre bu idi. 

Yangına her dakikada 500 met· 
re mikabı su sıkıyorduk. 

500 metre mikabı su, · tehri • 
mizden geçen nehrin ihtiva ettiği 
su miktarıdır. 

Y anıına bütün Şikago nehr: ni 
sıkıyorduk denebilir. 

Jtf aiye kuvvetlerinin her daki
ka için hayatları tehlikedeydi. 

Dört itfa kulesini :ılev sardı. 
Merdivenlerinin üzerinde itfaiye 
neferleri bulunuyordu. Elli tane • 
sinin gözleri yaralandı. Hepsi de 
gözleri aarıh olarak hastanede l·at 
maktadırlar. 

Gazolin ve amony::ık tankları 

patladı ve bütün ıehir sarsıldı . 
Yanan yerler arasında bo :-ıa bi 

nuı ve borsacıların daire~eri var
dır. Bir büyük tiyatro ve iki otel 
yandı. lçerdeki ahalinin yanması· 
na ramak kalmışken kurtarıldı. 

1871 de bütün Şikagoyu kül e· 
den yangmın akıbetinden güç kur 
tulduk.,, 

lalı gibi, yurtlannı mezada çıkardılar. 
Ankara'nın yeni adam • örneii, bura· 
da ve her yerde ilk gençlikleri topta· 
yıp kendine benzer nesiller Ürettiği 
zaman, milli kurtuluılar rüyası haki-

kat olacaktır. 
Buhran, buhran ... Onu geri millet

lerin liderleri halledeceklerdir. 

tarafından müdafaaya uğradı. 
Proteıto ettiler. 

Fakat nihayet, bu hayvanların 
"insani bir tekilde,, ve eziyetaizce 
öldürülmelerine karar verildikten, 
ve bütün muteriz hayvan koruma 
teşekküllerine bunun resmi göste
rildikten sonradır ki, Tarzan fil
mi istenildiği gibi çevrilebiliyor. 

Fakat işin kötülüğü nerededir 
biliyor musunuz? 

Bu hilenin, aeyirciler tarafın· 

dan bilinmesi, onlar arasında şayi 
oluJu kumpanyanın hiç te isteme· 
diği bir şeydir. 

Film sahipleri, film içeriıinde 

bu yırtıcı, muazzam hayvanların 

bizzat filmin kahramanı tarafın· 

dan boğazlanarak ve uzun müca • 
dele neticesinde öldürüldüğünü 

halka inandırmak niyetindedirler. 
"Himayei hayvanat cemiyetle

rini,, tatmin ederken bunun yalnız 
onlar tarafmdan bilinmesini ve 
gzli tutulmasına taraftardırlar. 

lıte bizde söylemedik, diyelim. 

Hlm • 
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1 25-5-934 Her bakla. mahfuzdur Tefrika: 72 1 Qe~en kısımlar1n hulasası 1 _ Evet .. Dün Cafer Ağayı gör-ı 
düm. O da b8yle ıöyledi. Guya 
Trabzon valisi Karadenizde kadınl 
kaçakçılığına müıamaha ediyor · I 
muş .. Çar Nikola Türkiyeyi sıkıt· 
tırmıf .. Padiıah ta (beyaz ayı) mn 
fazla gocunmamaıı için babanı fc 
daya mecbur olmuş! 

- ay ı, sen gıt... ~ 

Qe~en kıaımlar1n hullsaaı 

Mütarekeden sonra 1atanbulda A
nadolu lehinde çalıtariJar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler le.hinde çalı -
şan Fatma Nllzhetle taruf1Yor ve o -
nunla beraber ya~ıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhaneııinde milli kuv -
vetlere çalışan Feridun Bey Pantik -
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

O gün Pantikyan yazıhanesin· 
de faaliyet fevkallde idi. içeriye 
girip çıkanların haddi ve hesabı 
yoktu. Ne oluyordu?. Ne olacak· 
tı?. 

Pantikyan orada bulunanların 
her bime ayrı ayrı, talimat veren 
bir çete i..miri gibi, kısa boyu ile 
mütemadiyen gidip geliyor ve bir 
ıeyler anlatıyor, not ettiriyordu. 

iki üç lıiindenberi, lstanbul u .. 
fUklan üstünde devam eden dur· 
a-unluk demek nihayet bugün sil
kiniyordu. 

Pantikyan, lstanbuldan Anado
luya yapılan silah kaçakçılığının 
ıureti kat'iyyede önüne geçmek 
için emir almııtı. 

Zaten kendisi, karada olduğu 
kadar da denizde de nüfuz sahibi 
idi. Gözünden hiçbir ıeyi kaçırdı· 
ğı vaki değildi. Birçok zaman A .. 
nadoluya kaçırılan silahlann ya
kalanmadan gitmit olması - onu 
yakından tanıyanlar - görmemez 
likten geldiii mütaleasmda bulu • 
nurlardr. 

Karaağacın botaltılmaamdan 

ıonra bütün ıilah depolarında ted 
birler alınmıftı. HCT ıillh depo· 
•undaki mevcut cephane sandık -
le.n, üat ilale niılmıs va nmh~11f 

yerlerinden, muhtelif vaziyetler .. 
de alınan fotoğraflarla tesbit edil· 
mi,ti. Her hafta, muayyen günler· 
de gelen kontrol memurları, ba§
larındaki yüzbatmın veya binbaşı .. 
nın idareıtinde depoları birer birer 
dolaııyorlar ve sandıkların vazi· 
yetini evvelce tesbit edilen fotoğ· 
raflarla kartılaıtırarak: 

"Bu hafta zarfında . . . mev
kide . . · depolardaki cephane 
aandıklarına dokunulmadığı ve 
sandıkların vaziyetlerinin . . tarih 
te çekilen fotoğraflal'a uygun ol -
duğu görülmiittür.,, 

Yollu raporlar veriyorlardı. 
Her §ey dehtetli bir inzıbat altına 
alınmtftı. Limanda ıemilerden 
kuş uçurtmuyorlardı denilebilir .. 
di. 

