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Qeıeton 23872 

Bakalorya 
ffe,. m~ktebin talebesi
~in şifahi imtilıanları 
endi mektebinde olacak 

Romanyada Kralla 
arasında ihtilaf 

Kabine 
var 

Ih ti kir 
Daha kanun çıkmadan 
kahvenin fiyatı on iki 

kurus fırladı 

d Lise ve orta mekteplerde yarın· 
ln itibaren dersler kesilecek ve 

t•rı 1 Yapılacaktır. Kabinenin 
Bu sabah bir bakkaliye m3.ğa• 

zası sahibi kahve üzerinde yapı • 
lan mühim bir ihtikarı haber ver• isi ifa etmesi ve lJerine 

1 

. Pertembe günü de, bakalorya ht z •f #. k l J k t l b • 
lllıtih1nlarınabaşlanacaktır. mu e l , ,,r a ara.an uvve a an ır 
t imtihan komisyonları tamamen, k b • • k l b kl • 

di. Mesele şudur: 
Kahvenin kilosu son günlere 

kadar çuvalla s:ıtııta 73 kuruşa ve 
rilmekteydi. Büyük Millet Mecli • 
since kahve, çay ve saire üzerine 
vergi konacağı haberi piyasaya 
yayılır yayılmu, toptancılar kah. 
ve fiatını birden 83 • 86 kuruta 
çıkarmışlardır. 

tttkil edilmi§tit. Komisyon
1
ar son Q lnenın UTU mQSl e . enllJOr 

0ı>lantısını yaparak imtihanda so-

~lacak sual listelerini hazırhmış Bükreş, 26 (A. A.) - Havas 
-tdır. ajansı bildiriyor: 

d A.yrılan üç i~tihan mıntakasın
-ll Beyoğluna Ga'atasany lisesi 

~diri Behçet, İstanbul mıntaka -
~na. ~1aarif vekaleti müfettişi 
edrı ve Kadıköy mmtakasın:ı da 

~en~ urn~ıni müfettişlerden Besim 
) ler rıya.•et edeceklerdir. 

lrntihan şckil1crinin aldığı son 
)l • .. 

ııyete gore rearni ve hususi mek 
lepı 1 b · · •er ta a esımn tahriri imtihan-
lltr merkez gösterilen mektepler-
de ve şifahi imtihanları .d:ı kendi 
~tktep1 erinde olacak ve komisyo 

dahil olmıyan muallimler de 
~ihan esna&mda sami sıfatiyle 
h \lnabilecekler ve icap ederse 
~ea~ı ~oktalar hakkı~da imtih.an 
Yetıne izahat verebıleceklerdır. 

. liuauai mektepler ise hem tah -
itti he 'f h"' • 'h 1 Ol fı a 1 ımtı an arını mer· 

röıterılen mekteplerde vere • 

~dir. 

Kral ile M. T ataresko arasında 
bilhassa bahriye nezareti hakkın • 
da bir anlaşma olmadığı takdirde 
bir k:ıhine buhranının önüne geçi • 
lemiyeceği kuvvetle söylenmek • 
tedir. M. Tataresko'nun kabinenin 
hep birlikte iatifaaını vermekten 
çekinmiyeceği zannediliyor. 

Buhran o1ursa, bunun çok ağır 
olacağı muhtemeldir. Ve §ayet li -
beral fırka mevkii iktidarı terke • 
derse, tam:lmen meşruti bir çerçe 
ve içinde bir he.l çaresi kolayca 
bulunamıyacağa benzemektedir. 

Budapette, 26 (A. A.) -- Ha· 
vas ajansı bildiriyor: 

Bükre!ten gelen haberlere göre, 
zahitler tarafından mareşal Ave
reskoya yüzlerce istida ge'miştir. 
Mareşal istidaları krala gönder • 
miştir. 

Bu istidahrda, keyfi telakki e • 
dilen bircok terfilerden ıikayet e
dilmektedir. 

Suudun oğlu San' a 
üzerine ilerliyor 

ltnam Yahya Su~dun yaptığı ağır 
teklifleri kabule imkan bulamadı 

ş 
\tn, 26 (Hu -

rJ - imam 
'l)l ile lbnis -
, ... _ d k' .. 
~ -ın a ı mu 
~ trıin aktin • 

'onra her iki 
. et arasın -

\ harbin sulh
lı ~tticelenece -

~i~/t ve tahmin 
~ ()rdu. 
~ .. &.da Hica • 

1 ı~İden sabık 
'l't 
ı veziri 
~. c ·ı Q.ı, emı 
Q\İ • 
'ıJ lll Beyle ar 

'.\· ltt henüz 
1 'ld 
t~ ln ınuha • 

'iı,d Yeniden 
"ti. ı1' İbnissu -

~~ llle.ına çok 

~ t~"llar teklif 
~~lt.~1 le üzerine 
·"-~: e biter 
l ~•k' ~uhase .. 
~l 1 f ıddetiy-
~ı;· 'tllı•tır \ ıu :r • 

'•• nıan ınu • imam Yahyanın kuvvetlerinden 
\ltt.Jttl~rın ta - Bir Hecinli ve piyadeler 
ı. ı.ı::ı .h~ç hirnetice verpıemit - ordularının San'a istikametinde 
~~'d 1kı h.ra(~heyee asker yürümesine emir vermiıtir. Ka -
\kt,;relc: taarruzfaı·a fıazırlan- bileler arasında da çarpı§malar 

lb . rrlar. batl_am2Jtır. Bu seferki mu hare • 
~ ..... d . 

-.u un oğlu Entır F ayaal ,(Devamı 7 nci ıayıfada) 

Kral Karol 

Kralın vaziyeti karşısında hü • 
kumette bir gev§eklik mevcut ol • 
duğu söylenmektedir. 

Tam bir vuzuh elde edilmek İ· 
çin, yeni bir hükumet te§kili huıu 
sunda M. Ave~sko, M. Bratyano 
ve~. Argetiano aralarında müza 
kerel~.rc ba!lan<hğı şayidir. Bu ıa
yialara bakılırsa, otorite bir re .. 
jime doğ~~ gidilmeıi dütünülmek-
tedir. · 

Bükref, 26 (A. A.) - Anadolu 
ajansının · hususi muhabiri bildi -
riyor: Kral ile baıvekil . arasında 
vaki bir·mülalCat neliceıinde dün
denberi Romanyada ağır .bir siya-

Vahabiler ve Vahabilik 

Son düşman 
. . 

Reşit oğlunun saltanatı 
söndürdükten sonra 
sıra Asire gelmişti. 

Bedeviler yerleştirildikten ve 
yer yurt sahibi olduktan ıcnra va 

si buhran ba§ göstermiştir. Bu mü 
lakat, son zamanlarda orduda ha
sıl ol:ın bazı hoşnutsuzluklar üze -
rine vukua gelmiştir. Filhakika 
geçen haf ta 1660 zabit Romanya -
nın demir adamı şöhretini kazan
mış olan mareşal Avereskoy::ı. isti
da göndererek kendi aleyhlerine 
vukubulan keyfi terfilerden ve a -
lelumum ordu vaziyetinden şika -
yet etmi§lerdir. Mareşal Averes .. 
ko zabitlerin bu istidalarını krala 
t:ıkdim etmiştir. Perşembe günü 
vilayetlerde bir seyahatten dönen 
haıvekil T ataresko gaybubeti es
nasında cereyan eden bu hadise -
den Bükreşe gelir gelmez haber .. 
dar olmuştur. Bu nevi meselelerin 
:kendi batından atlıyarak halledil
mesinden hayrete düşen M. Ta • 
taresko bu vaziyet kar~ısmda kral-

Bu ihtikar iddiasının doğru o .. 
lup olmadığını anlamak için Bre
zilya kahveleri Türk anonim tir· 
keline mürac:ıat ettik. Müdür: 

Kahveyi 73 e satıyoruz. Fakat 
vagon vagon salarız. lstiyen gel • 
sin alsın. 

Dedi. Bunun üzerine Balıkpa .. 
zarında toptancı kahvecilerden 
X .•. efendiye telefonla müracaat 
ederek on çuval kahveyi kilosu 
kaçtan vereceğini sorduk. Cevabı 
şu oldu: 

- 86 kuruş. 76 lık adi cinsten 
artık kalm:ıdı. 

Şirketle bu toptancı arasındaki 
büyük fi at farkını sormamıza mu• 
kabil de: 

dan bir mülakat istemiş ve bu mü- - İşin yok mu canım!.. Böyle 
lakat da dün Yukua gelmiştir. Bu jlcyleri tahkikten maksat ne? .. 

(Devamı 7 nci sayıfada) (Dev.mu 7 nci sayıfada) 

Almanya yeni harbe 
hazırlanıyor? nasıl 

Do - X ve Mareşal Hindenburg tayyareleri 
Y ıızm 5 inci şayıfamızda 

2iyetleri deiitti. Bunlar ~ahabil~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ği kabul etmiş ve onun en belli 
ba§h müdafilerinden oldular: 
Belki bugün V:ahabiliği tutan en 
kuvvetli •unsur onlardır. 

' Süut oğlu melik Abdülazizin 
himmetiyle he:zarileıen bu bedevi 
ler, askerlik noktai nazarından üç 
kısma ayrılırlar. Bir kısmı daima 
silah altındadır ve harbe mühey· 
ya bir haldedirler. Bunların binek 
leri, zahireleri, silahları vardır. 
Şayet, harp ilan olunur ve bunla
rın kafi gelmiyecekleri anlatılır, 
ikinci kısım da. ıHıiJı altına davet 
olunur ve bunlara da redif deni· 
lir .. Geride kalanlar ziraat ve ti .. 
caretle ~efgul olurlar. Ancak u: 
mumi seferberlik ilal\ olunduğu 
zaman geride kalan üçüncü· kıaım 
da silah altına alınır. · 

Fakat bedevilerin haza.rileıme • 
sini takip eden ilk günlerde 'bun· 
larla hazarileri uzlaştırmak kolay 
olmadı. Çünkü bunlar bedeviİeri 
mütrik sayıyor, onların kanını ve 
malını helal sayıyorlardı. 

,(Devamı 8 inci ıayıfada) 

HABER'in tenezzühü 

• TenezzUhUmüzü yapacağımız Kalamış vapuru 
8 Haziran cuma günü yapılacak şehrimizin en güzide san'atkarla • 

büyük tenezzühümüz için bütün rından müteşekkil caz, ince saz ve 
1ıazırlıklar ikmal cdilmiıtir. Akay mehter takımları angaje edilmiı • 
Jirketinin en yeni vapuru olan Ka tir. 

lamıt da muhterem okuyucuları - Haber, tenezzühümüze iştirak 
mızın eıbabı istirahatlerini temin edecek olanlara güzel bir gün ıe
edecek bütün tertibat alınmıf ve çi!eceklerini ıimdiden müjdele~ 



Ziraat bankası için yeni bir kanun 
hazırlanmaktadır 

Beter ve onar kuruşluk olarak iki nevi çiftçi pulu çıka· 
M~ak ve bu pullar muayyen vesikalara yapışhrılacaktır 

Ankara, 27 (Huıuıi) - HükU· 
JDet Ziraat bankaıı hakkında yeni 
~r kanun layihaıı hazırlsmıttır. 
Bu 1i7ihanın eaaılarına göre zi • 
rut bankası çiftçilerin kredi ihti· 

yaçla.rını kola)'lattımı:ık, zirai ha .. 
reket ve faaliyetlerin inkitafını te· 
min ve bu maks_atla kredi iıtihıal 
kooperatifleri gibi iktııadi te,ek .. 
küller teıiı edecektir. 

hlgar hariciye na- Dört nazır Pariste 
B'l teminat veriyor vaziyeti konuşacak 

Sofya, 26 (A. A.) - Bulgar 
a.;a.ı bildiriyor: 

Hariciye nı.zırı M. Batalof, Bul
ıar ajanıı muhabirine fU beyanat· 
ta bulunmuttur: 

"Bana teklif edilen hariciye na· 
zrrlıimı, yeni hükUmetin ıiripit 
olduju milli birlik itine naçizane 
yardımdr. bulunmak için kabul et· 

tim. Harici siyaset sahasında Bul· 
garistan ile biliiıtisna bütün dev· 

}etler arasındaki doıtluk rabrtala .. 
rını her gü.n daha ziyade kuvvet.· 

lendirm~ için ıarf edile gelmekte 
olan mesaiye yorulmaluızın de • 

Tam &decejim. Hiç tüphesiz her 

9eyden enel komfulanmızla iyi 

Belırat, 26 (A. A.) - M. Yev· 
tiçin Cenevre müzakerelerinden 
ıonra l O • l 1 haziranda Pariae ıi• 
derek Franıa hükametine reımt 
bir ziyaret yapmaıı muhtemeldir. 

M. Y evtiç, M. Maximos, M. Ti· 
tuleıko ve Tevfik Rüttü bey bil .. 
haısa Bulıar darbei hükUmeti do· 
layısıyle hadis olan vaziyeti tet • 
kik edecekler ve Bulgaristana 
Balkan miıakını kabul ettirmeye 
çalı§acaldardır. Bundan hatka 
M. Litvinofun Cenevrede bulun .. 
maaı, M. Y evtiçin M. Titulesko ve 
M. Ben es ile bilittif ak Sovyet Rus 
ya ile küçük itilaf arasında müna· 
1 ebet teıiaine dair olup M. Litvi· 
nof ve M. Titulcsko tarafmdan 

Beter onar kuruıluk olmak Ü· 

zere iki nevi çiftçi pulu çıkanla • 
cak ve bu pullar damıa resmi ka· 
nunu müeyyidelerine tibi olarak 
damga resmi kanununun 11 nci 
maddesinin 38 numaralı bendinde 
yazılı her veıikaya beter kurut • 
luk, kanunu mahsusuna teYfikan 
noterlerce tevsik edilecek her ve • 
sikaya da onar kuruıluk pul J&Plt" 
tırılacaktır. 

Banka, tediye edeceii krediyi 
garri mahdut mes'uliyetli, kay zi· 
raat kredi kooperatifleri Yaırtuile 
tevzi edecektir. Banka kısa, orta 
ve uzun vadeli olmak üzere üç Ja. 
sım zirai kredi açacaktll'. 

Kın vadeli krediler her mm· 
takanın mahiyetine ıöre o mınta• 
kada zirai mahıulitm huat ve ıa 
tıf mevsimlerine tesadüf ettirilen 
ve nihayet 9 ay müddetli krediler 
ohcaktır. Orta vadeli krediler 9 
aydan üç seneye kadar, uzun va • 
deli krediler de üç seneden fazla 
olacaktır. 

----------------------------
SİYASET 

Fransada evvelce batlsnmıt olan 
komtı;luk münasebetleri vücuda y si vya kralının müzakerelere devam etmek fır- ugo a 
aetirmeye çahıacaiız. Bu ıiyaseti b h d k. du-ıu··nii•u" 

. " 
sıyası 

B ı l · "f kl . kt aatını a te ece tır. ..., 
uıgar '.lr ıttı a a tasvıp etme e- ımmıımıı-ıuıUIPIQ1,_,_,"'"a ... "' .. '"™'" "- · 

dirler. 

Bil:yoraunuz ki ıabık hükUme· 
tin son zamanlarda kabul etmit ol 
duğu hattı hareket, ayni telakkile
rin sad?k bir ifadesiydi. Binnetice 

bizim e.ıaslı bir teıebbüıümüz tun 
lardır: "Sulh ve herkesle iyi mü
n ~ aebetler teeiı etmek ve anlat· 
m~, ayni :aamanda Bulıaristanda 

fımdiye kadar olduiu gibi millet· 
ler cemiyetine sadıkane merbut 
kalacaktır. 

Belçika heyeti 
Bertin, 27 (A. A.) - Belçika 

he)·eti murahhaaaıı buraya ıelmit 
ve Reiıicümhur tar~fmdan kabul 
olunmuıtur. Heyet, Belçika kralı 
Albertin vefatı münasebetile Al • 
manyanın ıösterdiii teeaaürlerden 

dolayı kral Leopoldun teıekkürle • 
rini bildirmittir. Maretal Hinden • 

bura cevaben, kral ile hükumet 
ve Belçika milleti hakkınds ıami· 
mi temennilerde bulunmuttur. 

Romen doktorlar 
Zakopane, 27 (A. A.) -35 Ro 

manyalı doktordan mürekkep bir 

ırup Çekoılovakyadan buraya 
ıeamek için ıelmittir. Doktorlar 

KrakoYiye ve orad:ın da Varıova· 
ya ıideceklerdir. 

