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Misyonerler çocuklarımıza 
• din kitabı dağıtıyor 

laik 1 ürkiye Cümhuriqefi dahilin
de din propagandası yapamıqacak

ları bu efendi/ere anlatılmalı 

.. 

şikayette bulundu. Okuyucumu -
zun bize verdiği . 'bro!Ür11 ü bay • 
ret ve teessürle tetkik ettik. Bu, 
misyoner papaslar tarafın -
dan hıriıtiy:ınlık propagan • 
daıı yapmak için tertip edilmiş ve 
Selamet matbaasında baıılmı§ "Al 
lahnedir? 11 isminde bir küçük e • 
serdir. 

Bu kitapçıkta incilin türkçeye 
tercüme edilmit küçük ibareleri 
var; bunl~ır kısımlara ayrılmıftır . 

Biz hıriıtiyanlık propagandası 
yapmak için çocuklarımızın elle -
rine tevzi edilen bu kitapçığın 

Türkiyede basılıp daiıtılabilme -
( Devamı 7 nci aayıfada ) 

Her kafadan başka bir 
ses çıkıyor 

. .. 

M ;//r 
LiberaJlar 

, Milli] 
J ~ç. ;/er.' 

Havalar ıngilteredc, birbirine zıt menfaatleri ve gayeleri olan fırkaların 
. Köprü Uzerinde daAıtllan kitaplardan biri "milli fırka,, ünvanile birleşmek arzularım, bir Bolşevik karikatü-

Bu sbah math:ıamıza bir oku-ı rüden geçen oğlunun eline sıkış- Ç"-'t · l"" l 6.SO risti böyle tasvir ediyor. 
~c.u ld" o·· k k.. ı b" l k. b ·· t k ı,. çıge azım o an nıu.:z ge ı. un a şam op • tırı mış ır e ıta ı goı erere • • ., Eksik kalan meb'uıları tamamla- 1 
~ mılımetre yagmurdan 5 mak için lngilterede yapılan bir kaç 

U•• •• k M·ıı 1 M ı· . d milimetresi gaidı intihapta muhafauklrlarin partiyi kay-u J C CC )$)0 e Son günlerde hava çok kurak bettikleri ,örüldü İktidar mevkiinde 
bulunan hlikftmete karşı hoşnutsuzlu-

b •• t •• k • ve aıcak gidiyordu. Şerbetçilere ğun kuvvetlenmiş olması bütün serma-
U çe muza eresı gün doğmu,, buzlu içecek •arfiya- yedar tcşekküıı~ri korkutma~~adır. 

tı hayli artmıftı. Plajlara gidenler, Sağ fırkaları teşkıl eden İngilizler, 

~ nhillerde denize girenler de gö • şimdiki milli hükumetin istinatgahını 
A ı· d•• Mı· Gu··mru··k, Dahı·- ··1· d sağlamlaıbrmakistiyortar.Onun da. \;C IS Un a ıye ru iıyor u. Hava dün aı..·ama dogw 

1
, A! yandığı muhafazakfir, milli liberal, mil-
hı M tb E • t J d ru poyraza çevirdi ve tiddetli bir li itçi (yani Mak Donald) fırkalarını 
.1 e, a uat, mnı ye ve an arma rüzgar esmeye, gece yanına doğ- bir tek "milli fırka,. olarak birleştirmek 

b . . l . . k a bul ru da yağmur yağmıya batl:ıdı. gayesini güdenler zuhur etmiştir. utçe erını etti Yağmur sabah dokuza kadar Fakat bu emel nasıl husule gelccek-

da Halil Bey (İzmir) 
şunları söyledi: 

devam etti. Yağan yağmurun tir? Birleşmesi mevzuu bahsolan yu
söz alarak miktarı anc:ık bet milimetredir. karda saydığımız fırka müntesipleri a

dar menfaat ve emel zıddiyeti vardır. 
Evvela, İmparatorluğun vahdeti me 

selesinden başlayalım. 
1932 senesinde Ottav anla§maaınrn 

imzalanması üzerine, bütün İngiliz mat 
buatı "İmparatorluk ailemizin efradı, 
bakınız, aralarında nasıl uzlaşıyor!,, 

diye, fevkalade sevinmişti: Halbuki, 
şimdi. ekser Dominyon ve müstemle· 
kelerde merkezden kopup ayrılma ce
reyanları yeniden kuvvetlenmiştir. İn· 
giliz matbuatı, bu meseleyi ancak "İm
paratorluk dahilinde bir gerginlik .. di
ye tavsif ediyorlarsa da Sovyet matbu
atı işin pek ehemmiyetli olduğunu ya-
zıyor. 

(Devamı 2 inci Sayfada siyaset sütu
nunda) 

~ A.nkara, 28 (Hususi) - B. M. 
~~ bugün saat onda toplanmış ve 

l'l celse aktetmiştir. 
iı ~eis Vekili Esat Beyin reiıli
~~deki birinci celsede Devlet de-

- Mali layihaları henüz :ıldık. 
Tetkik edemedik. Heyeti umumi
ye hakkında encümenlerin izahat 
vermesini rica ederim. 

rasında, sayılmakla tükenmiyecek ka
Ha va kapalıdır. Rasathane hava· 
mn düulme~ ~z ~ttu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

haber vermektedir. ''Balkan mıAsakı yaratıcı 
l>j>Otıarı ve limanları işletme u
~i idaresi memurlarının tekaüt 
\ dığına dair kanun layihasını 
\ ~akere ve kabul etmiş ve huğ -
>ı~ koruma hakkınd~ kanun la
~ ~3•nın müzakeresıne başlan-

Ref:k Şevket Bey bu talebe iş
tirak etti. Bunun üzerine encü -
men mazbata muharriri ls.m:ıil 
Bey (Şebinkarahisar) layihanın 
ana hatlarını anlattı. S:ıit Aziz 
Bey (Kayseri): "Birinci nevi un-

Yaptığımız tahkikata göre, 

latan bul ve cıvarında yağmura b • h ı k • ı d • 
ihtiyaç vardır. Her aene Ninn Jr meı• a e teş ) e ıyor '' 
ve Mayıs aylarında 750 - 800 

ı 

milimetre yağmur yağarken bu 

ltıır. 

layihanın müzakeresi esnasın (Devamı 7 nci sayıfada) 

Sivas - Erzurum hattı 
dahili istikraz li yihası 

sene üç aydan beri yağmur yağ
bilmesi için esgari 650 milimetre 
yağmur yağma11 lazımdır. Bir 
zrraat mütehauıaı yazdan evvel 
bu mevsimde yağmur yağması· 
nın fayd:ısı olacağı, mevsim geç· 
tikten sonra yağacak yağmurla
rın hiç bir faydaaı olmıyacağını 
ıöylemit tir. 

