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Telefon 23872 10 Haziran Pazar 1934 Sene 3 Sayı: 759 

Hazretleri bugün Beyazıttalar 
Sultaııahmet yangını 

Adanada sıcaklar müthiş 
Sıcaktan ölen ve bayılanlar var, göl

gede hararet 41 derece 
Adana, 10 (A.A) - Müthiş ve da şayanı dikkat bir surette artmış 

ıimdiye kadar görülmeiş bir sıcak tır. Evvelce günde 300 - 350 ka
dalgası üç dört gündür tahammül lıp buz sarfedilirken dün ve bu
edilmez bir §ekilde devam ediyor. gün bu yekun iki misli artarak 
Tarlalarda çalı§an amelelerden 1300 kalıbı bulmuştur. Halk bağ
bir çoğu bayılmış dün de mihman lara, nehir kenarlarına koşarak 
dar köyünden bir kadın güneş 

1 

serinlemek çarelerini arıyor. Sıcak 
çarpmasından ölmüttür. Sıcaklık lık derecesi dün ve bugün gölgede 
dolayısile şehrimizde ibuz sarfiyatı 41 idi. 

Macar "albi Kralisi Vitez tetkilAhnın bir balosuna 
girerken ve rtaibi Kralinin bek .. i askerleri 

Peıte, 3 Haziran 1934 (Hususi 
Muhabirimizden) - Umumi harp 
ten ıonra Macar hükumeti taraf m 
dan harpte kahramanlık gösteren 
•ıkerler sınıfı, yani (Vitezi Rend) 

yiğitler sınıfı denilen bir resmi 
teşkilat vücude getirildi. Bu teşki
lata aza olmak için harp ve inkı
lap zamanında milli noktai nazar 

(Alt tarafı 3 üncü sayıf ada) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oğle yemeğini Ağrı 
Livası karargahında 

yiyecekler ve geceyi 
Jğdırda geçireceklertir 

Saplanan bıçak bar
saklarını parçaladı 

Beyazıt, Saat iki (Hususi 

yaptı? Mus
hayatı teklikededir. 

müstaceld.ir? - lran Şahı Pehlevi Necati bu cinayeti niçin 
Hazretlerını karşılayacak olan he-

yet dün buraya gelmiş~i. Heyet bu tafanın 
sabah buradan otomobıllerle hare-
ket etti ve doğruca Gürcü Bulak Dün gece saat on raddelerinde 
mevkiine giti. Büyük misafir saat Beyoğlu civarında sarhoşluk yü-
onda hududumuza girmiş ve hü- zünden çıkan bir kavga neticesin
yük bir merasimle karşılanmıştır . de 23 yaşlarında Mustafa isminde 
Şah Hazretleri, maiyeti erkanı ve bir genç, midesi parçalanmak su· 
kendilerini karşılamıya giden he- retile çok ağır bir surette yaralan
yet biraz evvel Beyazıda geldiler. mıştır. 
Her taraf bayraklarla süslenmiş-

tir. 
Şah Hazretleri öğle yemeğini 

Ağrı livası karargahında yedikten 
sonra lğdırı teşrif edeceklerdir. 

Aziz misafirimiz geceyi Iğdır
da geçireceklerdir. 

Şah Hazretlerinin refakati erin
de şu zevat bulunmaktadır: 

Hariciye nazırı Seyit Bakır 
Han, Ferik Amanullah Han, mir
liva Efhami, mirliva Kopal, mira· 
lay Erf a, Şehinşah Hazretleri
nin birinci teşrifatçısı Mirza Hü· 
seyin Han Sami, hususi kalem 

( Devamı 2 inci sayfada) 

Cerrahpaşada Küçük mühendis 
sokağında (3) No.Iu evde oturan 
ve Galata rıhtımmın 10 numara
aında mukayyet hammal Mustafa 
arkadşlarından 25 numaralı ham
mal Adnanla birlikte dün akşam 
saat yedide yüklerini bitirmişler, 
ceplerine koydukları üçer lira ile 
Beyoğlunun yolunu tutmuşlardır. 
lki kafadar Beyoğlunda haylice 
dolaştıktan sonra nihayet Y enişe
hirde Hasanakinin meyhanesine 
girip kafayı fazlaca tütsülemişler

dir. 

Meyhaneden çıktıktan sonra 

Ağar yarah Mustafa 
doğruca Aynalı çeşme mahallesi
nin Karanlık çeşme sokağında o

turanHakkı ismindeki arkadafları 
nın evine gidip Hakkıyı orada bu
lamamıtlar, Oralarda: 

- Var mı bize yan bakan ı 

-Alt tarafJ 2 nci sayfada-

Harp tehlikeleri arasında 
. ' ısyan ve grev ... 

Dünqada gaqrıtabii karışıklıklar 
var. lspanqada tevkifat qapıldı 

"!!""'""'"-----~--- ---~ 

Toledoda iş~ilerle muhafızlar arasında bir boğuşma oldu yaralananlar var 

Madrit 9 (A.A.) - HükU.met 
bütün matbuat havadislerine san
sür koymuştur. Brimotada bulu
nan piyade kıtatı asayişi muha -
faza etmek için J aen vilayetine 
hareket etmiştir. 

Teşkilatı esasiye mahkemesi 
Katalonya meb'usan meclisinin 
kanununu kabul etmiyerek reddet 
miştir. Bu hareket Barselonda 
büyük bir heyecan uyandırmış , 
bir çok Katalonya grupları, siyasi 
kültür cemiyetleri münıesaille:i, 

ekseriyet parlamentosuna giderek 
Katalonya hükUmetine, teşriki 
mesai etmeğe hazır olduklaı-ını 

bildirmişlerdir. 

Bir çok vilayetlerdeki grevler 
ve isyanlar, tehlikeli bir şekil al -
mı§tır. Navarda 25, Huelva'de 
8, Leonda 3, Mursiya' da 5 köy 
greve devam etmektedir. 

Jeanda da 14 köy ihtilafa işti
rak etmİ§ bulunuyor. 

H ükiimet ~r tarafa asker sev
kediyor ve bir çok tevkifat yapı • 

yor. 
Toledo, (Amerika • Huıu • 

ıi) - Son zamanlarda yer yer 
kendini göstermekte olan amele 
grevi bu defa şehrimizde meydan 

almııtır. 
Elektrik Otolit kumpanyası it· 

çileri grev yaptı. Milli muhafız • 
tarla aralarında deh~tli bir dö • 
vüş.me oldu. Kıımen göz yatı akı· 
tıcı bombalar ve otomotik silah • 
lar kullanmaktaydılar. 

lLQUen sayıfayı çevirlnlz). 