Ali baba, İstanbullı Ruaya, iki 
memleket aırasmda kadın ticareti 
yapmakla meşğuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada İstanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkaa
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona -
ğında (Fatma) isminde bir GtircU kı
zını kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tamıryor. Bu genç, 
Ferhadrn arkadaııdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflisc gelmiı • 
tir. Rüstem Fatmayı kaçmyoır ve fail 
olarak Alt babayı zindana atıyorlar. 
V c Rüstem, günün birinde Fatma ile 
İstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

Pantikyana, limana çok ehem -
miyet vermesi emri verildiği za· 
man o, elindeki vesaitin kafi ol • 
madığı mütaleaıında bulunmuı -
tu. Ne yapıp yapıp bununla idare 
edeceksin demiılerdi. Şimdi, bu 
günden itibaren tam bir kontrol 
yapacak, gezme ve araştırmalara 
kendisi de bizzat iştirak edecekti, 
Anadoluya silah ve cephane kaçı
ranlar, Pantikyanın bu husustaki 
iktidarından emindiler. O iıterae 
yakahyabilirdi. Bununla beraber 
birçok ıilah kaçakçıları da "Biz - Şüpheıiz .. 

- Ne iıteraen alıyorum ... faz. 
kaçıralım da bak onun ruhu du -

la. parayı ne yapacakıın? Baban 
yuyor mu,, diye öğünecek kadar 

Trabzondan yakında lstanbula ge 
kendilerine güveniyorlardı. 

lecek. Valilikten azledilmit ama, 
Pantikyanın etraf mda toplanan-

sarayda mühim bir memuriyete 
lardan birinin eline ııkıttırdığı bir 

tayin edileceği söyleniyor! Padi· 
listede, (30 .. 35) e yakın isim var· 

ıahın babana diğer valilerden faz· 
d~ h 

- Bunları, diye ıeslendi, h~ la teveccü Ü varmı9 ... 
d k · Rüstem gülerek: men birer birer tevkif e ece sı· 

niz; nerede olduklarım öğrenecek - Belli, dedi, valilikten azledil· 
ainiz. miı. Sen hala paditahın teveccU· 

Listeyi alınca dıoarıya uğrıyan hünden bahsediyorsun! 
Ermeni istihbar memurunun arka· Ferhat uyanık bir gençti .. Mem· 
sından, Feridun bey de fırladı. lekette olup biten aiyaıi itlerden 

Ondan daha evvel, daha kestir· az çok haberi vardı: 
me köıelerden Ermeninin aıidece • - Sultan Mecit, babanı, Rus· 
ğini tahmin ettiği ıemte doğru u • lara bir gösterit olsun diye azletti. 
zandı ve orada hiçbir feyden ha· - Göıterit olsun diye mi?!. 

beri yokrnuı gibi dolaımıya baı· •= -umu-•1
""""·"'--

ladı. - Ona yakın bir fey, Senin ta• 
Bu ermeni istihbar memuru ile nıdıkların varsa iıaret et.. Sonra 

Feri dun bey çok iyi tanıtıyorlar- bunları nerede bulabileceğimi söy 
dı. Fakat, dairedeyken Feridun le .. 
Bey göze görünmemit bütün bu Feri dun bey listeye göz gezdir· 
hadiseden bir köşeyi siper alarak di. Baıta Şahin kahyanın ismi var
haberdıu· obnuıtu. dı. Ondan ıonra gelen isimler 

Az sonra ermeni, tahmin ettiği arasında yakından tanıdığı üçüne 
gibi ilerden ıöründü. daha tesadüf etti. 

Feridun bey ona doğru ilerle • - Ne olacak bu iıimler allah 
di. aıkına Karabet .. Lüzumsuz bir it 

- Hayrola Karabet, dedi. Bu- için nafile kafamı yorma, dedi ve 
ralarda ne arıyorsun?. kağıdı gerisin geriye Karabete 

Karabet Pantikyanın eline tu • doğru uzattı. 
tuşturduğu listeye göz gezdiriyor· Karabet: 
du. Kulağına çalınan ıese doğru - Bak yahu, dedi. Bak içlerin· 
başını çevirdi: den bir taneıini bile tan11an itimi 

- O matallah Feri dun bey, ne kolaylaıtırıraın. 
olacak .. Gene faaliyet başladı, de· Feridun beyin kafa11, Karo bet 
di. bunu söylerken, batka bir düğü • 

Ve Feri dun beye elindeki liıtc~ mü halletmeye uğr 9ıyordu. 
yi uzatarak ilave etti: - Üç taneıini tanıyorum; bana 

- Bak bakalım §Una birader. ne olacağını aöylemeden bir ıey 
içlerinde tanıdığın isimler var mı? söylemem. Madem ki yardmıımı 

- Nedir bu?.. istiyorsun, sen de beni meraktan 
- Bak itle an lanın! kurtar. 

- Yeni tevkif at mı?. (DeY&mı Tar) 

- Desene babam da karıtlı en 
nihayet bu kaçakçılık i§ine ! .. O 
halde babamı beklemek lazım. 