~tikraz yüzde yedi faizli olacak ve Büyük deniz gezin
tisi programı 

yirmi senede ifa edilecektir 
Gazetemizin 8 Haziran 934 

Cuma günü Akay idaresinin ( Ka· 
lamıı) vapurile yapacağı büyük 
deniz gezintisi programını aşağıya 
yazıyoruz: 

~~~~llkara, 29 (Hususi) - Sıvas -
l~~turn hnttı inşaatı için aktedi
~lt~.dahi~i istikraz layihasının 
\, 

1 trıaddesinde "Hasıhtı Si -
~il~ trıurum hattı inıasına tahsis 
~ta ~k suretiyle sene!ik faiz ve 
\~ttı':Ye yekununu yüzde yedi ol
'ilı. "e İtibar kıymeti her ıene on 
't "()n ı· t\~d • ırayı geçmemek ve yirmi 
~~ e _ıtfa edilmek üzere az:ımi 
tr t'ttılyon liralık hamiline mu -

~l ~t tahvil ihracı suretiyle da • 
ltijL -1~ ı· k"}" IQ'az CLAUDC ma ıye ve ı ı 

mezundur 11 denilmektedir. 
Diğer maddeler de §Öyledir: 

Madde 2 - Bu istikraz t:ıhvil • 
l~rinin itibari kıymetleri ile ihraç 
fiatları arasındaki farkı da ihraç 
muamelesi için yapıb.cak her tür
lü masraflar yekunu itibari mikta· 
rı baliğinin yüzde sekizini geçe • 
mez. 

Vapur sabah saat tam 8,5 ta 
Köprüden hareket edecek urasile 
Üsküdar, Kadıköy, Büyükadaya 
uğradıktan sonra saat 11,20 de Ya 
lovaya varacaktır. 

Madde 3 - Bu istikrazın ihraç Gezintimize i!tirak edenler Ya-
şartları tediye ıervi.leri ikramiye lovada saat (18) e kadar kalacak
ve itfa planları maliye vekiletiyle lardır. 

,(Devctmr 7 nci say,ıfada). ı .(Devamı 7 nci ••Yılada) 

Mösyö Çaldaris Selanik nutkunda 
muhaliflerin bütün itirazlarına 
şiddetle mukabelede bulundu 

Yunanistanın harp limanı olan Faleron 

Atina, 29 (A. A.) - Baıvekil resi altındaki hükUmetin iktidar 
M. Çaldaris pazar günü Selanikte mevkiine geldiği zamandan beri 
büyük bir ıiy.:ııi nut.llk söylemiş - yapmıt olduğu icraat hakkında in 
tir. Mumaileyh bu nutkunda ida- ,(Devamı 7 nci aayıfada)' 
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Rus yanın Akvam Cemiyetine girmesi 
için Fransa teşebbüste bulunuyor 

Eğer Rusyaya daimi azalık verilecek olursa 
daimi azalıktan çekilmek istiyor 

Lehistan 
• 

Paris, 28 (A.A) - M. Barthu, 
mecliste Sovyet Rusyanın Millet· 
ler Cemiyetine girmesi ve bunun 
üzerine Lehistanın cemiyette dai· 
mi azalık istemesi ihtimalinden 
bahsederken daimi azalık adedi
nin ve bu nisbette de tecdit edilen 
azalıklarm miktarını tezyit eden 

bir hal tarzı imkanını derpif et
miştir. Bununla beraber buna Ar
jantin tarafından itiraz edilmesi 
muhtemel olduğundan Fransanın 

bütün daimi azalıklarının kaldırıl
masını teklif edeceğinden de bah
sedilmektedir. 

Fakat böyle bir değiıiklikte bil· 

hassa ltalyanın muhalefetine ma· 
ruz kalacaktır. 

Yelkenli tayyare Akvam cemiyeti 
tecrübesi yapılıyor neye kararverecek 

Buna binaen daimi azalıklar 

meselesinin heyeti murahhasaları 
taraf rndan ciddi bir tetkike tabi 
tutulmağa layık olduğu beyan edil 
metkedir. Filhakika Fransanın Le 
histana verdiği teminat haricinde 
olarak Slav alemi cihetinde Sovyet 
Rusyanın rakibi olan Lehistan 
Sovyet Rusyaya daimi azalık ve· 
rildiği takdirde kendisine veril· 
mesini kabul etmiyecek ve Millet· 

Berlin, 29 (A.A) - Gazeteler 
dün kara ormanda kain Hornigrin 
de dağından hareket etmİ§ olan 
yelkenli tayyareci Hoffmann'ın 

bet saat 20 dakika zarfında 180 
kilometre katettikten sonra dün 
akşam Fransada Montebeliard'a 
inmiş olduğunu haber veriyorlar. 

Devlet demir yolları 
Ankara, 29 (Hususi) - Dev

let clemiryolarş tarife reisi Muhtar 
Beyin yerine ticaret müdürü umu
misi Naki Beyin tayin edileceği 
rivayet edilmektedir. 

Menkul servetler kanunu 
Ankara, 29 (Hususi) - Hüku

metin menkul servetler hakkında
ki kanun layihası üzerinde bir 
müddet daha tetkikat yapacağı 

anlaşılmaktadır. 

Gümü ~hanede hazırlık 
Gümüthane, 29 (A.A) - lran 

Şnhı Hazretlerinin seyahatleri mü 
n<l::cbctiyle şehrimizde fevkalade 
hnzulıklar yapılmaktadır. 

Salih paşa geliyor 
Sarıkamı§, 29 (Hunusi) - Ko

lordu kumandanı Salih Paşa Sarı· 
kamıştan hususi trenle hareket et
li. Refakatinde profesör Nissen ve 
op~ratör M. Kemal Bey gelmeden 
lrnndisine muvaffakıyetli bir ame· 
liy .t yapan doktor yüzbaşı Fehmi 
Bey de bulunmaktadır. 

Pa§ayı bütün Sarıkamış halkı 
uğurlamı§hr. Kendisi Batum tari· 
kile lstanbula gitmektedir. 

Romanyada buhran 
Bükreş, 28 (A.A.) - Anadolu 

njar.sının Balkan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Bugün öğleden sonra kralla bir 
mülakattan çıkan başvekil M. Ta· 
tarcsko, gazetecilerin sorduğu su· 
allere cevaben, hükumetin devlet 
işlerini tedvire devam ettiği ceva· 
hını vermiştir. Aynı zamanda Ra· 
dor ajansı tarafından matbuata ve 
rilen bir tebliğde hük\ımetin çeki
leceği ıayiaları tekzip olunmuş • 
tur. 

Kralla ba§vekilin bugünkü mü· 
lakatmdan sonra hükumet maha -
filinde nikbinlik hasıl olmakla be
raber, hükümdarla başvekil ara· 
ıında evvelden tekarrür ettirilmiş 
olan yarınki mülakattan vazgeçil
mit değildir. Buhranın kabinece 
bazı tadilat ile geçiştirilmesi ih -
timalinin kuvvetlendiği bu akşam 
söylerunekte idi. 

Bu havadis bir kaç gündenberi 
Bükre§ siyast mahafilindeki sıkın· 

t!lı havayı az çok düzeltmi' gibi 
c:Mr. 

• 

Londra, 28 (A.A)-Diğer mem ler Cemiyeti bir aza kazanırken 
leketlerde olduğu gibi lngilterede diğer birini kaybetmek tehlikesine 
de efkarı umumiyenin bütün ala- maruz kalacaktır. 
kası bu hafta içerisinde Cenevrede ·------
cereyan edecek olan hadisatı bek
lemektir. 

Silahları bırakma konferansı ilk 
açıldığı zaman herkeıin gönlünde 
doğan parlak ümitler son iki sene , 
denberi yekdiğerini takip eden ıu· 
kutu h'.lyaller dolayısıyle azalmıı 
ve nikbinlik eski şiddetini kaybet
miştir. 

Bu nikbinliği henüz mu haf aza 
edenlerin kanaatine göre konfe· 
ransın suya. düşmek tehlikesi art· 
mıt olmakla beraber, milletler, 
şimdi bile azami gayret gösterdik
leri takdirde bu tehlikenin önüne 
geçebileceklerdir. 

Konferansın akıbeti herhalde 
bu hafta içersinde belli olacaktır. 

İngiltere, Fransa, Sovyet, Tür· 
kiye, Polonya, Belçika, Küçük iti
laf İskandinavya, Baltık ve Yuna· 
nistan Hariciye Nazırlarının hep 
birden Cenevrede bulunmaları, 
meselenin ehemmiyetle derpiş e
dildiğine delildir. 

Togo ölüyor 
Tokyo, 28 (A.A) - Japon -

Rus muharebesinde büyük bir töh· 
ret kazanıp Japonyanın Nelıonu 

diye maruf olan Amiral Togo gırt
lak kanserinden ümitsiz bir halde
hastadır. 

İmparator ile Prens Şişibo mil

letin se-vgi duygularını mumailey
he bildirmişler ve bazı hediyelerle 
hatırın. 5ordurmuılardır. 

Pahalılıkla ınücadele 
Ankara, 29 (Husuıi) - Mecli

ıin dünkü içtimaında bütçe müza
kere edilirken bir çok hatipler 
söz alarak hayat pahalılığı ile mü· 
cadele etmek zaruretinden bah
setmi~lerdir. 

Bu mesele ile İktisat ve Dahili
ye Vekaletlerinin me§gul olmaları 

beklenmekte, bu bahiste belediye
lere de mühim vazifeler terettüp 

ettiği anla,ılmaktadır. 
Bu münasebetle Şükrü Kaya B. 

söz alarak ıon zamanlarda açılan 
pazarlardan ve bunların teşmili 
lüzumundan bahsetmittir. 

Yunan bahriyesinde 
Atina, 28 (Hususi) - Büyük 

bahri komisyonun verdiği karar 
üzerine Leontes tipinde iki açık de 
niz torpido muhribi yaptırılacak • 

lıT. 

Ayrıca sekiz torpido muhribi 11-

marlanacağına dair çıkan haberin 
doğru olmadığı resmen bildirili· 
yor • 

·. SİYASET 
. . . 

Her kafadan başka 
bir ses çıkıyor 

(Ba~ tarafı 1 nci uyıfada) 
Zaten bugün, meb'usan ekseriyetini 

haiz bulunan muhafazak~r fırka, ne 
harici, ne dahili siyasette vahdet arzet
miyor. Bu teşekkülün içinde muhtelif 
cereyanlar var. HükQmet erkim ara
smda da anlaıamamazlrklar, sayılmak
la tükenmiyecek kadar çoktur: Dev
letlerin silahsızlanması, Almanyanm 
sil!hlanma metalibi, Hint kanunu Esa
sisi, ayrı ayrı ihtil!f zeminlerini teşkil 
ediyor. Ziraat Nazırı Elliot çiftçileri 111-

yanet için himaye usulünUn 9iddetlen
dirilmesini istiyor. Ticaret Nazırı ta· 
cirlerle bahriyelilerin menafiini dUşil
nerek himayeci usulün terkedilmesini, 
dünya piyasasile geni§ mikyasta mü
nasebete girişilmesini propaganda edi
yor. 

Londra ile Dominyonlar arasında, 

bugilnkü İngilterenin ana siyaseti olan 
himayecilik bahsine dair mUnakaşalar 
oluyor. "Taymis,. gazeteıi, ııkıntınm 

fazla istihsalden değil az istihtakten 
doğduğuna Dominyonlan inandımıağa 
çalışıyor ve onlara, kendi dahillerinde 
pazarlar yaratmak için çare aramaları· 
nı taıiye ediyor. 

Bütün bunların üzerine işsizliği de 
ilave ediniz ... İngilterede memnun ol
mıyanların adedi gittikçe artıyor ve 
bugilnkU hükQmete zahir olan fırkalar 
intihabatta kaybediyor. Muhafazakar
lar, onların kuyruğuna takılan milli İ§· 
çiler (Mak Donald) ve milli liberaller 
(Con Saymon), milleti, birliğe davete
diyor. Baldvin, şimdiki hükumetin bü
tün fikirleri birleştirdiğine dair mün
tchipleri ikna etmek istiyor. Dahiliye 
Nazırı lnskip bu fikir ve menfaat itti
hadını ( !) "milli fnka,. isimli yepyeni 
bir fırkanm bayrağı altında birleştir

meyi açıkça tavsiye ediyor. Daha az a
cul olan arkadaşları, bunun için henüz 
vakit gelmediğini söylüyorlar. "Milli 
!ırka,. fikrinin yavaş yavaı ol_gunlaıa· 
cağını ve bunun cebir ve şiddet tatbiki
ne hacet kalmaksızın husul bulacağını 
umuyorlar. Bu müttehit fırka, şimdi. 
muhafazakarların en güzel hulyası ha
line gelmiştir. 

Cümlelerini tarta tarta kullanan 
0 Taymis,, bile "köhnemiş fırka an'ane· 
lerine boyun iğmekten., artık vaz ge
çilmesini, sağlam bir "milli,. cephe te
sis edilmesini teklif ve tavsiye ediyor. 

Muhafazakarlar, imdilik Bald-
vin-Mak Donald hük\ımetini ipka et
mekle beraber, tez ilcrliyen umumi 
memnuniydsizlik ve menafi gerginliği 
ile mücadele için. eski usul "demokrat,, 
usullerden sarfınazar olunrnasını tav
siye ediyorlar. 

Dünyanın her yerinde nasıl cezri 
rejim değişiklikleri oluyorsa, İngiltere
ntn buna doğru yürüdüğü bUtün bu 
lrahattan anla§ılmaktadır. 

Ulu Gaziniıl Samsuna 
ayak bastığı gün 

19 mayıs her sene olduğu gibi bu 
sene de büyük merasimle kutlulandı 

Samsun, (Hususi) - Samsu -
nun en büyük bayramı 19 Mayıs 
fevkalade merasimle ve heyecan
lı tezahürlerle kutlulandı. MHietin 
kararan taliini değiştiren, yeni biı 

tarih yaratan büyük kurtarıcı on 
beı sene evvel bugün Samsuna a • 
yak baımıftı. Bu ıerefli hatıranın 
yıl dönümü cand:ın bir coşkunluk 
içinde bütün bir gece ve gündüz 
devam etti.. Yapılanları kısaca I 
şöyle hulasa edebiliriz: 1 

Sabahtan aıkerler, mektepliler, , 
spor teşekkülleri, esnaf cemiyetle· 
ri, memurlar ve halk kendilerine 
bhsiı edilen yerde toplanmış; on 
binlerle ifade edilebilen bir kala • 
balık halinde muayyen dakikaya 
intizar ediyorlardı. 

Saat ona beş var; lim:ındaki va· 
purlar, istasyondaki lokomotifler , 
fabrikalar, saat kulesi hep birden 
düdüklerini çalmıya başladılar. 
kulakları yırtan bu kuvvetli ıes • 
ler uzun uzun devam ederken sa • 
kin ve mavi deniz üzerinde kırmızı 
bayraklarla süslü motörlerin yak· 
laıtığt görülüyordu. Nih:ıyet tari· 
hi iskele önünde bir kalabalık; en 
büyük motörden Gazi Hazretleri • 
nin büstü genç zabit kumandasın· 
daki bir manga askerler Samsuna 
:ıyak basıyordu. 

Rütüu haılo.r iskelenin park ci · 
helini kapatan siyah perdeye çev • 
rilmiı, bütün gözler o siyah nokta· 
ya dikilmitti, sabırsızlıkla ve he • 
yecanlı bir intizarla bir fey bek • 
liyorlardı. Evet, o geliyordu, en 
büyüğümüz, kurtaranımız, yol gös. 
terenimiz geliyordu. Genç, ate§li 
zibat; milletin bahtini karartmak 
istiyen siyah perdeyi bir hamlede 
yırttı; gökteki hakiki güneşten da· 
ha kuvvetli bir günet doğdu: Mus• 
tafa Kem::ıl görünmüttü. 

Bir alkış tufanı perde perde ' 
yükseldi, toplarla selamlandı; fır · I 
ka bandosu milli martı çaldı. Büs· 
tü tatıyan bir grup askere bütün 
mekteplerden kız ve erkek ikişer 
talebe ile izci ve sporculardan te • 
ıekkül eden heyet te iltihak ede· 
rek büstü birinci kürsünün yanına 
koydular. 

Buradaki üçüncü kürsüde Saınsu • 
nun değerli hatibi maarif müdiirÜ 
Cemal Gültekin Bey memleket n•· 
mına söylediği heyecanlı ve güzel 
bir nutukla uzun uzun alkı§landı · 

Nutuklard:ın sonra geçit resıııi 
başlandı. Asker, jandarma, pali•ı 
itfaiye, izciler, lise, ticaret, ort• 
ve ilk mektepler, spor klüplel'i, e•· 
mıf cemiyetleri, köy atlıları biribİ• 
rini takiben gectiler. 

Alay, Kazım~a§a caddesini takİ 
ben her taraftan alkıt lar toplıy• • 
rak belediye önüne geldi; burad• 
belediye namına söylenen nutuk' 
tan sonra G:ızi evine ve Halkevil11 

gidildi; burada da muhtelif tez•' 
hürat yapılarak sabah merasinıiııe 
nihayet verildi. 
Öğleden sonr.:ı HaJkevi salonuıı· 

da -biri İstanbul talebe birliği • 
nin murahhası tarafından- ikİ 
konferans verilerek Park ve Su • 
b&§ı meydanında radyo ile h,11'• 
dinletildi. 

Ayrıca Belediye ve Cümhuriytl 
meydanlarında davullu zurnalı ei· 
lenceler; kotu sahasında avcıh1' 
ve binicilik yurdu tarafından :rrıii: 
tenevvi müsabakalar, Fenerde~' 
stadyumda muhtelif maçlar .r-Pik 
mıştır. Bütün bu eğlencelere he. 
meccanen davet edilmit ve be~e .. 
Jiy.;; lcu afıncl"n ,l\ıtct:ıı lA,., hmoıııı. • 
talar ikram edilmittir. 1, 

Gece tezahüratı da çok güzel.~ 
h k k1 d .. k··1ı- :·ı ct1lr' 

muş, alk so a ara o u • "' • 

Resmi daireler, takl ;n"
1
; 

edilmi• karada ve denizC:e fent 
~· ~e 

alayları tertip edil.mittir. Asker, • 
esnaf cemiyetleri ellerinde nıef 1' • e 
leler, önlerinde fırka bandosıY 
bütün şehri dola§mı§tır. 

b ··ıii" Denizdeki abya limanın u l 
motör ve sandalları fenerler .e' 

k
. tı. 

bayraklarla donanmıt olara ıt 
11 

rak etmiı, Halkevi bandoıu"~e
nağmeleri :ırasında gümrük is1'e., 
sinden başlıyarak Samsını - Sı, 
vas demiryolu iskelesine kadar~. 
h·ı· k'b y ... 'd' el1J11t ı ı ta ı en agır agır gı ıp g fi-
ler; Gazi iskelesinden de ha"• 

ıekleri :ıtılmı§tır. 11 
Bugünün ~erefine Halk fır1':ıı 

sa,onlarında saat 22 de ba!lı~,f 
"Şükran balosu,, sabaha 1'• 

Burada liae talebesinden Naci 

Ef d
. "G · S ı ı neı'e içinde devam etmi!tir~ ~ 

en ı: azı amsuna nası ge • ~· 

dl.'·,, diye heyecanlı bir hitabede ~. --~~~~~~~~~""' 
bulundu ve sözünü töyle bitirdi: Eczacılar klübü 11r 
"Mushfa Kemali bize Allah gön· Bugün ıaat on dörtte "E~"p · 
dermedi, Mustafa Kemal lsa gibi, Y..lübü" kongresi toplanacaktır. 1'~ıi 

lanma yeri Galatasaraylılar Cefl1' e<' 
Musa gibi ge~medi, Muhammet gi· binaııdır. Toplanmaya latanbulda ~il~ 
bi de gelmedi; Mustafa Kemal, cut yüz on eczahanenin müme••1 

Mustafa Kemal olarak geldi., , iıtirak edeceklerdir. 

Bundan sonr:ı büst, parkı taki • 
ben gençliğin elleri üzerinde ikinci 
küraünü önüne getirildi. Bura· 
da orta metkep muallimlerinden 
Farz iye Hanım halk namına bir 
hitabede bulunarak 19 m:ıyısın e .' 
hemmiyetini ve memleketin geçir· 