1 Sahalı gazeteleri ne o'igorla~ 

Nusret Beye verilen ikramiye yüzün
den Mecliste münakaşalar oldu 

Reisin sözü her yerinde gürültüler ve sıra 

celse gürültüler 
kaldı 

kapaklarının 
arasında sesleriyle kesiliyordu, 

Ankara, 9 (Hususi) - B. M. 
Meclisi bugün öğleden sonra reiı 
vekili Refet Beyin reisliğinde top
landı, Kara vilayetiyle Beyazıt, 
Erzurum ve Çoruh vilayetlerinin 
bazı parçalarında muhacir yerleş
tirilmesine ve yerli çiftçilerin top
raklandırılmasına ve posta kanu
nunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasını tekrar tadil eden kanu· 
nun birinci maddesine bazı fıkra
lar ilavesine dair kanun layihala
rı ikinci defa olarak reye konul
du. 

icra harç tarifeıi kanun layiha
ıı müstacelen müzakere ve açık 

yarına 

reye arzedildi, reye konulan 
nunlar kabul olundu. 

ka-1 

Bundan sonra divanı muhase
batın Mart - Mayıs 933 aylarına 
ait raporun müzakeresine geçildi. 
Bu müzakereler çok hararetli, mü· 
nakaıah ve gürültülü oldu 
Münakaşaların sebebi es
ki şurayı devlet reisi Nusret Be· 

yin, cumhuriyet merkez bankası
na geçtikten sonra, aldığı tekaüt 
ikramiyesidir. Antalya mebus Ra
sih, Konya mebusu Refik Beylerle 
diğer bazı mabuslar bunu tiddetle 
tenkit ettiler. Rasih Bey sözlerini 
" insaf, insaf!,, diye bitirdi. Reis 

Rasih Beye, hakkında meclis dahi
Ji nizamnamesi ahkamını tabik e· 
deceğini bildirdi. 

Şidetli gürültüler oldu, sıra ka
pakları vuruluyor, reiıin sözleri 
kesiliyordu. 

Mükerrem Bey (tıparta) ile di· 
vanı muhasebat reisi Seyfi Beyler 
meseleyi anlattılar. Reis, Devlet 
şurasınca verilmi§ bir kararın mü
zakeresi mevzuu bahis ve ıuramn 

ma§ vekalete bağlı olduğunu ba§ve 
kilin m~cliıte hazır olmaması do
layisiyle bu müzakerenin baıka 

bir celseye bırakılacağını söyledi. 

Buhran Amerika- \ Hitlerle Musolini 
ya neye mal oldu görüşecekler mi? 

Bunu itirazlar ve gürültüler kar· 
şıladı. Gümüthane mebusu Hasan 
Fehmi Bey ayağa kalkarak: 

"Ruznameyi Meclis yapar!,, di· 
ye bağırdı. 

Nevyork, 10 .(A.A.) - Natio -
nal İndustial Conferance Board 

tarafından yapılan bir hesaba gö
re, 1930 dan 1932 ye kadar son üç 
sene zarfında müzayika Amerika 
milletine 108 milyar dolara mal • 
olmuttur ki bunun 35 milyorı 
tazminat olarak verilen yevmiye· 
ler~ aittfr • 

ATif Orucu Romanya da 
kaöul etmiyor 

Sofya, 9 (Hususi) - Bulga -
riıtanı terketmesi bildirilen Arif 
Oruç Romanyaya gitmek istemiş-

se de Romanya hükumeti kendi • 
ıini kabul etmemiştir. Arif O • 
ruç bunun üzerine Fransaya git -
meğe karar vermi§tir. 

M. Litvinofun beyanatı 
Moıkova, _(A.A.) - Cenevre· 

de M. Bar,thounun İngiliz ve Ame
rikan mürahhasları ile anlatarak 
yaptığı teklif münasebetiyle M. 
Litvinof fU beyanatta bulunmuf • 
tur: 

"Bu projeyi büyük bir hahiıle 
kartılamıyacağnn gibi aleyhine 
de de bulunacak değilim. Çünkü 

projede S:>vyet Rusya prensipleri· 
ne muhalif bir şey yoktur • 

Bu proje ayni zamanda daimi . . . 
bir ıulh konferans ihda11 hakkın-
daki tekli~İnizi de hükumetlere 
arz~ektedir. Bu teklifimizin 
hariciye nezaretlerinin dosyaları 

arumda kaybolup gitmiyeceğini 
ve hUk<bnetiMİzin bunu dikkatle 
tetkik ettikten sonra konferanıta 
ın~u bah'aetmek için mürahhas 
Iarm.a 'direktif vereceklerini ümit 
e<lerim.,, 
tvllft~UtlllWUllllMl•twiteı"MWW•WR'U'm1-'mılllfVIUUllUllll 

Kendilerine a.teı açılınca hayli 
yaralane.n olmuı ve iki kitinin ö
lümüne sebebiyet verilmiştir. 

Muhafızlar silahlarmm uç • 
larında kılıflarından çıkarılma • 
111ıt ıüngü ~bulundurmaktadırlar • 

Küçük bir not: 
M t sbifhniz ~nki resim • 

it ıldla erin damındaki ada • 
nım btltün o 'kargaşalıkta vak'ayı 
t.esbite çaılrsan bir gazeteci oldu • 
ğuna işaret~tme'.ktc'dir. 

Berlin, 9 (A.A.) - Mösyö 
Musolini ile Hitler arasında kat • 
'iyen bir mülakatın kararlaıtırıl • 
mıt olduğu ıöylenmektedir. Baş

vekilin İtalyayı ziyareti proJesı 
sür'atle vücut bulmuıtur. Hitlere 
hariciye nazırı M. Von Neurath 
refakat edecek ve ilk önce Vene· 
dikte iki gün kaldıktan sonra Ro • 
maya gidecektir. 

Almanya bat vekilinin İtalyayı 
resmen ziyaret hakkında İtalyan 
gazeteleri hararetli yazılar neıre· 
diyorlar. Resmi İtalyan mahafili 
bu meseleyi izam etmemek için 
ketum davranıyorlar. 

Konferans mesaisinde 
devam edecek 

Londra, 9 (A.A.) - Silahları 
IJırak.ma konferansı heyeti umu • 
miyesinde, konferansın mesaisine 
devam < tmesi ve Almanyanın 
Akve.m Cemiyetine dönmesinin 
temin olunrıasına karar verilmit· 
tir. 

Bunu müt~akip M. Barthou ile 
Lord Eden Cenevreye hareket 
etmiılerdir. . . .. 

Cenevre, 9 (A.A.) - Silah· 
sızlanma umumi komisyonu dün 
aktam üzeri toplanmııtır. Fran • 
sa hariciye nazırı M. Barthou, 
Fransız teklifinin bir muaddel 
§ekli olan ve üzerinde başlıca 
heyeti mürahhaaaların itilaf et • 
mit olduğu projeyi tevdi etmiı ve 
bu bapta izahat vermittir. 