- Biraz bekleriz., Gelince, bir 
aktam yanma gider ve başından 
geçenleri birer birer anlatırsın! U· 
marım ki bu maccrandan baban 
da memnun kalacak ve seni 
affedecektir. Ondan sonrasını dü· 
9ünme! 

- Ben bir ıeyden korkuyorum, 
Ferhat 1 Babam meıeleyi Paditaha 
anlatıraa ... 

- Zannetmem. Mamafih anlat
sa da bunun senin için kahraman· 
lıktan baıka bir kelime ile anlatı· 
lır tarafı yoktur. Niçin korkuyor· 
ıun? 

Rüıtem endiıeli bir bakııla göz· 
lerini arkadatının yüzüne çevirdi: 

Fatınanm istikbalinden korku
yorum, Fer hat! Babam onun kim 
olduiunu anlana Fatınayı elim· 
den kaçırırım diye korkuyorum. 

- Fatmayı baban elinden ala· 
cak deiil ya ... ? ! 

- Fatmayı baba.m elimden al· 
maz ama, Paditaha Çar Nikohının 
gözdesi olduğunu ıöylerae ... 

- Bundan ne çıkar?! Varım 

ıöyleıin. 

- Sultan Mecit: "Al itte .. göz· 
deni yakaladım.. Sana gönderiyo· 
rum!,, Diyere atmayı Ç r NiJfo. 
laya iade etmeğe kalkar. 

Ferhat dütünmeğe baıladı. 
- Olabilir. Bu da bir ıiyaıettir. 

Fakat, hiç merak etme: Fatma bu 
gün Çarın gözdeıi değil senin zev· 
cendir .. Üıtelik birde çocujunuz 
var! 

-Benim hatrnma bir §ey geldi, 
Ferhat! Çarçabuk burada bir ni· 
kah yapamaz mıyız? it Şehiılam 
kap11ına dayanır ..• Fatmanın kim· 
senin cariyesi olmadığına ve el
yevm benim nikahlı karım olduğu
na dair bir hücceti şer'iye ahrız. 
Bunun karf111nda akan ıular du
rur. 

- Doğru. Güzel bir fikir. He· 
men imam efendiye bir haber ve· 
relim. 

bul. 

-45-
Rüstemin babası Trabzondal1 

İstnnbula gelmişti. 
Sultan Mecit mazul Trabzol1 

valisini derhal saraya davet ede· 
rek: 

- Karadenizde neler oluyor? 
Diye sordu. Riistemin baba•1 

anlatmıya boşladı: 
- Rusya çok karışıktır, şevket· 

lim ! Ahali Çar Nikolanın zuliiıtl 
ve istibdadından kurtulmnk içit! 
yer yer isyan ediyor. Maiyet zabit• 
lerinden mülazim Petroviç ı<ıırıJ' 
denizde (ikinci Ştanka) oldu. 1'1' 
rım, Siva&topol ve Odeaa sahitle' 
rini yağma ve halkı Çar aleyhİt\e 
tahrik ediyor. 

Padiıah merakla sordu: 
- Hakiki (Ştanka) yı yakı!I' 

mı§lardı. O sergerdeyi ne yaptı\~f 
acaba? ..• 

- (Ştanka) yı Sibiryaya ~Ü~ 
düklerini duyduk. Fakat (lkıl1 
Ştankn) yakayı ele verecek bud~' 
lalardan değil. Ayni zamanda d• 
etrafı çok kuvvetli. 

- (İkinci Ştanka) nın maktlJ' 
dı ne imiş? l 

- Rusyadaki inkılapçılar~ 
• e•ı beraber hareket edıyor.. Gıı)' 

Nikolayı devirmektir. 
• ti• 

- Yerine kimi getirmek 11 

yorlar? 
- Korsanların anlattığın!.\ ı,. ~ 

kılırsa, inkılapçılar veliaht Jt,le ıı-· 
ıandrı Çarlık makamına çıkart1\' 
istiyorlarmı . 

0-~--------

Sultan Mecit gülümsedi: • , 
- Demek ki veliaht ta inkılllP 

çılarla beraber... 
41

, 

- Öyle tahmin ediliyor, §e 

kellim! Jr 
- Bu ihtilal ve inkılap hazır i 
(Al k " ·1e ıı' ğı e aandr) ın pnrmngı ı . tİ' 

yürüyor .. Yokr.a (Aleksandr) ıb ; 
lalcileri kuvvetli gördüğü için ıı1 
o tarafa meyletti? ı1I 

- Bugünkü idareden vclinht,, 
l">'oı da memnun olmadığım IÖY 0 ıl' 

Jar. Çar Nikola Rusyada çok ı . 
lüm yapıyor ve halkı pek faılfl e 
ziyormuş, ıevketmeap ! , 