diği kara günleri izah etti. 

Alkıtlala biten bu nutuktan 

sonra büst, büyük abidenin ÖnÜnE 
konarak Halkevi bandosu tarafın· 
dan lstikli.;l marıı çalındı ve muh 
telif tetekküllerle müesseıeler ta · 
raf mdan hazırlanan yirmiden faz. 
ı~ çelenk Gazi abidesine konuldu. 

Tıp encümeninde 
Türkiye Tıp encümeninden: I 

E .. " h . ·•·fi JI ncumen umumı eyeb "'"-,o v 

otuzuncu Çarıamba günü ıaat l~tıf 
Etıbba odaıı salonunda toplan• ,,/ 

Aza tarafından takdim edilec:elı (f 
alar üzerinde konuıulduktan soıır' (,ı' 
man Şerafcttin Bey Malaryad•11 ':,ıı ' 
vellit dumuri kebet teıenunuu ~ .. ,,! 
allim Dr. Kemal Hüıeyin BeY• ".-lil' 

·ı . . ıs• , 
kı ~z baııllemeıi ve Levinsteııı .,.,ııı 
basıl laharriıi üzerine tebliğaU• ,_;.fi 

" ..... '!' nacaktır. İçtimadan ıonra iS 1,r~ 1 

birlikte müıterek yemek yiyece~ 
" ni toplantıya arzu eden it 

tc ,ıif edebilirler. 
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~enim q,ö.rilşüm: 
......__, _._,3- tws -- -

lstanbulu kötüle- ölen bir şöhret 
-~ 

lllek yurdun güzel- } • ) • • A t• 
ıitini bozmaktır! Dokuz sene evve ış enmış cınaye ın 

Ajans haberlerinin bildirdiğine 
göre Çutima kahramanı Amiral 
Togo ölüm döteğinde bulunuyor. 
Bugünkü satvetli Japonyanın te· 
melini atanlardan biri daha, mev· 
cutlar arasından aıyrılıyor demek· 
tir. 

Dütüncem bir türlü fUDU almı· 
yor: Adı oldukça tarunmı§ birkaç 
yazıcı, lstanbulu boyuna kötüle • 
ıneğe çabalar; Tihlk yurdunun bu 
glbel bucağım lekelemeğe uğra
tır, durur .. Sözde, burası küflen
ıniı duypların, kara dütüncelerin 
barındığı yermif .. Ankarada yeni
lik diye ne yapılmak istenirse, Js
bnbul tersini dilermif .. 

maznunlarından biri yakalandı 
Kırmacı oğullarından Hüseyin oğlu Ali Y alovada bir 
köyde bulunarak dün şehrimize getirilmiştir. Diğer 

maznun da bugün getirilecektir 
Dediğim bir iki yazıcı, boyuna Sirkecideki "Sarıtaban,, oteliJ 

bunu ileri sürmek, ortalığa bu cinayetinin tahkikabru, k11men 
korkunç düt ünceyi at damak kay • polis, kısmen müddeiumumilik ya 
ıuıundadır .. Tutturmuılar, gidi • pıyor. 

kırmacı oğullarından Hüseyin! lar cinayet mahkemesinde muha· 
oilu Ali son günlere kadar Pen • keme edilmiıler, neticede beraet 
dikte bulunuyormuı. Son günler • etmiılerdir. 

Amiral Togo çocukluk zamanı· 
mızın büyük kahramanı idi. Batta 
Mikado "Mütsü Hito, olmak üze
re Ayama, Kuroki, Oku, Noci isim 
leri ile beraber Toro'nun ismi bü
tün dudaklarda gezer, Çuıima da 
muazzam Ruı filosunu y~ eden 
bu kahramanın iamini aöylerken 
kalplerimiz gurur ve sevinçle tit • 
rerdi. 

yorlar .. Senelerce evvel Nuri efendi • 
de Y alovaya gitmif, orada yakala Dokuz ıene sonra meydana çı· 
narak dün lstanbula getirilmittir. kan bu cinayet hakkında zabıta Bunun sebebi küçük Japonların 

muazzam Ruı emperyalizmini kö· 
künden sarsmağa muvaffak olma· 
ları idi. Ruı emperyalizmi Osman 
lı •altanatının en büyük dütmanı 
olarak fikirlerde tecessüm ediyor· 
du, Bu ~altanata isabet eden her 
darbe gerek Osmanlı saltanatı 
gerekı~ Rua iıtiliaının tehlikesine 
maruz olan Asya kavimleri için 
saadet verici bir teYdi. 

N. • ? nin otelde döğülerek öldürüldüğü ıçın .. 
Haydi, diyelim, 1919. 1923 yıl· ve parası alındığı noktasından ya

lannda, burada, kurtulut döğüf • pılan bu tahkikata dün de bütün 
ınesine kartı gelen bir sürü adam gün devam edilmiıtir. 

Sorguya çekilen Ali, bu suçla tahkikatını ıüratle bitirmit ve fa. 
alikası blunmadığıni söylemittir. illeri yakalamııtır. Münire hanım 
Ayni yerde yakalanan Ali oğlu elyevm lzmirde bulunduğu için ye 
Hasan da bu sabah buraya getiri· niden ifadeıinin almmuına lü • 

çıktı. Anayurdun hatka yerlerinde Otelin o zmıanki müstecirleri lecek, ıorguya çekilecektir. zum görülmüttür. 
de onlara benziyenler yok muy· -"''""' .. """"•ıııaawwwwıwwwıowı-••111DBm .... _ Oçüncü olarak aranan Musa mqnmııınmın&11111mnııwı-•Mıı•••••• .. ----·· 

du?. Yozgat, Düzce, Konya patır· Renkli kag" ıtlar 
tıl&rıru dütünün .. Kubillyın latan· 

oilu Hüseynin bir müddet evvel Profesör Marksın 
öldüiü öirenilmittir. Bununla be 

buldan epey uzakta balta ile doi· 
.......... 1 üzerinden de çok seçme

ne • • 
ımış raber, bu cihet hakkında etraflı beyanatı 

m'16mat istenilmittir • 
Çeyrek asırdan az fazla bir za· 

man, bütün dünyada hayale gelmi 
yecek deği§iklikler olmasına yol 
açtı. Rus emperyalizmi Çar Niko • 
lanın ve ailesinin kanlan içinde 
boğulup gitti. Oımanlı saltanatı
nın adı tarihe kanıtı. Vaktile iı· 
tibdat altında inliyen bu ellerde 
timdi milli ülkülere istinat eden 
genç, dinç, gözü atiye dikilmit 
devletler kuruldu. 

di !.. 

1 staııt.uıu, battan aşa'fı, karaya 
bulaman kalkıımak yazıktır. Bu 
yapılan, Yerinde bir saldırı§ değil· 
dir ! Burası, ou .. yıl içiııde, pek de· 
iişti. 

On yıl önce de, latanbullularm 
çoğu anayurdu kaplıyan yabancı • 
lar önünde boyun eğmemiıti.. 

Hele burün, içimizden yeni bir 
ıençlik fıtkırmıtbr. İstanbul, o eı· 
ki 11Armut pİf, aizıma düt,, yaıa· 
119ından, dütünütünden uzaklq • 
IQ1,tır, Haliçde, Kazlıçepnede, Bo
iaıiçinde, bacalardan duman çı
ı;,,, r. AllDD&u.111 ıerıyı6 yaııyo· 

ruz. Üzerimize düıen vergileri ve· 
riyoruz. Büyük kurtancınm yarat
tığı bu yepyeni görünütlü, bu yep· 
yeni içli ölkeye yakııacak birer 
yurttaı olmıya uğratıp duruyoruz. 

Gel gelelim, bu birkaç tamnmıt 
Y~zıcıya bir türlü sevimli ıörüne • 
rniyoruz. Boyuna bize çıkııryor • 
lar .. Onlars, batba.t, ıunu söyle • 
ınek isterim: Bizde ölkenin ülkü· 
•üne ten gelen bir gidit görüyor • 
lana - bu gibi itler ilkönce, ken
di ar~zda gizlice konuıulur; bir 
Yurt bucaimda uygunsuzluk var· 
•a, oraya iyilik aııhmanm ne yol· 
da olacağı s8zletilir. 

T anınmıt yazıcılarımız, latan · 
bu· u, böyle, olmadığı gibi ıöıte
tir lerıe, bunun, bize dit bileyen
lerce, Muıtafa Kemsi Türkiyeai 
iç:n ten düşünce atdamıya kulla· 
ıı.ılacağını bilmeliyiz .. Karıımızda, 
l\e doğubilik~iler, ne lntellicens 
Sreviıler, neler var. 

Bunlar, el albndan bizi kötüle
lllek kayıuıiyle fÖyle diyebilir: 

"- lıte, balan, kendilerinin en 
16zü dinlenir, en inamlır yazıcıla· 

Bir huıuıt mektebin müdürü 
bakalorya imtihanlarında talebe • 
ye verilecek renkli kağıtlardan 
birkaç tanesini talebe elinde sör· 
mü§ ve bunların imtihandan ev • 
vel talebenin eline ne suretle geç· 
tiğini tahkik etmiıtir. Talebeler 
bunları bir resmi mektep talebe • 
sinden tedarik etitklerini söyle • 
mitlerdir. 

Bu mesele hakkında mauif u· 
mumi müfettiılerinden Bedri bey 
bu aabah demiıtir ki: 

"- Filhakika. böyle bir kiiıt · 
lar lutulmu§tur. Fakat yapılan tah 
kıkab söre lna kaiıtlaruı imtihan 
kağıtları olmadığı anlaıılmıftır. 

Eczacıların toplantısı 
Yüz on eczane sahibinin kur • 

Aldığımız mütemmim maluma· 
ta ıöre, cinayet 341 senesi tetrini· 
ıanisinin 26 ncı gecesi yapılmıt • 
tır. Cinayet dört ay ıonra, yani 
ayni senenin martında Sakarya 
Zafer otelinde kamarotluk yapan 
Münire hanım tarafından zabıta· 
ya ihbar edilmiıtir. Münire hanı· 
mın ihbuına ıöre, öldürülen A • 
dapazarb Nuri, dört gece mütema 
diyen otelde yatmıt ve dördüncü 
gecesi acem Sait ve hafız Ahmet 
efendi isminde iki kitinin otuz Ji. 
raaı ile cüzdanlarını çalmııtır. 
Bu iki ıpüıteri pftl'alarımn Ç!llmdı· 
iım anlayınca Nuriden ıüphelen· 
mitler ve tokatlamıya baılamıt • 
lardır. Gürültüye otelin müstecir· 
leri Hasan oğlu Ali, Ali oğlu Ha -
nn, Muıa oğlu Hüıeyin yetitmit • 

dukları eczacılar klübünün mües • lerdir. Bunlardan Kırmacı Ali Nu 
ıiıleri bugün Galatasaray klübü riyi kollarından tutmut ve arkası· 
salonunda ilk toplantıyı yapacak • na bailamıt, Sopa ile döğe, döğe 
Iardır. 

kömürlüğe indirmiılerdir. Nuri 
Bu tefek.küle Farmakologlar kömürlükte dayaktan ölmüf, son 

birliği itiraz etmektedir. Bu mü • ra da parça parça edilerek gö • 
nasebetle bugünkü topl~ntının mülmüıtür. 
münakatalı olacağı anlatılıyor. Münire hanımın ihban üzerine 

Hilaliahmer haftası tahkikata geçilmiı, Nurinin otelde 
23 mayısla baılıyan Hililiah • ayakkabdan bulunmuf, maznun-

mer haftuı yarın bitecektir. Bir - "-----

haf.ta zarfında Hilaliah~er. c~i • Dii'9 L l .1 T ıı 
yetıne hayli aza kaydedılmııtır. __.....,, 

o 1 

San'at mektebinde Sazendenin ~ocu§u 
Üsküdar ve Selçuk kız ıan'at Robert kollej idare müdürü Ar 

mektepleri •on sınıf talebesinin ıenak efen dinin idaresindeki 527 
.ne2uniyet iıntihsnları bitmiıtir. 1- numaralı hususi otomobil, dün Ar
ki mektep talebeıi bir arada imti· navutköyünde sazende Hayık efen 
han edilmi§tir. Selçuk kız aan'at dinin çocuğuna çırparak yarala • 
mektebinden on ıekiz, Oıküdar mııtır. Arıenak efendi yakalana • 
kız san'at mektebinden yirmi iki rak hakkında takibata baılanmıf· 
talebe imtihana girmittir. br. 

Tasdik edildi Havlu Cjaldı 
l'1 aöylüyor: Onuncu yılda bile, Milli Türk Talebe Birliğinin 
Yeni Türkiye bütünlüğiine kavu • kooperatifi taıdika iktıran etmit • 
laınadr. laıtanbul, Ankaraya dir • tir. 

ttlc çeririyormuı; biribirleriyle ----.......... =---··--.. ·· 
Tütün gümrüğü önünde y.J.t • 

makta olan dalgıç kayığından bir 
paket havlu çalan ameleden Ali 
yakalanmıttır. 

~İr Wrlü kaynqamıyorlanmt !,, 
inanın, bunu cliyorlardır da .. 
Ahnanyada Naziler, aralann • 

dalti zmlblan, dırıltılan ört baı 
etııae1e, bir anlap.mamazlıklan 
)olma., gibi gösterme,.,, bütün öl· 
lce, liopmu, ayrılmaz bir bütün· 
lillcınu1 gibi ç.almı satmıya çabalı· 
l'orlar .. Bizde ise, anayurdun An· 
ıc-raaiyle lzmiri, Edirnesiyle Is· 
~lu arasında ıu 11zmadığı a· 
r~ıı .ortadayken, tutuyoruz, yok 
&te.nliuı §Öyle kötülükler gözler • 
~~, de, böyle için için homurda • 
~ıt da •• . 

Bu ne demek? .. Bu, kendi ala· 
cnnızm dallarını kendimizin bal· 
talaınasıdır •. · 

Gözden kaçmasın, ıereii ıibi 
kulak aç.ılım diye yazıyoruz! 

(Vl-nO) 

Bu, üçüncü Oz Türkçe yazım· 
dn·. 

Diinkü yazımda da, iki yanlış 
vardı: "Diğerleri,, ile "Hiç,, ..• Bi
rincisi "Almanyada,, olacaktı; i
kincisi ic:e, büsbütün kalkacaktı .. 
Unutulduğu için bağışlansın. 

(V. • N.). , 

Erik ~ahyordu 

Dün gece Zeyrek c3mİİ a vluıu· 
na girerek orada bulunan ibrikle· 
ri çalmak istiyen Ramazan ismin· 
de biri cürmü methut halinde ya· 
kalanm19tır. 

Çocu§a Cjarptı 
Şoför Saimin id:ıreaindeki 1754 

numaralı otomobil, dün akıam 
Harbiyeden ıeçmekte olan 14 yaf 
larmda Y ervant iamindeki çocu -
ğa çarpar:ık yaralamıttrr. Suçlu 
Saim efendi yakalanml§lır • 

' 

Konservatusr müteha11111 M. 
Markı dün konservatuvarın faa • 
ilyetinden bahsettikten sonra de • 
mittir ki: 

"- Memlekette bir opera yap
mak imkanı vardır. Çalıımak ıu· 
retiyle bunı da muvaffak oluna • 
cağına eminim. Türk milli musiki· 
si vücut bulmaktadır. Ancak bun• 
da yanlıf yola sapmamalıdır. Türk 
musikiıinin kendisine göre çok gü 
;·el olan karakteristik vaziyeti kay. 
b~ilmemlidir.,, 

Talebeler geliyor 
Eliziz, Kayseri, Yona (Ordu), 

Mustafa Necati (Edirne) yatı 

mektepleri görülen lüzum üzerine 
kapatılmıttır. Bu mekteplerden a • 
çıkta kalan 338 talebe lıtanbulda· 
ki yab mekteplerine yerleıtirile • 
ceklerdir. 

Edirne yatı mektebindeki 109 
çocuk perıembe günü şehrimize 
gelecektir. 

Radyoda konferans 
Şehrimizde bulunan lzmir be • 

lediye reisi Behçet Salih bey dün 
aktam radyoda lzmir 9 eyl6l pana 
yınnm beynelmilel ve iktıHdi e • 
hemmiyetini anlatmıfbr. 

Üniversite bütçesi 
Üniversitenin yeni üç aylık mu 

vakkat bütçesi vekaletçe tetkik e • 
dilmit ve Üniversiteye gönderil -
miştir. Üç aylık muvakkat bütçe • 
de yeni inı:ıat için de bazı tahsi
sat vardır. 

Damga matbaası 
Damga matbaaıınm ıslahı için 

yeni bütçeye kırk bin liralık tah
sisat konmuıtur. Yeni tesisat ve ge 
tirilecek makinelerle matbaad::ı ev 

Uzak Şarkta ite, Toeo'nun za· 
feri eınuında Asyalıların kurlan· 
cısı diye anılan Japonya yerine em 
peryaliat, müstemlekeci, muhteris 
bir Japonya ıimldi. Öyle bir Ja· 
ponya ki, bugün aanayii ile cihana 
kartı iktisadi harp &ÇJ!lı§tır ve aske 
ri kuvvetleri ile Uzak Şarkı istila 
ederek kendine malikineler tar• 
hetmeğe hazırlanmaktadır. 

Dün, emperyalizm altında ezi· 
len kavimleri kurtarmak kaydile 
Sibirya çöllerine doğru akın etmit 
olan Japonlar, bugün emperyaliz· 
minen tiddetliıini bizzat tatbik 
ederek Çini ve Sibiryanın tark kıs 
mını istilaya hazırlanıyorlar. Böy· 
lece Japonya eıki Rus Çarlığının 
yerini tutmağa çabııyor. 

Togo'nun muvaffakıyeti Japon 
yayı emperyalizm yoluna aokmuı 
denebilir. Fakat ayni zamanda o 
muvaffakıyet Asya kavimlerine 
garpten gelen emperyalizme kartı 
gelinebileceği kanaatini de atıla • 
mıtbr. Çeyrek asırda Altaylardan 
kopup Himaliyalan atarak Sunda 
adalarına kadar yayılan milli ha
reketlerin tohumunu Çuıimanın 

husule getirdiği kanaatte bula· 
biliriz. Bunu dütününce Togo· 
nun ölüm döteği kartısında, insan 
lığın yükselmesine hizmet etmit o· 
lan bir adamın ölüm döteii kartı· 

rakı naktiye, tahviller ve esham ha sında duyacağımız bir hürmet ve 
aılacaktır. tevkir hissi ile eğilmek ihtiyacını 

duyuyonız. Yeni vergiler 
Yeni mali ıene ve yeni vergi ========M=·=G=a=y=u='=• 

kanunlarının tatbikab hakkında· Sür'atle bitirilecek 
ki hazırlıklara büyük bir ehemmi· Yetimlerle dullara tahsis edi • 
yelle devam edilmektedir. Dün de lecek maatlar için, lazımgelen 
murakıplar ve tahakkuk müdürle- resmi evr::ıkın zamanında hazır • 
ri bu husus üzerinJe görütmütler· lanmasından kendilerinin aefale • 

dir. te düttükleri ıörülmüt ve vili.yet 
Değişen talimatname idare heyetlerince taadilo li.zımıe

len evrakın bir an evvel hazırlan· 
Sigortacılık mür:ıkabe talimat • maıı lüzumu alikadarlsra bildiril 

nameıi tadil edilmiıtir. Şimdiye 
kadar ticaret müdürlüğünden ve - mittir. 
sfüa alan ıimıarlar, eksperler, tel- Nuru ilah Esat bey 
}allar bundan sonra tetkik::ıt heye· Sümer bank umum müdürü Nu 
tinden vesika alacaklardır. rullab Eıat bey dün Ankuadan 

ıehrimize ıelmiftir. 



4 •.. ,.. ,., 
,., .. --.. , .................................................... 1 

Mukaddes geyik 
Fıkra müsabakası 

1 HABR'ln 
hlkl,elerl .. 

Surtala mihracesinin adamların· -Bö ..• 

Ea iri. - .... flknlan ..... sön
~ ,...a.n, ....... ...,neli· 

NÜll .- tel'Chlıe llaldaı ......... 
dan Adülhüseyin, Müslümanbjm Surtalablar, inaanların ölerek 

leoektir. Yalms bu fıllralarm aan ol· 
........... Mpne olmau .. olamakh 
yuılmauliznncbr. Yann: M. Gllyur 

alevi kıımmdandı. Hot, pek o ka· hayvan, hayvanlarm i" mclan _ 44 _ 
dar dinle filin da alikuı yoktu iman oldufıma inanan takımın· 

286-Teklif 
ya ... Yer, içer, keyfine bakar, otu· dan idi. Onun için, Mihracenin Geçenlerde bir akp.m takır.... Cunıa, Pazal' ve Sah günleri çıkar 