Rüşvet maznunları 
Ankara, 10 (Hususi) -Rütvet 

maznunları Metr Salem ve Leon 
F araci efendilerin gayri mevkuf 
olarak muhakeme edilmeleri hak 
kındaki kararına Ankara müddei. 
umumiliği itiraz ederek maznun • 
ların mevkuf en muhakemelerini 
istemittir. Ağır ceza reisi bugün 
karr.rrnı verecektir. 

Kredi işleri müdürlüğü 
Ankara, 10 (Hususi) - Kredi 

itleri müdürlüğüne Cemal Ziya 
Beyin yerine Remzi Beyin tayin 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir • 

Reisin her yerinde görültülere 
ve sıra kapakları sesleriyle kesi· 
liyordu. Reis, gürültüler arasın
da, celseyi pazartesiye talik etti
ğini söyledi ve salondan dı§arı. 

çıktı. Gürültüler daha bir müd· 
det devam etti.. 

Mecliste, uzun zamandır, bu §e• 
kilde hararetli bir müzakere geç· 
memiıti.. 

SİYASET 
Sulh yolundaki son 

teşebbüsler 
Silahları bırakma konferansının bir 

netice verememesi, aralarında yakın -
lık hissetmeğe ba§lıyan "Sekiz devlet" 
in bir emniyet misakını ileri sürmesine 
sebebiyet venniıtir. 

Şimdiki şerait içinde silahsızlanma
nın kabil olamıyacağını ve sulh ümit· 
lerinin suya düştüğünü gören Tevfik 
Rüştü Bey, Cenevrede, meşhur tekli • 
tini ileri sürmüştür. Sülhü misaklarla 
temin yolu, şu sekiz devletçe müza -
heret görmüştür: Fransa, Sovyetler, 
küçük itillf ve Balkanlılar. 

Bu bahsettiğimiz devletlerin bari -
ciye nazırları, son zamanlarda, birbir · 
terini mütemadiyen ziyaret ederek 
görüşmekte idiler. Nihayet araların -
da mutabık kaldıkları görülüyor. 

Fakat, emniyet misakına, eıki mu· 
ahedelerin tadilini istiyen devletler 
müzaheret etmektedir. İngiltere de 
iki tarafın arasını gl'.iya bulmak iste • 
mektedir amma, husule gelen bu se • 
kiz devlet yakınlaşmasından haddiza • 
tında asla memnun değildir. Hatta Bii · 

yUk Britanya Hariciye Nazırı Con Say
mon, Cenevre müzakereleri esnasında, 
konferansı terkedip gitmekle ortalığı 
tehdit etti. İngiltere'lin istediği, bu gi
bi hareketlerin başına geçmektir. Ge
çemeyince, siyasetin dümeni elinde o· 
lamayınca, ba§ka teşekküller kurma • 
ğa çalışır. Bakalım, bu sefer de ne ya· 

pacak? 
Şimdiki halde, emrivaki olan bir şey. 

sekiz devletin yakınlığıdır. Karşı cep· 
hede, İngiltere, İtalya, Amerika. Ja • 
ponya münferit kalıyorlar. Bunların 

ne yolu tutacakları. henüz katiyyetle 
mallım değildir. Fakat, sekiz devlet, 
Asya ve Avrupanın bir başından bir 
başını kateden ehemmiyetli teşekkül · 
ler olduğu için aralarında anlaşabilme· 
leri çok ehemmiyetlidir; sulh vadisin
de ileriye doğru atılmış büyUk adım
dır. 

Beynelmilel siyasetin yeni bir dö . 
nüm noktasında bulunuyoruz. 

V AKlT'te Mehmet Asim Bey, 
İzmir - Kasaba ve temdidi hattı· 
nın satın alınmaaından dolayı 

meclisin Batvekil paşa ile Nafıa 
ve AdJiye vekillerine tefekkür et
tigini yazdıktan ıonra diyor ki: 

"İzmir - Kasaba temdidi hat· 
tının mütareke içinde ecnebi it - • 
gal kuvvetleri İz.mire çıktığı za . 
man bunları memleket dahiline 
davet eder gibi canla, ba§la nasıl 
hizmet ettiğini, bütün lokomotif· 
!erini, arabalarını nasıl i§gal kuv
vetlerinin emrine verdiğini henüz 
unutmadık. Bu itibarla hattın sa· 
tın alınmasından bahsedildikçe 
her f eyden evvel he.tırımıza ya • 
kın bir maziye ait olan bu acıların 
ı.:anlandığını duyuyoruz ve bugün 
bütün hattın her türlü vaaıtaları 
ve tetkilatı ile devlet idaresine ge
çitini dütünerek teselli buluyo • 
ruz., ,, 

CUMHURlYET'te Yunus Na • 
di Bey, "Balkan misakı ve Bulga • 
ristan, ,batlıklı yazısında diyor 
ki: 

"Selefine nispetle daha realist 
bir teıekkül olduğu anlatılan 
Simon Georgiyef hükumetinin el
bette çok tetkik ettiği Balkan 
misakma iıtirak hususunda daha 
kararh hareket edeceği ümit olu· 
nabilir. Ve binaenaleyh önümüz • 
deki birinci tetrinde Ankarada 
toplanacak olan misak devletleri 
arasında Bulgaristanın da kendi -
ıini bekliyen mevkiini alması ih • 
timali yok değildi. Misaka dahil 
devletlerden olduğu gibi bugün de 
ayni vaziyeti bütün sarahat ve 
samimiyetle muhafaza ettiklerini 
göıteriyorlar. Ancak naçiz fikri -
mize göre kendisine kartı ibraz 
edilmiş bq kadar ciddi bir aami • 
Mİyete kartı kenarHa kalmayı il · 

tizam etmekle Bulıaristanın bil • 
mükabele kendiıinde bir takım 
muzmer fikirler bulunduiu fÜp • 
hesine meydan vermesinden kor
kulmalıdır. Böyle bir haleti ru • 
hl!iye zamanla 'ıimdiki vaziyeti 
bilkülliye değittirmiye kadar ileri 
götürmüş olabilir. 

Hulasa olarak bütün temenni • 
miz, komf u memleketin Balkan 
camiuı ahenginden hariç kal • 
mamasıdır ve yeni realist Bulıar 
hükumetinin azimli kararlariyle 
bunun da bu suretle müıpet ola • 
rak tahakkukunu artık kuvvetle 
ümit ediyoruz.,, 

MlLLlYET'in buıünkü ba!• 
makaleıini Ahmet Şükrü Bey yu· 
mıttı. Ahmet Şükrü Bey, Ma· 
arif Vekili Hikmet Beyin Milli 
kütüphanemize ~ok kı~etli bir 
eıer hediye ettiiini yazdıktan ıon 
ra diyor ki: 

"Milli kurtuluı hareketimizin 
en mühim muvaffakıyet imili, as• 
keri sahası kadar de. siyaai ı&ha • · 
ıının ayni büyük adamın idare•i 
altında inkitaf ederek ayni hede· 
fe doğru beraber yürümeıidir. 