Metr Salem tahliye edildi 
Ankara, 27 (Huıuıi) - Rüıvet 

-;ermekten ıuçlu Metr Salem on 

bin, Leon F araci be! bin lira kef a
letle buıün tahliye edilmiılerdir. 

Beyazıt valisi 
Ankara, 26 (Husuıl) - Beyazıt 

valiıi Ref ett Bey vekalet emrine 
almmıı, yerine birinci umumi mü 

fettitlik mütavirlerinden lmadet· 
tin Bey tayin edilmiıtir. ı 

Alakası yok 

Tarmk Hilmi Ef. 

Tarık Hilmi efendinin, gazete
mize mensubiyetini ileriye eürerek 
gerek abone kaydetmek, ıerek i • 
linlarını neıretıniek hehaneeile Ö· 

teye beriye müracaatta bulundu • 
iunu oıreniyoruz. Gazetemize 
menıubiyeti olanlar Üzerlerinde 
vilayetçe muaaddak birer hüviyet 
varalcuı taıımaktadırlar. Bu cihet 
le müeueae Ye ethaam neticesi 
kendilerini zarara ulratmakt;"n 
batka bir ıey olmıyacaiı tabii bu· 
lunan bu ıibi müracaatlardan ko
ruyabilmek için berhaqi bir mü • 
racaa.t YUkuuncla hüYiyet Taraka • 
ıım iıtemeleri, s8ıteremedili tak
dirde hu milrau.at ne Mbehe müı 
tenit oluna olıun poliıe müraraat 
etmelerini rica ederiz. 

Tarık Hilmi Efendi hakkında 
idaremiz li.zımgelen resmi teıeb .. 
hüslere giritmit olmakla beraber 
keytiyetten okuyucularımızı da ha 
berdar etmeyi lüzumlu görüyoruz. 
Tarık Hilmi efendi çok kııa hoy· 
ludur, ekseriya batı açık gezer, te· 
latlı kc,nuıur, eamer ve kalınca kat 
lıdır. - - -

Srrbiltan t 914 te 4 milyonluk bir 
ülkeydi. Bu halkm büyük bir kısmı 
harpte öldü. Belgratta 1914 te 80 bin 
kiti vardı. Bugün 300.000 kiti mcv • 
cuttur. Modern bir ıehirdir ... Sırplar, 
Horvatlar, Slovenlerden müteıekkil 

bütün Yugoslayva, buıUn 15.000.000 
nüfusludur. 

Yugoslavya kralı Alekıandr, 1914 
te kral olmuıtu. 45 yaımdadır. Son 
zamanlarda Balkan miaakına da dahil 
olmakla dünya sulhüne yardım etmek 
azmini ıösteren liderler araaında bu-
1 unan kral, ecnebi matbuatına verdi • 
ği beyanatta, bazı ıayanı dikkat ı8z -
ter söyledi. 

Harp ve sulh hakkında, Kral Alek
sandr'ın fikirleri, daha ziyade sulh 
tarafım iltizam eder görunmektedır. 
Bazı par5alannı alıyoruz: 

"Gerçi, bugünkü beynelmilel vui -
yet hayli gergindir. Fakat harbi istiyen 
bir memleket var mıdır? Ben, kendi he
sabıma istemem. Yugoalavyahlann yal
nız bir arzusu var: Sulh!.. Harp, tahrip 
demektir. Bizıe, imara muhtaclz ... Bat· 
ka memleketlerde de, bilhaau Balkan -
larda, insanlar tanıyorum ki, ıulh ve iyi 
münasebetler temini için çahpyor. 
Bunlar, cesur adamlardır ... Ve biT iti -
laf yolu bulmak üzere hayli fedaklrlık 
göstermiılcrdir. Bu inunlan seviyo -
rum. O kadar ki, birlikte çahıarak de
vamlı bir muvaffakiyet elde edece -
ğ

. .. 
1% ... 

Yugoslavya Kralı AlekaandT'ın 
Balkan misakı hakkında düt ünceleri 
ıunlardır : 

" ... Misakımız, mühim bir ıulh l · 
milidir. Fakat bugUnkU haliyle, misak 
daha baılangıçta bir manzara arzedi • 
yor ... Bulgaristan ve Arnavutluk he -
nUz misakın haricindedir. Bu ilci dev· 
letin de teıekkUlümUz içine &irmeain -
den daha ıcvkle arzuladıfnnız bir ıey 
yoktur. lıte böylece, Balkanlar Bal • 
kanlılara kalacak ve barlct müdahale 
ve tesirden külliyen ande olacak.'' 

Yugoılavyanın, diler A'"1ıpa dev· 
letleriyle münasebeti, Kral Atek ; 
undr'a ıorulduiu saman: 

"Biz Avrupanın bir p&rSUıyq, BU· 
tün devletlerle. iyi münasebetin mev
cudiyetini isteriz. Avrupa için 1ıayır1ı 
olan, bizim için de hayırlıdır ...... 

B. M. Meclisi matbuat 
kadrosunu kabul etti 

Şükrü Kaya 8.: "Biz çocukluğumu~daıı 
beri matbuat hürriyetini özledik onu 

takyid etmiyeceğiz,, diyor 
Ankara, 26 (Huıusi) - B. M. te daha büyük felaketlere, kötil' 

M. bugünkü içtimaında, hudut ve lüklere ıebep olabilir. Söyledik~ 
sahiller ııhhat umum müdürlüğü }erim matbuatın tesiri menfi ol.O 
19 • 34 mali senesi bütçesine cihetleridir. Gayemiz, matbuat!• 
579.438 lira maaarifat ve 730.600 teıriki mesaidir. Hürriyeti nı•t• 
liruı da varidat, keza inhisarlar buah takyit hiç bir vakit aklını•'' 
umum müdürlüiü 1934 mali sene· gelmez. 
ıi bütçeıini de 7.390.412 lira me· Bizim gençliğimiz, ve bugüıı i• 
sarifat ve 40 milyon muh3mnıen çinizde bulunanların bir çoklart • 
varidat olarak kabul etmittir. nın gençliği hürriyeti matbll,ı 

lnhiıarlar umum müdürlüğü büt hasretiyle geç mit tir. 
çeıinin müzakeresi esnasında_ muh Efkan umumiyeye müe11ir 01" 
telif hatipler söz almıılardır. vasıtalar yalniz matbuattan gaıl 

Gümrük ve inhisarlar vekili A- lerden ibaret değildir. 
li Rana Bey vaki İıtizah ve müta· Riıaleler, tiyatrolar, radyo, ıa-
lealara cevap vermittir. ·J'f 

ve plaklar da bu kısma dahilo' ' 
Matbuat umum müdürlüğü teı tleride kimbilir, medeniyet ~ 

kilit ve vezaifine d:ıir olan kanu· 
daha ne kadar neşir vasıtaları s&r 

nun müzakeresi esnasında Dahi • .uf 
liye Vekili Şükrü Kaya. Bey, söz terecek ve verecektir. Matbuaıv 

ba,ka diğer bütün bu efkarı urtl 
alarak beyanatta bulunmuf ve ez· 

miye müesseseleri de bugüne 1'•' 
cümle tunları ıöylemittir: 

dar hakikaten devletin muavd" 
"Şimdiye kadar matbuat mü • 

dürlüfü tetkilitına verilen ehem· tinden ve devletle it birlijind' 
miyete raimen kendisinden bek • mahrum bir haldedirler. Milli ıa
lenilen bimıetlerin görülmemiş )erden çıkan bazı meıelelerin bet' 

ti iliyenizi ve efkarı umumiyeyil11 
olması kendisine lazım ıelen or • 
ıanların verilmemesindendir. kadar rencide ettiiini bilioyrı1dl• 

Matbuatyalnız memleket da .. Bizim istihdaf ettiğimiz ••1" 
bilinde efkarı umumiyeyi temıil faydayı temin etmektir. BiJİJSl 
veya tevlit etmekte dejil, memle· gazetelerimizin hepıi de miJliciJİ~ 
ketin hi11iyatını, dütünceıini, ve inkıliPÇıhk sıfatını harp -~1· 
kudretini harice ve bütün cihana danlarında kazanmıılardır s-Jt•P-

l . . b' ... d . ve 
yaymaktadır. Hakikate uymiyan, erının ır çogu aramız adır. 
memlektin efkarı umumiyeaini i . aramızda olmıyanlar da fikrell .,e 
fade etmiyen her hangi yanlı§ ve· vicdanen bizimle benaJterdirfer. • I 

Türkiye Büyu"k Mı'llet Mec:h• ya noksan bir havadis aksi teıir 
uyandırır. Vaktiyle memleketi • ve onun itimadına istinaden cudl.' 
miz hakkında ya bilgiçlik veya u· huriyet hükumeti milli ülkünün dı' 
kalilık yüzünden neıredilen yan· mağıdır. Gazetelerimiz de on~ 
ht hidiıeler ve havadisler Lozan· dili .. Eğer dimafın dü,ündiiğüOil 
da aleyhimizde kati delil deye bi.. dil her zaman tam olarak ifad~ I' 
rer birer yüzümüze çarpılmııtır. demiyorsa bu da, dimağ ile dil•' 
Buıün de her hangi bir havadiıi rasındaki mesafenin uzaklrğın d~ 
herkeıten evvel gazetemize yetit· dır. Yoksa hi11in, fikrin, emeli' 
tireceliz diye verilen küçük fakat ve dütiincenin farkından değil·· 

h b t ·ıı yanbı bir a er memlekete ve §le, aradaki bu menfe d::lar •• 
millete çok zarar verebilir. bu dilden tamamen iıtifa <:'e •i ıe' 

Geçen ıün Batvekil Pata Haz· min edemiyoruz. Mahaza baıll_, 
retlerinin yazdığı beyanname bu· da çareıini bulmağa çalıtac•I~ 
radan verilen ve lıtanbul ıazete- Burada devlet ve hükumetle dfl 
terinde çıkan Janlıt ve nakıı bir ma hali temaıta bulunan matbıl 
haTadiıi tafıil etmekten ibarettir. tın hakiki mümessillerinden ~ 
Bqveldl Patanın yerinde ihtarı murahhaslarmdan mürekkep bit 
kafi deiilmit ıibi, bugün ıene ls· yet teıkil etmek fikrindeyiz. ~ 
t~nbul ıuetelerinden birinde is • n~ y~pmakla orada dütiin~ 
tıkra• kanunu hakkmd~ çıkan bılmıyoruz diye bize bir mt.Se 
nakıı ve nokaan bir haberin na • dermeyanma da mani olacağı•· 
kıı ve noksan ve hatta menfi te • (Güzel ıeıleri) l' 

sirlere alet. veya makeı olan mu • Diler bir dü§üncemiz de ~ 
hitlerde mıllet ve memleket aley· buat kanunu hakkındadır. J\(ıl 

hine itletildiiini itittilll· Mesele iliniz matbuat kanunu pek 1~ 
ıudur: zamanlarda islah edilmittir. ; 

Bir iatikru kanunu vardır. Bu· kat matbuat umum müdürlüfO" 
nun - IMuıclan enel yapılan da bugünkü vaziyeti bütün diler~ 
hill f~lann a~ıdı~. . • . riyalı da mürakabe etmek old 1 

lt~az, tamamıyle ıhtıyarıdır. na göre zannediyorum ki, or•d', 
Guetenın nakıa ve natamam ha· ufak bir tadil, bir rötüt yaplll~ 
vadiıi malam muhitlerde mecburi zımdır.,, ~ 
diye tefıir edilmit ve ~ ıuretle i • . . -s;~,~ 
pa olunmuıtur. Halbuki, iıtikra· F evz! Paıa Hz:nın Atı~ 
za sallhiyet kanunu meydanda • gıdeceklerı habetl 
dır. Ve bunun Eraani iıtikrazm. teeyyüt etmiyor J 
dan aerrece farkı yoktur. Ankara, 26 (A.A.) - İl~ 

Baıvekil pata hazretlerinin be· ıazetelerinden naklen Erklll',I 
yanatı tekrar tekrar okunsun iıte· biyei umumiye reisi 111ütiir f'I 
rim. Pata Hazretlerile Milli 111iid, 

Yapılan kanunlar ve alınan ter- Vekili Zekai Beyefendinİll /.ti ' 
tipler Türk milleti zenıin olıun ve ya gideceklerine dair ball il' 
Türk paraıı kıymetli ve müıtakar diı görülmü§tÜr. 1'!' 
olıun diye yapılmıthr. (Bravo ses· Mehalifi aidesi nezdincı.1 ;' 
leri) hfımız tahkikstta bunu tefi 

Bu llübalilik yann memleket· cek bir haber alınama111ıt&ıf' 



... 27 Maın• 1934 

~~iiM: .. 
oı Türkçeyi böyle 

anlıyorum! 
Öz Türkçenin diriltilmesi yo

lunda, bizi çok Hvindiren itler )"&• 

Pılıyor .. T. D. T. C. nin çıkarmıya 
baıladıiı "Oamanlıcadan Türkçe· 
Je Söz Karıılıkları Tarama Der· 

Kitapçı Semih Lütfü Beyin 
kitapları ne oldu? 

riıi,, fQy!e bir kar:ııtırılınca, doi- 1 
ııuu, e11iz benzeraiz ribi aörünü- Kitapları ardiyeden Ahmetle çalıp kitapçı ara satan 
Yor. "Derıi,,, ba11hp bitmit ola. Vahı·t·. "Bedava mal bulduk, alıyorduk,, dedi tak elimize geçince, yazı yazarken 

•1kıtıraak, kolay kolay ona bsıvu· -Dün İstanbul üçüncü ceza mah· 
tabileceiiz. Kanıhiını kestireme- kemeainde tayanı dikakt bir dava 
diiimiz özleri aranr•, far-• IÖz· 

r~ ~ görülmüttü. Davacı yerini Sühulet 
leri burad:ı bulabileceğiz. Artık 

kütüphaneıi ıabihi Semih LQtf i 
ıu apaçık ıörülecek: Dilimiz yal- Bey ve anıkab itıal ediyordu. 

Kitapçı Karabet Efendi de bu kaç küfe kitaptan.kat'iyyen fÜp • 
kitaplann çabnmıt olduklannı bil- helenmedim.. Bunlara mukabil 
diği halde bunları aatın almııtır. verdiğim para da otuz, kırk lirayı 

Semih Lutfü Bey davaıını yana geçmez, demittir. 

llıı lıtanbulun lakırdılarına bailı Suçlu yerinde de Vahit ve Niyazi 
yakıla anlattıktan ıonra reisi suç· Mahkeme heyeti Vahit efendiye 

lc..ldıkra fakirmit, züiürtmüt ·, luları ıorruya çekti. evvelce sabıkaıı olup olmadığını 
Y Efendiler vardı. 

baıka yerlerin Türkçesinde kulla· Semih Lutfü Beyin iddiasına 
nılaıı, bizim de güçlük çekmeden göre Vahit Efendiyle timdi Eıki • 

Vahit Efendi bu kitapları Ah· aormuf, Vahit efendide yine hıraız 
met Efendiden aldıjmı, ardiye lık maddeıinden bir ay yattığını 

Oenimıiyeceiimiz nice nice tazler, olarak kullanılan hana beraber söylemiıtir. 
tehirde bulunan Ahmet Efendi lakırdıları varmıt ! 
Semih LutfU Beyin ardiyeıine ıi· Bilmem, ıözünüzden kaçmadı 
rerek 15088 liralık kitabını çalını? Bu yazımı, arapçanın, far aça• 
mıılar ve bu kitapları kitapçı Ka • ııın yardımını dilenmeden yazıyo- . 

gittiklerini, ıonradan örülmüt bir Neticede Ahmet, kitapçı Kare
pencere üzerindeki demir kapaiıj bet ve kitaplan taııyan küfeci Ali 
kaldırıp içeriye ıirdiklerini ve ki· ı efendilerinde sorguya çekilmesine 
tapları aldıklarını anlatmıftır. En karar verile.rek muhakeme 9 hazi· 
sonra aözlerini: rana bırakılmıthr . ..... _ c ·· l"k d kt•w• k c I rabet Efendıye satmıılardır. --· uç u e çe ııım yo . e 

ıeleliım, Türkçe bugünkü İstanbul · ·- - ·• ··-1 
•••·-·-· 

- Bedava mal bulduk, alıyor· ·-mı,._m ___ ,_ ... ,.,,.,, •• _ 

~llUfmaaına batlı kaldıkaç, bü- On yeni kruvazör 
tun ~lemek iıtediklerimizi böy-

duk .. Cümlesiyle bitirmittir. B k 
Dava edilenlerden kitapçı Ni- ey OZ yangını 

le kolay 1cola azamayız. Kimıe: Pariıte çıkan Tan gazetesi An-
"D'I ' · y y k h b' . d 1 - 1-1 ımızi 9-i eltmiye!im, şimdi ara mu a ırın en a araa neıret· 
kaç söz biU10:nk onları kullana· tiği bir telrrafa röre Türkiye Ja
rak yaaak savıverelim olsun bit- ponyaya on tane yeni harp kruva· 
ıin !,, diyemez. Yokta: Tanrı ıös- zörü ısmarlamııtır. 
termeain, dilimizi, çerkeaçeden de Bundan baıka Japonya ile Tür· 
daha bücür bir boya indirmi!, çe· kiye arasında iktıaadi ıahadada 
limıiz çalımsız bir kılıia ıokmut bir çok anlatmalar vuku bulmut 
ı:-.y ılırız. ve her iki taraf tam bir surette an• 
Deınek, "Tarama Dergisinde,. latmıılardır. 