rurdu ... Hele, kadınlardan pek bot bu yalvarqı, makul aıörünmeliclir. kır yafmar yalarken Babkpaza • 

rmcla alı' -en"ıten dönen Salamon Demir luunri ile alüminyom tozu ı AJüminvom eJelıtrik fumlarmcla -larurdı Hele geyiiin "Bö,, diye cevap " " ı- · 
··· l d · · b p Eminönünde bir .,..före tordu: karııtınlank lazd derecede ıaatılıru but baml·~larda p~fild• "2000 .-.. 

Bir p, .... ,ydaki cariye er en vermeaı üzerıne, ütün utpereıt· T- mahlut fidcletle yanar ve alüminle de- cede" ze..ı... eder. Erimit alGmia tek· 
birini gözüne kestirdi ... Citoda iı· Ier yerlere yüzükoyun yatb. Seç- - Bana bak Belata beni yötiir- mir husule ıelir. rar donunca mnpara tapadaa d.ha 
mindeki bu eımer tenli, iri ıiyah de de, yalvarmaia batladı: mek içün ne iitenin? 2 Al + Fe1 o• = Al' o• + 2 Fe H1't olar. Bu Hl't alimin ile allt '" .. 
gözlü, dilber, ne yazık ki, mihra· -Bize Citoda'yı ıeri ver .• Geri - Bir buçuk lira! Bu ırrada huıale ıelen fula hara· clent llilenir. Bileli taflan ,....ı.r. Ge-

d O - Bı"r '--·uk lı"ra mı'. E-•alla retten istifade edilir ve bununla tram· rek :....___:-•: __._ ı·dro,-...;, _1.1!.--_!_ cenin ta kendiıile aeviıiyor u. • ver... ""'!r ---s ııunı,_.., •-- ,_ -
nun, son zamanlardaki ıözdesiy· Yalnız, atın yanında Abdillhti· mqalla.. vay ve fimencliler raylan lehimlenir. ıucla erima. Hamıalarda eri"Y9Nk mala 

d 
seyin, atm bir heybesinde duran (Kolundaki bir ıürü paketi göa- H&mzü krom ve bümzü manıann: telif milihler huıule ıetirir. 

i... alüminyom tozu ile ıııtıbna bu iki ma 2 Al ( O H )' + 3 H' S 0' = 
Demek ki, pnül nzuile kadını rularmdan biri, otlıya otlıya, ona tererek) den serheat kalır, böylece krom ve Al' ( s o•)' + 6 H• o 

elde etmeie imkan yoktu ... Bir tu· yaklqmıftı. Bu alevi Müılümanm - E bunlar içünde para iateye- manıanez istihaaline ıolqnüt uıalü ldrojenli alüminyom. Kunetli ha • 

zak kurmalıydı... kadına olduiu kadar boiazma da cekain? •• denir. nmlar karfımada esubk eder. Kn .. 
Abdülhüseyin, tuzaimı pek ya • diifkünlüiünü aöylemiftik... Şu - Yok canım bir kaç paketin Asid kloriclrik alüminyomu halle • vetli e1Ular brp ... da hamal• •ai • 

man kurdu: Yüzünü ıözünü kap- körpe geyili evine ıötürüne ne IÜ ne ehemmiyeti olur. der. Ve idrojenle ldorü alüminyom hu· feıini ıörür. 
k bo d T acak b. zeİ kebap edeceiı0nı· dütündü. Ce- - Bedava mı yötürürıun? ıule ıelir: Şu halde alümin mut......t Wr lai-ara ya ı... anınmıy ır Al + 2 H Cl = Al Cl1 + 3 H muzdur. 
hale girdi ... Oıtünü batını da de- binden çıkardıiı bir tiıi, hayvanın - Elbette! Kaıwit hamın da bu nm tesir ya- Alümin boyllhanelerde boyalan im· 
iittirdi ... Gece el etek çekildikten beynine uıulJa a.playıverdi. - Öleaan sen bwıaları al yötür, par: ......... 8zerine tat.it etmek için ma. • 
aonra, Citoda'nm odasına girdi. Yavru ıeyik gık bile demeden Mitonun kaveaine bırak ta, ben 2 Al + 3 H' s o• = Al' bet olarak bllambr. 

On rk "d lad A.. kıvrıldı. Bunun üzerine, AbdüUıü· arkadan yayan yelirim ! ( S o• )' + 3 H• KAOLEN = Alimin7GID ailisi,eti u, uyu en, a eta av ı... g· Azot hamm ancak hararette ali· taWatte pek..........-. B..- eaf 
zmı burnunu tıkadı ... Sarıp aarma• seyin, atıtn bir heybeıi~de dur~ 287 - Bektaşinin cevabı minyoma tesir eder. olanına kaolea " ... ~ kil 
ladı ... Y akaladıiı gibi, haydi ba· cüppeıini çıkanp yerıne ıeJik Bir mecliste bektati babaların· Aliimin,.om, ıild ve Potas mahlul· denir. 
kalım ormana... yavrusunu koydu... latifim hoana dan birine kilom hafif bir adam terinde solukta da inhilil eder ve sod· Kaolen beyaz, yaih hir t_.__ 5. 

Hemde, hanci ormana? ... Mih· dı... bakar, bakar güler bu hal dedenin yom, potasyom alürninatlan husule yah tahta üzerine ıürülünce beyaz is• 
race ve tevahiinin bin türlü dua, Putperestler, uzun uzun aecde· dikkat nazanm celbeder ve muha• ıelir: ler bırakır. ldrojen hvnlec:ınula .... • 
sena, hürmet, ihtiramla ıirdikleri lerd-, dualardan M>nr&, ancak a· Al + 3 Na OH =Na• Al o• + 3 H ban eder. ıu ile yapııkan Wr hamu o· 

i _. koTUjundan iıitikleri bir inilti tabma: gördu-·· Alüminyom hafif, metin olduiun • lur. Bu bumuzla ponelen .. ,. yapı • 
geyikli ormana... -s- - Gülerek, bir teY mi dan tayyare, balon akaamı, cerrahi i· br. 

H · t 0 dal ka · kend0 ö- üzerine, etraflarına bakblar ... er ıp ı vmm ıne 1 nüz erenler, der. Jetler, pitiklet, clürllin, anahtar, döi· KIL _ iki nnidir: Biri ç&nlekp 
re bir putpereıtliği olur, Surtalalı· Mihrace: Muhatabı: me, trazi küfeleri, dikit makineleri i • toprafı dedilderi pliltik kildir. Ba da 
lar da geyiği mukaddeı bilir, ona - Kovuktan ıiz de aeı itittiniz _ yer içer oezer ye böyle ti· malinde bllanıbr. aa ile çamur olan •• adi tipı.r lmplar 

taparlar... mi? ·diye sordu. teniniz acaba :tırette nuıl yana• l / lOO milimetre kabnbimclaki • • imalinde kulalnıbr. 
d E t lüıninyom varaklar odun, alçı 'H sair E..... kilde ziyade ..... •ardır. 

Geyikli orman, aarayın yanın a - ve ..• cakımız diye merak ediyorum. madenleri kaplamak için kullanılır. Bu Bununla -z.ı., kiıı.mt imli ohıaur. 
bü. ··k b. k d Or d hay Girip arutırdılar... Deci d .... yu ır oruy u... a a, • -Y e e: nraklar kalay varaklanna ııdalan Leb topraiı: E_. renkli, Jailı, 
Tanlar, budaklı budaklı boynuzla· - Citoda... Citoda!.. ·diye - Bunu bilmiyecek ne var der sarmakta da kullanıbr. Çünkü kalay ıu ile ıüçlükle yoiurulur Wr kil.tir· 
rile, yavrularile, serbeıt dolqır, haykmıtılar.• Mukaddes geyik, bizi cehenneme attıkları uman varaklarda ekseriya kurıun, ve ane • Kmnqlarda yaf lekelerini Çlbnmia 
inaandan da kaçmazlardı... Zira, onu bize iade etti .•. Duamız kabul tiflll&D ve yailı oldutummclan •· nik ıibi iki zehirli maden kanpk 0 

• yarar. Kumapn üzerindeki rai lekele-
uırlardan beri ancak izzet ve ik· olundu. teıi aöndüreceiiz bizi yakmak için lar. rini ~ için toz halinde leke tGP" 

h t..!~ f lı Hele vavruları aayıp ta, demin -'- ku HALITALARI - Bqbcalan ıun· raiı 111 ile karıttmlaralc bunle ~ 
ram ıördükleri, iç uiı- ena la J altımıza ıizin gibi ııaaa Te ra· lardır: Lut---.. leke üzeriae ıüriilir. Bir~· 

ı"' ,. ,.__._ = r.:; --~ L-ken ıimdi deirt old··x...-... anla· 1 __ ı..:.cakl • • 11111---z ~, ~ - ~•n ımgeD -.. -.- an ..,... ar ıızm yanınız ııra a • Yüzde on alüminyom, yüzde nk ... t......., .......... s-ra .- ..a 
· urxı ? .u ~. am .;.ardi ....-., büsbütün muclMye kail ol-. b d LL _!l.11--t_ .. • B" • J --·- f z de yanacaiız. iye cevap ve- doksan bakırdan mGrewep - • ... ;1,. PTlno ....... 1...._ Yıtft ota... 
ler mi, belki kuru üzüm filin ik- dular... • yom tuju. altan •ilü aözel san nnk· Killi topraklar rutubeti cezp " mu-nr. 1 ram eder diye yanqırlardı... Ayılan Citoda, dün ıece bqın· te, parlak, Hl't, havada clehma, ev· halaza ederler. 

Mihrace 1.ıı.. .. ta olmak üzere, bü- dan geçen faciayı anlatmıya baş· 400 yahudi yaralı ha ve tel olabilir. Makine yataklan, LOLE TAŞI: TerldW idrojeali mat 
__, mektep aletleri, terazi, sut zinciri nayom ailitiyetidir. Memhkwtiıanis• 

tün Surtalablar, hayvanların yanı· ladı: Yahudilerin Filiıtine hicretleri· yapmakta kullandır. Elkitehir" Ankarada vanhr. Bunlar· 
na eecdelerle yaklqırlar, onlar· -Ah, beni fÖy)e yakaladılar... tak ·c1a b. Alümin•om ve demirden münk ela •er a11m..1- L--•-- & • 15 metre de-

l'\.. ne bazı tiddetli ayı t vazo- ,, ,, - -
dan dileklerde, temennilerde bulu· Böyle sürüklediler ... "',.le öptü· kep Fero alüminyom balitaıı: Çelik n·nmı.:_.aeld 1ıu-•--.1an Çlkanlır. T ... lunmuttur. Bu takayidat yahu· ....... 7 ........ 
nurlardı... ler... imalitmda çeliklerin aeyyalbinu faz • bila, çubuk, tiiara aiızhiı ıihi 19y1er 

itte, Abdülhüaeyin, aevıiliıini Mihrace ve tevabii: dileri Filiıtine ardı arkaıı ıelnıeıo Jalattmnak için kullandır. imalinde lmllamhr. 
den hicretetmelerinden fena halde Mapa) yahut mapayom- T Terkilli kalsi Iİlisİ kaçırmak için en muvafık yer diye - Suı ... Suı ... Günaha girme... c • yom lılda AMY AN : ,.. • 

b •--=ı.ı,· ormanı ___,i .. ·ı Kız K--le ıev mi olurmuı ... Sana öyle ıinirlenen yerli arapların yahudi • lu alüıninyom: Kolaily al. iılenir. yeti, demir " maiDaJomdur. Bqas 
u v 7 aaa -r- 7 "'... "'7 

J (ere kartı tiddetli harekatta hu· d • Gümiif, altm e ünıinyom ha· renkte pamuk mannra.,....adD'. 
lmcajmda, kapalı ormaaa attı... görünmüt··· Geyik, seni bizden al· litalan tezyiaatta kalay ve alüminyom Su .:ı..~ı-L •!!.-L... fi ... -n....: iti a-1 

Junmağa hazırlanmalarmdan ile. ......~-.. - ua .... ., 
Bir aiaç kowjuna, bir geyik yu • mııtı, yalvarmamız üzerine iade balitaaı. aliiminyom parçalan lehimle- tına",_ ocaiı üzerim makavvalar 
Yum& ıirdi.. Korkudan bayılan etti ... Onun tevsili kulu imifi&... ri ıelmektedir. melde kullanılır. jmalinde laallambr. 

• • x.-t·• .. N ' duz' ded.ler Yahudilerin hicretine kartı Alüminyom tabiatte sert bulun • TALK : ldro=--•: __ z...- tiH• 
canyeyı "I' u, optü, öptü... e me• u •••• • ı . k k 1 d 1 • 1 1 .. .. .. _ ,..... -.-ır-· 

Sonra (VI "o) onulan ayıt ar o ayıııy e ya • maz. Bat ıca mure._.,ı.n tunlar • 11·-tıclir. F__..1 "Mı o, 4 Si o•. 
, ıelcliii yoldan, kendi iz. • , ... 

leri üzerinde ıeri dandü·, daireei· r&J-·----· ............. -- hadiler de bot durmallll'f ve Tel dır: . a1·· • H' O" dur. 

1 

ATiT kuabumda büyük bir sreT Alüman veya Ulninyom humzu- Dit tozu imaline ~; aaban.,. 
ne çekilip yattı. BABI • 'I d tabiatte muhtelif hallerde bulunur. poc1-•-- konur. Elchenleri kolay IİJ'• 

C 
____ ı_ D yapmqlardır. Bu IJ'eY yüsün en al · ~ 

e
_. __ ıı:t:nanmanl~:ıyldboı.lBduütü~n' ~ray, bir tarftan yahudiler, diier taraf.. Kaolen taf iinunyom ailikat'ıdır. mek için ele, kaymalı koyulaftmnak 
,..,... •- .,. _ Bununla bonelen yapılır. için makine aınklarma ıüriillr. 

altüat ed·ıd· B •• •• k d • ı• tan da araplar arumcla çıkan bir Killer taf olmıyan alüminyom ıili- ŞAP: Muanen niıbetlerde kesif •· 1 ı... k. UYU eDJZ çarpıflD&da dört yüz yahudinin katJanclır. Nayam, kiremit, tuila ima lüminyom laı.itiyeti ile potal7GID la,,._ 
Yok, yok, yo •• G • • • yaralandıiı bildirilmektedir. linde kullandır. . n°ti•_.;..I!-. F--616: 

Nihayet, bahçedeki izler, dikka· ezıntJSI . '- -•-- ,,, ........ --==================="\ Granit -yaaanmn terkibinde ıili· Al' ( S o• )', S o• K', 24 H, O 
ti celbetti... siyet = silikat halinde alüminyom nr- ..ı::-. 

fta.L_ im" • M.b tah Kuponlarmnzın, daimi ku • G•d•l b•} k -vuar, ezi ıftı... ı race, • 1 1 e 1 ece dır. Şap sanayide llilh•ı• ..,............ 
brevanma binerek, izlerin peıinde ponlarla tepdiline ve davetiye • Alüminyom elaktrilde iatihtal 0 • de kenetle müsbımel hir müaat. ndllla-

lerin tevziine bqlandı. egv lence yerlen• lunur. Müzap halindeki alümia yüriidü ••• Dualar okuya okuya iler- len, .... ıi1li.. r , __ ..1 V _.._. Okuyucularımız her sün iki· lüzumunda kömürle tah • 
IJ'Or&U"Uı... ara Tara, m ... ~ den ıonra - cumslan müatee- SiNEMALAR : lil e4ilir. Bu ııracla humzu kart.on in- Toprak mamulat 
kowia ulafblar... ti-• eder ve alüminyom madeni fın· T-'- mam61lt iki tiiallMrt 

B d L-- 1--- ukadd na - müracaat etmeleri )hım· iPEK: Otomobilde İzdivaç. ,._.. ..,....-- p ura a, .... ,ı .. nua, m eı mn clihinde ._.._. t - Sa --'ya topnıklst __. d MELEK: Hilkilm gecesi - •-r-
ıeyik çıkıverdi. ır. Al' 0 1 + 3 C = Z Al+ 3 C O len, ım siJN.. 

Mihraca, buıu içinde, yere etil· Davetiyelerin tevzii 30 mayıı I ELHAMRAı Şen millhim. Alüminyom tuncu " fero alimin· 2 _ su ı-.;m .,. IPlll-8'-ık ._ 
di: tarihinde nihayet bulacaktır. SA.RAY: Beyaz fCytan. yom da dotnıdan dofı'ay• elektrik üzerine ID' ıüriilea toPftlcları .Fayaat. 

D l·ı . I d 1 SUMER: Ateıll kadmlar. fırınında imal edilir. a"d"ı ~, tuiJa, kiremit ıiM 
- Sevıilimi sen mi aldın? ..• O

nu bana baiııla ... -diye yalvarma 
ia batladı ••• 

-Si ... 
- Peki, onu, ne yaptm? .•• 
Mihracenin aklına, birdenbire, 

fİmfek ıibi, fU fikir 1eldi: 
- Yeni doiurmuteım··· lıte, 

~anmda, bet tane yavrun var ... Sa· 
lon benim ceylan gibi aevgilimin 
ruhu, bunlardan birine ıeçmit ol· 
muı-a-am.u? ... O •man, cariyem için 
ne saadet; ilkin, henim için ne fe
liket .•• Ey ıeyik !. .. Ben sana iba· 
dette kuaur etmiyorum... Sen de 
..... ..,.ilimibaliqla. .. 

avet ı enn yan arın a getire • r--
bilecekleri davetlilere malum TORK: Merkez tayyare filosu. ALOMIN - Terkibi Alı o a dür. PORSLEN: _ Kao1aMn ~· 

ASRI: Şeytan kardeıler. Tabiatte idrojenıiz ve idrojenli olarak Fakat kaolenin çadam--11 n alhl .-
80 er kurutluk biletlerin aabfı HiLAL: Ankara TUrkiyenin kal- bulunur •• lclrojemiz alümin billUri... 1etle .veı.a ....... içia İac:e lamı.,. 
5 haziran tarihinde bitecektir. bidir. kildedir. Kıymetli tatlar olan konn - Feldapat lm'qbl'lhr· Kam lumnaraD,,. 

Pek mahdut miktarda hazır· ŞIK: Budapettede ıkandal. don "renksiz", aapir "mavi" topaz kıpna.- ualbr, feld1pat U. d 111t 
lanan lüka mevkiler için timdi · I ŞARK: Mavi Tuna. (aan), zeberced (menelcte reqi), ya· madde olduitUldan kaolenin ~ 
d bul 1 bdır 1 Al.KAZAR: lıtanbuldan geçerken. kup (lannm), zümrüt yetil) taflan _......etmesine" nim..,,., Wr 
en müracaatta unu ma • idrojenm alimin derler. 1e Wiee plm11i• ,.... 

Bu biletlerin fiatı 150 ve 200 ALEMDAR: Ankara Ttirkiyenin Madenleri temizlemek için inalla· ı Ba iç ....ıc1e lauaai .., .. _...; 
kalbidir. ~- .--11 

kuruftur. mlan zımpara tatı da idrojenlİz alü • tos haline aetirilİı'. Su ile .... ~ 
MiLLi: Deli gönül. min'dir Bir de idrojenli ve ıayri uf 1 humuz baliM konur. Hamas llir _..., 
YILDIZ: Kim olduğunu bilmek ia- alümin olan bobit .... c1ır. Bundan •· I tlet yaiuralduktaa IOlll'a baM el .-t9. 

ZA Yl - DUÜff&faka talebe • liyonun. lüminyom iıtihaal edilir. l kahPla İstenilen flkil .,. " 
ıinden 271 No. lu Hüsamettin Ali KEMAL BEY ı Şehvet adalı. Alüminyom hwmu Bokutten elde rilir. Bö,-lece elde ....._ talMlls .,. ""1' 
namlı tudilmamemi zayi ettim. HALE: Ben ve imparatoriçe. edilir. Boksit saf ohmyan idrojenli a- lumada bratalw. Soma ı.-~: 
Bulanın Akbaba idarehaneıine l FERAH: Milyon peıinde. lüminyom hümzüdür. içinde dmair rafına konalanık u miktar'9a pir~ 
teslimi rica olunur. (2472) ••ım: .. aımmımıam=--ıına••ı ._.uzu ela oldufunclan Nnmtnk im· ' (Dala& W~ 

-nnlsıMlr. 
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Vahabiler ve Vahabilik .................................. , ... 
Şerif Hüseyin boş yere 

unvanlar takınıyordu 
Müzakere sonunda bütün Suudiler: 

Kel oğlan hamamda iken 
nasıl paşa oldu 

"Yürüyelim! Hicaz Üzerine yürüyelim!,, 
kel of lan, adam akıllı af allamışlı, diye bağrıştılar 
l J k k b J Vahabiler kral Hüıeyini mağ • Şerif Hüseyin bu sırada, (1924) 

Q nınUan şa ır şa .lr ter oşanıqoruu lôp ettkiten ıonra Irak hududuna Hmiı·C:-1.·z.daAmn kmal:ıkmnaI§,vaArmdımg~ıanzaagmitan. 