Büyük askeri zaferlerin, ıiyaıi ha· 
talar neticesi, heba olmuf emek 
haline inkılap ettiğini Türk tarihi 
bir çok misallerle göstermittir • 

Milli mücadelemizin siyaai ta· 
rihinde askeri zaferlerle ıiyasi 

muvaffakıyetler daima bir ahenk 
içinde yürümüı, ve milli kurtulut 
namı verdiğimiz büyük tarihi ha
dise her tarafı tamam rüzel bir c• 

ıer olarak meydana gelmiıtir. 
Bu büyük eıerin harici müna • 

sebetler bakımından naııl Meyda
na geldiğini bu kadar mükemmel 
surette anlatan eseri yazdığından 
dolavr Hikm t R,.v1 -ı...;ı. .. ,.ı .. • 
rız.,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şah Hz. Beyazıtta\ 
(Baş taraiı 1 nci sayıfada) \ 

müdürü Mirza Hüseyin Han Şu
ki, teırifatçısı Hüseyin Kulu Han, 
Nizam Karagözlü, hususi tabibı 
Emir an Alem, binbaşı Gaffar, 
yüzbatı Murtaza Han, yüzbaıı 
Hüsrev Han, deniz yüzbaşısı 

Zilli, tophane yüzbaşıaı Müzey· 
yeni, doktcr yüzbaşJ İsfendiyar, 
haric:iye nezareti me.murlarından 
Feruher, hariciye nezareti me· 
murlarmdan Kudsi, birinci müla· 
zim Kadimi. 

Samsun, 10 (A.A) - Ayın on 
betinde Samsunu teırif buyuracak 
olan lran Şahı Hz.ni iıtikbal ve 
teıyi için samsun belediyesince 
fevkalade istihzarat yapılmakta· 
dır. Gazi iskelesi İran ve Türk 
bayraklarile tezyin ve civarında 

muazzam bir tak inşa ediliyor. 
Şah Hz.ne hediye edilmek üzere 
Samsun ve Bafranın en nefis ve 
kokulu tütünlerinden ıeçilerek si
gara hazırlanmı§tır. 

Taymis ne diyor? 

Barsakları par -
çalandı 

-ea, tarafı ı inci 18) tad:ı-

Diye kendilerine it aramağa bat 
lamıtlardır. 

lki sarho§ arkade.ı bir ıaat ka· 
dar dolaştıktan sonra uğrayıp bu· 
lamadıkları Hakkının evinin kar· 

~ısında oturan ve eskiden tanıdık· 

lan Necati çocu~a rastlamı~lar 

ve peıinc takılmı§lardır. 

Bir aralık Mustafa, Nec&tiye 

durmasını söylemişse de, Necati a• 

labildiğine koşmağa başlamı91 
Mustafa ile arkada§ı Adnan da 
tam Kare.nhk çeşme mevkiinde 

kendisine yeti§mişler ve yakasına 

ıarılaı-ak tenha bir yere gidelim 
demitlerdir. 

Necati bu teklife kızmıt, ağır 

bir cevap verince Muıtaf a, Neca· 

tinin gözüne bir yumruk atnıııtır. 

Yumruğu yiyen Necati, helindeki 

bıçağı çekerek Muıtafanın karnı· 

na aaplıyarak kaçmağa ba9lamı9 

lran Şahının Türkiyeyi ziyareti 
münasebetile Londrada intiıar e
den Taymis gazetesi bir başmaka-
le netretmittir. ve fakat yirmi dakika ıeçmeden 

Ziyaretin ehemmiyetinden uzun yakayı ele vermittir. Necatinin sap 
uzun bahsettikten sonra Türk sefi· ladıiı bıçak, Muıtafanın banak· 
rinin de kendisine refakat etmeıi larile midesini parçalamıttır. 
münasebtile bunun neticesinde bir M f u_ .. 1 h h . . .. b' . usta a ~yog u aata anesıne 
takım yeni sıyası kom ınezonla· k ld 1 t H h d . .., . .. a ırı mıt ır. asta ane e ope· 
rın teeuüs edebıleccgı mutaleası· S d . r· a rett B · d rı .. "t'" akalesini •u S'" ra or ın ey, gece evın e 
nı yuru uyor ve m :s ". 1 • 

1 l b
.
1
. . kalkıp ge mıf ve Muıtaf anın ame" 

tır ar a ı ırıyor: 

''Türkiye ile İran arasında Şi- liyatmı yapmıısa da hayatı tehli• 
mali İran ile Karaden:z limanı o- kededir. Vak'aya müddeiumurllf 
lan Trabzon araımda ticareti te,- muavinlerinden Nurettin Bey \fi.\' 

vik edecek bir itili\f jki taraf için zıyet etmittir. 
hakiki bir kıymeti haiz olur.,, 
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Dünkü müessif 

. . . . . . . . . .. . . 
Biraz da mütefekkir olduğu an

lqılan mimar arkadaıımın söyle
dikleri, yaban::. atılacak gibi de
lil ... Temenni edelim ki, Kurunu 
vüıtai derebeylik ailesi zihniyeti 
yerine, Türkiyelide, bir içtimai 
zihniyet hasıl olaıun, bundan ıonra 
ki binalarını, çerden çöpten yap: 
maarn .. Müstakbel neıilleri de dü
tünıün ... Doğrusu, methur camile
rin etrafına kıriminti ahtap evler 
zaten yakıtmıyor; ham dolsun, hü
kumet te bunları menetti. 

Geri kalan tahta evleri bir ta -
rafından, zaman zaman bastıran 
yangınlar mahvederken, diğer ~a
raftan da, salgın halindeki apart
man in9aatı !helak ediyor. 

Herkeı, birbirine sormaktadır: 
- Yahu, lstanbulun nüfuıu. 

lllUtareke senelerinde bir buçuk 
(VA-no> 

- l>tı7amı 8 nclde -

bir 
sarayı 

askeri çiğnedi 

Maarifte bugün 
bir toplantı var 

Vazifelerini suiiıtimal etmek 
suçiyle maznun tevkifhane müdür 
vekili Aziz Beyle ıergardiyan 
Tahsin gardiyan Talha, Ali baba, 
Ahmet Nuri, Halil Efendiler hak· 
kındaki tahkikat bitırniı evrak İs· 

Alaykötkünde bulunan betinci 
hukuk mahkemeıi de dün yeni 

postahane binasına taıınmıttır . 
İcra daireleri de yakında tafma • 
caklardır. 

imtihanlar 
Üniversitede imtihanlara de -

vam ediliyor. Hukuk fakülteıin -

de tifahi imtihanlar batlanmıftır . 
Birinci ıınıfta günde 30 talebe 
imtihan ediliyor. 