Yazılı bulunan yeni ıözlerin birço- Gene ayni gazeteye ıöre Türki· 

yazi Efendi kitapların ç.ahnmıt ol· 
duğudan kat'iyyen haberdar ol • 
madıiını ıöylemit ve: 

- Şimdi bir çok kitaplar kilo 
ile satılıyor. Hatta bir matbaa aon 
ıünlerde 77 bin liralık kitabı ga
yet ucuz fiyatla toİ>tan sattı. Meı· 
hur, tanmmıf imzalı muharrirlerin 
yüz, yüz elli kuruıluk eserleri on, 
on bet kuruta satılıyor .. Dolayısi· 
le Vahit Efendi bana getirdiği bir 

iunu bejenip kullanacaiız. Kula· ye Bulıariıtan hududunda ve bo · ~!!'!!!"'!!'!!!!!!'!~'!!!!!!!!~!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

l•"'•zı oktamıyan arb kalanlar j. ğazlarda aıkerl tahşidat yapmak· !i:r:.- ~-L ı ~T ~ı 
•e, öylece, Dergide yazılı dura· ta ve buraları modern bir aakeri ~~ ~- ' 11 
~lı: Jrilluelc ltil•i itlerine&. ltiribi- mıntaka haline ıokmaktıadır. 
tinden az çok aykırı dii!Ünü9leri Lozan muahedeai mucibince bu Bir ~ocuk bo§uldu 
IÖylemek iıtiyenlerimiz, bunlar· na imkan olmadığından Tan muh· Beylerbeyinde Gökıu caddeıin· 
dıı,.n uyıun bulduklarını seçecek· birinin telgrafının doğru olmadığı de mütekait lamail Pap.nın evine 
le;; eıkiden ar:ıpça, faraça alışıl· anlatılıyor. misafir olarak relen Nazmiye Ha· 
!!:amıı lakırdılardan sözler düze- Taşla yaralandı nımın üç ya§ındaki çocuğu bahçe-

'li·ek ortaya attıkları , çocuk'ara bel· Dün Sult,nh"'met, ikinci ıulh de oynarken kazara havuza düt · 
lettikleri gibi, bizlere bunları öi· ceza k; ~·· · ·-.··ziye Hanım Saraç· müt ve boiulmuıtur. 
tetecekler.. hane 1 ~ Bozdog"' an kemeri 

Kalp para 
Bu anl:ıttık1 arım hattan aıaiı altınd;. .: li ği ıırada yukardan Lingada mukim Marko Efendi iy· 1
• atılan bir tatla hafifçe yaralan · tramvayda biletiçiye verdiji on 
Gel gelelim, "Tarama Derıiıi,, mıttır. kurutluk para kalp olduğundan 

bitmediiinden, timdi elimiz kolu· F eyziye Hanım ta9ların o eı • yakalanmıt ve tahkikata batlan · 
lıluz bağlı mı oturacaiız?. '1'ara• nada kemerin üıtünde bulunan ba· mııtır. 
~a Dergisi,, basılıp bitince de, it zı liıe talebeleri tarafından atıldı· 
ltalm'ldı mı ıanacaiız? Türk okur ğını aöyliyerek tikayette bulun. Kavga 
~azarları, bqka yollardan da ça· muıhar. Galata Mumhane caddesinde o· 
lı1111ah delil midir?. turan Seher hanımla gene ayni 

Netekim, ça1ıtıhyor da.. Çimento yollar yerde oturan Kasım bir kira meae-
Doğrusu, emek veren arkadat • Trakya ile Hacıoıman bayırı a- lesinden dolayı kavga etmitlerdir. 

lt.rımdan geri kalmak iıtemedim. ra11ndaki yolun çimento ile yapıl· Seher Hanım müracaat ederek dö
'ir deneme de ben yapıyorum. ma11 karaltahrılnııftır. Bundan vüldüiünü iddia etmittir. Tahki· 
Sanırım, dütüncelerim, uğratı!ım ba9ka tehrimizin en iılek cadde • kata devam ediliyor, 
_,ele çok arkadaılarımmkilere ben delerinden biri olan Eminönü - ,Su yUzUnden 

~•ıniyecek.. Sirkeci araıındaki Reıadiye cad • Şehremininde Karabat mahal-

Geçenlerde Beykozda Umur ye 
rinde Neft ıendikat tirketine ait 
depolardan çıkan yangının tahki • 
katına devam edilmektedir. 

Kaıtı yapanlar bütün delilleri 
ortadan kaldırdıklarından meıele 
de kasit olduğu anlaıılmıt olma • 
11na rağmen tahkikat bir türlü 
kat'i neticeye yaklatamamakta • 
dır. 
Yangın hadisesinin hemen müd

deiumumiliğe ihbarı kanunen la · 
zımken ihbarın ancak on bir ıaat 

teahhürle yapıldığını gören iddia 
makamı bu l'eç haber verme meae· 
lesini de tahkike lüzum görmüf • 
tür. 

Diğer taraftan İ stanbul müd • 
deiumumiliği evvelce tevkif edilen 
üç ıucluyu aleyhlerinde kanuni de 
1il bulamadıiından tahliye etmit· 
tir. 

Sarı yer yolları 
Sarıyer iıkeleıinden sulara gi -

den yol, bir kaç senedenberi toz 
toprak ve moloz içinde ve berbat 
halde idi. Bu ıene Sarıyer kay • ı 
kamlığı tahsisatsız olarak kendi 
amele ve veıaiti ile bu yolu tamir 
etinnit ve üzerine de bolca deniz 
kumu döktürmek suretiyle hem 
Sarıyerlileri, hem de yazın oraya 
hava tepdiline ve rezmeğe gelen
leri bu toz deryasından kurtarmıf 
ayni zamanda bu yeni yolun iki 
tarafına akasyalar diktirmittir. 
Sarıyerliler bu yolun ismini (Yeni 
yol) koymu,Iardır. 

Tavzih 

ımbnan 

Napolyoıi Bonspartm imtihan 
hakkında. ıarf ettiği aözleri herkea 
bilir. Eğer Napo)yon bugünün ada 
mı olu~ da bu ıene lise ve ortamek 
teplerden bakalorya verecek Türk 
aençleri arasında bulunnydı im • · 
tihan korkusu kimbilir kaç misli 
çoğalırdı. 

Maarif vekaleti bu ıene liıe ve 
ortamekteplerden çıkacak ıençle
rin bilgili o!maımı temin kaydı ile 
deime b:ıbayeğidi dütündürecek 
bir imtihan usulü meydana koydu. 
İmtihan olacak ıençler tanımadık· 
ları bir heyet muvacehesinde e\' • 
velce tesbit edilmi! sualler soru • 
larak imtihan edilecek, muayyen 
bir müddette söyledikleri dinlene· 
rek kendilerine hiçbir imi.da bu • 
Junulmadan imtihan odaaından 
çıkmıya davet edilecekler. lmti • 
han heyeti birkaç dakikadaki inti
ba ile bu gençlerin atiıine büyük 
tesir göıterecek bir kar:ır alacak 
gençlere numara verecek. 

Metot, lüzumıuz merhametin az 
çok tesirini göaterdiği bir deYirde 
çok güzel ve çok yerinde ıözükü
yor. 

Fakat, eğer bu alınan kararla 
meydana gelecek v:ıziyet üzerinde 
biraz dura.klaraak bir takım zayıf 
noktalar göze çarpar. 

Her §eyden evvel bu karar dera 
seneıi sonunda verilıiıittir. Şimdi· 
ye ksdar tedt1ı yeknaıaklıfına 
maaletef riayet edilmemittir. Mu
allimler muhtelif metotlarla, muh
telif tarzda tedrisat yapa ıelmit· 
lerdir.Bu, bu ıene olmasa bile se· 
çen ve evvelki seneler böyle ol• 
mu§tur. Bakalory:ıya girenler iıe 
üç senelik bir bilginin neticeıini 
meydana koyacaklardır. Mü.takil 
bir imtihan heyetinin soracafı ıu· 
allerin gençlerin toplıyabildikleri 
bilgilere - ba.huıuı fen kıımında • 
aykırı olması ihtimali vardır. 

Bir nokta daha i9arete deler; 
muaUimin imtihanda bulunması, 
ıual sormak veya talebeye yardım 
etmek için değildir. Fakat talebe
nin üç tedris senesi eanaıındaki 
muvaffakıyet dereceaini imtihan 
edenlere lüzumu halinde bildir
mek vazifesidir. Bu, talebeden 
herhangi birinin anzl bir sebeple 
haksız yere feda edilmemeaini te
min eder. imtihan heyetleri bu 
noktada da irtataız ve tahmini bir 
surette karar vereceklerdir. 

Bence çalıtmıya, bütün Türkle· desi de çimento olarak yapılacak- leainde çeımeden su almak meıe· 
te birden en kulak okıayıcı, ıönül trr. Tecrübe; muvaffakıyetle neti den dolayı kavga eden hamal Sü· 
~lcici ıelen, kimaeyi ürkütmiyen, celendiii takdirde ıehrimizin di • leymanla Kemal yakalanmıılar • 
)tdrrıatmıyan, irkiltmiyen aös- ier caddeleri bu tekilde yapıla • 1 1 dır. 
erden batlamalıdır. Yazıcı an • caktır. Bu caddelerin malzemeıi 

Kamyon ~arptı ~ııın ne yazdıiının anlatılması çimento f abrikalan tarafından 
tetektir. Bunun için de, bütün hı· meccanen verilmi9tir. Dün saat 13 le Şehremini Fın • 
ltQı•:ıı ,imdiki dilyanıında adına Esnaf bankası meselesi dıkzade tramvay iıtasyonu yanın • 
tkleııti dediiimiz aöz bölmecikle· da tof ör F evzinin idareıinde ki· 

Tekrar ediyoruz; ,ekil ilk ıörü
nüıte çok hof, çok dürüıttür. Fa
kat birçok "Çapanoğlu,, lar kaldı· 
rabilir. Biz bunu itaret ederken ve 
rilen kararın önüne ıeçilmeaini 
kaıtetmiyoruz. Y arm deraler keai• 
liyor. 31 may11ta imtihanlar batlı· 
yor. Şu son d:ıkik~da bu aatırları 
bize yazdıran tek saik 9udur: im· 
tihan heyet!eri gayet baairetkir 

Gazetemizin 26 nisan tarihli nus davranmalı, ve yanht bir hüküm 
ha11nda Kaıımpaıada Zeki iımin· yürüterek bir t:ıkım gençlerin ati• 
de birinin eroin ıatarken yakalan ıini d'arbelememek için büyük haı 
dıiını yazmıttık. Bu Zekinin Ka • ıasiyet gö;\ermeJidir. Bunun müm 
aımpqada Mutftkktpı caddeıinde kün olma11nı temenni edelim. 

"İ.. ' k'd ukla Esnaf Bankaıı meıel-ı' etrafın· reç yüklü 3-322 numaralı kam • ·•e vermeliyiz. Eı ı en, çoc • .... 
9', arapça ıözlerin "iıtif'al,, ve da müdeiumumilikçe yapılan tah- yon 12 yaşında bir kız çocuğuna 
'•..., f 'f' 1 'b' b' ' le kikatın du"nku·· ıafhaımda ıehir çarparak, batından ve bacağmdan .. oq". aale,, ve "ı a ,, rı ı ıç.ım : 
:.e ttrince ne demeye aeldıklerı mecliıi i.zaıından Mehmet Ali yaralamıttır. Şoför yakalanmıt ve 
a.ı:.t · ı· d ç k d h 'Ik· 'tt'Wi Bey dinlenilmittir. çocuk haıtahaneye kaldırılmıttır. ~~ etı ır i. ocu a a ı ıtı ıg 

1
' aeı top!antııı ile k"rtılaıınca: Esnaf Bankası hakkında rapor Yangın batlangıcı 

H ı "I d " d d veren komiıyonda bulunan Meh • Dün Kaıımpqada Dörtyol " - a ... s ar,, ıu ur,, an 
tı'- d k "M d b met Ali B-in dinlenmesi bir saat caddeıindeBalaban hanında tütün •• "•nrıa,, eme .. u are e,,, -ı 

ct.rehe,, den "kartılıklı nırut· kadar ıürmüttür. Tahkikatı yap- ameleıi Kavalab Ahmet, oduın • 
-._ d 1 ' makta olan müdeı'umumi muavini da y-1- lduiu maneald ııç • '"14l,, emek .. " ıtiımar,, 'semere,, arıı;mıt o -... an 
~it 'Yerniıini isteme,, de.mek !.. Ahmet Muhliı Bey buıün de tah- rıyan ate, yataiına sirayet etmiş 
dı), anlardı. kikatına devam edecek ve rene ve yanmağa batlamııtır. Derhal 

l>Utünceme kılına, güzel ya •

1 

fehir medisi ;zl~·- ·'an lı~il Sr' . yetitilerek aöndilrülmüt ve büyü • 
(va.na ) kı Beyi dinliyecektir. . t ıneaine imkan bırakılmamıttır. 

< Derum 7 Mi uYJfacla ) 

Akbaba yokutunda 3 numaralı ev· M. Gayur 
de oturan Zeki beyle hiç bir alaka ............... ·---:·---... .,._ 
ıı yoktur. Tavzih ederiz. Tavzıh 

Geçen sah günü altıncı hukuk 
Okuma odası istiyorlar mahkemesinde bir boıanma dava· 

lıtanbulun en büyük köyü olan 11 görüldüğü ıırada karı koca ara• 
ve on iki bin nüfusu bulunan Ra · 
mililer köylerinde bir Halkevi fu • 
beıi ve bir okuma odaıı açılmasını 
iıtiyorlar. Bunun için Rami mü · 
nevverlerrinden bazıları lazım re· 
len yerlerde letebüılere bat lamı§· 
lardır. Ramililerle bu çok hayırlı 
iıtek ve teıebbüslerinde biran ön
ce muvaffak olmalarını dileriz. 

sında çıkan bir hadiseden bahıet• 
mittik. Davacılardan Ziya Bey 
gazetemize bir mektup ıöndermit
tir. Ziya bey mektubunda, mah· 
keme kararının kendiıinde uyan • 
dırdığı tee11ür ıevkiyle zevceıinin 
boğazına sarıldığmı, fakat hlkim
ler va kanunlar aleyhine bir IÖz 
söylemediğini bildirerek bu nokta
nın tavzihini rica etmedi8'1ir. 
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r HABR'in 
lhiklye leri Uğurlu ayı! 

~----..1---------~----------~· olduğundan müvazenesini kaybe-Ahmet Pata an asıl Sırbistan 

eırafından birinin oğluydu. Kü -
çükken Kanuni Sultan Süleyman 

tarafından saraya alınmıı, büyü • 

tülmüttü. 
Ahmet Patanın çok meraklı bir 

hikiyeıi vardı .. Sarayda büyüdük

ten ve Müslüman olduktan sonra, 
paditahın gözdelerinden bir Rus 
kıziyle evlenmif, fakat, bu kız bir 

kaç sene sonra, uf ak bir hastalığı 
müteakip çarçabuk ölmüttü. 

Ahmet Paıa karısını çok sev • 

diii için, aradan uzun seneler 

geçtiği halde bir türlü batka bir 
kadmla evlenemiyordu. 