da ikidebirde tecavüz ediyorlardı. ~ 

Bir gün Kel oğbn küfeci;ik 
~Parak kazandığı paranın bir 

•trıı ile hamama gitti. Hamam -
~ı, l<el oğlanı fakir olduğu için 
ltna.rnın en fena yerine götür -

t?!Uştü. Zavallı Kel oğ an çok yor 
aundu. Hiç itiraz etmeden sessiz
ce Yrkanmıya başladı. 

d 
l' arn başını\ sabunlamaya b:ıtla-
ı" d lır esnada hamamın iç tarafın -
~ rnüthiı bir gürültü koptu. Kel 

0
,tla.n bunun sebebini :m' amak i· 

;
1n hemen içeri tarafa doğru koş 
ı.ı. 

b· lçerde göbek taşının üstünde 
ır adam, boylu boyuna uzanmıt 

taln1o d a· -~ r \re hiç kı.'1lıldamıyor u. 
ıraz daha h1ktığı zaman ada • 

tnın ölmüş olduğunu gördü. Etra· 
frn b' .... a ır suru tellak, hamamcı top 
1aıunııtı. Hamamın sahibi dizleri
t\i döğüyor ve: 

- Eyvah, mahvolduk. ~dam 
biıitn k~bahatimiz neticesinde 
hldü. Şimdi ne yapacağız? Pata 
dl~retlerinin ölümüne sebep ol -
~gunıuz için bizi mutlaka asar • 

~. diye söyleniyordu. 
Kel oğlan orada dur.an hamam 

tılardan birine sordu: 
- Bu ölen paşamn ismi nedir? 

() - Ona Süleyman p&J& derler. 
.n tane konağı, yirmi tane çiftli

tı, Yüzlerce c:niyesi, atı, arabası 
~~· Hazinesinin değerini kimse 
ılınez. Kıa:ıca bu memleketin en 

tengin adamıdır. 
- Peki, neden öldü?. 

d - Bizim kabahatimizden. A· 
d 'tttın batını sabunlarken boğul -
\ı, 

~ () esnad:ı hamamın sahibi de 
fı:11dilerine doğru yaklaştı. Kel 
b~lanı görünce durdu ve birden -
•l'e: 

~~ Buldum! diye bağırdı. Diğer 
~- 1 de yaklaştılar. Hamamcı Kel 
tlanı göstererek devam etti: 
'd~ Tam:ım, kurtulduk. Dikkat 

1tı. bu adam Süleyman paf aya 
t)kalade benziyor. 
' Senin ismin ne?. 
'l<el oğlan .. 
~' Anan, baban, akrab1n filan 
\t ttı ? 

1 •• 

' l<imsem yok. 
' A.la .. Ne iş yapıyorsun?. 
' "'"f 'l'k "-U ecı ı .. 

~~ laabet, isabet .. Hamamda da 
i . ı kimse yok. Paşanın cesedi
>~~·~lice gömer, Kel oğlanı onun 
~ 'rıe koruz. Kimse farket -
~. 

b· 
'ıı '~erleri de bunu pek müna · 
~~0tdüler. Bunun üzerine ha-
'-t 1.Kel oğlana: 

\t\ Şırndi dinle, dedi. Bu Süley
'd, l>ata memleketin en zengin 
~ll'b.rdır. Bir sürü konakhrı, u • 
\ı lt-ı • l · El' . d ;~ 'carıye erı var. ımız en 
lltt

1 
laiılik yüzünden bir kaza 

\b · ~danıcağızın ölmesine se • 
:Qİı·ı: duk, Sen de tesadüfen ken
'1til'"' Sok benziyorsun. Dünyad:ı 
i \>e lt" . • S . 

I! ~ ımsesızsın. em onun ye-
\t 0Yacağız. Kat'iyyen belli 
'1. ~ •• 
't \t ' 0 tnrünün sonuna kadar ra· 

~ l'nea'ut yaşarım. Biz de i-

damdan kurtuluruz. Y a.lnız dik • 
kat etmek lazım, bir pot kırarsan 
n ahvoluruz. 

- İyi ama ben bu adamın hiç 
bir hususiyetini bilmiyorum. 

- Aldırma canım, idare eder • 
sin olur biter. 

- Peki, o halde. 
Bunun üzerine derh'll Süley· 

man patanın cesedini ortadan kal 
dırdılar. Kel oğlanı hamamın en 
güzel yerine getirdiler. Tellak~ar 

en güzel, kokulu sabunlarla vücu
dunu oğdul:ır, yıkadılar. 
Yıkadıktan sonra koltuğuna gi

rerek kendisini istirahat etmek Ü· 

zere mükemmel bir odaya götür
düler. Orada diğer adamları ken
disini bekliyorlardı. Kel oğhnı gö 
rünce yeriere kadar iğilerek: 

- Sıhhatler olsun beyefendi -
miz. Güle güle kirlenin diye etek 
öptüler. 

Süleyman paşanın battan &§ağı 
altın ve sırma içinde olan elbisele
ri de Kel oğbna tamam geldi. Bir 
ıaat ıonra tamamen hazırlandı. 
Ve gene debdebe ile ha~amdan 
çıkarak kendisini hekliyen sekiz 
beyaz arap atı koıulmuş arabaya 
kuruldu. Ve konağın yolunu tuttu· 
lar. Arkalarından kendisini takip 
eden on tane araba daha geliyor· 
du. 

Bu ihtiş'lmlı hayat Kel oğlanın 
çok botuna gidiyordu ama, içinde 
de büyük bir korku vardı. Ya fo • 
yası meydana çıkarsa?. 

Bunu düşünürken araba büyük 
bir konağın önünde durdu. Derh:ıl 
kapı açıldı. Adamlardan iki kiti 
koltuğuna girerek kendisini ara • 
hadan indirdiler. Kapıdan içeri 
girer girmez, ,trafını elli, altmıt 
tane güzel kız aldı. Kel oğlan için
den: 

- Acaba hangisi karım? Sakın 
bir pot kırnııyayım diye terlerken, 
merdivenin batından beyaz tül • 
den bir elbise giymit çok güzel 
bir kadın inıneye h'ltladı. Diğer 
kızlar derhal kendisine yol açtılar. 
Kel oğlan da ona doğru ilerledi: 

- Sevgili karını, diye elini tut· 
mak istedi. Derhal etraftan: 

- A ! A ! A ! .. diye hayret ıesle
ri yükseldi. Kel oğhn pot kırdı -
eını anladı: 

- Şey .. dedi.. Sevgili §eyim. 
Kızım diyecektim de. Hayret ses
leri tekrar yükseldi. Kadın da. ken 
disine hayretle bakıyordu. 

- Ayol sana ne oldu?. karde· 
§İm. Muhakkak ham:ımın sıcaklığı 
başına vurdu. 

- Evet evet kardeşim. lstiraha· 
te ihtiyacım var. 

Bunun üzerine cariyeler Kel oğ· 
lanın koluna girerek kendisini bü
yük bir oday:t aldılar. Elbisesini 
soymıya. hatladılar. Kardeti oldu
ğunu anladığı kadın da cariyelere 
nezaret ediyordu. 

Kel oğlan laf olsun diye sordu: 
- Karım nerede? .. 
-A? .. Sendci~erı bun~mışsın? 

Pa§a babasının yanına ıittiğin~, 
bilmiyor musun?. 

- Hangi pafa babaaı?. 
- Allah allah .. N:ısıl bilmezsin 

C'~r.ım?. Abdürrahman pafa. 
- Ha, ha, evet .. Şey .. 
Biitün cariyeler kendisine tuhaf 

tuhaf bakıyorbrdı. Zavallı Kel oğ 
lan da ecel terleri döküyor ve için
den: "Keşki kabul etmeseydim,, 
diye söyleniyordu. 

Bu esnada kapı açılarak içeri • 
ye iki kişi girdi. Yerlere kadar iği
lerek Kel oğ1anı selamhdılar. E
kğini öptüler. Adamlardan biri 
koynundan kağıt kalem çıkardı ve 
Kel oğlana: 

- Paşa hazretleri, sabahleyin 
t:ıkdim etmif olduğum mektubun 
cevabını söyleseniz de yazsam. 

- Başka gün olsa olmaz mı?. 
- Aman efendim ,nasıl olur? 

Paditahımız efendimiz mektubun 
sonuna aktama kadar muhakkak 
surette cevap veriniz diye bilhassa 
lraydetmitti. 

Kel oğlan ecel teri dökmeye 
lıafladı. Şimdi ne yapsın?. 

- Mektup iyice hafızamda de
ğil, §unu tekur okur musun?. 

- Efendimiz galiba biraz yor • 
gunlar. Mektubu bizzat hıfzetmif 
olduklarını unutuyorlar galiba. 

- Ha, ha. Evet .• 
Ceplerini kanştrrmıya baıhdı: 
- Yaz bakalmı: Fermanınızı 

aldım. Derhal.. Derhal.. 
O esnada diğer adam söze ka • 

nştı. 

- Paşa hazretleri af federainiz. 
Bendenizin iti müstacel. Geçen 
gün ısmarladığınız koyunlar gel • 
di. Hepsini teslim aldım. Adam 
p:ıra istiyor. iti varmıf da .. 

- Peki .. Vekilharca haber ve • 
rin. 

Bu ıöz üzerine etraftan tekrar 
hayret nidaları yükseldi: 

- Aman pata hazretleri, vekil· 
harç benim. 

Bilirsiniz ki, bendenizde para 
kalmadı. Bu sabah zatıalinize ver· 
diğim on bin altından masraf için 
bendenize daha para vermediniz. 

- Evet, evet .. Doğru. Birden fa 
~ırdım da .. Şey .. Parayı verelim. 
Al çekmeceden. 

- Hangi çekmeceden?. 
- Şey, odada .. 
- Hangisinde .• 
- Oradakinde canım.. Nasıl 

derler?. 
- Konsolda mı?. 
- Evet .. Hayır .. Bak bir kere. 
- Hangisine bakayım. 
- Üstündekinin altında hulun· 

mıyan şu ortaya doğrukinde. 
-Anlamadım, bunda mı?. 
- Evet evet .. Hayır. Belki. A • 

çın bir defa .. 
- Anahtarı verir misiniz?. 
-Anahtar mı?. Ha .. Tabii b • 

bii. Nereye koydum acaba. 
Bu esnada cebinde bir anahtar 

buldu. Uzattı. Etrafbn bu ıefer 
bir 'kahkaha yükseldi. Kız kardeti 
kaşlarını çalara~: 

- Paşa .. Galib:ı delirdin sen. 
O odanın anahtarı. Hem bana ba
kar mısın?. 

İik hraf .lrak ile Necit arasında kendisini Suriyeden, Filistinden 
hudu<lu çizmek lazımdı. Onun i • gelen heyetler, kabileler, Arap in 
çin 1922 ıeneıi te9riniıaniıinde A· giliz bir ıürü 'memurlar; Mısır • 
kirde bir kongre toplandı. Irak mu dan, Kudüsten, Berut ve Şamdan 
rahhasları, sırmalarla itlenmif, gelen gazeteciler kendisini bekli
Vahabiler kıldan örülmüş çadırla- yorlardı. Şerif Hüseyinin treni is
nnd:ı oturuyorlardı. taıyona vardığı zaman bütün bu 

Ara yerde lngilizlerin çadırla· k;r§ıhyıcılar onu alıktladılar ve 
n görülmekteydi. lngilterenin l · hepsi bağırdı: 
rak f evkalide komiseri Sir Perai - Y afasm bütün arapların pa • 
Koka, Sultan Abdülaziz Süut ile ditahı ! Y aıasın kurtarıcı! 
görü~eye gelmişti. Görütülecek İstikbal hararetli idi. Mektep 
meseleler tunlardı: çocukları netideler okuyor, bede· 

1 - Şerif Hüseyin oğulları me- viler hecinler üzerinde türlü tür .. 
selesi, lü hünerler gösteriyor, ve fezada 

2 - Musul meselesi yüzünden İngiliz tayyareleri uçuyordu. 
Türkiye ile İngiltere arasında bir Hatipler, §airler, nutuklar, kaıi
harp çıktığı takdirde tutulac:ık deler irat ettiler. İngilizlere, Fran-
hattı hareket, ıızlara, hatta bütün Avrupalılara 

3 - lrakla Necit araaındaki hu- meydan okudular. 
dut meselesi. Herkes bağrıyordu: 

Irak fevkalade komiseri birçok - Yatasın Arabistan padiıahı, 
ıiyaıiler, mütehasuılsr getimıit, kahrolsun dütmanları ! Kahrolsun 
Necit ile Kuveyt arasındaki ihti • müstemlekeciler. 
lafları da halletmek iıtemi§, onun Nihayet Şerif Hüseyin de cevap 
için Kuveyt teyhlerinden birini de verdi ve bir nutuk söyledi: 

- Memleketin haklarından bi • birlikte getinni9ti. 
rini de bırakacak değilim ! MemKral Fayı alın kendisi de, Süut 
leketi parçalamayı, herhangi par· 

oğluna bir mektup yazarak Necil 
çasmı mand:ı altında bulundurma· 

ile Hicaz, Necit ile lrak arasında 
yı kabul etmiyeceğim. lngilterenin 

ıulh ve müıalemetin devamını is-
bütün sözlerini yerine getirmesi 

tediğini yazmııtı. ı 
için ısrar edeceğim. ngiltere sö • 

Sir Perıi Koka Necitle Irak hu • zünü yerine getirmezse muahede • 
dudunu çizmeye muvaffak olmut, yi imzalamıyacağım. Arap ümera.-
iki taraf anlll§Olltlardı. ıiyle anlaıar.ak arap birliği, arap • 

Fakat bu anlatma üzerine bir - ların tam istiklalini temin edece· 
kaç ay geçmeden iki taraf araıın· ğim. Arap hükUnıetinin merkezi 
da kar"ılıkh hareketler yeniden 

::r nerede olacağı meselesi bence mü 
bstladı. him değildir. Arabistanın merkezi 

Necitten kaçan bazı kabileler Hicazda da, Suriyede de, lrakh da 
ikide birde Necit tarafına tecavüz Necitte de olabilir .. 
ediyor, ve bu tecavüzler karıılık • Şerif Hüseyin, bu nutku irat et-
ıız kalmıyordu. tikten ıonra orada bulunanların 

Süut oğlu, Irak hükômetinin hepsi kendisine biat ettiler. Onu 
tedbir almasını ve idaresi altında müılümanların h:ılifesi tanıdık • 
yaııyan kabileleri tecavüzden me- larmı söylediler! 
nebneıini ısrarla istediği halde 1 • *' ,.. • 
rak hükumeti bir fey yapamıyor • 
du. Diğer taraftan Maveraütteria • 
daki kabileler de ikide bir Necit 
taraflarına sarkıyor, ve bu suretle 
ihtilaf büyüdükçe büyüyordu. 

Necit ile Irak, Necit ile Hicaz, 
Necit ile Maveraüneria biribirle
riyle müc3dele halindeydiler. Bu· 
nun sebebi vazıhtı. Irak ve Mave· 
raü§teriada Şerif Hüseyinin oğul· 
lan bulunmaktaydı. Bunlar da ba
balarının sözünden çıkmıyorhrdı. 
ihtilafı kaldırmak için vukubulan 
her tetebbüı akamete uğruyordu. 

Kadın gözlerini Kel oğlanın 
gözlerine dikti. Odada bulunan di
ğerleri de etrafını aldılar. Kel oğ
lanın alnından takır ıakır terler 
botanıyordu. 

Birdenbire arkasına kuvvetli 
bir tekme yedi. Gayri ihtiyui ge· 
riye döndü. Hamamcı bağrıyordu. 

- Buraya yıkanmıya mı geldin, 
uyumıya mı?. 
Meğer zavallı Kel oğlanın bütün 

bu gördükleri rüya değil mişmit?. 
Ma'lmafih bunun bir rüya olduğu
na memnun oldu. 

GözlUklU adam 

Şerif Hüseyin, araplarm padi .. 
~u, arapların kurtarıcısı unvan • 
larından başka kendine bir unvan 
daha kattı: Müslümanların halife· 
si! 

Fakat onun padiıahlığı da, kur 
tarıcıhğı da bomboı birer unv:ın 
olduğu gibi yeni unvanı da bom • 
boştu. Bunun böyle olduğu çok 
geçmeden belli oldu. 

• • • 
Şerif Hüseyin, Ammandan Mek 

keye döndü. Tam bu sırada Ne -
cidin göbeğinde bir içtima akto
lundu. 

lçtimaa, Süut oğlu Abdülazi • 
zin bab:ısı riyaset ediyordu. 

Reis içtimaı şu sözlerle açtı: 
"- Halk hacca gitmek istiyor. 

Konuşmak istediğimiz mesele bu .. 
dur. Halkın hacca gitmesi için bir 
mnı i var mı?. 

Reisin bu sözlerinden sonra aza 
d:ıı.ı biri vaziyeti anlattı: 

- Evet, biz hacca gitmek isti • 
yoruz. Mekke, bir kimsenin malı 
değildir. Hiçbir kimse, müslüman• 
ları hacca gitmekten menedemez. 
Şerif Hüseyin bize kartı geline 

( Devamı 7 nci ıayıfada ) 
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Get;en kı•ımlar1n hullsası 
Mütarekeden sonra lstanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasma ka
nlan İlhami, İngilizler lehinde çalı • 
tan Fatma Nüzhetle tanıııyor ve o -
nunla beraber yapyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yarilıanesinde millt kuv -
vetlere çalııan Feridun Bey Pantik • 
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

Gordon Feridun Beyin hal ve 
hareketlerinde ve hatta gözlerinde 
lnıilizlere kartı bir muhabbet gö
remediiini, bu ihbar her ne kadar 
deliile müıenit değilıe de hakikat 
olmaıı ihtimali fazla olduiunu 
söylemekte imif. Buna Pantikyan 
da mütalea11nı ilave etmeyi unut· 
m&mJf: "Feridun Beyin takibine 
Mığırdan batka daha iki memur 
tavzif ettim, onu adını odım takip 
ettiriyorum.,, cümlesini yazmıı. 

-Yini? 
- Yini Feridun Bey, ıize vazi-

yetin tehlikesi olduiunu anlat
mak Te IUJ'etİ kat'iyyede lngiliz· 
ler hizmetinden iıtifade etmek ni
yetinde olduiunu bildirmemi söy
ledi. ihbarda bulunan yalnız Meh 
met Ali değil. Bundan daha evvel 
de Mazhar bazı feyler yumurtla
mıı. 

- Mazharın ihbannı neye ham
ledebiliriz. 

- Feridun Bey bunda iki ihti· 
mal görüyor. Ya timdiye kadar 
yapbfr fenalıkları affettirmek i
çin yahut ta hakikaten iıtihbarat 

memuru olduiundan. Fakat daha 
~ i1dnciai hakikate yakm. 

-Neden? 
- Çünkü dün Feri dun Bey mü-

dürü umuminin yanından çıktığı 
zaman Mazhar kendiıine yaklata· 
rak cali bir ıamimiyetle müdürü 
umuminin bir ıey söyleyip ıöyle
mediğini ıormut. 

Feridun Bey: 
- Ne aibi? 
Demit. Bunun üzerine Mazhar: 
- Kendiıine ıenin lehinde ba· 

zı ihbaratta buluntium. Fakat bu~ 
nu çok rica ederim, Pantikyana 
bahıetme. 

Demi,. 
Feri dun Bey bunun bir oyun ol

duğuna kani. 
Çünkü Mazharda onun lehinde 

lakırdı ıöyliyebilmeai için kendisi
ni gerek Kroker, gerek Harbiyeye 
girip çıktığmı görmesi lazım. Bi
ze mensubiyeti muhakkak olan 

Geçen kısımlar1n hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İ§te, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğnyacağmı haber veriyor. De
likanlı, iltırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

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

Osman Bey, sakal bırakmııtır. 
Edibin annesi Osman Beyle Edibi 

yalnız bırakıyor. İki ahbap, konuşu
yorlar. 

Edip, arkada.ına mestleyi söylüyor
sa da, annesine bir tUrlü açılamıyor. 

Edip, bir felakete uğranuı ihti-
' 

Fazıl Bey bile onun buralara na
sıl girip çıktığım, kimlerle görüt· 
tüğünü bilmez ve hatta hiı bile e
demez. Feridun Bey Pantikyan 