Kaçak kumaşlar 

Burhan Cahit Hanım aleyhine 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde dava açan zattır. 

Vaka üzerine, polis ve müd· 
dei umumilik, hemen tahkikata 
baılamı§, Vehbi Bey, Betiktaş 
aulh ceza mahkemesine götürül· 
müf, hakim taraf mdan sorguya 
çekilerek, tevkif edilmiıtir. 

Hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilen Vehbi Bey, dün akfaın Ü· 

zeri müddeiumumiliğe getirilmiı, 
oradan iki jandarma refakatinde 
olarak bir taksi otomobiline bin· 

..... ....,,_ .a.~~~ ... ··-··--.. ·-------·· 

ölUmle tehdit 

Eyüpte Gümüt suyunda Kutu
cu sokağında be§ numarada otu -
ran Sezai Efendiyi bir para mele· 
ıinden dolayı ölümle tehdit eden 
Arap Yutar yakalanmı§b r. 

Cihangir yoku§unda 23 numa • 
ralı evde oturan elektrik müfettişi 

Tevfik Beyin kızı 9 yaılanndaki 

Suzan çocuk pencereden düterek 
ağırca yaralanmıftır. 

Şakalatırken 

Bir şakadan ıonra Asma altın
da seyyar satıcı Gaziyi fena hal
de döven lımail ve Hacı yaka • 
lanmıtlardır. · 

Elblae hırsızı 

Dün gece ıaat yirmi ikide Orta. 
köy tütün deposu gece bekçisi 

Nazmi Efendinin bir takım elbise-
sini çalan Sırrı yakalanmıthr. 

Sular azalıyor 
Bir müddettenberi devam eden 

aıcakların ve kuraklığın tesiriyle 

bentlerdeki su azalmıştır. Şehrin 

muhtelif yerlerindeki temizlik it· 

lerinde kullanılan sularm sonba • 

hardan evvel bitmemesi için teda
rikli sarf edilecektir. 

Dün Selanikten gelen Roman- Taksimdeki apartmanlar 
ya vapurunda yolcu Ömer Efendi· Belediyenin Taksim meydanın. 
nin üzerinde bir kilo, Feride ve daki binalara ait şeref iye resmini 
Ayte hanımların üzerinde üç kilo 
kaçak ipekli kumat bulunmuıtur. 
Aramayı yap.ınlar gümrük muha· 
faza ve muayene memurlarıdır . 
Suçlular mahkemeye verilmiıler • 
rl ir. 

arttırması üzerine mal sahipleri 

Şurayı Devlete müracaat etmişler

di. Şurayı Devlet, bu mesele hak· 

kında tahriri emlak komisyonu • 
nun noktai nazarını sormuttur. 

Vehbi Bey, kendisiııin ted-
birsizlik, ve dikkatsizlik, seyrü· 
ıef er nizamına riayetsizlik g6s· 

termediğini, bir tram\'ayın ar· 
kasından birdenbire cadde üzeri· 
ne çıkan askerin, otomobil ö
nünden geçmeğe davrandığım, 

onu çiğnememek için manevra 
yaptığını iddia etmiştir. 

Çarpmanın, otomobilin ça· 
murluğu ile olduğu söylenmekte
dir. Tahkikat, bugün derin • 
leıtirilecektir. 

•mmsımmmuut111ım111111mnım11t1u11ımımıımnmmnnımnıımmı11ı nıuuııw"ınıu• 

lzmir - kasaba 
demir yolu 

İzmir - Kasaba demiryolları 
§irketi umumi heyeti dün Galata • 
daki merkezinde toplanmı§hr. 

T oplanhya. riyaset eden §irket 
meclisi idare azasından M. Buis· 
yer hükUmetimizle tirket mürah • 
hasları arasında aktedilecek hat • 
tın mübayaası meselesini mevzuu 
bahsetmittir. 

Heyeti trmumlye bu mukavele
yi ittifakla tasvip edel'ek dağıl • 
mıştır. Şirket işletme hakkını ha. 
iz bulunduğu İzmir - Afyon ve 
Manisa - Soma - Bandırma hat· 
larını da 162.468.000 Fransız 

frangına hükumete devretmiştir. 

Muhariplerin teşekkürü 
Geçenlerde fehrimi.Ge gelen 

İngiliz muharipleri, lstanbulda 
gördükleri hüsnü kabulden ve sa -
mimi kartılanmadan çok memnun 
olmuflar ve Türk harp malulleri 
cemiyetine bir te§ekkür mektubu 
göndermitlerdir. 

Ucuz ayakkabılar 
Beykoz fabrikasında halk ve 

köylü için ucuz ayakkabı tipleri 
hazırlanmıştır. Fabrika bu tipler 

üzerine imalata başlamıştır. H
atları iki lirayı geçmiyecektir. 

Filistİn limanları na sefer 
Türk vapurları tarafından ya • 

kında Filistin limanlarına seferler 

yapılacaktır. Kudüs kons<>loıu • 

muz bu hususla tetkikat yapmıt 

ve aldığı neticeleri bildirmiştir . 

Moskovaya döndüler 
Kayseri fabrikasının tesisine 

ait işler hakkında lktısat Vekaleti 

ile görütmek üzere Ankaraya git

rnit olan Sovyet heyeti itini bitir • 
mit Moskovaya dönmiiıtür • 

Vekaletten soruldu 
Ticaret odası huıusi mekteple· 

rin odaya kaydi Iazım gelip &el • 

mediğini dün lktısat Vekaletin • 
den sormuştur. 

Macaristan da 
Vitez teşkilatı 

-Bal tarafı J lncJ •yfacla-

dan liyakatini ispat etmesi ve harp 
madalyonlarının her hangi bir rüt
besine sahip bulunması !arttır. 

(Vitezi Rend) İn ba§ında harp 
zamanında İtalyan . donanmaıına 
kartı çok büyük bir muvaffakıyet 
ve ıahsi kahramanlığını göıtermit 
olan Macnr Naibi Kralı Amiral 
Horthy Mildo§ bulunmaktadır. 

(Viteri Rend) in gayesi, milli 
gayelerin ve duyguların muhafa· 
za edilmesine ve bu gayeler için 
çalıımış olan azalarına da bazı 

haklar verilmesidir. Burada azala 
ra, yani (Vitezi' lere, yiğitlere ka
n.un mucibince emlak verilir ve bu 
emlakin Vitezler tarafından mu• 
hafaza edilir, satı!amaz ve miras 
bırakılırsa yalnız (Vitezi Rend) 
istek ve usullerine uygun olan ço· 
cuklarına, yalnız bir tek erkek ço
çuğuna, miras bıraklabilir. Yiğit· 
ler sır..ıfının takriben otuz bin aza-
sı vardır. Azaları arasına dört se
neden beri, ilk defa, büyük bir 
merasimle Macar Naibi Kıralı Hor 
thy Mikloı tarafından 1783 zat 
(Vitez) =yiğit kılındı. 

ugün yiğit kılınanların o/0 21 i 
zabit ve o/o 79 u neferdir. 