Ahmet Patanın bu güzel karısı 
ıimal Rusyası etrafından birinin 
kızı iken, kendisini esir tacirliği 

yapan kaçakçılardan biri naıılıa 

elde edip lstanbula kaçırmıftı. 

Ruı dilberi ölürken, Ahmet Pa

faya vasiyet etmit ti: 
"- Memleketimide benden da

ha ıwel bir kız kardeıim vardır • 

Benden aonra elbette tekrar bir 
batka kadınla evlenecekıin .. Ora
ya kadar aider ve kardetimi arar, 
bulur, onunla evlenirsen, toprağın 
altında müsterih yatarım!.,, 

Ahmet Pata kanımın vasiyetini 
unutmadı .. Ve bir gün paditahtan 

müsaade alarak Rusyaya seyahata 

çıktı. 

• •* 

derek suya yuvarlandı. 

Ahmet Paşanın imdada yetiş • 

mesinden çok memnun olan Rus 

memurları birer birer kayığa atlı • 
yarak geri dönmütlerdi. 

Bu hadiseden sonra Rus memur 

ları Ahmet P~tanın çok samimi 

dostları oJmuftu. 
Ahmet Pqa, bir gün, bunlardan 

birine: 
- Yahu, size bukadar iyiliğim 

dokundu.. Siz de bana bir iyilik 
yapmak istemez misiniz?. dedi. 

Ve memurların kendisine mü -

sait göründüğünü görünce derdi

ni anlatmağa baıladı: 
- Ben Rusyaya, ölen karımın 

kız kardetini bulmak ve onunla 

evlenmek üzere gelmiıtim. Acaba 
siz bana onu bulamaz mı11z? 

Memurlar kızın aile ismini öğ • 
renince hep birden gülüştüler. 

Ahmet pata: 
- Ne gülüyorsunuz dedi .. Ben 

zannettiğiniz kadar yatlı bir adam 
değilim .. Saçım, sakalım uzamış 

diye beni ihtiyar mı sanıyorsunuz? 
Ben henüz kırk dördünde bile de -
ğilim .• 

Memurlardan biri ciddiyetle 
pa§anın yanına sokuldu: 

- Çok taliin varmış!.. Sordu -

ğun kız, bir kazak delikanlısiyle 
evlenmek üzeredir. Mademki sen 

Ahmet Patanın f imal memle · bizim hayatımızı kurtardın!.. Biz 

ketindeki maceruı uzundur.. den sana 0 kızı kaçırıp getirece -
Ruelar tüphelenerek, onu tev • ğiz .• 

kif etmi,lerdi. 

Ahmet Paıa göklere uzanan bu 
yüksek va karlı dağların eteğinde 
'bir küçük Kazan köyünde oturu -
70Tdu. 

F 1kra müsabakası 
En iyi, en pzel fıkralan bize sön

dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, ıeçme olmaaı ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

283 - Onu bende 
yaparım 

Bektqinın biri bir Ramazan 

günü hinliğini alıp kıra gitmit ve 

çekmeğe baılamıf. Çektiçke cot· 
muş, coıtukça çekmiş derken şişe

yi yarılamış .. 
Kafa iyice dönmeğe başlayınca 

ellerini havaya kaldırmıt : 

- Hey Allahım, dedim. Bu ka
dar mübarek bir teyi kullarına ni

çin haram ediyoraun?. 

O esnada birdenbire hava boz -

mu, .. Fırtına çıkmış ve bir yıldı • 
rım ıişeye isabet ederek f İ!eyi tuz· 

la buz etmiş. Bu vaziyete fena hal
de kızan Bekta,i: 

- Hey Allahım, hem rakı iç
mezsin, hem de kullarının içme • 
lerine mani olunun .. Şi,eyi kır -
mak kolaydır .. Onu ben de yapa· 

rım .. Fakat eğer muktedirsen ra • 
kı dolu bir binlik yarat demit .. 

284 

Ortaköy: Faıuk 

Sermayesine 
satmış 

Hırsızın biri bir palto çalmı!. 
Fakat çarşıda satarken her na11lsa 

başka bir hırsız kolayını bularak 

paltoyu çalıverir. 

Ak,am üzeri diğer arkadatları 
kendisine sorarlar: 

- ~ Nsıl, paltoyu kaça sattın ? 

- Alıt verit durgundu, serma • 
yesine ıatım .. 

Bakırköy: Sami 

i,IAK•Ltl.Y&lf{ 
,. ··:::-.: -· .. . . .... ·.: : .. ....• :: : •. :.· . :·-:4:_·_.: ····: 

NaJ11l ve tercim• hakin müfasd., 

Yazan: M. Gayur 
-43-

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
OstübeÇ, aair kurıun mürekkepleri ı 

sibi zehirlidir. imal ve istimali tehlike • 
Jidir. Oıtübeç boyaları tefe11üh olan ı 
yerlerde kük!irtlü idrojenden siyahla • 
nır, çünkü kükürtlü idrojen kortunla 
birleıerek siyah renkte kurıun kibriti 
haııl eder. Bunun için boyacılıkta i:s. 
tübeç yerine çinko hümuzü kullanılır . 

Oıtebecin imali ikidir: 
1 - Kliti uıulü: Mürdesenk "Sirke 

hamizi,, asid asetik te eritilir. Husule 
gelen mahlul mutedil kur,un asetatıdır. 
Bu mahlule i,baa kadar mürdesenk ilave 
edersek esas kurıun asetatı haline ıe • 
lir. Bu esaa mahluli:nden hamızı karbon 
gazı geçirirsek üstübeç mayiin altında 
tortulanır. 

2 - Felemenk uıulü: Sirke hamızı 
ile hamızı karbon kurıuna tesir ettirile
rek yapıbr. iki katlı ve 11rlı toprak ça -
naklar içine ıirke hamJSJ konur. Ostüne 
halezün ~eklinde bükülmü, bir kurıun 
levha konur. Çanak bir kurıun levha ile 
kapatılır. Bu suretle hazırlanmıt çanak
lar yan yana konarak aralanna çiftlik 
gübreıi doldurulur. Gübrenin taham · 
müründen hararet ve hamızı karbon hu· 
ıule gelir. Ve hamızı karbon tesiriyle 
kurşun üstünde bir üstübeç tabakası ha· 
sıl olur. Bu tabaka kazıldıktan ıonra a· 
meliyata devam olunur. 

Kurıun mürekkepleri zehirdir. Kur· 
şunun keskin zehirlenmesine kar,ı dahi
len Sülfat dö magnczi alınır; bati zehir· 
lenmeğe karşı kükürt kullanılır. 

Kurşun iki kıymetlidir. Suda mün • 
hal mahlulleri mariyeti ıidyom mahlu • 
lüyle beyaz bir tortu verir. Bu maiyeti 
kurıundur. Aıit klodridrik veya ıudt 
münhal klorürlerle beyaz bir tortu verir. 

lyod potaayom mahhilü san renkte 
bir tortu verir. 

. nr. 
Hamızı kibrit ile beyaz bir tortu v• 

Çinko.. 1 

lanfe, Danyel pillerinin kulpu menfi• 
ıini imal için kulJanılır. 

Çinko bir çok halitalann terkibin• 
girer. Batlıcaları ıunlardır: 

Pirin;: = Leton: Çinko ve balar • 
dan mürekkep halitadır. Metanetini 
fazlalaıtırmak için kurtun veya kalay 
··dve olu · Atat, ec!:vat, 1akir.cle•. 
kapı tokmaklan, levhalar, tübler, tel 
ve toplu iğne imalinde k•ıllanılan hir 
Uıluttur. 

Mayk'lr: 3akır, nikel ve çinkodan 
mürekkep bir halitadır. Rensi beyaz• 
dır. H ,da az mütee11irdir. Perükar, 

'ra takımTarı, l<uyumculuia 8°' ıey· 
ler yapılmakta kulla-·'·r. 

Biyon: ... akır, kalay ve çinkodan 
mürekkep bir halitıııdrr. Para ve ma • 
dalya imalinde kullanılır. 

Çinko, tabiatte kibriti çinko = Zn 
S ve karboniyeti çinko = Zn C O* ha· 
linde bulunur. Bu iki filizlerden birin
ciıine Blend. ikinciıine Kalanin denir. 
Bu filizler lnsiltere ve Belçil:ada pek 
çoktur. 

Çinkoyu istihsal icin K 'llanin hava 
cereyanında teklia edilir: 

Zn C 0 ' = C 0 1 Zn O 
Elde edilen çinko humzu kömürle 

kanşbrılarak toprak borular içinde 
,iddetle ıııtılırıa humzu karbon sazı 
ile çinko buharları huıule selir. 

Zn O + C = Zn + C O 
Çinko buharları borularda veya bir 

kapta tekasüf ettirilir. 
Çinko filizlerin ıuda münhal klor6 

çinko ile kibritiyeti çinko haline de • 
iitmeıinden ıonra bu mahlulden elek• 
trik geçilrerek de iıtihaal olunur. 

Memleketimizde Adanacla Haydar 
dağında, f zmirde K~stanepınarda, 
Trabzonda Bruntide, Karasuda Koca• 
cümü,te mühim çinko madenleri var
dır . 

Rus Çarı onun Türkiyeye dön -

mesine müsaade e tmemi§ti. 
Ahmet Pata bu §İrin köyde dört 

sene kalmı§tı. lstanbul gözünde 
tütüyor, gece uykusunda bile latan 
bulu sayıklıyordu. 

Memurlar sözünde durdular •. 
Ahmet Paşanın istediği kızı bir 

gece elbirliğiyle kaçırdılar.. Pa -
tanın yattığı eve getirdiler. 

Tali İnsana gülünce gülermif .. 
Genç kı zın ayağı uğurlu gelmiş

ti. Üç gün sonra Çar öldü. Yeni 

Çar Türkiye ile dosct geçinmek 
istiyordu. Ahmet Paşayı serbest 

bıraktı .. 

1ürk . 
tiyatrosu 

, ... Çinko "~rançA•J , !!tn" beyaz, 
sincabi renkte, parlak bir madendir. 
Hava temasında bozulur. izafi ıikle

ti 7,1 dir. 

HUMZO ÇiNKO = Suıuz ~ 
humzü Zn O ya çinko MYaaı Wli'• 

• Beyaz renkte bir tozdur. hllıhha :.& ::> 

rarır. Soğuyunca tekrar beyazlanır• 
Hararette zeveban ve tahallül etmiyen 
sabit bir cisimdir. Bu cismi yalnız kö
mür tahlil eder. 

Ahmet Pata bu köyde ilk önce 
çok sıkı Lir göz hapsine almmıt · 
sa da, aylar ıenelere kalbolunca . 
Ruı memurları Ahmet Pataya 

ıımmıılar ve emniyet etmeie bat· 
lamıılardı. 

Ahmet Pata Ruıların esiri ola · 

rak bu köyde çile dolduruyordu .. 

Bir k~ defa Çara memleketine 
dönmeıi için rica ve müracaat et
tiyıe de, müsbet bir netice alama
dı. 

tarihi 
Refik Ahmet Pa§a yeni karısiyle lstanbula 

döndüğü zaman, dostlarına başın- İkinci cilt çıkh 
dan geçe~leri anlatırken: 'illa& •r 

- Beyaz ayı uğur getirdi, di • 
yordu, onu öldürdüm .. Taliim a - Vapur 
çıldı .. Hem aradığımı buldum.. kira 
Hem de esaretten kurtuldum! .• 

ishak Ferdi 

Yarın ve müteakip günler, bu 

resimli hikayeleri gene, eskisi gi

bi, Hatice Süreyya Hanımla 

Gazetemizin, Haziranın ilk haf 

tası içinde yapacağı büyük deniz 

gezintisine tahsis edeceği vapurun 
büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı

sın 28 nci günü akşamına kadar 

gazetemizin idare Müdürlüğüne Ahmet Pata bir gün, köyün ke • (Va-Nu) Bey yazacaklardır. 
nanndaki buzlu koyda bir sandal mı11rımıııı1111ıııı11111111ııını1111ıı111111ııııııııııı1111111ııııııııııı111111ıııın müracaatları. 
gördü.. . •••.•••.••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mevsim kıt ve ortalık çok ıo -

iuktu. Sandalda bir kaç Rus me • 

mUTU vardı. Memurların karıı sa
hile aeçmek üzere yola çıktıkları 

BABBB 'la l-·Gidii~bii~~;k··J' 
Büyük deniz 1 eğlence yerleri 

belliydi. ı 

Ahmet Paıa koy kıyısında dola
tırken birdenbire bu küçük kayı -
im üzerine büyük bir beyaz ayı

r.rn çullandığını gördü., Kayık ya

na yatmca içindeki memurlar kor

kudan ıuya dökülmütlerdi. 

Gezı.ntı·sı· SiNEMALAR: 
iPEK: Otomobilde İzdivaç. 

Sada ve karada ya§ıyan beyaz 

• ,,ıar bu mevsimde aç kalarak in

Hn avına çıkarlardı. Beyaz ayı av

larını denize döktükten sonra, na

sıl olsa içlerinden bir :ni yakalayıp 
ıahile ıürükl;7ecek ve parçalıya -

rak yuvasına götürecekti. 

Kuponlarımızın, daimi ku • 
ponlarla tepc:liline ve davetiye • l 
le:-in tevziine baılandı. 

Okuyucularımız her gün öğ

leden ıonra - cumaları müıtea 
na. - mü:-acaa~ etmeleri lazım· 
dır . 

Davetiyelerin tevzii 30 mayıs 
tarihinde nihayet bulacaktır. 

Davetlilerin yanlarında getire -

bilecekleri davetlilere mahsus 

80 er kuruıluk biletlerin satıtı 

.. \hmet paıa derhal silahına sa- 5 haziran hrihinde bitecektir. 

nldı.. 'BaJka bir 'ı:ayığa atlıyarak Pek mahdut miktarda hazır-
ilerledi. Aiızdan dolma tüfeğini lanan lüks mevkiler için ;imdi • 
•JDUD !lserine botaltb. den müracaatta bulunulmalıdır. 

• MELEK Hüküm gecesi 
ELHAMRA: Şen mülazim. 
SARAY: Beyaz şeytan. 
SUMER Ateşli kadınlar. 

TORK: Merkez tayyare filosu. 
ASRI: Şeytan kardeşler. 
HiLAL: Ankara Türkiyenin kal· 

bidir. 

ŞIK: Budapeştede skandal. 
ŞARK: Mavi Tuna. 

ALKAZAR: İstanbuldan geçerken 

ALEMDAR: Ankara Türkiyenin 
kalbidir. 

MllLI: Bir millet uyanıyor. 
YILDIZ Kim olduğunu bilmek is~ 

ti yorum. 

KEMAL BEY: Şehvet adası. 
HALE: (Üsküdar) İstanbul •okak

lannda. 
Ayı ilk yarayı ıırtından almıftr. Bu biletlerin fiatı 150 ve 200 FERAH Ankara postası 

le:ru a7ılann ıırt derisi çok ince kuruıtur. ~.=ma ..... a:ıı.::=~. =-:::;ıam:u:;ıtm 
ı:. .. .,..._.,a•m•:.-... •-•==-ı ... 11m1www .... a_....,._.J 

419 derecede zeveban, 950 dere • 
cede galeyan eder. Erimi! çinko ıu • 
ya dökülürse kürte dedikleri şekilde 
tasaUup eder. Bu şekilde temaı sathi 
fazla olduğundan idrojen istihsalinde 
bu nevi çinko kullanılır. 

Saf olmayan çinko i§lenemez. Fakat 
yüz derece ısıtılınca i,Jenecek hale ge
lir. Yüz elli derece yukarısında gene 
kırılacak bir hal alır. 200 derecede 
havanda döğülürae toz haline gelir. 

Çinko adi derecede hava temasın
da değişir. Üzerini beyaz sincabi bir 
tabaka kaplar. Bu tabaka esaıı karbo
niyeti çinkodur. 

Erimiş tutya fazla miktarda 111b· 

Jrraa yeşil bir şule ile yanar. Havaya 
beyaz ve kalın bir duman yijkıelir. 
Bu Zn O = hü~u çinkodur. Budu-
man pamuk halinde tekasüf eder. Çin 
konun oksijenle alaka11 pek fazladır. 
Onun için mürci' olarak kullanılır. 

Çinko, kükürt, klor ve sair buit 
cisimlerle de birleıir. Sulu hamızlar • 
la soğukta birleıerek idrojen intitar 
ettirir. 