- Aleksandrın biraz dahil~ 
yanık ve hür dü§ünceli bir f\d f· 
olduğu anlaşılıyor. Nasıl, nııı"" 
fak olacak mı acaba?.. 1 ( Dcvrunı ,.ıır 

~~~~~~~~===~~~~~~==~~=:a======~3!!!==~~~~~===~~==:==~~~====~Sf=;::;=~~==~~~~~~~~s=.:~~ti: 
tün söyledikleri ona cidden saçma Sonra, gayetle lakayt bir tavır· de ediyordu ki ... Hemen ilaV'e e~f 

Geçen kısımlar1n hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e· 

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin f elfi
ketine uğnyacağmı haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyet...:ğini şaşırıyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğin! haber veriyo.lar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. 
Edibin annesi Osman Beyle Edibi 

yalnız: bırakıyor. İki ahbap, konugu
yorlar. 

Edip, arkadaıına meıeleyi söylüyor
sa da, anne ine bir türlü açılamıyor. 

Bir ılmendifer kazaıı olmuftu. 
Ond n balısettiler. Alafranga ye· 

Tefrika rto. 13 
25. & .. 934 sapan görünüyordu. Annesiyle la ilave etti: - Lakin mademki bani.\ .. ,.ıe 

bu münasebetsiz meseleden dola • - Unutmuıtum bile... şeyler anlatmak istiyorsun, . so bıl 
Aşk ve ma-

yı darılmı~ olmaıma bile şafıyor -
cera romanı du. 
rtikıll (Vi·NO) Annesinin yüzündeki teessürü 

vazıh surette görilyor, fakat, bunu 
hemen §İmdi sileceğine emin bu· 
lunuyordu: 

meklerin daha aıhhi olduğunu ıöy
lediler. Alaturka yemekleri çok 
yağlı diye hicvettiler .. 

Derken sofradan kalkıldı, 
Oturma odasına geçtiler. Kah

veler geldi. 
Edip, artık mukadder :ıamanın 

geldiiini anladı. 
Ekseriya, en büyük hüsnüniyet· 

lerle başlanan bu gibi muhavere
ler, yeni anlaşamamazlıklara kapı 
açar. 

Edip gayet fazla takayyütle ko· 
nutmak lüzumunu duyuyordu. 

Servet hanım, pencerenin ya
nındaki yerine oturdu. 

Edip, arlık, dünkü sinirinden 
kendinde eser bile kalmadığını 
hissediyordu. Fatih Efendinin bü· 

Edip, annesinin, bu biçare za
yıf kadının yanında naaıl kuvvetli 
olduğunu hiuediyordu. 

- Anneciğim ... Dün seni üzdü· 
ğüm için çok müteessirim ... 

Servet Hanım: 
- Üzmek mi? .. Yok, efendim, 

niçin üzesin? Üzmedin ... 
Yüz, hayret ifade ediyordu. 

Servet Hanım, oğluna bir an bak· 
tı. Sonra, gö:derini kaçırdı. 

- Evet, hata ettim ... insan ne 
kadar hüsnüniyet ahibi olsa da, 
hazan istemediği şeyler Yapıyor ... 

....... Vallahi beni ii:unedin, ca· 
nım ... Nafile yere kuruntuy ka
pılma ... 

Bu derece aşikar bir yalan, Edi· bakalım .. Biliyorsun, ben, hıç 
1
,,r 

bin kalbini büsbütün yufkalaıhr· kadar sinirleri bozulan kadırı ~· 
dı. dan değilim... Asabım sağl"" 

Sesi mülayimleıti: dır ... 
·fe5itl' - Sana acı hatıralardan bah

setmek iatememİftim. Öyle ya: Se. 
ni üzmeğe hakkım yoktu. 

Sonra, ıahte bir samimiyetle, 
ili.ve etti: 

- Yalan söylemeği becererni· 
yorum .. Ne yapayım, anneciiim ... 
Senden bir §ey gizlemek elimden 
gelmiyor. 

Bu cümleler, annesinin mer kı· 
nı tazelemeğe kafi idi. 

"Acı hatıralar,, a yapılan tel· 
mih, derhal, Servet Hanımın la· 
kayt l•vrını bozdu. 

Fakat, düşündüğünün aksini 
söyledi: 

- Peki, artık bu lafları etmiye· 
lim .•. 

Yüzü, öyle merak ve alaka ifa· 

Bu sözlerle, annelik vazı ers' 
den ka~mıyacağını, icap ed ıt' 
oğluna yardım da edeceğini 0 

)atmak istiyordu. 
·~ ?·· - Söyle bakalım .. Neynıt) )'•' 

Edip, konu§mağa bu derece ;I~ 
rar vermiş olmasına rağnıe?,ı tıi' 
cümleye başlamak için, büyul< 
gayret sarfetti. 

1 ,ı. 
- Mesele, hah mın mese e 
-Ya? .... 

e~•· 
Servet Hanımefendi, bu " 1o· 

bı beklemiyordu. Edip, onuo i o' 
.. d d . b. a· 'fade' zun e, erın ır en ışe ı {i1' 

kudu. Annesini bund n faıJı.ı 1'el 
. . b. hllre 

menın çok . z lımane ır 

olr-Ribnı düşiindü. 



25 Mayıs 1934 

Onu senelerden beri fanır, a§rılardı ve •oOu~ 
algınlıOındaki çabulc tesirini blllrslnlz. 
E,0 markasenın tekeffül etfi(il ASPiRiN, ıbl bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