Macaristanın bütün ileri gelen 
şahıiyetlerinin hazır bulunduğu 

meraimde çok eıki ve pek 
çok muhtefem alayı görmek" 
kabil oldu. Macar milli martı çalın 
dıklan sonra Naibi Kıra) Horthy, 
Mikloş tahtına oturdu. Katolik ve 
kalvinist askeri papaala;ı birer kı· 
sa tapış söylediler. Bili.hara fan• 
fan sesleri arasında Naibi Kıral 
Horthy Mikloş Hz. kartıdaki ça
dıra gitti ve orada irat ettiği nut
kunda (Vitez) lerin güzel milli 
vazifelerinden ban etti. 

Yeni yiğitlerin isimleri okun· 
duktan ıonra (Vitez) ler batbuğu 
(Vitez) ler kalkanına 'kılıcı ile üç 
defa vurdu ve tunları IÖyledi ı 
'Atalarımızdan (Hadur) -ordu
lar beyi deme\dir- denilen haki
ki Tanrıya saygı verilsin.!,, 

Hemen 1783 kahraman yiğit bu 
antı bir ağızdan tekrarladılar. 

Bu çok ciddi ve güzel dakikada 
büyük meydanda bulunan on bin· 
lerce halk ayağa kalktı ve anttan 
batka hiç bir ıea ititilmedi. 

Ant verildikten ıonra yeni (Vi· 
tez) ler birer birer Horthy Miklot 
un önüne gittiler ve çadırın mer
divenine diz çöktüler. Naibi Kral 
yiğitlerin omuzuna kılıcını uzata
rak onları yiğit kıldı. 

Ne güzel bir manzara! Kıpkır
mızı büyük çadır i~inde ye§il kor -
donlu mavi amiral elbisesi ve bem 
beyaz askeri elbiseler, ç.adırın iki 
yanlarında sarı ayakkabılar, kır· 
mızı elbiseler, beyaz kepenekleri, 
altın ve gümüş renklerile parlayan 
miğfer giyinmiş uzun boylu bekçi 
askerler ellerinde uzun kollu gü· 
müş baltalar.Çadır önünde sıraıını 
bekliyenler, yüksek memuriyette 
olan zevat, zabitler ve çiftçiler, it· 
çiler .. Halk, aralarında harpte ya
rarlık gösterenler, bir kolunu, bir 
bir iri bacağını, gözünü cenk mey
danlarında bırakmıt olanlar. Sıra 
sıra geliyorlar,• Naibi K,.a) önün
de diz çökerek (Vitez) liğe kabul 
ediliyorlar. Hepsinin gözlerinde 
vatanperverliğin atefi parlıyor, 

yüreklerinde vef akirhk ve yifit
lik ... 

Güzel ve yükselten merasim Na
ibi Kral öniinde aakerlerin, yeni 
yiğitlerin e~ki muhariplerin, genç 
(levent) Ierin ve izcilerin resmı 
geçidi ile bitmittir. 

V'1rfı le..ıs 
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Hayatta muhtaç olacağınız: ameli malGmab 
kolayca 6ğrenlniz: " - Ayın on ikisi! --diye 

kendi kendine söylendi.- Pafa· 
nın Mekkeden geri dönmesine 
yani felaketin patlak vermesine 
iki gün kaldı •. Kaynanam, buldu
ğu mektupları ona verecek .. O da 
beni sade boşamakla kalmıyacak , 
belki vuracak.. Vurmasa bile re -
zil edecek .. Çocuğumuzun namusu 
da bir paralık olacak.. Yarabbi, 
bu felaket nereden ba!ıma geldi? 
O mektuplar nasıl bu koca karı -
nın eline geçti?. Ne de acar şey
miı .. İçinde prenses gibi yaıadı -
ğım konaktan, beni yinni dört 
saatte köpek gibi kovabildi .. İşte 
böyle kira köşelerine düştüm. Mah 
voldum .. Daha mahvolacağımdan 

ha§ka ... ,, ~ 
Kapı çalındı .. Bir gen kızla an-

nesi geldi .. Reşide Hanım bir ay -
dır oturduğu mahallede Fransızca 
muallimeai diye yaşıyordu. O 
devirlerde hanımlarımız arasında 
bir ecnebi dilini bilen pek az kim
ıe vardı. Reşide Hanım da bu 
müstesna hanımlarımızdandı .. 
Nikbet hayatında, itte böyle ders 
vererek maişetini temin ediyordu. 

Talebesini bir ıaat kadar o -
kuttuktan vazifelerini ta -
yin ettikten sonra, selametledi. 
Sonra, gene kara dü§Üncelere dal-

'dı. 
'' Allah razı olsun dadısın • 

dan ki, kızımı hiç olmazsa arada 
sırada getirip bana gösteriyor . 
Y:oksa yalnızlığın verdiği istirap 
tan büsbütün periıan bir hale ge· 
leceğim.. Yarın gene uğrıyacak
lar .. Kırlarda gezinmeğe diye çı • 
kıp buraya uğrıyorlar .. Yarım sa

at bile olsun Zehrayı görmek 
bana kunet, cesaret veriyor. Fa. • 
kat, Allah vere de, yarınki görüş· 
memız sonuncu olmasa.. Zira, 
pa,a, öbür gün dönecek.. Eğer 
dehşetli bir teY yapacaksa, bari 
sadece beni öldürmekle kalsa, kı
zını başkasından olma bir piç 
zannederek ondan nefrete kalkı§-
masa ... ,, 

hndı: 

- Anne!.. Açma anne .. lıte 
beni yakalamıya geldiler .. 

- Canım, üzülme .. Ben varken 
kimse yakalayamaz .. Seni müda -
faa ederim .. 

- Sen, kendini bile büyük an
nemden müdafaa edemedin ,an -
ne ... Beni nasıl müdafaa edecek • 

. ? 
sın .. 

Kapı, okadar hızlı çalınıyor -
du ki, Reşide Hanım, kızının ma -
ni olmak istemesine rağmen, cum 
hadan tekrar aşağı baktı: 

- Dadın .. -dedi.- Korkacak 

bir şey yok?, 
- Gelmesin .. Gelmesin.. Beni 

ele verir .. 
• Reşide Hanım: .. 

"- Allah allah.. Bu çocukta 
ne var?. -diye düşündü .. 

Kapının ipini yukarıdan çek· 
ti. Dadı, daha merdivenleri çıkar· 
ken bariz bir arap şivesiyle hay· 

kırıyordu: 
- Koş, koş, hanım, Konakta 

yangın ııktı .. Kuçuk hanımı bu • 
lamadık .. Ah, yandı galiba .. 