Zn + ~ H Cl = Zn Cl2 + 2 H 
Zn + H: S 0 1 - Zn S 0 4 4- 2 H 

Klorü çinko ve kibritiyeti çinko mü
zadı taaffen olarak kullanılır. ikinci
si göz hutabklan tedavisinde kulla • 
nılmaktadır. Klorü çinkonun ıuda 
mahtulüne lehim ıuyu denir. Lehimle· 
necek pirinç, bakır, demirin pasları • 
nın izalesi için kullanılır. 

Hamızı hal yani ıirke hamızı adi 
derecede çinkoya tesir eder. 

Çinko mürekkebatı zehirlidir. Bu 
madenle yemek kaplan yapılmaz. Kay
nar potas ve aud mahlul~eri bahusus 
toz halindeki çinkoya tesır ederler: 
Zn + 2 Na O H -= Na' Zn 0 2 + 2 H 

Çinko levha halinde damla'? ~p
lamakta, banyo ve sair kaplar ımabn
de kullanılır. Erimit çinko ile ziynet 
eşyaaı yapılır. Temizlenmit demir lev
halar erimit çinkoya batmhnca demir 
galvanizme "Galvanize" olur ve ta-
hammuz etmekten korunur. 

Çinko, levha ve çbuk halinde Lek· ı 

Çinko hümzu ıuda erimez, ıu il• 
ittihat etmez. 

Sulu çinko humzü (0 H) Zn ise 
ıuda erir. 

Maiyeti çinko "Sulu çinko hüm • 
zü" hazan hamız, hazan esaı vazifeıİ• 
ni görür. Böyle humuzlara mutavauıt 
humuz, derler. 

Bu ciıim yailı boyalar imalinde üı• 
tübeç yerine kuUanıhr. Oıtübeç ıibi 
kararmaz •·e zehirli drğildir. 

Çinko iki kıymetli bir madendir. 
Çinkonun suda münhal miJihlerİ 

maiyeti ıodyomla maiyeti çinkoyu VÜ• 

cude getirir ve beyaz bir tortu hasıl 

ederler. 
Karbonetiyeti ıodyom mahluliyl• 

beyaz rüıup verirler. 
Kibriti alüminyom mahluliyle be • 

yaz tortu verirler. 

Alumlnyom 
Beyaz mavimtrak renkte hafif bir 

madendir. Müstamel madenlerin ell 

hafifi ve izafi ıikleti 2,56 sramdır. 
Levha ve tel haline ıelir. ticarette 

levha. ince varak vetel halinde 
bulunur. Toz halinde de vardır. Alü "' 
minyom levha çok seslidir. Alümin • 
yom hareket ve elektriki iyi nakleder. 
Elektriii nakil kuvveti d • nirinkindeıt 
dört defa fazla ve balunnkinin nıı• 
fidir. 

Alüminyom 659 derecede zeve.,..., 
1800 derecede saleyan eder. Güçlükl• 
iılenilir. Onun için halitalan kullanı • 
hr. Adi derecei hararette rütubetli ~ 
kuru havadan ıayri mütee11irdir. R.
tıp ha~ada yalnız ıathi tahammuz • • 
derek ince, donuk bir hümuz tabaka • 
ıiyle örtülür. Alüminyom yüksek ha
rarette oksijenle birleıir ve Alümİll -
Al2 0 1 halini alır. 

Alüminy91n, oksijenle ıidcletle Wro 
leıir bir mürcidir. irca için irca ediJc• 
cek cisim aliiminyom tozu ile kaJ'ltll" 
nlır. 

.(Daha~' 



Almanya yeni harbe 
nasıl hazırlanıyor? 

Ben çocuklarla .vµruşmam 
baban nerede? 

Almanya bir haftada 2000 harp 
tayyaresi cephelere gönderebilir 

Kalıraman (!)Çin komlı.ndanları sağ 
iken yenemedikleri bu 1 ürk ün an
cak cesedinden intikam aldılar 

- Çinliler, dağları, sahraları ,, Ci~~~~ir ~an Çi~lilerin bu ka ·ı venen ~airur .•il.ihturu öbür dün-
'-hralar1 doldurarak geliyor. Bu dar buyuk bır ordu ıle ve bu kadar yaya gondermıttı. 
~•dar kalabalık bir dütmana kartı az bir zamanda ıeleceğini hiç le Çinliler daha fazla tahammül 
ile Yapabilirdik?. ümit elıqemilti. Akıi .... tesadüfe edemediler ve hücuma ıeçtiler . 

- Ölebilirdiniz!.. bakın ki bir iki ay evvel orduıuf· Fena fena bağırarak hücum edi • 
- . • . . nun büyük bir kıımına 9 aylık iı· yorlardı. Her Türk ıilihturu etra· 
- Düımanın kar§ısında geriye tirahat vermiıti. Yiğitler, ıilihla • fında on tane Çinli buluyordu. Bir 

tepen, dütmanın kalbine girmeğe rını kınlarına ıokarak köylerine a· kol, on kola kartı, bir kılıç on kı· 
t~reddüt eden kargılarımzı biribi· nalarını, babalarını ve karılarını lıca kartı, nihayet ne yapabilirdi?. 
•nizin kalbine ıaplayın.. görmeie ..._iılerdi. Fakat Türkler bu imkinıızhiı da 

lhtl..ri batlan toz içinde, elbi- Cihanıir 11-.ı artık aon kozunu yaptılar. Günlerce bu kudurmut 
lerinin ~ıklarından mermer oynamağa karar verdi. Yirmi o- kütleye kartı kılıç alladılar. Ve 

daleleri fıtlcıran iki silihtur bat· tuz bin kitiden ibaret olan ordu • birer birer öldüler. 
ujHarının &öaij önünde kargıları· su iye o ıabah erkenden payıtah • Cihancir hanm kandan artık 
1 biribirlerini11 kalbine ıapladı • tan hareket ederek bu dağları, lat· ıözü ıörmiyor ve kulakları ititmi· 
lr. ları kaplıyan orduyu karıılamaja yordu. Günlerce uyumamıt ve her 

Batbu~ cihangirin ıözlerinden çıktı. sün her saat tazelene..!l yeni kuv • 
İ damla yat yuvarlandı. Bu Yllf· iki gün ıonra dütmanla kartı • vetlere kartı kıhç ıallamııtı. Bu 
'' iki Türk ıilihturunur: yüz bin laıtılar. lki taraf dövüımek üzere esnada dört defa kılıcı kırdmııtı. 
İllJi aıkerin önünde ölmekten ıaf bailadı. Karıılarında muaz · Artk bir fey hi11etmiyordu. Ken· 
~ dakika zaaf duyarak kaçmala· zam hır ordu duruyordu. Cihan • diıini kaybetmiıti. Son kalan 
"-dandı. gir han miktarlarını görmek ve o· arkadatı bir ıece kendiıini bera • 

- Batur ( .Y.) lanmın kanı bozu. na ıöre bir yol takip etmek mak • berlerine alarak dailara çekildi • 
)'or, diye inledi.. sadiyle yükıek bir tepeye çıktı. ler. Ve kendilerini düımandan 

.1~tı-'fında bulunan beylerin ve Günetin insana baygınlık veren ıı· kurtulmuı ıörerek atlarmdan in • 
1 ahturların arasından yürüye • caklığı altında ufuklara göz gez • diler. Ölü ıibi yere yatarak ıörül
~ Çadiftna sin:H. Karıdan itin .tirdi. Fakat karııımc:lald düt • memit, bir ıurette uyumaia bq • 
tlerinin kalbine ıaphyan asker. man orduıunun ıonunu ıörmedi . ladılar. 
lin cesetleri derhal ortadan kal • Bu eınada dütman tarafından Bu yan ölü hayata timdiye kadar 
lttldı. Fakat bununla beraber bir atlı silahıur yalnız batına or • hiç kimıe kendiıini bu derece kuv· 
)'leınit oldukları "Çinliler, dağ • taya geldi: vetle atmanuttı. 

. , aahralan doldurarak geliyor,, - Ben Budanın ojlu ve Çin Cihanıir hanın kendiıinden 
ii kulaktan kulağa yayılmakta ülkeıi imparatoru Ta- O - ıeçmeıi ve uyuması ne kadar 

~'ın ediyordu. Kvanıın ıili.hıuruyum.. Ben::ııle kuvvetli olduysa uyanma11 da o 
llitnıez tükenmez harpler peşin- 1 vurutacak yiğit var .. ortaya çık· derece acıklı oldu. _Çünkü bu bü
ı11ütemadiyen genç neslini kay sın. diye bağırdı. Daha sözünü bi- yük kahraman ıözlerini açtığı za· 
~en koca kavimden bugün eline tirmemişti ki en önde duran ve he- man kollarını ve bacaldannı zin • 
~h ala bilecekler; kılıç ve kargı nüz çocuk denecek bir Yatta bir cirle bağlı buldu .. Çinliler elde et· 
~maktan avuçlan nasırlaşmış Türk yaya olduğu halde kotarak tikleri bu tahini kaçırmamak için 
ı.1~arlarla henüz eline yeni kılıç ortaya fırladı. bütün tertibatı almıtlardı. 
"il bıyıksız delikanlılar kalmış - - Sait, Sait, diye mırıldandı • Yüz bin kitilik ordu nihayet Ci-

Ve şimdi Çililer kendilerini )ar. hanıiri ölü ıibi bir uykuda yaka· 
dit ediyorlardı. imparator Fakat baıtan atağı zırhlı elbiıe limağa muvaffak olmuıtu. Ne 

"-..O_ Kvong bu yılmaz, başa ıiymit olan ve ıayet ağır ıilihlar· kadar ıevinıeler, ne kadar iftihar 
ltnaz kavmi ortadan kaldır · la ortada duran Çinli yerinden bi· etseler hakları vardı. 
~,kendilerini kovarak işgal ·et- le kımıldamadı: Çinliler, ordulannı mahveden 
<>ldu}dan Ka§gar, Hokant, Ak - Ben çocuklarnnla vuruımam. bu eıir Cihanıire çok itkence yap• 

: \re diğer yerleri yeniden ele Baban nerede?· blar. Battan aıaiı pırangaya vu· 
~~l'tnek üzere yüz bin kişilik or • - Baham daha ben doğmadan rulmut olduğu halde kendiıini az· 

)\!Yola çıkarmıştı. Ordu en sağ ıizinle çarpıtırken öldü.. Fakat ı•n atların kuyruklarına bağlıya • 
~ilahlar ve iyi levazımla ha- ben onun öz oğluyum ve seninle rak iki ayda Pekine kadar yaya 
t. ?lınıştı. vunıta•ilirim. yürüttüler .. 
(\elld'J · d d f ı f 1 - Haydi oradan, ıen daha e • Şarkın en eararh ve en anlatıl· 

Herkes biliyor ki Verıay mua· 
hedeai Almanyayı harp tayyaresi 
yapmakta ve kullanmaktan men • 
eder. Çünkü umumi harp eınum • 
da bu bava ıiliblarının Almanla· 
rın elinde ne kadar korkunç ve 
dehıetli birer kuvvet olduklarını 

herkes biliyor. Bugün Hitler Al
manyaaı komtulan ıilihlarını bı • 
rakmadıjı takdirde kendisi de 
bizzat ıiliblanmak iıtiyor. Ve hat· 
ti daha ileriıini ıöyliyelim ıilih · 
}anıyor da.. Bununla beraber ıe • 
rek Hitler, gerek propağanda na • 
zırı Göbel bütün nutuklarında 
bilha11a Almanyaya hava yoliyle 
yapılacak mülhit bir hücumdan 
endite ile bahıediyorlar ve dün • 
ya efkin umumiyeıını kendi 
mazlumiyetlerine inandırarak di· 
ğer dey)etler kadar ıilihlanmaya 
müıaade iıtiyorlar. Ham sene ay
ni Alman hükOmeti deiil midir ki 
haYa hücumlarını vatandatlarma 
hatırlamak için Berlinin en büyük 
meydanına kocaman bir tayyare 
bombası heykeli diktirdi. 

"Almanya hava ticaret filoıunu 
( ! ) gün geçtikçe kuvvetlendiriyor 
ve asrilettiriyor. Her &Ün fabrika 
lardan çıkan aon model ticaret 
( ! ) tayyarelerinin hepıi çelikten • 
dir. Bir çoğu reıimde gördüğü· 

nüz veçhile insana korku ve hayret 
verecek bir cesamettedir. 

itte bir hamlede yirmi otuz kiti 
yi rahatça uçuracak Do - x, itte 
küçük bir Trans Atlatiği hatırla • 
tan Mareıal Von Hindenburg, ve 
nihayet itte G. 38, D. 2000 .. 

Bütün bunlar Alman Yunken 
tayyare fabrikaıının ıon harıka • 
)arıdır. Büyük sür'at sahibi olan 
bu büyük ve çelik kuılann çok ta· 
yanı dikkat bir huıuıiyetleri daha 
var: 

Alman yanın ticaret ( ! ) filosunu 
tetkil eden bu pahalı nakil vaııta· 
ları ıaatle ölçülebilecek kadar kı
la bir zaman içinde mülhit birer 
harp tayyaresine tahvil olunabilir. 
Daha açıkçaıını aöyliyelim. Bu çe
lik tayyarelerin üzerinde, harp es
nasında yerlettirilecek ağır maki· 
neli tüfeklerin namlı yerlerine va• 
rıncıya kadar hepıi dütünülerek , 
kararlnttmlarak yapılan yuvalar 

~ d' 
1 

enn en e a arca az a ıı·ndeki kılıcı bile kaldıramazsın.. P k 0 h lk b 
b1!1ç bir ordu karşısında Türk- maz bir tehri olan e ın a 1 u say muahedesine bakılacak oluna Son ve tayanı dikkat bir hadise 
Vır Şey yapamazdı. Sait ıeriledi: ele avuca ıığmaz, harıkulide ada· bunun pek tabii olarak böyle ol • daha: 

ve delikler vardır. 

Bütün bunlara rağmen Alman • 
ya acaba hakikaten bilhaı .. hava 
kuvvetleri noktai nazarından •ıfır 
ve acınacak bir haldemidir? Ver-

e .nitekim her gün geçtikçe - Kendini koru .. Şimdi görür· mı ıörmeii pek merak ediyordu. maıı lazım. Koca Hindenburpn bile da· 
er netı'ce daha zı·yade belli ıün kaldınp kaldıramıyacaiımı ... Bunun için bir çok kiti kendiıini h 

1 
f . ti . . . H. 

1 Fakat aon zamanlarda meıhur il o duğu atıı enn reııı ıt er, ,,~r Ye Çı"nlı"ler etrafı kara bir Çinli bu sözlere fena halde kız· bir an evvel ıörmek için yola dö • . d . .. h. tt b" b 
-q, bir Franıız muharriri Franıanın söz e tıcarı ma ıye e ır ava ne-

iib! kaplıyarak ilerliyorlar. dı. Derhal abnı genç ıilihturun külmüttü. en büyük mecmualarında yazdıiı zareti ihdas etmit, bunun nazırlı· 
üıtüne çevirerek ondan daha evvel Cibanairi getiren kafile Pekin b b k 1 k 1 H. g"ına da tı'car-tten kat'ı·yyen anla. () ir yazıya a ı aca o ursa ıt • .... .:!-..ı h d h. hücuma ıeçti. Atiyle kendiıini civarında kendiıini ıayet sağlam h l' •'laauen sonra cep e en ıç lerin bu tezallUmkir hali tama • mıyan ve eski bir arp tayyareciıl 

iitlc ·ı - h . d "' d. ezmeli kararlatlırmıttı. demir bir kafes içine koydu ve olan Alman hu··cum kıt'aları ku • ıı a turu ıerı onme 1 
•• ı,- men yalandan ibarettir. 