İsrarla ASPİR • 
'2 ve '20 l<ornprlmelik ambatafıardı bulunur 

~:::!"'! ..... 

Ambalajlarda ve komprl· 
melerin Ozerlnde Ef) 
markHının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Hummaı Tlt'oldl, 
sizi öldürmeden 

evvel siz, 

SİNEKLERİ -
Oldürünüz 

Sinekler, her yere konarlar ve 
her yere sığın ı rla r. P lsllklerdedo· 
tarlar ve mezbeıete rde yatarlar 
Bunlar Öldürtücü Humma! Tlfo
ldiyl a~ııamağa ba,ııca vasıta 
teşkll •derıer. Adi ve tesl rden Ari 
hRşarat Öldürücü mayiler, yuva
nızı bu slneıcıerden koruyama z. 
Bunun için F L 1 T dört harfli 
F·L-1-T tedarik edtnlz. Siyah ku
şaklı ve aıker reılmll sarı tene
kelere dikkat ve onları muslrren 
taıep ediniz.. 

Umumi Depuu : JUL KREPEN. İst1nbul , Gıtıtı, Vorı04llı H .. Ne. 1 

HABER - Aktam Postaaı 
: 

lıtanbul 4 ncü icra memurlu· 
ğundan: 

Tamamı 80538 lira kıymeti mu
hammineli Boğaziçinde Kuru Çeı-
mede Kuru Çe§me cad .. 
deıinde eski 89, 91 ve ye -
ni 101 No. lu harem ve ıelimlı 
dairelerini ve müttemilitı ıaireyi 
havi maabahçe ıahilhanenin tama 
mı mülıa 1424 No. lu kanuna tev· 
fik1n açık arttırmaya konmut o • 
lup tartnameıi 26 • 5 • 934 tarihi 
den itibaren dairemiz divanhane • 
ıine talik edilerek herke. tarafın· 
dan ıörülebileceii ıibi 26 • 6 • 934 
tarihine müıadif ıalı rünü ıaat 14 

7 

Tl:.:J Q K iVE 

l -1 Rii~T 
BANKA51 

.DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bOı;Q 

ten 16 ya kadar lıtanbul 4 ncü ic· 
ra daireıinde ıatılacaktır. Arttır • 
maya ittirak için yüzde yedi bu • 
çuk teminat akçeıi alınır. Mütera· 
kim verıi, belediye rüsumu, vakıf 
icaresi mütteriye aittir. Arttırma 
bedeli muh:ımmen kıymeti bul. 
mak tartiyle en çok arttıran.ın uh
teıinde bırakılacak ve böyle bir 
bedel elde edilmezıe arttıranların 
taahhütlerinden kurtulması tartile 
takip eden kırk ıün içinde ve en 
:ız yirmi ıün evvel tayin olunacak 
günde ikinci arttırmaıı ilin edile· 
cektir. Mezkılr ıayri menkul 5250 
artın terbiinde araziden, 493 artın 
sellmlık ve 710 artın harem ve 57 
artın zemin katı kirgir kıt bahçe
li lak, 59 buçuk arı ın barem kıs
mı ile ilave kıımına ıiden iki kat• 
lı altı klrgir üıtü ahpp koridor, 
180 artın ilave k11mr, 24 buçuk 
artın matbah aksamından ki.rıir 6t-• Eski LONDRA Yeni TüRK ~ 
fırın ve ıaire, 81 artın kirıir mut
fak, 101 arıın üç kııım ıer; 78 ar· 
tın Kuru Çeıme caddeıinin tara • 
fında. kapıcı daireıi ve 28 artın 

harem ve ıeli.mlık artaıında aı • 
ma koridor ve müteb:\kisi bahçe .. 

Lokanta ve birahanesinin 
Her akşam 

SAZINI 

PANORAMA 
16949 dir. Bahçede üzerinde üç helezoni Bahçesinde dinliyeceksiniz. 

hav~u,mehtabiyeveebniyelilik ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ve müteaddit çanı, manulya, çam haneye ıidilmek üzere açık bir kıs dun ve kömürlük ve birer aralık 
f ııtıjı, Palmiye, ıeftali ağaçları ve mı mevcut olup iıbu iki parça bir ve birer tara.ayı ve ter~ı ·n elek 

hav:ıgazi fenerleri vardır ve etra· demir köprü ile yekdiğerine bağlı trik tesisatını havi üç bap hanenin 
f~ duvarla muhattır. Kargir oldu - dır. Her iki parçay:ı da gayri men- izaleişüyuu zımnınd:ı füruhtu ta• 
ğu ziliredilmiyen bina akmaıı ah· kulden parmaklıklı iki demir ka • 
tap olup haricen yağlıboyah ve pıdan çıkılmaktadır. Gayri men -
pencereleri pancorludur. Terkos kul seneliği 1500 lira kira bedeli· 
ve elytrik tesiıatını havidir. Se- le 5 §ubat 935 tarihine k~dar tü -
Iimhk ciheti k:ıyıkhaneyi havi ze- tün deposu olarak kiradadır. Mül· 
min bodrum btı ile diğer üç kat - ga 1424 No. lu icra ve iflas kanu· 
tan ve harem ciheti mutfak ve ha~ nunun 119 ncu maddesinin 3 ncü 
liyı havi bodrum katı ile diğer iki fıkrasına tevfikan gayri menkul ü
kattan ve çatı arasından ve ilave zerindeki hakların hususile faiz ve 
kısmı bir kat ile ç:ı.tı arasından ve m :\srafa dair olan iddialarını ev -