Zehra, annesinin be1ine sarıl -
mıştı; dadısı onu görünce: 

- Sen buraya nasıl geldin ? 
- diye şaşaladı.- Büyük anne • 

mamaaı, seçme olması ve okunaklı 
yazılma11 lazımdır. 

292 - Sigorta 
Doktor, Salamon'u uzun uzadı

ya muayene ettikten sonra karısı 

Ra~ele döndü; 
- Zevcinizin hayatından artık 

ümit kalmadı. 
- Doğru mu söylüyorsunuz 

doktor? 
- Maalesef doğru. 
- Y aıamasına imkan yok ha? 
-Yok. 
Raşel aşağıdaki katta oğlu Mi

şona bağırdı: 
- Mişon .. Sigorta kumpanyası· 

na koş .. Adam göndersinler, baba
nın hayatını sigortaya koymak is· 

tiyorum. 
Vefa: Haydar 

293 - Bahis 
Salamonla Moiz Suadiye pla· 

jında iken bahse giriştiler. Bahis
leri, 'hangisinn daha uzun müddet 
le suyun içinde nefes almadan ka
labilecekleri idi. 

Salamon dedi ki: 
- Eğer sen benden daha evvel 

başını sudan çıkarırsan plaj para· 
larını sen vereceksin, Ben çıkarır· 
sam, ben vereceğim. Kabul mü? 

- Kabul. 
nin odasmdaydın.. Oynarken Ve derin derin nefes aldıktan 
mangalı devirip perdeleri tutuş - sonra el ele tutuştular. Kafalarım 
turmuc.sun !.. İçeriden acı acı fer· ~ suyun içine soktular. 
yatların duyuldu .. Fakat oradan Bir hafta sonra balıkçılar her 

nasıl buraya geldin?· ikisinin cesedini. denizden çıkardı-
- Mangalı devirdikten sonra, lar. Neden dolayı boğulduklarını 

kapıdan dışarı fıraldım .. Yangı • kimse anlamadı. 
nı çıkardığım için ben yakalıya • T k · t a ·sm1: zıet 
caklar diye korktuğumdan anne • ------------ --

min evine kaçtım.. ~ B Q R S A 
- Fakat, bağıran kimdi?. r ~ 

- k i 
1 

1 liıalarında vıldız işareti olanlar üzrr· 
- Büyü annem.. · 1 · 1 !erinde 9 Hazırın muame e.gôrcnıer-
- Sen kaçtın, buraya kadar dir.J Rakamlar kapanış fiatl:ı.rını J!Osterir. 

geldin de o niçin kaçamadı?· - - ı 
- Bilmen} .. Ben, kapıya gi - l==="=u=k=u:;t;:::;.::(=S=a=tl;.;.:ş:..:::)===. 

h l k 
1 * (.ondu 24, -

derken, o, ana tar arını oynun - 17• _ * Nevyorlt 
dan çıkararak kasasına doğru ko- • Parls 

d I 
* l\llllno 

ıuyor u. * Brük~et 
Reşide, aralarındaki münafere· * Atlno 

ti bir an unutarak: • C'eııevrt 
d d

. • Sofya 
- Zavallı kadın.. - e 1• - * Amsterdam 

47, -
23 ••• 1 
27, -
c.:o. -
S4, -
34, -

1)26, -
Reside Hanım, kulak kabart • 

tı: .B .. 1 ld'? K 1 
"- ana mı oy e ge. ı .. a • ı 

Sahi odasından nasıl elini kolunu • Praı: :i6 , 'l5 

sallıyarak 9kabilsin ki, Sultan ~ ~ıo'choım '
37

• -:___. 

Azizin ,Sultan Hamidin kendisi - Çekler (kap. sa. 16) J 
pı çtı.iındı galibı::. .. -cliye söylen • 
di.- Fakat ,bu ıaatte kim gele · 
bilir? Başka dersim yok.. Bak -
kale da bir şey ısmarlamadım .. 
Garip şey .. Kapı, bir daha çalını· 
yor •• Ham de, acele acele ... ,, 

Cumbadan baktı: 

ne, pn~~ a ve bana hediye ettiği • r.ondra 6!H.'l5 • ::itokhotm 

elmaslar, zümrütler, yakutlar hep- • Ncv~ork 0.798• • \'lyana 
• Paıls 12.06 * ~ladrlt 

si kasadaydı .. Onları kurtarmağa * l\llllno 9.2~ • Bcrlln 

306 1 
4.i 97:i 
'\,8 1. 

Y,Ofı-l7 

4 i!l9J uğraşmıştır. Haydi kızım, man • + Brillml 3.4117 • Varşova 
• Atin• S!U975 * Rudapcşte 3.0~;\2 

galı devirdig"'in için sana kimse B'' lı: g 65", 

I 
* Cenevre ı.4:35 • u reş :' ..... 

bir şey yapamaz .. Koşalım? Yan· * Solya 64,67 • Ilelgrat 3~ 9:175 

-30-
.Nakıl ve ler~iime hakkı mabfardu• 

Yazan: • Gayur 

yazılı yaşları şahıslanna uyğun görü· f 
lcmiycnlerin ynşlarının tc.shihini nü • 1 

fus kanunu mucibince ait olduğu mah 
kemeden istemek Üzere askerlik mec
lisleri veya askerlik daire ve şube re • 
isleri veya mahallin en büyük mülki
ye memuru tarafından müddeiumumi
ye müracaat olunnur ve bilmuhakeme 
takdir olunacak yaşa göre askerlikleri 
yaptırılır. Tashihi sin davaları !ahit • 
lcrin badettehlif şahadctlcri veya irae 
olunacak kuyut ve vesaik münclcreca· 
tı veya dcliı.il ve emaratı saire ile isbat 
olunabilir. Ve her halde zahir halin 
davayı tekzip etmemesi şarttır. 

Askerlik meclislerinin veya ctsker· 
lik daire ve şubesi reislerinin veya ma 
hallin en büyük mülkiye memurunun 
İstemesi üzerine yaşları değişti.-ilen • 
)erden değişen yaşlarına göre son yo':· 
lama görmemİ!f veya görmekte bulun 
muş olanların yaş1tlariyle yoklamalar 
yapılır. 

Askerlik çağına girmezden evvel 
yaşlarını değiştirenlerin değişen yaş
ları kabul olunur. Bunlardan yaşlarını 
büyütmüş olanlar yaşlarına göre arka 
clıışları son yoklama görmemiş veya 
görmekte bulunmuş iseler arkada,ları 
veçhi le yoklamaları yapılır. Yaşıtları 

son yoklama görmüş bulunanlar hak
kında ise emsallerinin sevkedilip edil 
mediğine göre 84 ve 85 inci maddeler 
mucibince muamele yapılır. "Mad • 

de 81". 