, tükenmek bilmiyen ordu· Fakat metele hiçte iıtediii si 1 bu ıuretle Cibanıir Pekine haki • Muharririn iddiaama ıöre bu. 
1 bu .. tun·· Tu"rk kılıçlan kı· cereyan etmedi. Sait umulmaz ve katen bir aılan ıibi ıimıit oldu. I 

1 
d d . l . d 

h 1 ıün nai tere ünya enız erın e - '-·dar rarpı•tı. Kahra • tasavvur edilniez bir me aret e Kaf eı tehrin en büyük mey da -
ıs;._ 3' 

7 kı naııl rakipıiz bir vaziyette iae Al-•ıdu"ler. Ve ıı·yah d 1 kendini korudu ve f&fkm tat n nına konuldu. Etrafında en mü • l d d 9 

or u ar b .ı manyada hava kuvvet erin e e -'-ı etrafa bakan Çinliyi ir vuru,ta a· keme! yüz ıilahıur nöbet bekledi. 
,, .. aıtı.. ı· d ' .. b ayni derecededir. (•) -..... tından yuvarladı. Çin ı uıtüıü Ve ütün Pekin halkı ıünlerce ö • 
~tur Türkçe kahraman yerden kalkarak hücumunu tek • nünden ıeçerek büyük hir korku Bu iddia belki ilk dakikada pek 

~hL.... Acemce de ayni mana- rarlamak iıtedi. Fakat bu tetebbü· içinde kendiıini eeyretiler. minaaız ıelir. Fakat aıaiıdaki ıa· 
~ Bahadir kelimesinin bu- ıü kendisine çok pahalıya malol • En ıonra imparator Ta - o tırlar okunursa bunun pekte saç· 
Mannt§tır. / - du. Said in !İmtek ıibi ıavurdulu Kvonda kendisini ıörmek İltecli.I ma bir iddia olmadıiı ıörülür. 

kılıcı bir dakikada kendiaine sil· ,(Devamı 7 ncl uyıfada)' Muharrir di7-or ki: 

mandanı Göringi tayin etmittir. 

Almanların takip etikleri hava 
ıiyaıetini bu tayinden daha açık 
ve beliğ bir surette ifade edecek 
hiç bir hadise olamaz. 

Alman tayyareleri kolaylıkla 

ıatte 375-400 kilometre yapa • 
bilirler. Ve büyükleri 300 kiloluk 
müteaddit tayyare bombumı ta • 

:<Devamı 1 nci uyda~ 
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27·5-934 Her hakkı mahfasdar Tefrika: 7~_J Geçen kı•ımlar1n hula•••• \ 

• Ali baba, İatanbulla Rusya, iki 
Geçen kısımların hullsası lira lazım. memleket arasında kadın ticareti 

Mütarekeden aonra latanbulda A- _ Bunu belki temin edebilir •• yapmakla meşğuldü. Alibaba küçük • 
nadolu lehinde çahpnlar arasına ka- y eterki ıerbeat kalsın.. ken hadım yaptığı Ferhada İıtanbul-
tılın İlhami, 1ncilizler lehinde çalı • daki kızlarını teslim ederek, Kafkaıı· 
pn Fatma Nüzhetle tanışıyor ve 0 • - Pantikyandan serbest ola • yaya gidiyor. Tifliste valinin kona · 
nunla beraber yapyor. Diğer taraftan cağına dair bir de kağıt alabiliriz. ğmda (Fatma) iııminde bir Gürcü kı· 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv - - Bu parayı sen mi verecek- zını kaçırmağa uğraıırken, Rüıtem 
vetlere ~hıan Feridun Bey Pantik • •İn? isminde bir gençle taruııyor. Bu genç, 
yan tarafından takip ettirilmektedir. _ istenen beraber veririz. Fcrhadın arkada1ıdır ve Ali babadan 

- Bana onun müracaatinden intikam almak üzere Tifliıe ıelmi1 · 
-Sizi ne günü göreyim?. f · evvel cevap vermeniz faydalı ola • tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve aıl 

c&ktır. - Dört gün ıonra, gene bu aaat· olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 
lerdeburada bulun.. Yalnız bo§ Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 

- Çalııırım efendim.. !stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 
Feridun Bey, (E.) Beyden ayrıl· ıelme.. - Ne yapayım, Rüstem? Hep· 

dıktan ıonra doiru ... •ıoır Ef•ndı'.. - Hemen §İmdi gidip vaziyeti m • ~ ıini elimden çıkarmak için ucuzcr 
ye bq vurdu.. anlatayım.. satbm. 

Artık Mıjırdan tamamiyle e - Feridun Bey Mıirrla olan bu ko- ,,. • • 
mind. Çünkü kendisine okuttuğu nutmasından sonra Pantikyanın Rüatemin teyzesi, kurıuncu ka-
lehindeki raporu aynen Pantikya • hakiki vaziyetini anlamıt oluyor .. dınla kapıdan içeri girerken, Fer· 
na verdiiini öjrenmitti. Bunlar.. du. Demek ki, hu adam da, in· hatta sokaja çıkıyordu. Fatmanın 
dan bqka, ötede beride yalnız giliz hizmetinde bulunmuı olması· o aktam bütün akıiliği üzerindey· 
kendiıi hakkında değil, müıtere • na rağmen yalnız kendi keseıini di. Rüstem ne ıorarn, ten cevap 
kt'n çalııtrkları grup hakkında da düıünmekle me11uldu.. alıyordu. 
pek takdirkir bir lisanla konut. Feridun Bey vaziyetten hemen Fatmanın 0 güne kadar böyle 
tuiunu ititmitti. (E.) Beyi haberdar etti. O da sert tavırlarını görmemi! ol&n Rüs· 

Mıihr'ın kendilerine zahir ol .. Ş~hi~ Kahyaya haber göndere • tem, bunun sebebini arattırıyordu. 
macının ıebebini kst'iyyetle öğre· rek istenilen parayı bizat kendisi- H:ılbuki, Fatma, F erhatla koca-
nemı;mi~ olmasına raimen onu, nin getirmesini bildirdi. aını tesadüfen kapı arka.ından 
itimat edilir bir arkadat ıibi telik.. -1 - dinlemit ve (ıarıtm kızdan) dan 
ki edebiliyordu. Mehmet Bey odasında yalnızdı. bahıedildiğini itidince hiddetin • 

Mığır Feridun Beyi görünce: raporları gözden geçiriyordu. Eli· den küplere binmitti. 
- Ne o, Feri dun Bey, dedi.. Ye- ne ilk aldığı rapor Feridun Beyin Rüstemin yüzüne vurmak iste • 

ni bir ıey mi var? yazdığı idi, föyle idi: · d 
mıyor u •• 

- Azıcık ıizinle konuımak isti- "lıtirakçi Hilmi gene 11k ıık "- Sarıtın kızdan ne haber 
.yordum.. Mecır Hey'i ziyaret etmektedir ..... _. __ ........... - ... ·------

-Buyurun konuıalım.. Amele partisine muarız olarak rakçi Hilmi partisine söylerken, 
F~ddun Bey, Mıgırın yanı başı- polis müdürü Tahıinin delaletiyle diğer taraftan da Amele ıiyanet 

na oturdu ve: 1 te!kU edilen "Amele Siyanet cemi· Cemiyetinin bir kaç gün evvel ln· 
-. Hali., tu Şahin Ka.hya mese·\ y~i,, .ni.n aon içtimal~rı !ttirakçi giliz istihbaratına mensup bazı 

leaıyle ujra.ııyorum .. Sızden !Unu Hılmının botuna gıtmemıt ola • memurların huzuriyle aktedilen 
öğrenmek istiyordum. Bundan hah cak ki, bu içtimalardan tikiyet e· bir içtimaında hükUmetin tirket
setm~k1<' size itimadımı anlatmıt diyor .. Amele mesailine hoca lere taraftar hareket etmesinin se· 
olacağ,m.. Dün, Şahini gördüm.. Sabri ile, Zeynelabidin de karıt • bebjni kuvvet ve kudretten mah • 
Zavallı adam, gizli dola§mak mec- mıya baılamıf. Her iki hoca bir rum bulunmasında göıtermit ve a· 
buriyetinde .. Her taraftan kendi.. taraftan Amele Siyanet cemiyeti- meleyi yola getirmek için ıirket
sini arıyorlar .. Şunu kurtarmanın ni, diğer taraftan lttirakçi Hilmi • lerin lngilizlere müracaatları li. • 
bir ~roh ııu bulamaz mıyız?. nin partisini t~fvik ile genit mik- zım geldiğini söylemittir. 

- ~?çin olmasın?. yasta bir grev ilan ettirmiye ça • 
-Ne yapm:ılıyız?. hşmaktadır. 

Bunda takip edilen gaye ame· 
lenin arzusunu velevki kısmen ol· 

Mığır ıahadet parmağiyle ha! Bu husus için mülazim Nelson, sun, İngilizler vaaıtasiyle terviç et-
parmağını biribirine ıürterek: Hoca Sabri ve lıtirakçi Hilmi bir tirmek ve tahminen adetleri ı 7 

- Bu dedi?. haftadanberi müteaddit içtimalar bine varan bir amele arupunu ln. 
K. l? aktetmi•ler. - Lme ve nası . • :r gilizlerle lıtirakçi Hilminin deli· 

- Para carsa iti ben hallede • Zeynelabidin bu meselede iki }etiyle mütedil Hürriyet ve ltilifa 
rim .. Y:ılnız hundan benim müste· taraflı hareket etmenin yolunu taraftar kılmaktadır. 
f;t ol~cağımı zannetmemelisiniz .. bulmu§tur. Bir taraftan hüku • Zeynelabidin, amele meseleıi • 
(M.) e vereceğiz.. metin fİrketleri himaye ettiği hal- nin bir kabine meselesi teklini a • 

- (M.) kim?. de ameleyi ıiyanet ve vikaye eyle- lacak kadar mühim olduiu fikrin-
- Pantikyan üzerinde nüfuzu mediğini ve bunun bir takım siya- dedir. 

fllzla olan biridir. Yalnız ( 1600) si düşüncelerden doğduğunu lıti- (Devaraı var) 

Tefrika No. 15 

er 
27. 5. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
nakıli (VA·NO) 

mak tetehbüıünde bulundu. Fa· 
kat, anne•i, onu, iki elinden tuta
rak, oturttu. 

- Hayır, gitme, dur. 
- Rica ederim, anne ... Bir aöy-

liyeceğin varsa derhal söyle ... Be· 

Ge~en kısımlarmn hul:tsaaı 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, c
debiy<rtta bahsi geçen bir kral Ödip cf. 
U.nesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin !ela· 
ketine uğrıyacağını haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

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

Osman Bey, sakal bırakmı§tır. 
Edibin annesi Osman Beyle Edibi 

yalnız bırakıyor. İki ahbap, konuşu-
yorlar. ' 

Edip, arkada!ına meseleyi söylüyor
sa da, annesine bir türlü açılamıyor. 

- Hayır, bu adam yalancı de-

ğil. .. 
Annesi, ne demek istiyordu? 
- Babamın ölümüne benim ıe· 

hebiyet verdiğimi söyler de yalan· 
cı olmaz mı hiç? 

ni muamma içinde bırakma ... Fa· 
tih Efendinin bazı mütterilerini 
memnun ettiğini biliyorum... Fa~ 
kat, herhalde, benim hakkımda 
hiç le isabetli bir §ey söyliyeme· 
di. Bunun için uzun tafsili.ta, tah· 
lillere filan ihtiyaç yok ... Sen, ha· 

- ... 
Annesi suıuyordu. 
Edip, atıldı: 

l hamı öldürüp öldürmediğimi her· 
kesten İyi biliyorsun. 

- Babamı öldürdüm mü? Söy
le, anne ... Ben, babamı öldürdüm 

.. ? mu. 
Delikanlı, annesinin derhal iti· 

raz etmesini, yerinden aıçrıyarak 

itiraz eylemesini bekliyordu. Fa· 
kat, umduğu çıkmadı. 

Servet Hanım, ya1nız katlarını 
çatmııtı. 

Edip, ıinirlenerek ayağa kalk-

- Fakat, pyet anladımsa, fal· 
cı, bir cinayetten bahıetmemiı ... 

Kadının hali ciddidi. Sesi azı· 
cık titriyordu . 

-· Cinayetten bahsetmiyordu ... 
"Ölümüne sebep oldunuz.,, Yahut 
"Katilisiniz !,, dedi. 

- İtin içinde, kaıt, cinayet, 
taammüt yok ... 

Edip, fen:llıklar ı~iri.yordu. 
Annesi, ne denıek ıstıyordu ? . 

var?.,, -· - -~ \ 
Demek için bu kelimeler kaç de

fa dilinin ucuna kadar gelmit, fa • 
kat korkudan boiazında düğümle
nip kalmııtı. Rüstem pek takaya 
gelir bir erkek değildi. Fatma on
dan daima çekinirdi. 

Kendi kendine~ 
- Ah, bu sarı!ın kız da nereden 

çıktı?. 

Diyerek sinirleniyor, hırçınJanı
yor .. Fakat Rüsteme bir §ey söyli • 
yemiyordu. 

Kurıuncu kadın taamı manga • 
lın üzerine koyarak kurşununu e • 
ritmeie ba9lamıfh. 
Rüıtemin teyzesi, kendi kendi

ne mırıldanıyordu: 
- Aman hocanım, ıu güzel kız. 

cağımızrk -kur9un eritinciye ka • 
dar- bir de nefes ediver. Üatiin -
de gözü kalanın gözü çıksın i!al • 
lah .•. 

Kurtuncu hanım gözlerini süze• 
rek yavaı y~va9 bea.meleyi çekti ve 
içinden bir §eyler okuyup kızın yü
züne üflemeğe ba,Iadı. 

Teyze hanım hala söyleniyor -
du: 

- Yavrucuğumu bugün iyi saat
te olsunlar bastırdı g:sliba .. Göz .. 
leri fırıl fml dönüyor. Rengi sap • 
ıarı olmuf .. O ne fena esneyit öy-
le .... 

Sonra Fatmaya döndü: 
- Hiç merak etmek yavrum!.. 

Şimdi kem gözlere mil çekilecek .. 
S:ına bir daha fena nazarlar ha • 
kamıyacaklar .. Bir §eyciğin kalmı
y'1cak. Hocinımın hem nefesi kes· 
kindir, hem de kur§ununda kera -
met vardır. Pirler, erenler, üstün • 
deki arkıntıyı çarçabuk defedecek. 
Gözlerindeki kuru ağrıdan eıer 
kalmıyacak.. Geçecek, iyiletecek .. 

• t 
sın .•. 

Kur,uncu hanım okumasını bi • 
fo·di. Ayağa kalktı, · teyze hanım 
F atmanın ba,ında içi su dolu ufak 
bir hamam tası tutuyordu. Kurıun
• .ı ateıteki kurşunu birdenbire ta
sın içindeki suya boıaltarak: 

- Allah ak gözden, kem göz • 
den. kem nazardan esirgesin .. 

Sözleriyle baılıyan kııa bir 
duadan sonra, tası Fatmanın önü· 
n~ koydu. 

Rüıtemin teyzesi merakla su • 
yun içindeki kurtuna bakıyordu . 
Kur,uncu hanım, mühim bir şey 
ketfetmit gibi, dudağının ucu ile 

Servet Hanım, hala onun elle
rini avuçları içinde tutuyordu. E
dip, kurtulmak için, zorlıyamıyor· 
du. 

- Pek ala ... Söyle öyle ise an
ne ... Babamın ölümüne ben mi ıe .. 
bep '!ldum? 

Servet Hanım ıene sustu. 
- Görüyorsun... Kelime1erin 

deği9mesi hadiseyi değİ§liriyor ... 
Ellerini annesinden kurtarma· 

ğa uğraftı. Ayağa k1lkmak istedi. 
- Dinle beni yavrum... Dinle 

bak .. Sana bir fey ıöyliyey:.m ... 
Belki yo1unu ebediyyen gizlemem 
lazımdı ... Fakat, artık muvaffak 
olamıyacağım ... Zira, yetmif ıene 
d'lha yaıayacağını bilerek ferah 
bir ömür geçirmeni iıtiyorum ... 

Artık, Edibin uabiyycti son 
haddini bulmuttu. 

-Ne ıöyliyeceksen çabuk söy· 
Je ... Fazla bekliyecek zamanım 
yok ... l§im ''ar .•. Gideceğim ... 

Kadın, tereddüt de idi. · 

hafifçe gülerek: 
- İtte bir çift göz, dedi, ys"' 

rucuğa nazar değmiş. Şu kurfunuıı 
içindeki gözlere bakın hele! .. 

Ve teyze hanımın §en sesi yük' 
ıe:di: 

- Oh ... oh .. oh .. Çok şükür, 1aı· 
cağızım bu dertten halas oldu. tır 
pallah yarın gidip Tokmaklı de' 
deye bir deste mum götüreyiJll
Zaten Eyüpsultana da bir kurb-1 
adağım vardı. 

Bu muhavereler Fatmanın i•'' 
hı üzerinde bir tesir yapmamı§ dr 
ğildi. K:ıfkas dilberi yerde ıerilı 
kaba bir minderin üzerine oturııt111 

sık sık esniyordu. Ve sanki onıJll 
gittikçe artan sıkmtısı bu esnerıJ' 
lerle dağılıyor gibiydi. 