yazıhaneıile pasaport daire.inden 
batka hiç bir yere kıyafetini tamn· 
mıyacak derecede deiittirmeden 
gitmemittir. 

- O halde çekilmeıine sebep 
ne? Mademki iıpat edilemiye
cektir. 

- Doğru, fakat bugün Pantik· 
yana doğrudan doğruya müracaat 
ederek hala şüphe edilmekte de
vam edilecek oluna iıtifumın ka
bul edilmeıini iıtiyecek. Bunu da
ha faydalı buluyor. 

- O halde kendiıini eıki me-
muriyetine aldıralım. 

- Böyle mi söyliyeyim. 
- Evet .. 
- Benim itim ne oldu Mehmet 

Bey? Ben hali. bu Fatma Nüzhet
le beraber mi bulunacağım. Rica
mı yerine getirmemeniz benim 
için de tehlikeli olacak. 

- Maaleıef daha bir karar ve· 
remedim. Daha bir kaç ıün ıab
ret .. 

llhaminin Feridun Beye daha 
söyliyeceği oldufu halinden anla
§ılıyordu. Maamafih yalnı2 yut
kunmakla iktifa etti ve elini 11ka· 
rak ayrıldı. 

Feri dun Bey llhami ayrıldıkta~ 
ıonra önündeki raporları aözden 
ıeçirmeie devam etti. Bunlardan 
birisi "Ef.,, Efendiye aitti. Ef. E
fendi İngilizler hizmetinde çalııan 
bir gençti. Feri dun Bey tarafın

dan uzun tartaklamalardan ve tec
rübelerden ıonra kendi gruplan i
çine dahil etmeye muvaffak olmuı 
ve bu vaııta ile bir çok hakikatleri 
meydana çrkarmıılardı. 

Şimdi bu rapordan anlatıldığı
na göre bu genç hakkında da ih
baratta bulunmuılardı ve bu Me
cır Hey'in yazdıiı bir mütaleana· 
me ile beraber mülazım Rikataon 
Het'e verilmitti. 

Galata iıtihbaratile Kaptan 
Gordon ve Pantikyan bu ıencin 
İngiliz istihbaratında çahtmaaı a
leyhinde idiler. Annesi tarafından 
Mehmet ve Şevket Pata merhuma 
mensubiyeti bulunmaıından ve bu 
tecrübesiz çocuğun elde edilmit 
olmaımdan bahıederek hizmetine 
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Ali baba, İstanbulla Rusya, iki 
memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meığuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptıtı Fcrhada İıtanbul
dald ku:lanru teslim ederek, Kafkas
yaya gidiyor. Tifliıte valinin kona • 
ğmda (Fatma) isminde bir GUrcU kı
zını kaçırmata uğraprken, Rüstem 
isminde bir gençle taruşı}•Jr. Bu genç, 
Ferhadın arkadapdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiJ -
tir. Rüstem Fatmayı kaçınyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
İatanbula dönmeıe muvaffak oluyor. 

Rüıtemin elbiseıini katlayıp 
bohçaya koyacaktı. Gömleiinin 
yakaıında gözüne birdenbire bir 
kaç tel kadın ıaçı iliıti .. Yüreii ko
pacak ıibi titriyordu •. Saçları eli
ne aldı .. Güneı gibi sarı ıaçlar av· 
cunun içinde parıl parıl yanıyor· 

du. 
F atmanın, aylardan beri devam e 

den bütün füpheleri timdi bir ha· 
kikat halinde canlanmıttı •• 

- itte .. Sarıtın kızın saçları .. 
Diyerek yumruklarını ııkmağa 

batladı. 
- Alçak beni aldatmaia uğl'a

fJYOr ..• Bebekten ıeldiğini kayık· 
çıdan ititmeıeydim, ıünnet düğü· 
nü hikiyeıine belki inanırdım. 

Rüıtem horul horul uyuyordu .. 
Paçasından ıürükleaeler duyımya-

-- il 
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nihayet verilmesini iıtiyorlardı; 
bu kabil olamadığı takdirde hiç 
olmazaa üçüncü derecde bir vazi· 
fede kullanılmuında ıırar edi· 
yorlardı. 

Raporda hele Rikataon Het'in 
Londraya hareketinden sonra va • 
ziyetin daha çok ciddiyet keıbe
demiyeceği muhakkak ıörülüyor· 

du. 
Bundan ıonraki rapor da aynen 

töyle idi: 
"Karamünel üaeraaı üzerinde 

bulunup ta Yunanlılar tarafından 
lnıilizlere ıönderilen evrakı deli· 
lim (Ha.) nm sakladığı maliimu· 
nuzdur. Bu evrak lngilizlerce ara· 
nılmıt bulunamayınca delilim 
(Ha.) tevkif edilerek ıorıuya çe· 
kilmiıtir. Bu hadise Cumartesi gü
nü vaki olmu9tur. Delilim istintak· 
ta: 

- Evrakı lnıiliz poıta neferile 
doıya kalemine ıönderdim. Bat· 
ka hiç bir fey bilmiyo~. 

(De'fUDI nr) 

Edip, birdenbire geri döndü. 
Böyle bir anda böyle bir ıualin 

annesi tarafından aorulmut olma-
11 onu ıanki bir kibuı içine atmıı· 
tı. Hakikatler aleminden her an 
biraz daha kopuyor, eıiri hayata 
dalıyor gibiydi. 

- Senden mi bahıetmit olma
ıasiyle, donmuf, duruyordu. O ha- 11nı ıoruyoraun? Senden mi? Fa
linde, dütünüyordu: kat ne diye bahıetmit olabilirdi? 

"- Ne yapac:ığım?. Ne yapa - Ne diye? ... Ne diye? .• 
cağım?.. Şimdi ben ne yapaca- Servet Hanım: 
... ' E N d" ' d. . . gım .. ,, ı - vet... e ıye. .. ıyıp ısrar 

Sanki, mutlaka bir teY yapmak etti. Bunu cidden anlamak iıter-

lizımmıt gibi... dim. 
Ev, süktin içindeydi. Uzaktan - Lakin hiç bir ıey ıöylemedi 

uzağa, otomobillerin geçtiği ititi- ki .. Hiç, hiç bir fey söylemedi .•. 
liyordu. Yakın bir bahçede, bir Senden aıla bahsetmedi! 
ku~ ötiiyordu. Edip, kendinden daha kuvvetli 

Nihayet, Servet Hanım, konut· dütmanlar tarafından ihata edil· 
mak kararım verdi. mit bir biçare gibiydi. 

Sesi, tereddütlü ve alçaktı: Servet Hanımefendi, bqını ö-
- Edip! d~di. Bu adam sana nüne eidi. Sonra, yanında duran 

benden ıahi h:c; bahıetmedi mi? çantadan mendilini çıkardı. 
Bu, sual değil, adeta bir yalva- Edip, onun ağladığını f aıketti. 

rıfb. 

- Müellifi: ishak FERDi 
cak kadar derin uykuya dalmıttı·f kamqtmcı ıarayları bırakıp ta 
Fatma eTİn içinde dönüp dolaıı· bu divanenin peıine nuıl takıl• 
yor, yerinde oturamıyordu. Kendi- dım ... ? 
ıini aylardan beri aldatan kocaıı- Fatma, Rüıtemin teyzeıine d• 
nın koynuna nasıl girecekti? duyduklannı birer birer anlatasır 

Fatma ince ruhlu bir kız'dı. h. ,R.üstemin teyzeıi çok hiddet• 
Kafkaı dağlarından aıarak, bin liydi. O akıam Rüıtem ıokaktSO 
bir tehlike ıeçirdikten sonra, Rüı- gelince kendiıini tehdit edecek <ff 
tem ile meı'ut olacağına inanmı§ Bebekteki Haççe ile derhal ali• 
ve lstanbula kadar onun pe§İnden kasını kesmesini aöyliyecekti. 
gelmitti. ihtiyar kadın, Rüıteme ıöz ıe-

Fatma: çireceiini umuyordu. 
- Böyle bir ihanetle kartılaıa- - Merak etme, kızım! Bunl•' 

cağımı bilıeydim, Çar'ın ıarayma birer fırtınadır .. Eser, ıeçer. 
gitmeğe razı olurdum... Diyerek Fatmayı teselli ediyor 

Diyerek, batını iki avcunun içi· ve güzel F atmacığın göz yqlarıol 
ne alıp ağlamağa bqlamııtı. ke~di eliyle ıiliyordu. 

O ıece ıaatlerce dütündü.. • • • 
Uyumadı.. O gün Rüıtemin teyzeıi kolll" 
Sabahlara kadar ailadı.. tuya gittiği ıırada Ferhat eve ut 
Eğer minimini yavruıu erken

den uyanmuaydı, Fatma, aünet 
dolarken, belki biraz uykuya da
lacaktı .. 

-46-
Aradan bir hafta geçmiıti. 0-

geceden beri dargındılar .. 
Bir birlerile hiç konutmuyor de

ğillerdi .. Konutuyorlardı. Fakat, 
net' el eri yoktu. ikisinin de batı 
önüne eğik, ikiıi de ıomurtkandı. 

Rüatem, o gece kendiıinin Be
bekten geldiğini karııının naııl an
ladığına ıatıyordu. Bebeğe gitti
ğini kimseye aöylememiıi. "Üıkü
dardan geliyorum.,, Dediği halde, 
karıaımn bu yalana inanmayı§ına 
hayret etmemek kabil deiildi. 

Fatma, Rüıteme: 
-Bebekten.. Mahmut patanın 

yalııından •. Santın Haççenin ya
nından ıeldiğini niçin saklıyor· 

ıun? 

Diyerek bağırmıth. 
Rüıtem, F atmanın sözlerini ha

tırladıkça yüzüne bakamıyordu. 

Fatma, nihayet o gün her ıeyi 
bildiğini, F erhatla konuıurken 
kapıdan dinlediğini itiraf etmitti. 

Fatma çok kııkanç bir kadın 
idi. O ıene henüz yirmiıine bastığı 
halde, bu kadar kııkanç olduğunu 
kendiıi de anlayamamıttı. Kendi 
kendine kaldıiı zaman: 

- Ya o .• Ya ben .. Diyerek mü
temadiyen ağlıyor ve ıaçlarını yo
larak haykırıyordu: 

- Ah •. Ben ne kadar budala 
bir kız'mıtım •. ! Muhteıem ve göz 

Delikanlının deminki müfrit asa
biyeti derhal geçti. Anneıine yak
latb. 

- Anne! Rica ederim! Ağlama. 
diye yalvarmağa batladı. Affet 
beni, affet. • • . 

Servet Hanım, batını iki yana 
hazin hazin sallıyordu. Sakinlet· 
mek için kendi kendini zorladığı 

belliydi. Llkin muvaffak olamı
yordu. Sesi hiçkınklarla keıilere'k 
kekeledi: 

- Hayır, hayır ... Asıl kabahath 
benim .. Sen beni affet .. 

Kendini zorlamaıından fayda ha 
ııl olmıyordu. Gözlerinden daha 
fazla yaılar botanıyordu. Edip 
kolunu uzatb. Annesinin omzuna 
koyacaktı. Sonra, bu sevgili kadı
nı kucaklıyarak yanaklarından ıa

pır fupur öpecekti. 
Lakin bu tabii hareketi yapaca· 

iı yerde birdenbire aklına ıene 
falcının ıöylcdiklerini getirdi. 

Yüreğinde bir tey cız etti. Eli-

ramıftı. 

Fatma, Ferfıadı yalnız ele ıt/ 
rmce: 

-Gel bakalım, Ferhat Bey! dl' 
di, ben kaç ıündür ıeni ıökte S' 

rarken; yerde buldum! 

Ferhat çok tellthydı.. Sık ~ 
Rüstemin ne vakit evden · çıktıır 
ru, ne zaman eve döneceiini aorO" 
yordu .. Ve Fatma ıüphelenmetiıl 
diye: 

- Babaıına ait bazı husuıf h•• 
vadislerim var da .. 

Diyerek ıözün gelimini deiitti• 
riyordu. 

Fatma birdenbire: 
. h•· 

- Y okıa ıarıtın kızdan •1r 
yırlı haber mi getirdin? . 

Diye sorunca F'erhadtn ağzı b\~ 
karıt açık kaldı .. Cevap veremed" 
Az. kaldı ki: ... 

- Vay .. Sen onu tanıyor ısı 

ıun?. 
Diyecekti. Ferhat kendini 

buk topladı: . 
- Haydi canım .. Çocuğa ift 

atıp durma! 
Zavallının gözü bugünle 

dünyayı görmüyor. 
- Nesi var acaba? Gözü d ·· 

yayı ıörmüyor da kimi ve 118 

görüyor? 
- Neyi görecek?! ... 
. ' ıenı .... 
Fatma ıültlü: 
- Belli. Beni dütünen Te 

gören adam, gece yanlarmdao 
ra Bebekten Cibaliye san 
hem de sarhoı olarak ıelir mi 1 

< Devanu .,.rı 

ni, sadece, koltuiun arkalık Y 
koydu. 

Sonra yavqça, konuıtu: 
- Sana söylemem )izım I 

bütün ıeyleri .•• 
Cümlesini bitiremedi. 

mendilile yaflarmı silerek: 
- Evet, bana her ıeyi, her 

söylemeliıin. Her §eyi! Delil -
Değil mi? 

- Tabii. .. Tabii.. 
Bu derece iarar, ona 

ıörünüyordu. Artık kat't 
yalan söylemek zaruretini d 

-Seni neyle iıteraen tedli' 
deyim ki, falcı senden ula 
medi. Şimdi artık gölün rall 
dı mı? 

Bunu aöyliyerek anneıilld,.. 
zaklafb. 

Bu yalan, endifeleri d.ı
çoğaltmııtı. 

ikisi araımdaki ~urulllı 
mıyacak derecede açılmıfb• ;! 

(~--
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Vahabiler ve 
Vahabilik 

-Oat tarafı 6 1nct .ıuıyfııda

biz de kuvvetimizi kullanarak hac 
ca. gitmeyi, AIIahın emrini, zalim
lerin, müfsitlerin e!inden kurtar -
mayı biliriz. 

Sultan Abdülaziz cevap verdi: 
- Hac meselesinin, ulemamız 

tarafından hallolunması icap eder. 
Söz onhnndır ! 

Ulemadan biri söz alarak ce • 
vap verdi: 

- Mesele baklanda fikirlerimi
zi beyan etmeden evvel anl&§ıl • 
ması icap eden bir nokta var: Ne
cil müslü.manlarının hacca gitme • 
lerine müsaade etmekte bir zarar 
veya fesat var mıdır?. 

Bunun üzerine Süut oğlu Abdü
laziz cevap verdi: 

- Biz, bizimle iyi geçinmek is· 
tiyenlerle harb~tmek istemeyiz. 
Bizimle dost olanlarla dostuz! 
Halbuki Mekke Şerifi, kabileleri • 
mizi dağıtmak için uğraşıyor ve 
bize daima düşmanlık gösteriyor. 
Onunla aramızdaki ihtilafları gü • 
zellikle hal için uğraştık. Fakat 
biz ona yakia!!ıkç!\ o bizden u • 
2-.lcle.ıtı. Biz ona yumuşadıkça o 
bize •ertleşti. Vaziyetin bu şekil • 
de de"-lll edip gitmesine imkan 
yok. Haklarımızı menfaatlerimi • , 
zi, bu h:ıttı hareketi tutarak hıya· 
net edemeyiz! Onun için karar si
zindir?. 

Süut oğlu sözünü bitirdikten 
ıonra herkes meramını anlatb. 

Ve hepsi birden bağırdılar: 
- O halde Hicaza yürüyelim! 
- Yürüyelim! 

ömer Rıza 
~ttUI u ımnwıı 11mm11 nnmuını 

inkar ediyorlar 
Ç&talca civannda tiazı yolcu • 

ları silahla tehdit ederek soyan 
Hasan, İbrahim, Yaşar isminde üç 
maznunun muhakemesine dün a • 
ğır cezada bakılmııtır. Maznunlar 
cürümlerini tamamen inkar etmiş
lerdir. Muhakeme başka güne kal 
mııtır. 

Buzhane ücretleri 
Buzhane ücretlerinin pahalılı • 

ğından şikayetçi olanlara bnlık • 
çılar da iltih::ık etmiştir. Ticaret •0 • 

dası tetkikat yapmak üzere Akıf' 
Gani, Rıfkı beylerden mürekkep 
bir komisyon teşkil etmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde misakyar~tıcı~er- Gezinti programı 
-B~ tarafı 1 ıncıaa~ Her zaman bu kadar parayı bu· hale teşkıl edıyor Bu<:a:~~:.:v:::a) hareket 
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ların çuvalından 150, diğerlerin • lup vermek mü§küldür. Kredi u· -Baa tanıtı 1 mel aayıacıa- edecek olan vapur ııraaile Büyük-
den daha az vergi alınıınau tek • aulünün vaz'ı muvafık olacakbr. hat vermiştir. ada, Kadıköy, ve köprüye uğraya· 
lif ediliyor. Maliye Vekili Fuat Bey ban • M. Çaldariı demitlir ki: "HükU- cak ve burada vapurdan ayrılmak 

Bu tasnif köy değirmenlerine ka mektubu ve teminat mukabi • meti tetkil ettiğimiz zaman dev • istiyenler ayrılacak gece gezintiıin 
de tamil midir? Yokaa, yalnız fab linde verginin tecil edilebileceği • lelin kan.lan boıtu. Milli dövizin de bulunmak istiyenler de kalacak 
rikalar için midir?" Diye ıordu. ni söyledi. kıymeti tehlikeli surette aaradmıı lardır. Köprüden 20,40 ta hareket 

İsmail Bey:. "Köy değirmenle • Layihanın albncı maddesine ve Yunınistanın harici kredisi ta· edecek olan vapur doğru Büyük. 
rinde elek olmadığı için bu taınif "Türkiye dahilinde imal edilip le mamiyle mahvolmuftu. Bugün he- dereye gidecek ve burada 55 da· 

1 'l d ğ'ld' " C b 'd men hemen muvazene halinde bir on ara ıamı e ı ır. eva mı harice ıevkolunan unlar vergı en kika tevakkuf edecektir. Vapurun 
verdi. müateınadır." kaydı ilave edil • bütçeye malik bulunuyoruz ve Yu hareketinden aonra Beykoz, Yeni· 

Halil Bey "(lzmir) tekrar söz di. naniıtan bankasının iki mislinden köy, Kanlıca, Anadoluhisarı, Ar· 
aldı, ıunlan söyledi: Ü~UncU celae fazla artını§ olan mevcudu tedavül navutköyü Çengelköy, Üsküdar 

- Her millet kendi evi • Öğleden ıonra ıaat 14 le reis mevkiinde bulun3.n paranın yüzde iskelelerine uğranarak gece ıaat 
nin düzenini kendisi korumak Kazım Pata Hazretlerinin reisli • seksen nispetinde karıılığını te~ • yarımda Köprüye dönülecektir. 
mecburiyetine dütünce nazarı dik ğinde aktedilen üçüncü celsede kil etmektedir. Okuyuculanmızın vapurda ge· 
kate aldığı meselelerin en mühim- damga resmi kanunun bazı madde M. Çaldariı bundan sonra mil- çirecekleri zaman çok eğlenceli 
}erinden birisini de buhranın hu- lerinin ve fıkralarının değiştiril • li ikbıadiyatını kuvvetlendirmek olac:ıktır. 
sule getirdiği muvazenesizliği gi- mesine, gümrüklerde kuUanılan makaadiyle hükumetçe ittihaz e • Tokatlryanm caz heyeti temin 
dermek olmuıtur. Şimdi kabul e • bazı evraka müdafaa pulu yapıtlı· dilmit olan tedbirlerden ve bilhas· edildiği gibi ayrıca incesaz da var· 
deceğimiz layihalarda doğrudan· rılmıuına, mevduatı koruma ka· sa iskonta fiatınm yüzde dokuz - dır. 
doğruya çiftçiye vergi yüklemiyo- nunun sekizinci maddesine bir fık- dan yüzde yediye indirilmiı olma· Vapurumuzda bir de büfe bulu· 
ruz, amma vergilerin fili netice • ra eklenmeıine, muhtelif madde • aından. iki aenedenberi kapalı o • nacak ve iıtiyenler istedikleri ıeyi 
leri vardır. lerden alınacak istihlak resmine, lan boraarun açıJmaıından ve bin- kolaylıkla temin etmek imkanını 