ıelamhk mutfağı ile kapıcı dairesi rakı müıbiteleriyle yirmi gün için 
birer kattan ibarettir. Cem'an 43 de icra dairesine bildirmeleri, ak -
oda ve salonları ve müteaddit so- si halde hakları tapu sicilleriyle 
fa ve koridorları ve balkonları ve ıabit olmadıkça satı§ bedelinin 

payla ~-nasından hariç k:ılaca.kları 
dolapları ve kilerleri ve mutfakla .. 

cihetle ipotekli alacnklılar1a diğer 
rı ve halaları ve üç hamamı ve iki alikadarlara ve irtifak hakk? n .. 

karrür ederek müzayedeye vazo • 
lunmuıtur. Kıymti muhammineıi 

üçer bin liradır. Birinci açık arttır
ması 26 - 6 - 934 tarihine müıadif 
salı aünü ıaat 15 te icr:ı kılına
caktır. Kıymeti muhamminesinin 

yüzde 75 ini bulduğu takdirde i • 
halei kat'iyyeai yapılacaktır. Bul· 

madığı talcdirde en ıon artbranın 
taahhüdü b1ki kalmak üzere 15 
gün müddetle temd"t edilerek ikin 
ci açık arttırması 11 - 7 • 934 tari• 
hine ınü:sadif çar,amba günü aaat 
ıs te icra olunacaktır. 

İpotek sahibi ahcaklılarla di • 
ğer alakadarların gayri menkul ü
zerindeki haklarını husuıu ile fa • 
iz ve masrafa dair olan iddialarım 

banyo mahallini ve dört munta - bipleri işbu maddenin mezkur fık· 
zam çimentolu bodrumu ve kış raıına göre hareket etmeleri ve 
bahçeıi ile aynalı lakı ve iki sabit daha fazla malumat :ılımak isti -
kazan ve iki bakır tenekeli ç:ı.ma- evr:ıkı müıbiteleriyle 20 gün için· 

yenlerin 934/ 552 doıya numara - ld' ı · l" d Ak · k Emniyet - İdare - Rahat ve K, olaylık iıterıeniz tırlığr ve kömürlüğü ve odunluğu de bi ırme.erı azım ır. ıı ta 
ıile memuriyetimize müracaatları 1 · ·ıı · ı En son sistem ayarlı fitil tertibatlı havidir. Selamlık haremlik ciheti- dirde hak arı tapu sıcı erıy e ıa • 
lüzumu ilan olunur. (138) b d ı· · DEMON 144 Petrol ocaklarını tercih ediniz. nin tavanları ekserisi karton piyer bit olmadıkça satı§ e e ının pay• 

Mavi alevini istediğiniz derecede ayar edebilirsiniz. l d h · k l aklardır 
dir. Karton piyer olmıyan tavan• Sultanahmet Suhl üçüncü hu. aşmasın an arıç a ac • Bütün kuvvetile yandığı zaman saatte 100 gram 1 

petrol yakar. Fiatı yalnız 260 Kuruıtur. lar ve doğramalar ve k:ıpılar ta • kuk mahkemesinden: Arttırm:ı ıartnameıi itbu İ in ta • 
Satıı yerleri: Umum Türkiye için yegane depo· mamen yaih boyalı ve üıt kat dö Cafer efendi ile Slhure ve Sa- rihinden itibaren mahkeme aalo-
su Dejö Giyarmati 1stanbulda Kuru kahveci hanında ıemeler yailı boya ve duvarları is- fiye hanımların §&yian ve müıte • nuna talik kılınmııtır. Talip olan• 

ve Galatada Mahmudiye caddesi No. 24 " Perıembe pazar tampa taklididir. Deniz cihetinde reken mutaıarrıf oldukları Hob - ların kıymeti muhammineıinin 
N hududu yol olduğu senette mez • yar mahallesinde Cağaloğlu yoku yüzde 7,50 nispeti.:ide pey akçeıİ• 

o, 19 Beyog~ lunda: Balık pazar Kriıtal rnax.azaıı. İstanbul da v uı. • d k ld d" t · kQ 15 Kur ıse e mez ur yo a ye ı me - funda eski 19, 19 M. 19 ve yeni ni hamilen yevm ve aaatı mez r· 
ı-ırada DEMON ocakları satmak istiyen toptancılar depomu-za mü re arzınd:ı ve 52 metre tulinde ge- 10, 12, 14 numaralı alllf'.lr oda ve da Sultanahmet ıulh üçüncü hu • 
r,~, at u:!e~ ~ lirler. milerin yanatmaaına müsait rıh • ikiter ıofa ve ikiıer hala ve ikişer kuk mahkemesine 934/ 30 numan 
-- tım vardır. Ve ortasında kayık• tatlık ve birer mutfak ve iki§er o· ile müracaatları ilan olunur. 2452 
~*lıil*'l111ı1U1t1UUU111ttuntl9"Utmıftı•ntlllOllM11dHlllfttlttlt1lllmntl ıııııt1nn lltlmnıııtlhftUttU"""""'"'""""""""'"""' ı , .... ,,.........., ........... ,1111n1mnmmW1-.• '"""""""'"""111m1~uımmıımıııttM•M1111rt111 ..,..........,.,.. ............. """""""'"'''Mllll''Pttl ntnmr.lnmımınıı ıwt ı ı tımıtt111mınınuıı 1fhttmmmmımımaaıııuwww: ; AtlMIJl1Nn•--

t .• __ ı ... J·~ r,µ F•nd•\~e:.:· •nb•r Fareleri ve büyük sıçanları FAR = 