Riistem odanın bir köıe•İl1de 
babaç bir Van kedisi gibi ba.icl'1 

kurup uyukl:ımağa baılamıttl f 
Kurşuncu kadının: 

- Şu kurşunun içinde gittiçe t 
çılan, büyüyen kem gözlere ba"11 

a dost:ar! .. 

- Diye mütemadiyen tekrarladıı 
saçmalar kulağına girmiyordu. 

Fatm:ı bir aralık yan gözle RU' 
teme baktı ve içinden : 

- Tuhaf §ey, dedi, huna da 11' 

olmuş .. Somurtkan somurtkan b• 
1 

kıyor. Ağzını bile açmıyor .. 
Ve yavaıça Rüsteme iıittirecet 

kadar ince bir sesle söylendi: 
- Bu ne dalgınlık a canını?. 

İnsan, sarışınlar için kendi11İ bd 
derece kaybeder mi?. 

Fatma, bu ıözleri mırıldanırk~~ 
eskisi gibi hiddetli eiildi. Y&JS. 

gülüyordu ve yava§ yavaı cesaret\ 
kad~r neı'esini de topbmağa b•t' 
lamıttı.. . 

Rüstem Fatmanın söyledikler•' 
' l ' 

ni ititmemif gibi davrandı .. ~u ·~ 
ğmda bir kaç kelimenin akııl• 
yerleşmişti: 

- "Tokmaklı dede.. Bir defte 
mum .. Bir kurban 21.dağı .. Kerıı 11'' 

zarlar .. Sarışınlar .. ,, 
R.. k ı· . b' ]ıi ustem son e ımeyı ır , 

defa tekrarladıktan sonra birde" 
bire doğruldu: 

- Ne ıöylüyoraun, Fatma? 5' 
rıtınbr .. Bu ne demek?. 

Fatma, o güne kadar iıidilrı' 
miyen müstehzi bir kahkaha 1 

güldü: 

Nihayet ağzından baklayı 
kardı. 

- Bab ::mın bir soğuk algıı111~ 
neticesinde öldüğünü biliyor•~~ 

Edip derhal, rahat bir ııe 
aldı: 

- Evet. 
- Bu, doğrudur. 
Bir rahat nefes daha... , 

.ı'tl 
- Fakat, ne suretle kencı 1 

ütüHügUnü bilmiyorsun. t' 
- Tiyatrodan ç1kmı1tı. 

gelirken ii!Ümüş.. , 
• ti 

- Bunu sana öyle söylefl!l1f f 
Fakat, h .. kikatta, baska bir ,eb' 
ten dol.ayı soğuk ald ı ... 

- Nasıl sebep? ~ 

- Evet, hastalandığınd•11 -f 
gece evvel, baban soğuk bit ,f 
vada tyatroya gitmiıti. Likİf1• ti 
tesi ve dah-:ı. ertesi gün bir lt~ I 
lıktan tikayet etmedi ... 1ki~1f: 
cc, senin yataiından gelen ttJ"'t 
!atlı bir teneff üa aeıi üzerin' ~,ti 

ıocv&Jl\1 
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~ ~ : lhtikir / Yedi sene evvel Tarihten bP. !Almanya yeni liar· 
lı :rfirk~e~i --bay~ <B•ı .... ı. 1 acı _,.cı.ı öldürülen kadın yaprak be hazırlanıyor 

Dedi. HABER' den telefon edil- -tııı taraıı 6 1.ncı uyıu- -Dıı taraıı ı ı.e1 .. ,.....,_ 

anlıyorum! diğini bilmeden ceYap veNn IMı a· Dün Emin~nU merkezine 1&1•• Ve huzuruna getirilmeıini emret- ııyabilir. Ve Almanyada spor tay· 
....... .....ıı a tmd ..,,...._ damın sözü piyasadaki zihniyeti nı dikkat bir müracaat vaki olmut ti. imparator haddi zatinde iyi ve yarelerine varıncıya kadar inıa e· 

Z&r olarak tanınmıtlarımız için ıöıtenneye kafidir. ve bundan yedi ıe~e evvel yapılan adil bir adamdı. Kendiıinden biri dilen tekmil tayyareler çok az bir 
i,qbat yapılacak it, türlcçenin ek.. KahTe ihtilrln bakkıncl. tica • bir cinayetin kurbanı olan bir la· kaç misli daha kuvvetli orduları zamanda ve çok kolaylıkla harp 

leııtilerini, böyle, arapçanın "b:ıp,, ret müdiriJetine müracaat ettik. dmm iıkeleti bulunmuıtur. • kolaylıkla mailGp edebilen bu tayyareıine tahvil olunabilir. 
ları ıibi itlek, kullanııa yatkın bi· Aneak bise u.llhiyetle ceTap Te • Yapılan ilk tahkikat fu netice· kahramanı belki de affedecek ve- Bir harp vukuunda Almanya • 
~iıne tokmaktır. rec:ek ldın..,i maal ... f IJulama • leri vermiıtir. ya caaamı azaltacaktı. Zaten im· nın bir hafta içinde cephelere en 

Bunlann birçokları, ıimdiden dık. parator kumandanlara kendiıini aon sistemde olmak üzere 2000 
Pek elveriflidir: Gönlünüzün dile- Bundan 7 tene evvel Rumeli• yakaladıkları takdirde itkence harp tayyareıi göndermesi · itlen 
dili aöa kökünün aonuna bir "en. Her halde• küçük lrir haftdia den muhacir olarak ıelen Zebra yapmamalarını ve kendiıine ima· değildir. Ve tayyare fabrikaları 
an,, ekleyin; bellibqlı bir duruıb, ten iatifade Herek ihtikar ~im hanım isminde biri, timdi (An!. • nl hareket etmelerini emretmiıti., o tekilde kurulmuıtur ki bütün 
))ir Jumıldanııta bulunmaklıfı dü • tutan toptaDcı)arm T• tic:earlann dolu • Şumnu) oteli olan Sirkeci • Halbuki hariı ve fena yürekli Çin kuvvetleriyle çab9tıklan takdirde 
tünce1•••lirir: "Yatan, kOf&D,Ç&• hakkında cezri hareket edilmesi· deki bir otelde puaama tamaan kumandanları bunu yapmamıılar, bir kaç ay içinde bu adedi 5000 e 
lıtan, yürüyen,, ıibi.. ni allkadar mskamlardan beldiyo 6ldürülmüıtü. O zaman zabıtaya ve ı•Jri meıru bir tekilde ellerine çıkarabilirler. 

Türkçede, bu türlü eklentiler ruz. bu tekilde bir müracast vaki ol. aeçirdikleri bu kahramanı akla Buna rafmen Hitler hali hava 
1ilae yakındır. Kötülüie bmnız: dulu halde yapılan tahkikat mü.. plmedik eziyetleri yapmıılardı • tehlikeıinden bahıediyor.,, 
~ann topu birden, "an. en,, Romanyada kralla pet bir netice Termemitti. Şimdi imparatorun huzuruna ,mnnı:m:mn:s:maımaı-nm•h-•ı' 
lil»i her sözün ardına eklenmiyor. çıktılı zaman bütün bunları söyle· E k 

0me .• k diye '.'ıan,,· kan,, eklen- kabine arası açıldı Dün otelin lltanu kuılırken meıi ihtimali de Yardı. Kuman. 
1 le trik ,irketi 

&:ı ___ ! bir inaan iıkeletine tesadüf edil -
'119r1DI 1öatereyım: Çabtkan, ya• (Ba ••-. l . yıl da) danlar, buna mani olmak için ka• abonelenn• e ilana. . ""-' ı ._.u ncı aa a • 1 t a.ı..!ka et• • Pıfkan, ı11rı:uı,, aö&ler1. "..-ıf&D, mıt ve yapı an euu t n ıceıın. bu. ıünü Cibansir bana zaçyaiı 
Japıpn, ıaıran,, dan ayrıdD'. Bi· müllkat eanuınde. M. Tatareako de bunun Zehra humna ait oldu• içirdil•. Cihuıir ban buna içer 
riaciler, çalıımayı, yapıtmayı, ı • iktidar mnkiini muhafua için lu UJJqılmıfbr. içmes derhal dili tutuldu, Jlkırdı 
•111n&11 it eclinmit, bunl:ıra alış· krala buı tutlu danMJ&D et • Zabıta bu eski cinayet hakkın • si'yleyemez oldu. Bu halde iken 
llllf demektir. ikincileri ititince mittir. Bu tartlardan bqbcuı M. da tahkikat yapmıya baılamıt ve kendisini imparatorun huzuruna 
İle, "lı edinmeli,, "alı~ı,, dü· Tatareakonun meTcut hotnutlu- bet kiıiyi nezaret altına almıttır. çıkardılar. 
IÜIUaeyiz; yalnız o ıırada çalıı· luklardan batbca meı'ul addettili imparator gayet mülayim dav -

1apı9mıf, ııırmıı birini (bir anlaplaa harbiye nummn çekil • B Q R S A ranarak 1'~n<Haine bir çok ıualler 
~ dütünürüz !.. "en• an,, meai talep olunmuttm. Fakat har· 10rdu. Fakat bunlarm hiç birine 
eklentileri, bütün köklere ne türlü biye nazırı, kralın himsye eltili ! ı Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 

1 
cevap alamadı. Çünkü büyük kah· İ 

Elektrik istihlak resmine 
dair yeni kanun mucibince 
şirketimiz, 26 Mayıstan 31 
Mayıs 1934 tarihine kadar 
tekmil müşterilerinin 87 
bin elektrik saatini kıraat 
ettirmekJe mükelleftir. 

yapıf&blllhraa, bunlardan belli bir ut olduiundan, kral dünkü · )erinde 26 MaV1ıra muamele go··rcoler· a d'l' i t · · d 1..-- ,. ram nnı ı ı ve a zı a et ıçın e Kanunun emrini yerin 
"-Ilı bir tl"8nc. dopyons, ifte, mülilcat eenaıında M. Tatareıko • dir.J Rakamlar kapanış flaı larıoı ~sterir. bulunuyor ve hiç bir cevap vere- • 
"gan ·kan,, '*lentileri de 0 itlek· nun talebini derhal kabul etme • nukut (Satl ) miyordu. getırerek müşterilerin 18• 

liie, o oynaldıta 10Janak ~olunu mif ve dUtiineceti cenbmı Ter • • Londra 640 ••• • vıy .. 11 ~•. - imparator Ta -0- Kvaq bu- • atlerini okuyabilmek için 
bulmalıdır. Araı>çanm "bap,, ları- miftİr. Buhran ciddi ıörünmekte : ~:;.!or• ::: ;o ~ :e·r~ı'!' ~~:: nu biltizam yaptığını zannederek il elektrik firketi memu l 
nı duyunca, bunlara, dütüncem~ ve M. Tatareskonun iatifumm c;. • Mlllao !it, - • Vaııova ts. •. kendisine fan halde kızdı. Bu es . i! r arı 
de. biçimler verdiğimiz ıibi, "kot· nü almam11acaiı aannedilmekte- • lrllbeı 'ı;, - • Badapeşı. '17, - nada Cihangir de daha fazla ta . i! sabah erkenden akşam geç 
11.n,, ''yatkan,, "uçkan,, diye itit• dir. Buna delil 01.arak Tataresko • ! ~~::vre 6~:: ~ : ::,~::~ !~: : hamül edemiyerek yere düttü. Ai· I vakte kadar çalışmıya mec-
tik mi, f&flP kalmamalıyız; "kot· yu latihllf edecek zat ile kral ara• •Sorya '"· •• • Yo•ollanıa 3•. - zından kanlı köpükler dökülüyor- f: burdurlar. 
lllajı, yatmalı, UÇQt&iı it edinmit, ımcla timdiden görüflfteler oldu • : :,~;mci•m 1: ~ : ~:~diye 9!:: =: du. Muhafızların sırtına çok inıaf · ii K . b tını uh 
bunlara alıtmıtf,, birinden, hir tu temin edilmektedir. M:ıretal • ~rntho'm 8'. • lbaknoı 23:r. - ıızca vurdukları tel kamçıların da !! anunun ıea a m • 
"-ıeden konuıuluyor diye keatiri- Avereakonun baıvekaleti alacaiı Çekler (kap. aa. 16) hiç bir faydaıı görülmiyordu. Bu- H terem ahaliye bildirmekle 
•e111ıeliyiz. söylenmektedir. • Londra 640. _ • Sto•holm 3 303 nun üzerine büyük rütbeli Çin ku- !! beraber vakitsiz taciz edi· 

Ttlrltçe ,atandll taht· • Nnyork e .79'4>18 • .Vlya11 uıs1 mandanları tekrar üıtüne atıldı · ı·: lebilmeleri ihtbnalinden do-
-yı böyle anlıyorum. "Hakimiye• Suudun og""' lu San'a • Pııls ıı.04 - • Madrlt :·.80oı~ lar. Ve bu kahramanın vücudunu 1 1 .. t ·ı . "zd . ö Ur 

• Mlllao 9.3\!9 • Bcrlia ' "'° h l . ) k i ayı mUŞ eri erimi en Z 
ti Milliyye,, de, "Cümhuriy~t,, te .. • • • * Brüksel U915 • Vır$on 4 ~o~ ançer erıy e parça parça etme :: , 
"· N. Beyin (Etkiden "Toplu li- uzerıne ılerlıyor • AtlDa. 8324" • Rudapt$te :t.9 m ıuretiyle kendisini öldürdüler. !! dıler ve memurlarımıza va· * Gtnnre i .4'C:H • BD.kre5 79,4964 •• 
ile,, takmaadmı kullanan Mehmet • Sof ya 66,177.• • Belgrat 3-4.9066 Ve ıai iken almağa cesaret e· !i zif el erini ifa ederken ko-
Nurettin Beyin) Öz Türkçe örne- - .... tan.fi 

1 
inci ayt&D- • Amstudam ı .tl'~S • Yokohımı ~.63 demedikleri intikamlarını bu Ba- !f 1 .. . • • 

li olarak yudıiı qaiıki ıözler, lerde her ilci tarafın kat'i bir neti- • Pug ı9,01J6 • Mostova 1089 25 tur Türkün ölü ceaedinden aldılar. fi aylı~ gostermelennı nea 
kulajıma, diifünceme de aykırı, ce almak azmiyle çarpııacağı mu· [ E 1 H G8zlUklU adam il ederız. 
tlrmal .. wıcı ıeldı" .• hakkak görülüyor. Emir F ayıal 1. ıo !! l 

•.1 1-- • ,, Baalıası 8.80 erıws -.• ı"i stanbul 26 Mayıs 1934 
l'k ·aqnetlerinin pek yakında San'a- Anadolu 27.~0 • Çimento as 123!\ ;e111111ıııııı1111111ıııııııı111111ıııııı1111111ıııı1111111ııııı1111111ııııııııı11111ı\!f .: ' H 

"Yer yüzbündde kufduiu kşendarı , ya ıirecekleri tahmin edilmekte - Reli 4 45 Oayoa Del -.oo j 1 b 1 K d k .. \ Li Müdiriyet JH 
Bayılması aş Öndiırecek a ua Slr. Hayrlyr · ·.00 ~ark De? -,00 i stan U Ve a I OY 'j • 
güç, yıllarca eski bir budunu bo· . ll•1U9lp.l'{ 11•ma A. •A z•~H J!P Merkez Bankası .. ,.ın Balyı -.oı 1 i 11111a::ıu111•H•a:•rı ı ınl'• r El 
ıuk düzen kalgaylann elinde kö- araıntıdaki bu harp endite ile ta • ~~!~:ı7~ :::: ş;~:ıe:·0 eca• :::: f Havagazı şirketi abo- ) lıtanbu~ &aliye albncı hukuk 
le olur gibi iken oianara yaraşır kip edilmektedir. 1 i mabkemeıınden: 
bir atılışla kim yenidlen bay etti? • • • latlkrazlar tahviller i' nelerine ilin J Zeliha hanım tarafmdan y eıil • 
Geçmişin boş düzensizliği yüzün- Kahire, 26 (A.A.) - Hüdey. •1933Ttirk Bor. ı ~970 f:lektrlk - .oo H . tihl"k . \ köyde Bamya tarb11nda Güvercin 
den depreşir ıibi olan süngümüzu.· deden hildirildiiine töre Emir • • • il • Tramvay - .oo 1 a~agaz~ IS a resmı·f sokaimda lbrahim aiamn hane. 
;ı __ 1'T.nJannda O'Al'm;ı;ıin gönnedı Faysa), kıtaabna San'a üzerine • .. - m ouo Rıhtım 16.90 - ne daır yenı kanun mur "i sinde sakin Süleyman ata ~leyhi-
..,.e ~3~ a-r-·""7" •. •• k , • , . lstllırlzıDahlll J 31,ı:o • Aaadolu ı 48 15 1 bin airk ti • 26 1Lf l d 1i bir panltI ile ba.llatan kimdi?.,, yunnne emrını Termıttır. •Erc111l lstlkrazı 93.50 • Anadolu il 4q,I~ ce 'll e RUZ, l..'f. a~IS·ı ne açıl~ bota~& avaaının ':9er• 