Vergi veren aııl mükellef ver· tayyare reımine, tütün ve müs • netice eıham fiathnnın yüzde 40 bulabileceklerdir. 
ginin geriye doğru ıirayetinde en kirattan alınacak müdafaa vergi· tan yüzde 140 a çılanış olduğun • Daimi kuponlarla davetiyelerin 
son adamdır. Binaenaleyh istihlak sine, madeni uf aklık para kanu· dan, ecnebi memleketlerle 17 ti • tevzii yarın bitecektir. yarından 
resmi vazedersek memleketin yüz· nunun bazı maddelerinin tadiline cari mukavele aktedilmit ve bu sa sonra müracaat edeceklerin arzu • 
de yetmİ§ sınıfı köylü tetkil ettiği ve bu kanuna birmadde ilavesine, yede ihracatın yüzde 30 nispetin· ları maalesef is'af edilemiyecek. 
için gene onlar mütee11ir olacak· Merkez Bankası kanununun seki· de artnııf ve ticari muvazenenin tir. Haziranın betinci günü akta. 
lardır. zinci maddesine bir fıkra ilavesi • mühim aurette nlih bulmut oldu· mına kadar da yalnız davetlileri· 

Muamele resmini artbrarak fab- ne, Sıvaa - Erzurum hathnın in· ğundan bahaeylemiştir. mizin yanlarında getirecekleri da-
rikalardan iki buçuk milyon lira falı için dahili iıtikraz akdine da· M. Çaldariı, ziraat, umumi hıf- vetJilerin bilet satı§ı devam ede-
vergi alacağız. Bu parayı verecek· ir kanun layihaları müzakere ve zısmhha, yollar inıuı, büyük ku - cektir. 
ler, fakat it nihayet müıtehlike kabul edilmittir. rutma ameliyeleri ve mültecilerin Okuyucularımız, vapurda bir 
dayanacaktır. Hatta tüccara yük· DördUn~U celse iskanı itinin ikmali sahahrında ka çok sürprizlerle kar§ıla§acaklar-
lettiğimiz paranın bir lasmını ge- Meclis dördüncü celsesini de bul edilmit olan tedbirleri ıaymı§· dır. 
ne çiftçi verecektir. Böyle olmak· Reis Kazım Pata Hazretlerinin re- ~~~=====:====== 
la beraber ben, milli müdafaa tah· islig"inde aktetmi· ve 1934 •enesi tır. -Mı·syonerler d. 

s Türk • Yunan dostluk rabrtala· l D 
sisatmm arttırılmasının bilatered- muvazenei umumiye kanun layi • d 

. . D' h rının takviye edilmit olduğun an kı•tabı dagıv fıyor düt kabulünü ıstıyorum. ığer asının müzakereıine devamla 
hararetle bahseden M. Ç:ıldaris1 

taraftan, arpa, yulaf fiatleri yüzde maliye vekaleti, düyunu umumiye, münhasıran ıulhün tarsinini istih. <03' taraır ı tncJ aayıtacaaı 
seksen, doksan düşüyor. Yalnız tapu ve kadastro umum müdürlü· daf eden Balkan anlaşma misakı • sine hem teeuüf ettik, hem de 
bugw daya prim vermek ıuretile bug" g" ü, gümrük inhisarlar ve dahiliye ha tt k ld k 

nın Türkiye ile Yunanist:ın ara • yre e a ı • 
dayla meşgul olanları himaye et · vekaletleri, matbuat umum müdür aında Ankarada aktedilmiı olan Türkiye Cümhuriyetinin en mü 
mi• oluyoruz. Bu vergı· den bek • lüğü, emniyet ı' •ler"ı umum müdür· h'm deler' d b' · ")- 'kl'k 

s s antant kordiyal misakını ikmal et· 1 um ın en ırı aı ı ,, 
lenen altı milyon varidatı bir mis· lügu"··, J'andarma umum kumandan- t'r '~ 'k T·· k' ··f k 

miı olduğunu söylemi§ ve demiştir 1 • ı..aı ur ıye nu usunun ısmı 
Ii arttıralım. Fakat, çift .. inin yü- lıgwı bütçelerini müzakere ve kabul .. ı·· d' · l 

~ ki: "Balkan minkı, Balkan millet· azamı mus uman ınıne mensup o 
künü hafifletelim. Hayvan resmi- etmi•tir. d w h ld d' .. t 1-kk'l · 

s lerinin tarihi tekamülünde yaralı· ugu a e, ını e a ı erın ca • 
ni arazi vergisini indirelim. Mü Meclis yann ıaat onda toplana- 'l · h' t · b""k" · 

cı bir merhale teıkil etmekte ve mı ere ın ısar e mesı u umetın 
nakalat tarifesini indirelim. Dev· caktır. 'kt d d B bö 

sulhün takviyeıine hizmet ve mua programı ı ızasın an ır. u ··y-
let demiryolları tarifelerini hafif .......... ._... ....-...... J ld h ld l 1 d 

S E hedelerle vücuda getirilmiş olan e o uğu a e, nası o uyor a lettiği halde İzmir •irketleri hafif. lVaS - rzurum · 1 b d b t f 
s istatükoyu himaye eylemektedir. mııyoner er ura a seı es çe aa-

letmemiıtlerdir.,, h l' t b 1 k "l" 'k -ı tt Balkan minkı, Bal.kan milletleri ıye göstere i me te ve aı 11 

S:ıit Azmi Bey (Kayseri) ka • a 1 arasındaki dostluk münasebetleri- yetişmesi matlup olan gençliğimi 
nunun daha toplu bir halde çıka· B · • f d ) • ·1 ..... _ d zi hıristiyanlıg"a ı'elp ı'çı'n .. alııtabı'l· ( aı taratı ı ncı sayı a a nın tKUsa i teşriki mesai sahasın • ~ -s rılması için encümene iadesini iı· kt d · l ? 

Merkez bankaıı arasında aktolu - daki müşterek menfaatlerinin in • me e ır er··· 
tedi: "Bu iş halkın yüzde sekseni· k b k l 1 Amerikan misyoner tetk'ıla"tı • naca ir mu ave e ile tayin o u • kiıafı için bir ens te~kil etmekte-
ni alaka.dar eder. Bir çok şikayet- nın hırisitya.nhğı netir, daha doğ • 
lere sebep olabilir. lalah edilsin.,. nur. dir. Hükumet bu muahede saye • h . . 

1 dedi. Madde 4 - İtfa planı mucebin • sinde memleketin müdafaasını, di- rusu ırıshyan ° mıyan milletleri 
ce bu istikraz tahvili kur'a ile ha- ğer Balkan milletlerinin müdafaa· hıristiyanla§tırmak vesilesile bu 
§a baı itfa ve ikramiyeleri de kur'a siyle mezç ve tevhit ederek bari • milletlere hulul için ne kadar bü-

Bundan sonra ziraat vekili Muh
lis Bey kürsüye gelerek uzun iza
hat verdi. ile tayin ve tevzi edilir. ci emniyetini ihlal edebilecek her yük faaliyet gösterdiklerini bili • 

Taşdelen suyu 
Ta,delen ıuyunun Üsküdara ge· 

tirilmesi mukarrer olduğundan bu 
huıuıta hazırlıkb.ra başlanmışbr. 

d ikinci celse Şemsipatada büyiik bir epo ya· . . 
Madde 5 - Bu kanuna müste • türlü tehlikenin önüne geçmit ve riz. Afrikanın en hücra kötelerin • 

niden çıkarılacak "tahvilin ihraç ta mütterek bir tesanüt ile harici S3t de, Tibet yaylalarında, Hint ova • 
rihinden ancak on sene geçtikten velini arttırmı~tır. larında misyoner kafileleri zaval· 
sonra itibari kıymetleri başa baş Mevcut olmıyan bir takım tehli- h ve geri kalmıt halkı aşılamak i
tediye edilmek şartiyle tedavül • keler icat ederek Balkan misakına çin durmadan ç.ahıırlar. 

pılacağından §İmdiden istimlake lkınc_ı ~else reis Kazım Paşa 
b l - t Hazretlerının riyasetinde akt ve at anmı§ ır. ~ 

bugday koruma k:ınun layihası • 

HABER 
,'\kşam 

darehaneııi: 

Postası 

ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

nın müzakeresine devam edilmit· 
tir. 

Hacı Mehmet Bey (Kütahya) 
"Arpa ve çavdar ile karışık unla· 
rın da madde hükmüne dahil ol • 
m:ısım talep etti, "Yevmiye 25 

Toıcrat Adresi: ISTANBUL HABER ı bin çuval sarfediliyor. Bundan ıe· 
Telefon Yazı: 2!872 td!lrc: 2!870 

nede 13 Milyon lira varidat alabi· r---------, 
ABO"E ŞERAiTi 

ı s 8 1% aylık 

rtlrklye: 90 260 •SO 870 Krş. 

Er.nebi: 130 873 700 1200 

ıLA" "rARIFESI 
ncareı lllnlarmm satın U,50 

Resmi U~nlar 10 trunı-,tur. 

Sahibi: HASAN RASİM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

~RaııtldJğı yer: (\'AKIT) l!ılııtbaaın 

HABER gazetesi 
l!t yazısı tahlil kuponu 
ia1m . 

liriz." dedi. 
Refik Bey (Konya) Yel ve ıu 

ile iıliyen eleksiz değirmenler ta· 
birinin maddeden çıkarılarak bun 
lar h::ı.kkındaki e§yanın kaldırıl • 
masını, bila kaydüıart pazarda ve 
sairede satılan unlardan vergi a· 

lınma&1nı teklif etti. 
İsmet Bey (Çorum) §Öyle de · 

di: 
- Kasabadan uzak yerlerdeki 

fabrikalarda tesbit edilen unların 
vergilerini mal sahibi her zaman 

vermek imkanını bulabilecek mi • 
dir? Günde 300 - 400 çuval u • 
nun vergisi 300 - 400 lira eder. 

den kaldırılır. };arşı muhalifler tarafınd:ın yapı • Fakat bu efendilere anlatılma· 
M:ıdde 6 - Bu istikrazın ihra • lan hücum ve tenkitlere karşı le - lıdır ki, Türkiye kendi faaliyet sa 

cına müteallik her nevi ilanları "•ssüflerini izhar eden başvekil hü- haları dahilinde değildir. Laik 
muvakkat kat'i tahvilleri ve bun· kiınıetin harici siyasetinde sebata cümhuriyet halkı onların manasız 
ların kuponları ile tediyelerine mü azmetmiş olduğunu beyan ve bu propagandalarına hiçbir vakit 
teallik evrak ve senetler her türlü siy:ısetin milli menfaatlere hadim mevzu olamaz ve bahuıus çocuk • 
vergi ve resimden muaftır. olduğuna kani bulunduğunu ilave larımızın ellerine böyle dini pro • 

Madde, 7 - Bu istikraz hhvil- t · t' paganda vesikaları tutuşturamaz • e mış ır.,, 
leri umumi ve mülhak bütçelerle "'"'' .. "'"'"""""""111-111mııımıııııın1111111""'nıa1 ""'"'""''""'"11ım•Q11U1• lar. Bu efendiler değil bir Türk 
idare olunan daire ve müessese - ispanya ile ticaret matbaasında böyle propaganda ve 
ler vilayet hususi idareleri ve be - mukavelenamesi sikaları bastırmak, halta bunları 
lediyelerce yapılacak müzayede, Türkofisten: ispanya ile münn· dışarda bastırıp memlekete ithal 
münakasa ve muk:ivelelerde temi- kit ve 24 • 5 • 934 tarihinden iti- etmek hakkına da malik değildir • 
nal olarak itibari kıymetleri üze • haren meriyet mevkiin.e geçen mo- ler. 
rinden kabul olunur. düse tevfikan ve tediyatın sureti Nasıl bu memleket milli duy • 

Madde 8 - Bu istikrazın sene· tesviyesine dair olarak imzalanan gularımrzı rencide edenlere kartı 
lik faizini ikramiye ve itfa akçesi uzla§mada 'u hükümler vardır: kat'i bir surette hareket ediliyor • 
k:ırıılıkları her sene düyunu umu· 1 - Bir Türk ticaret evi ile bir sa ayni :;uretle umdelerimizden bi
miye bütçesinde açılacak bir kıs • İspanyol ticaret evi arasında ticari ri o~arak laikliğe karıı da en kü • 
mı mahsusa tahsisat olarak konu • bir muameleden mütevellit alacak- çük tecavüzü kabul edemeyiz. A
lur. lar üzerine hususi takas imkanı dakad'lr makamların şiddetle faa-

Madde 9 - Bu istikrazın hasıla hasıl olursa her iki memleketin liyete geçerek din yapıcıları efen· 
h va.rid ~t bütçesine biı- fasıl ola - salahiyettar milli bankaları biliti· dilerin faaliyetine nihayet verme· 
rak konacaktır. ı laf bu muameleye mi.!saadc ccle· sini ehemmiyetle beklemeyi hak. 

ceklerdir. (Madde 5) kımız add 



Şımnı oteli cina -
yeti faillerinden 
biri yakalanarak 

sorguya çekildi 

Çocuk 

Sahifesi bilmecesinde he 
diye kazananların listesi-
Nuretin 6 - lıtanbul 55 inci ilk mek 
tep 2 4 ten Danyal. 7 - İstanbul er · 
kek lisesinden 17 Ahmet 8 - Beıik
tn~ Makruyan mektebi ıınıf 4 ten On 
nik Malkoıyan 9 - Kadıköy sekizin· 
ci mektepten 146 Şehriban Cemil 10 -
İstanbul im: lisesinden 491 Sabiha .. 

Birer kartpostal kazananlar 
1 - lslahiye: Hacı ağa zade Rem· 

zi Bey mahdumu Kadir. 2 - Ankara: 
Önccbeci. 156 numarada Aptullah 
Bey oğlu Hasan Necdet 3 - Ankara: 
Ön cebeci 156 numarada Aptullah Bey 
kızı Günay 4 - Balıkesir: Ortamek • 
tep sınıf 2 den 4 Muzaffer 5 - Mu • 
ratlı: istasyon itimat bakaliyeai Rauf 
Necdet. 6 - Balıkesir: ihtisas mahke 
meli katibi lımail Beyin kızı Nüdret. 
7 - Amasya: Dava vekili Hacı Bey 
ynnında Mehmet Aziz. 8 - Karaman: 
Şose yolu idarelinde saatçi Mehmet 
Arif. 9 - Ankara: Büyük Millet Mec 
lisi saatçisi Hasan Tahsin. 10 - Eren 
köy : 38 inci ilk mektep sınıf 3 ten 
193 Nevzat. 11 - İzmit: Çarıı müı • 
Jiın mahallesi De':'e baıı sokak numa· 
ra 25 te Lütfiye 12 - Kınalıada: Ha· 
mnm sokağı numara 50 de Sabih. 

13 _ Akşehir : Dava vekili Derinceli 
zade Ali Recai Bey oğlu Haliı 14 -
Turğutlu: Kestane pazannda fırıncı 
Jbrnhim efendi oğlu Hüseyin Selçuk. 
15 -Beyoğlu beşinci ilk mektep 2-5 
ten 257 Hüsnü 16 - Galata Mahmu· 
diye cadd~ıi Çankııya Perükan numa 
§U narlı bahçe numara 5 te Mualla Ah 
ra 191 Hazım 17 - Cağaloğlu yoku· 
met 18 - Kasnnpafa Deniz matbaası 
Tipo makinistlerinden M. Emin 19 -
Be~iktnş köy içi ilhan yokuıu numa· 
ra 30 dl'I. Erdem 20 - Beyoğlu üçün 
cü ilk mektepten 259 Necdet Kubilay. 

21 - Vefa lisesi C 2 den 963 Hayri. 
22 - Çarşıkapr Mnkasçılar sokak nu· 
mara 17 de Hayri 23 - Fener Rum 
mektebi sınıf 1 den 47 Y o~ifidis 24 -
Bcşikta} kı7. orta mektep sınıf 1-4 ten 
94 Hacer 25 - Feriköy ikinci barut· 
hane caddesi numara 41 de Süheyla 
Salim 26 - Ayazpaıa O.smanpaşa a· 
pnrtımnnı numara 7 de Şevkiye. 27 -
Fatih: Malta çarıısı Hasan Bey apar· 
tımanında Hakkı 28 - Unğa: Katip 
Kasım mahallesi camiişerif ıokak nu· 
mara 25 te Hriıtoforos Simonidis 29-
Sen Jorj Avuıturya lisesi sınıf 5 ten 
Jak Lebah 30 - Edirnekapı yağhane 
sokak numara 14 te Adil Bey kızı Mu 
azzcz 31 - lstanbul telgraf merke • 
zinde Safer 31 - Oıküdar Sinanpa • 
şa Eczahane soknk numara 26 da Ek· 
rem 33 - İstanbul L:ız lisesinden 467 
Sabahat 34 - Süreyyapaşa mensucat 
fabrikasında Tarak uıtası Halim 35 -
Kasımpaşa Seyit Ali çelebi numara 9 
da lsmail 36 - Beyoğlu üçüncü ilk 
mektep sınıf 2 den 222 Şaban 37 -
Beyoğlu Üçüncü ilk mektep sınıf B 
4 ten 232 Hayrettin 38 - Kaınnpaşa 

nümune mektebi sınıf 2 den 221 Meh
met 39 - Kasımpaıa nümune mek • 
tebi sınıf 3 ten 123 Sadettin 40 - Ni
ıantaı kız orta mektep 11nıf 7 • 3 ten 
571 Nandan 41 - Şigli terakki liae • 
sindcın 254 Mehmet Beliğ 42 - Eyüp 
Sultan Feshanede dokumacı Rüstem. 
43 - Karagümrük karaba~ caddesi 
numara 101 de Şükrü Kaya 44 - Be· 
ıiktaı Vişne zade numara 18 de Mu
azzez 45 - Zenıpyan mektebi sınıf 5 
ten 135 VabS:n 46 - Vefa liseıinden 
958 SalAhattin 47 - Çeşme meydanı 
yolcu zade sokak numara 32 de Vas· 
fiye 49 - Ayasofya soğuk çe§me ka· 
pısı numara 5 te Nihat 50 - Niıantaı 

kız orta mektepten 284 Mihriban l s· 
mail Hanımlar ve Beyler .. 

Fransa, Rusyanzrı 
Milletler cemiye -
tine girmesi için 

çalışıyor. 

Alakası yok 
Tarık Hilmi efendinin, gazete• 

mize mensubiyetini ileriye eürerek 
gerek abone kaydetmek, gerek i • 
lanlarmı ne§retmek behanesile Ö• 

teye beriye müracaatta bulundu • 
ğunu ogreniyoruz. Gazetemize 
mensubiyeti olanlar Üzerlerinde 
vilayetçe muaaddak birer hüviyet 
varakası taıımaktadırlar. Bu cihet 
le müessese ve eıhasın neticesi 
kendilerini zarara uğratmaktan 
başka bir şey olmıyacağı tabii bu• 
lunan bu gibi müracaatlardan ko
ruyabilmek için herhıngi bir mü • 
racaat vukuunda hüviyet varaka • 
11m istemeleri, gösteremediği tak· 
dirde bu müracaat ne sebebe müı 
tenit olursa olsun polise müraraat 
etmelerini rica ederiz. 

Tank Hilmi Efendi hakkında 
idaremiz lazımgelen resmi te§eb • 
büslere girİfmİ§ olmakla beraber 

keyfiyetten okuyucularımızı da ha 
berdar etmeyi lüzumlu görüyoruz. 
Tarık Hilmi efendi çok kısa boy• 
ludur, ekseriya ba~ı açık gezer, te-
la~lı konut ur, esmer ve kalınca kaş 

hdır. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN had
lmdır. Deposu. lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza l\1erkcz cczanesidir. Tıtrıyı 

J 50 kuruş posta ile gönderilir. lzmit'd• 
ı Irgat pazanndaki, Trabıon'dı Yeni Fe· 
~~~~~on~~ ( x.~ •. 'lir~-· . r.ıh eczanelerinde bulunur. 162
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" - Ey mukaddes geyik! sevğilimi bana bağışlarmısın?,, Fabrikamızda bu kere yaztıkl 
diye soran Mibraceye, hayvan, cevap verdi: "Bö:,, .son moda kadın şapkalarına baı -~ 