~~~ ~, tar•aveh .... " ... 
1 HASAN fare zehirile öldürünüz. 

S{i!iJe•İllİ imha eder. Oldükten ıonra ıı .. tiyyen kok~z. Dünyanın. en kat'i, en müeaıir fare zehiridir. Bir Pr.rça ekmeğe ,ürülerck faı·clcr tatlılıkla ve severek ) eder. 25 kunııtur. Fare zehirinin buida 
~:"İ1~ de çıkmrıtır. Macun ile birlikte buid~y zehmnden farelerın ltulunduldar mahalle aerpilirı• farelerin ve ııçanların büUin ana ve baba ve ecdadı ve ıiJıilelcrinden eıer kalmaz. 25 kuruıtur. Ta:. 

l9Piftden aakınınrz. Far Hasan markaııına dıkkat. 



Şelıir Meclisi dün 
açıktaki hesapları 

kapatmadan dağıldı 

Vahabiler ve 
Vahabilik 

(Baş taraiı 1 nci sayıfada) 

- Siz Süut oğlunu bana bıra
kın, onu bel'. idare ederim. Onu 
benim idare etmem, hem sizin i -
çin, hem araplar için hayırlıdır! 

Dedi. 
Şerif Hüseyin, nasıl hasmından 

şüphe ediyorsa, hasmı da ondan o 
derece şüphe ediyor, o da onunla 
lı,gilizler arasında gizli bir mua
hede bulunduğunu, bu muahede .. 
nin kendisine karşı yapıldığını 

zannediyordu. 
Şerif Hüseyin, lngiliz heyetinin 

Cidde tarikiyle Riyaza gitmesine 
mani oldukt:ın sonra İngilizler, 
Kuveyt tarafından ona bir heyet 
gönderdiler. 

Heyet miralay Hamilton, Mis -
ter John Filbi, miralay Ovenden 
müteşekkildi. 

Heyetin maksadı, Süut oğlunu 
Şerif Hüseyinle uzlaştırmak, Sü -
ı•t oğlunu, Reşit oğlu ile lrak aşi-
1 etlerine karsı h:uekete geçirmek-

~ . 
ti. 

Heyetin azasından olan muhal"> 
rir Mister Filbinin bir maksadı 
daha vardı. O da Hicaz ile Necit 
arasındaki yolbrı öğrenmek, bu 
yollardan nasıl istifade olunacağı

nı bellemekti. 
Heyet muvaffak oldu ve Süut 

oğlu Re§İt oğlu ile uğraşmıya ve 
onun merkezi olan "Hail,, i işgale 

kuar verdi. 
Fakat bu sıralarda ceneral Al -

1enbi Fi\iııtindc uımumi taarruza 

geçmişti . 

Nafıa Vekaleti tram 
vay· şirketi ile müza• 
kereye devam ediyor 

r 
İncesaz ve caz.· 

, , , • , • , 1 l , , ı . ı r ı ı ı 
Gazetemızın hazıran ayının 

ilk haftaımda 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 akta.. 
mına kadar, idaremize müraca -
at etmelidirler. 

Vapur gezintisinde büfe 
kiraiamak istiyenler 
Gazetemizin, Haziranın ilk haf 

tası içinde yapacağı büyük deniz 
gezintisine tahsis edeceği vapunın 
büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı
sın 28 nci günü ak~amına kadar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne 
müracaatları. 

Müstakil 

Kiralık Ev 
lki odadır. 

Kumkapı Nişancası H avuzlu 

Mühre sokak No. (5) 
Üzerindeki 7 numaraya müracaat. 

. . . . . . -· ........ . 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hcrgün ak~ıma kadar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu. lı muaycneha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

Dr. Hafız Cemal Süut oğlu bu taarruzun netice· 
.sini beklemeyi daha muvafık gör-
dü ve bekledi. Sihirbaz hiddet içindeydi... Kafesin kapağını açtı ... yılan Dahili hastalıkla!"\ mütehassısı 

Çok geçmeden Şamın sukut ha h•b• • b ld G 1 ki Cuma ve pazardan ba§ka günlerde sa 1 ının oynuna sarı •••• enç er, ne yapaca arını şa- ğleden sonra saat 21 den6 ya kadar 
beri geldi. Ve bu haber Reşit oğ ~ ı lstanbulda Divanyolunda (118) nu· 
lu ile Süut oğlunu harbetmekter., Şlrmışlardı... müthiş hayvan, çatal dilini uzatarak, sihir• maralı hususi kabinesinde hastalarım 
alıkoydu. b d•• •• k•• d•• kabul eder. Muayenehane ve ev tele-

Serif Hüseyinin ikbal yıldızı azın uşmanına tu ur u... fonu: 22398. 

parlamıya başlamıştı. Çünkü Şa • Yazısı dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli Yazlık ikametgah telefonu : KandiJJi: 
mm sukutundan sonra Medine de hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadsizdir. 38. Beylerbeyi: 31• / 
onun eline geçmi!, onun kurduğu Haber gazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye ıp:·-===--.... ~:-~ .... :: ........ __ .... !!!=!'!!l:m::::p 
hulya, hakikat olmıya başhmııtı. vardır. h Diş Tabibi iİ 

H 
•. •. 

Ş 'f .. . H' t ma -.:n:annsn:n:ınn-.. -·-.. -· ----.. ı === : :::- :: .. r 
miyl:~aki;•:r~:ktan •::~a :ğlu~ . daki ih~~l~fl~;: .. ~:~;~-~:~·:.-:: .. ···-... ·--·-:;ş:;~:~;::~ ;fenaimizin te ::::::~:r;;::::za batlıyar: Şerifin l~ Halit Galip .1 
ve şark ordularının kumandanı Şerif Aptullah, Süut oğluna bu baasından her kim isyan eder ve bütün .kuvvetini kılıçtan geçirdi. U lstanbul ve Münib üniversite· U 
Şerif Aptullah v:ısıtasiyle Süut oğ- mektubu yazdığı cepheden Mek • yer yüzünde fesat çıkarırsa tedibi Şerıf Aptullahın kendiıi bin bir g terinden diplomalı il 
luna şöyle bir mektup göndertti: keye dönüyordu. Fakat Mekkeye lazımgelir. Biz de bir takım kabi· müşkülat içind~ 6 z1bit ve 12 aı. ia repebaşı. Necip ap. 3 Birinci kat No. 2i! 