Şimdi nerede olduiunu unut· Yemenlilerin dajiardaki mev· ıota MU A. -.oo Anadolu m .ıs.ıo tan 31Mayıs1934 tarihin~ kumun ıkametıahının meçhulıye .. 
'-n; bir ,un, bir yerde, f(Syle bir zilerine kartı timdiden taarruz .. Rafdıt -OO • MU.ıessll A ~6'75., kadar bütün müşterilerinin tine binaen davetiyenin 15 IÜD 

Jazı okumuıtum: bqlamıtbr. saatlerini kıraat ettirmek-! müddetle tebl~i edi~if olm:ııma 
l 

.. • J raimen yemu tahkikat olan 24/ 
ATJ'Upada, bilgi arattırma arı le mükelleftır. İ 5/ 934 pertembe saat 10 da iıpab 

.._.. ç•ııtan Mlyiik bir demek. -. Gu·· zellik Kremı· ~ -J'dlarca çabalıyarak doiru iz üs· ~ Kanunun emrini yerine/ vüc~ e~memit ~ld~iundan ve da· 
t11..·~- ı· k ·· t ·ı · ~ vacı 11tıcvap edılmıı bulundujun. 
~.~,.n, aradıiı neydae 0~ Yüzdeki buruıuklara karı ı ge ırere ~uş erı erın sa- j dan hakkınızda ııy:ıben muhake-
~-adama deierli eter 1 ·zc1· _ atlerini okuyabilmek için\ menin devamına ve 15 au··n mu··d. 
"-atanlar .-dili aibi, çılcmula· eııı ır 2 • 

ta aapan arkadatlannm da eme. "Mr AS'V RU' 1 d \şirketimiz memurları sa·( det'e muameleli ııyap kararı tas• 
lini brtılıluız bıralanannıf. Ne· n l\.. - J ,,pu rası: i hah erkenden akşam geçi trine ve tahkikat 8 • 7 • 934 pazar 

._mi?. çıkmazı kendi deneme • akiki güzellik tılsımıdır i vakte kadar çalışmaya met\ günü .•a~t ıo a. talik kılmdıjından 
leriyle öirenerek batkaların'l ta· } burdurlar. f yevmı vel vad~l1•. ~ezkUkrd~admahkb~ •ıttıtmdan! "MASK- RUJn Parfümü ko- = i meye ıe me ı ınız ta ır eve ır 

Bana kalına, Mehmet Nurettin kuların en m.izeli, güzellerin ) Kanunun icabatını muh .. ( ~a itir~da_b~l~madıjınız tak· 
'91, bir balama bayle bir çıkmazı •- :. terem ahaliye bildirmeklel dırde ~hıtlerın astıma kdınacaiı 
L_ kokusudur. 1 . . . . i ve tahkık:ıtın ııyabınızda icra ve 
8'1lara1c bislere ıöaterenlerdendir. ~ beraber vakitsız tacız edıle· j ikmal kı'ınacajı malGm olmak Ü• 

'-ılldan dolayı kenditini kutlul~· "fARDS MASK-RUJ,,:gu··ze)Jı•gı"' ·nı· J bilmeleri ihtimalinden do·\ zere keyfiyet ilin olunur. (2457) 
tıı ! Alıtılmamıf, anlatılıkıız aöz· \ -ı_ layı ıimdiden müşterileri·! .......... ~ .. --··--·· .. .. 
•i ıeliıirüzel kullanmakla öz gençligı"' • Dİ korumak İstİyen hanımlar 'i ·zc1 .. zU d"I ~ Oıkudar icra Memurlutundan: 
~~lrçeye yardım edilemiyeceiini, li mı en ° r 1 e~ ve. n_ı~·ı Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
~·-··'" bu yuılard•n bir nesne "Laque Carminde Carancine,, ile ı mur1arımıza vazııeıer•n• · ·~ mukarrer oda hlnmı ve masa 30/ 
;-ıı•Yuruyac"liını (Dahaıı da var: ) FARDS MAS ) fa ederken kolaylık göster-f 5/ 934 tarihine miiladif çarıamba 
\lrttqıann korkacaiın•, 111aca • yapı an - K - R U j kul- )c meıenni rica ederiz. ı ı~nü •aat 11 de~ 12 ye. bdar o •. 

luır, Oz Torkç• hudUI' anarak i,. )anmaJıdırlar, teni her mevsimde korur : kudar Salacak ıakeleaı imrahor 
.t ~tayacıfmı) arlc~dat11n1z. \ İstanbul, 26 Mayıs 19341 mahalleıi SS No. lu hanede a~k 
'" llremnlt oluyoruz. .. Heryerde Arayınız .... l Müdiriyet i arttırma suretiyle satılacaimdan 

(Vl·nG) l 1 talip ol:ınların mahalli mezktrda 
jıınııı1111ıı"ııı11111ııııııı11 uıııııı11111ıııııııı11111ıı•ıııl. hazır hulunmalan illa ounar. 



"Bedava mal buld ulc. 
aldık!,, diyenler 

muhakeme ediliyor 

Vahabiler ve 
Vahabilik 

(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 
Ortaya çıkan anarıi yüzünden, 

az kaldı, yapılan ıslah bota gide
cekti. 

Melik Abdülaziz vaziyeti, anar· 
tiden kurtarmak için 1337 sene
ainde "Riyaz,, da bir kongre top· 
ladı. Kongre, nihayet bu kararları 
verdi: 

1 - Dinlerinde ıehat gösteren 
müılüman bedevilere kafir denil• 
mez. 

2 - Hazarilerle bedeviler din 
nazarından müsavidirler. 

3 - Hazariler, hazarile§miı be 
devilere hiçbir taarruzda buluna· 
mazlar. 

Bu karar verildikten sonra, Ne· 
cit ulema11 halka hitaben bir be· 
yanname netir ve bu kararları, 

herkesin anlıyacağı bir şekilde i
zah ettiler. 

Ş. Kaya B. : ''Biz 
matbuat hürriyetini 
bozamayız,, diyor 

- Glandokratin -
ADEMi iKTiDARA, ıafi· 

yeti umumiyeye vo Habi buh· 
ranlara karşı, meıbur Prof. 
Bronn Sequard ve Şteiaab'ın 
keıfidir. Eczanelerde 200 ku· 
ruıa satılar. Deposu: Iıtanbul 
Zaman ecza deposu 16837 

,.. 

HABER 
Akşam Postası 

idarehanesi: JSTANBUL ANN 
KARA CADDESi 

fcl&'raf Adrf'ıl: iSTANBUL BABEB 
Telefon Yazı: 23811 lc1anı: ıü10 

r 
ABOttE ŞERAiTi 

l S 6 lJ aylık 
Ttlrklye: 90 260 '80 8'70 Kıt• 
Eı-.nebl: ıao s1ş 100 uoo 

ILAtt TARiFESi 
flcaret Ulnlarınm aatm 12,&0 

Reunl Ulnlar 10 kunııtur. 

Bu ıuretle anar,i bertaraf edil· 
di ve yapılan ıılah kurtuldu. 

Süut oğlu Melik Abdülaziz bu ~hmet Paşa göl kenarında dolaşırken, birdenbire küçük 
ıslahı tamamlamak için ~alıımak· bir kayığın Üzerine büyük bir 6eyaz ayının ıı' d JCr.. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Baaılcblı yer: (VAKiT) Matbu• 

tadır. •• •• • ÇU an l!iaDI 
Onun bu ıslahı tamamladığı gün gordu. Aç ayı ınsan avına çıkmıştı. Rus memurları 

büt~n bedeviler hazarile§m~f; be. suya dökülünce ... 
devıler eaaslı ve devamlı hır me • 4 üncü ıayıfamızda lıhak Ferdi Beyin bir gün ıürecek olan bu hikiyeaini oku 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlil kuponu 

deniyet unıuru olmıya yüz tutmuş yunuz. Yarın ve diğer günler, gene Ha tce Süreyya Hannnla (Va-Nu) Beyin lalm • • • • • • • • 
olacaklardır. reıimli hikayelerine devam edeceğiz. 

______________________ __. 

M~~Abdü~ziz,bedevtl~iyer"'IDI w+~ııı~~=~--~~~~~==~~-=-=-=~~-~~~aı::~~~.=-=·~•~~ıı~ı~~~~~~~~~~~-

leıtirdikten ıonra, onların cehale· DÇekdı. d R · vl h 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ADAPAZARI · ·1 d ·· d l d h k o geçme en eııt og u, a • ••• 
tı ı e e mur4 e e e erse mu a • k k d. . l b b l d w 

kak ki Arabiıtanın vaziyeti büs· m en ısıy e era er 0 ma ıgı • Müstakil 
bütün cleiitecektir. nı anladı ve Süut oğluna dütman· 

V h b•1. .... b k lık göstermekten vazgeçti, onunla Kı· ralık Ev Türk Ticaret Bank s a a ı ıgın en üyü kuvvet 
menbaı bu ulahtır. 

• ... ... 
Kral Hüıeyin, Türbede mağlup 

olarak bütün ordusunu zayi ettik· 
ten sonra yeni bir kuvvet tedarik 
ve h:ıamını bu kuvvetle meıgul et· 
mek istedi. 

Onun bulduğu kuvvet, Reşit o· 
ğulları idi. Şerif Hüseyin, Re,it oğ 
lum kalbini de, kesesini de açtı . 
Onun resmi gazetesi Retit oğlu 

hakkında: "Oğlum, diyordu, se • 
nin düımanın bizim de düımanı • 
mızdır. Araplığın da, İslamiyetin 

de düımanıdır. Bizde dilediğin 
kadar silah var. Para var. Silah· 
ları kullanacak insanlara gelince, 
ıizin diyarınız aslanlar yurdudur., 

Halbuki Reıit oğlu ile Süut oğ· 
lu umumi h:ırp mütarekesinin iJk 
senesinde barıımıtlardı. Fakat bu 
Retit oğlu, Mekkede büyümüıtü. 

Silaha ve paraya muhtaç oldukça 
hunları Mekkeden istemiı ve bul· 
muıtu. Onun için Şerif Hüseyinin 
teklifini alır almaz, ksbul etmitti. 
Re,it oğlunun dikkat etmediği 

bir ıey, Vahabiliğin bu sırada, ken 
di de farkında olmaksızın onun 
diyarında, yani Şemerde intiını 

idi. Bu yüzden Şemer halkı ikiye 
ayrılmı§lardı. Re§it oğlu, hasmı • 
na kar§ı hazırlıja ba§layınca, Sü -
ut oilu onun memleketindeki t:ı • 
raftarlarına haber gönderdi ve: 

- İçinizden bizimle olanlar, bi· 
ze iltihak etsinler, Reşit oğlu ile 
beraber olanlar onunla hareket et· 
sinler! 

müsalehasını yeniledi. 
Fakat ertesi ıene iki taraf ara· 

sında gene harp koptu. Ve uzun 
bir zaman sürdü .. 

* * * 
1921 senesinin yaz mevsiminde 

iki odadır • 
Kuınkapr Nişancasr Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 
Bitiıiğindeki 7 No. ya müracaat. 

İngilizler Kahirede, hariciye na • İİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİ 
zırı Mister Çurçilin riyaseti altın· 
da bir kongre toplıyarak Şerif Hü Satılık irat 
seyinin oğlu Şerif Faysalı lrak Galatada altında üç dükkanı 
krallığına getirmeyi kararlaıtırdı· bulunan on üç odalı kargir bina 
lar. satılıktır. Galata rıhtımında Sela· 

Bu kongrenin (Kahire) de top· nik kıraathanesinde Sabita Efen • 
!andığı sırada Necidin merkezi 0 • diye müracaat (2386) 
lan Riyazda da bir kongre toplan- .. - - 1111111111111

- .. 
1
-111••--• -

dı. Ve Necit emirine "Sultan un· güzeldi. Fakat Asirin dağlan sa. 
vanını vermeyi kararlaştırdı:' Me· r~dır. Aıir halk~, arapların mede· 
lik Abdülaziz, bu kararı İngiltere- nıyetten en uzagıdır. 

Merkezi Adapazarı 
lıtanbul §ubeıi: Dördüncü Vakıf han 

kat Tel: 22042 
Komisyon ve ticaret kıımı: Tel: 23623 

zemin 

Galataşubesi Tel: 43201 
Üsküdar ıubeıi Tel: 60590 
ltimadı Milli Tel: 41937 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö

yük, Bursa, Düzce, Eıkitehir1 Hendek, hmir, Ka • 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpa,a Gala· 
t_a, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdai, 
Uslrüdar, Yeniıehir. 

Müıait tartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu
at f aizlrei ınüdüriyetle görütülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti· 
cariye sah§ına delalet eder. 

nin lraktaki fevkalade komiserine Asir halkı Vahabiliğin müessisi 
bildirerek İngilterece bu şekilde zamanında onun mezhebini kabul 
tanınmayı istedi. İngiltere fevka • etmişti. Onun camileri aon derece 
iade komiseri onun talebini kabul sadedir. Mezarlarının üzerinde 

ettikten batk:J. Şerif Faysalın da kubbeler yoktur. (Jtı•mad &.I •ııA) 
Irak meliki seçildiğini bildridi. Asirin merkezi olan Ebha, de • 1 ~ .. ı 1 •Kendi sigortasıdır 

,. ,. * nizden 3700 kadem yükseklikte • ' ı 
Reıit oğulları ile Süut oğulları di~ Onunclrahnda eskidenbiri·J=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

arasındaki harp devam etmektey· birleriyle döğüşen kabileler ika • Emniyet - İdare - Rahat ve Kolaylık iıterıcniı: 
di. Süudun askerleri "Hail., i mu- met ederdi. En son sistem ayarlı fitil tertibatlı 
hasara etmitler, 1921 senesinin tef Süut oğlu Abdülaziz 1921 se •

1 

DEMON 144 Petrol ocaklarını tercih ediniz:. 
rininnisinde Hail sukut etmi,ti. nesinde burası ile meşgul oldu ve Mavi alevini istediğiniz derecede ayar edebilirsiniz. 

b l · k · d" Bütün kuvvetile yandıg~ ı zaman aaatte l 00 gram 
Bu suretle Reşit ogv ullarmın salta· urasını e e geçırme ııte ı. petrol yakar. Fiatı yalnız 260 Kuruıtur. 

n~tI Ylklıdl Ve buranın h ... lkı su··ut Hailin sukutu ile Reşit oğulları Sat 1 • ... ı' yer erı: Umum Türkiye için yegane dcpo-
oğullarma iltihak ettiler. bertaraf edildikten sonra Süut oğ· su Dejö Giyarmati 1stanbulda Kuru kahveci hanında 

• • 
Arabistan yarımadasının en gü 

zel yerlerinden biri Asirc\ir. Ara.· 
bistanın çoğu beyaban olduğu ha!. 
de Asirin dağları yemyeşildir. Bu· 
rada, sular bol, ağaçlar çok, h:ıva 

lu Fayıal, 10.000 kişilik bir or • No. 21 ve Galatada M h 
dunun başında Asire karşı hare • a mudiye caddesi No. 24 ~ Per9embe ~· 
ket etti ve muvaffak oldu. 1923 No. 19 Beyoğlunda: Balık pazar Kristal mağazası. lstanbulda ., 

senesinde buraları da Süut oğlu • 
nun salt:matma girmiıti. 

ömer Rıza 

taırada DEMON ocakları satmak iıtiyen toptancılar depomuza 

ra:-aat t:det;lirler. 

Tu .. rkı·yede Yapıldıg""' 1 Halde "Avrupa mam~labdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli 
podra, krem, lavanta ve kolonyalanna aldanmayınız: 

Hı·ıesı·z Saf ve Tabı."ı mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği HASAN 
kolonyasına, HASAN /avanta ve losyon/arına, HASAN 8abunları, HASAN 

ıürme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve şabununa 
'fe~cihen utimal ediniz. 