Yazm dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadsizdir. hanmıttır. He.m fiat hem de modelli 
Haber ıazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye vardır. iive metanet itibarile memnun kala· 

••111am11111111111::::::::::--=::----·-===----.. -ı:::: , ,ıı:::::--=-=--·-·-·-·-·-·--=::·--·= 1 ~ caklarını muhterem hanmıefendi· 

k ' 1 ~ lere ilan ederiz. 
Ortamektep Bakaloryalarına gireceklere olaylık 1 Anadolu t:ıpka fabrikası 

M. Emin Ycnipostahane srrasI meş -

B • Müstakil bur lzmirli şereb~i ka.rşIBl. 1 

Y O L O J İ Kira ık Ev ............ -..... F;~;kı~~~...J 1 
Bakalorya kitabı yeni çıktı. Derhal alınız. iki odadır. Eski Salıpazar Panorama ga• 

Fiatı 50 kuruştur. zinosu bugün açılıyor. 10 ki§ilik 

K k Kumkapı Nişancası Havuzlu anaat ütu··phanesi asri saz heyetini dinliyecekıiniz. .._. ________________________ _.. Miihrc sokak No. (5) Rakı meze ile 4/ 1 90 

Su YE 
DlKAT: Saat üçten sonra ay- Bira meze ile 50 

!llıııııuııııı ADi PLAJI ıııınııttuıf nı numaraya müracaat. Duble meze ile 20 
Beynelmilel ~öhret kazanmış "iyolonsclist D. Zirkin idaresinde \ mİİİiİİİİiimmİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİ ___________ (_2_46_3_)_. __ 

AL TIN YILDIZ ORKESTRASI l İstanbul 5 nci icra dairesinden: 

\ 'C zengi n \"aryetc numaralarile l Haziran cuma sününden itibaren çok zengin ~ 
güzellik ve muhtelif değişikliklerle açılacaktır. § 

Ranyo fiyatları : kuruş Gazino fi yatları ; Kuruş g 
= Cuma \'e pazar 25 Meşrubat cuma ve pazar 50 ~ 
~ Diğer günler 15 ,, Diğer günler 25 ---=~ 
~ Abonman bir aylık 360 ,. Bahçe kısmında I 5 
jjğ Çocuklara nısıf Haft a ortası ::: 
fü11ııııııı111111nırtııııııı1111111111ıııııııııum11ııııııııııı"11111ııııııııııı111uınulffıııı111111111 ıııııııııı~11 nıııııııııııııııııııı ıı ıııınııııııııııııııııınıııı~ 

Yalova ilave seferleri 
Akay işletmesinden: 

2 Haziran 934 cumartesi akşamından itibaren köprüden Y alo • 
vaya cumadan maad:ı günlerde saat 18,00 de cuma günleri ise 20,00 
de ve 3 haziran 934 pazar sabahın dan itibaren de Y alovadan - Köp· 
rüye her gün 6,15 te olmak üzere mevcut tarifeye bu seferler ilave 
edilecektir. 

Tafsilatlı ilanlar iskelelere asılmı,tn'. "2832,, ıltfl 

Kira bedelinden hakkı hapis 
suretile tahtı muh'lfazaya alınan 
merhun kazan, makine, baskül , do 
nki, motör, pres, taş değirmen, su 
deposu, filitre ve yağ fabrika ma· 
kine aksamı ve saire Cibalide Se· 
ferikos m:ıhallesinde Fener cadde
sinde ve sahil kenarında 106 - 108 
numaralı Rifat Ihsan ve şürekası 
şirkeııtine ait fabrikada 3 haziran 

34 tarihine müs:ıdif pazar günü 

saat onda açık arttırma ile satıla
caktır. Talip olanlar yevmi mez -
kurda ve m~hallinde bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olu -

nur. 

Asliye mahkemelri ikinci yeni

leme bürosundan: 
Y orgi Cevahirci oğlu vekili avu• 

kat Alkivyadis ef. tarafından Ri .. 1 

zede Fethiye iskelesinde Hantal -
zade İbrahim ve İsmail ef.ler a • 
leyhine açtığı ahcak davasının 

yenilenmesi esnasında: halen ika• 
metgahları meçhul bulunan Fat" 
ma H. varisleri İbrahim ve lsınail 
ef. ler hakkınd1 ilanen tebligat ie" 
rasına karar verilmiı olduğunda!\ 
tetkikatın icra kılınacağı 11/ 6/ 934 
tarihine müsadif pazartesi günü 
sa1t 14 te büroda. hazır bulunın•"' 
ları lüzumu tebliğ makamma ka " 
im olmak üzer~ ilan olunur. (146) 
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Fındık,depo,anbarF areleri ve büyük sıçanları FAR 
deniz, HASAN f h. ·ı ··ıd·· .. .. --~ tarlavehernevi are ze ırı e o urunuz. 

Sülalesini imha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe &Ürülerck fareler tatlılıkla ve severek yet'ler. Z5 kuru,tur. Fare zehirinlıı buğdaJ 
nevileri de çıkmııtır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduklar mahalle serpilirse farelerin ve ııçanlarll\ bütün ana ve baba ve ecdadı ve silsilelerinden eser kalmaz! 2S_kuruıtur. ifak

lerinden sakınınız:. Far Hasan markasına dikkat • 

• 