" ... Artık şevketpenah efendi · .döneceğine "Türbe, ,ye doğru iler leleri tedip için çıktık. Size ve Ne· kerle kaçabildıler. Onun başın • Si lMajestik lokantası üstünde] U 
dimizi (Yani Şerif Hüseyini) meş· liyordu. cit halkına karşı, ancak en hayırlı d:ıki beş binden fazla asker ve be- ii Hergün 10 • 20 ye kadar ji 
gul edecek en mühim iş, dahili va- Süut oğlu, bunu haber alır al - niyetleri besliyoruz. Ban:ı geri devi telef olmuştu. U ...................................... --.:11 
ziyeti ıslah ve asi kabileleri ten · m:ız, Şerif Hüseyinin kendisini bir dönmeyi tavsiye ediyorsun. Beni Şerif Aptullahm, Medinede ele :::::::::: ..................................... - .. -·-

kil etmektir.,, tuzağa düşürmek, ansızın üzerine kendi yurdumdan geri çevirmeye geçirdiği ağır hafif silahların hep, HABER 
Süut oğlu bu mektubu aldıktan çullanmak istediğini anladı. Der - nasıl cesaret ediyorsunuz. Kendi si Süut oğluna gitti. 

sonra Şerif Hüseyine bir tebrikna- hal lngilterenin lrak fevkalade tebaamızı tedip etmemiz size mi Süut oğlu bu kadarla iktifa et-
me göndererek asi kabileler hak- komiserine vaziyeti bildirdi. dokunuyor.,, ti. Onun yepyeni silahlarla teceh-

Akşam Postası ------
kınd:l anla§mak istediğini bildir " Aldığı cevap, duyduğu ıeyle • Şerif Aptullahın Türbe ve Hur hüz eden adamları "Taife! Tai • idarehanesi: 

IST ANBUL AN· 
KARA CADDESl 

geçirdiği ağır hafif silahların hep- rin, aslı faslı olmıyan şayi:ılar ma mayı işgal etmesi, Necitle Hicaz fe !,, diye bağrıyor, harbi uzatmak 
di. Sulhten başka bir şey isteme- hiyetinde olduğu idi. arasında harbe sebep oldu. Çünkü istiyor, fakat Süut oğlu emir ver .. 
diğini söyledi ve gene Şerif Ap • Halbuki Ş ctı ·if Aptullah ordusu Süut oğlu, bunların Necide tabi ol- miyor. 
tullahtan şu cevabı aldı: ile bir!ikte Medineden Türbeye duğu fikrindeydi. Şerif Hüseyin - Hayır, diyordu, mütecavizi 

"Şevketpenah efendimizin hiz- doğru ilerlemekte idi. Yolda baba de or:ıda ikamet edenlerin Hicaz· tedip etmek yeter! 
metinde bulunmak üzere geri dö- sı da kendisine iltihak etti ve oğlu dan olduğunu ileri sürüyor, ve bu Süut oğlu Türbede on on beş 
nüyorum. Pederinize ve evlatla • nu yürü.meye teşvik etti. havalinin kendisine ait bulunduğu gün kaldı. On be! gün sonra İn -
rmıza, lutfen selamlarımı tebliğ Süut oğlu, hakikati anlamıştı. nu iddia ediyordu. giltere hükumeti Ciddedeki kon .. 
ediniz. Kardeşim Şerif Ali de size Şerif Aptullah:ı bir mektup yaza• Şerif Aptullah 1919 senesi 24 solosu vasıt:uiyle ona müracaat e
selam eder.,, rak, işin farkında olduğunu gös - mayısında bu iki şehri kolaylıkla derek Taife ilerlemesini rica etti. 

Tclgnıl ~i$TANBUL DABE.R 
Telefon Yazı: 28872 idare: 2U70 r--------, 

ABONE ŞERAiTi 
ı s 6 12 aylık 

TO.rklyc: 90 260 480 870 Krf· 
ı:r..ııebl: ıso S7~ 100 1200 

ILArt TARiFESi 
Ticaret lHlnla rmm satın U,60 

Resmi llAnlıır 10 kuJ'Uötur. 

Sahibi: HASAN RASiM Fakat bu mektupta selam ve ke terdi: i§gal etmiş, hatta rivayete göre Süut oğlu, zaten bu fikirde idi. 
lamdan b:ışka bir şey yoktu. Süut "Sen Mekkeye döneceğin yerde halkı soymak için adamlarına mü- Fakat Şerif Hüseyin korkuyor ve Neşriyat müdürü M. Gayur 
oğlu bekledi. Çok geçmeden Ap - Türbe ve Hurma'ya hücum etmek saade etmiş, daha sonra etrafa İngilterenin tava~sutunu rica edi - Basıldığı :rer: · (VAKiT) Matba.891 

tullahtan bir mektup daha aldı. üzere hareket ettin .. Biz bu hare- mektuplar göndererek civar hal - yordu. Süut da lngilterenin tekli • I•••••••••••••••~•· 
"Çöl meseleleri sizin'e baba• kelinden korkmuyoruz. Fakat te - kı itaate çağırmıştı. fini kabul etti. 

mın arasını bozmamalı. Bunlar e- cavüzün sonu fenadır. Geri döner- Fak:ıt Şerif Aptullahın burala· Bu hadise, Şerif Hüseyin ıalta • 
hcmmiyetsiz işlerdir. İsterseniz seniz isabet edersiniz.,, ra girip yerleşmesinden bir gec~ natınm ömrünü bir müddet uzat• 
ricalinizden veya oğullarınızd:ın Aldığı cevapta şunlar söyleni• geçmeden Süut oğlunun kuvetleri mıya y:ıradı. Ve ha§ka bir netice 
'ıirini Mekkeye gönderin de ara· yordu: buraya vardı ve gece yarısından vermedi. 

6mer Rıza 

' 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • 