Cezalar 
Askerlik çağına girmiş olup yirmi 

yaşına girdiği senenin Temmuzunun 
birinci gününe yani son yoklamasına 

kadar ismini doğrudan doğruya veya 
her hangi bir vasıta ile yoklama def • 
terine yazdırmamış bulunanlardan son 
yoklamanın devam ettiği günler bitin
ceye kadar müracaat eden veya ele ge 
çenlcrden 10,00 kurut ceyazİ nakdi 
~luıJıktau u"' a 1..... ·ı.: ,..._ ı ,1 -••<>ICU • 
birden yapılır. Keyfiyet cüzdanlanna 

yazılır. "Madde 83" 
tik yoklamasını yaptırmış olduğu 

halde son yoklamanın devam ettiği 
günler içinde mahnllin askerlik mec • 
lisi~e veya sefaret ve şehbenderhane
lere gelmemiş ve gelememesi hakkın· 
da i~bu kanunda yazılı bir mazeret bu
lunduğuna dair haber göndermemiş 
olanlardan arkada~larının ilk tertibi • 
nin sevklerinden evvel ele geçen veya 
kendiliğinden gelenlerden 1500 kuruş 
cezayi nakdi alınır ve heyete muayene 
leri yaptırılarak askerliğe elveriıli o • 
lanlar, kabiliyeti bedeniyelerine ve 
tahsil derecesine ve ahvali sairelerine 
göre tam veya kısa hizmet yapmak ve 
arkndnşlariyle sevk ve terhis edil -
mek üzere numarasız olarak asker 

edilirler. 
Kabiliyeti bcdeniyeleri askerliğe el· 

ödemedikçe bir memuriyette kullanı • , 
lamazlar. Seferberlikte davete icabet 
etmiyen efrat, {muvazzaf, ruhsatlı ve 
ihtiyat) askeri mahkemeye tevdi edile• 
rek Askeri ceza kanununda yazılı hiz
met ve cezayı görürler. "Madde 90" 

Ellerindeki hüviyet cüzdanlarına 
nazaran askerlik çağına girmiı efrat· 
tan o senenin Temmuzunun birinci gü 
nüne kadar ilk yoklamasını yaptırarak 
cüzdanlarına işaret ettirmemiı bulu • 
nanlan, hükl'ımet hizmetine alanlar 
(memurin müdürleri ve buna mümasil 
salahiyettar memurlar) Türk cezı. ka 
nununun iki yüz otuzuncu madiesi 
mucibince tezciye edilir ve bilerek hu· 
susi hizmete alanlardan bin kuruş ce
zayi nı.kdi alınır. "Madde 91" 

Askerlik çağına girmiı efrattan gir 
dikleri senenin Teşrinisaniıinin &o • 
nuna kadar son yoklamasını yaptıra -
rak cüzdanına işaret ettirmemi§ olan
ları hükumet hizmetine alanlardan 
yukarıki maddede yazılı cezayi nakdi· 
ler iki kat alınır. Bu gibi efradı bilerek 
hususi hizmete alanlardan 2000 ku • 
ruş hafif cezayi nakdi alınır. "Madde 

92" .. 
ilk ve son yoklamastnr yaptırmı~ 

olsun olmaı.ın 21 ya§ına girmİ§ ve ya· 
şıtları çağırılıp askere sevkedilmif ef· 
rattan daha sonra sevkedileceklerini 
gösterir cüzdanlarında bir iıaret bu -
lunmıyanlan hükumet hizmetine a -
lanlar hakkında yukarıki madde 
veçhile muamele olunur ve bilerek hu. 
ıusi hizmete alanlardan sulh mahke
meıi karariyle elli liradan yüz liraya 
kadar cezayi nakdi alınır. "Madde 93" 

Askerliklerini bitirip terhis edilen 
efrattan üç ay içinde bit güna maze • 
retleri olmaksızrn tezkere ve cüzdan • 
larmı şubderine kaydt'ttirmiyenler • 
den 500 kuruş cezayi nakdi alınır. 
"Madde 94" .. 

ta firarı altı aydan ziyade uzadığı hal 
de gelmiyen veya elde edilemiyenle -
rin kıta ve müesseseleri"lden veya as· 
kerlik şubelerinden mahrılli hükume -
tine vaki olacak müracaat üzerine el • 
de edilinceye veya kendiliklerinden 
gelinceye kadar usulen emvali gayri 
menkulesi haczolunur ve askeri ceza 
kanununda yazılı mücazatı görür ve 
haklarında hidematı ammeden mahrU• 
miyet cezası ayrıca hükmolunur. 

Haciz ve mahrumiyet cezası hazar 
da hizmeti askeriyenin ifasına kadar 
ve seferde müebbeden devam eder. 

Memaliki ecnebiyede bulunan yok· 
lama kaçağı, izinsiz, bakaya, saklılar 
hakkında da ayni veçhile muamele o· 

lunur. "Madde 97" •• 

"- Zehra .. -diye haykırdı. -
Yalnız başına gelmiş .. T elit için
de... Ne oldu?. Aman yarabbi!.. 

Ne var acaba? ... ,, 

h d b k l 
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veritli bulunmıyanlar hekim muayene 
sine göre veya ertesi seneye terkolu
nur yn askerlikten çıkanlır. "Madde 

Her sene asker edilen efrat mikta· 
rı ordu ihtiyacından fazla kaldığı müd 
detçe Müdafaai milliye vekaleti henÜ7. 
silah alıtına alınmamış efrattan (saf· 
lam, sakat), bedeli nakdi kabulüne sa 

lahiyettardır. "Madde 104" 

Deli gibi koşarak kapıyı açtı : 
- Ne var, kızım?. Nasıl gel -

din?. Dadın nerede?. 
Kız, annesinin boynuna sarıl· 

dı .. İki ıgözü iki çeıme ağlıyordu . 
- Anneciğim. Anneciğim .. 

Anneciğim ... Beni tutacaklar .. Be· 
ni yakalıyacaklar .. Beni kurtar .. 

Beni kurtar .• 
- Canım seni neden tutsunlar ? 

Ne oldu?. Ne var?. 
Bir türlü anla~mıyordu. Hıç • 

kırıklaT ,boğazında tıkanıp kah • 
yordu. 

- Yanıyoruz, yanıyoruz anne -
ciğim .. Kurtar, kurtar .. 

Kadın, kızının çıldırdığına 

hükmediyordu .. 
Yüzünü gözlnü buseleriyle 

kaplıyordu .• Bir çeyrek kadar uğ
J'8.!\ryıa da kızına: 

- Beni kurtar .. Yakalıyacak -
Jar.. Yanıyoruz! .. - sözlerinden 

batka IAf etirmedi. 
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ca konağa koştular.. Ancak iki 
oda yandıktan sonra ateş söndü • 
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kurtarmak için uğraştığı için, a
levlerle sarılmış, odadan çıkama· 
mış, boğulmuştu .. Reşide Hanım· 
la, dadı, içeri girdikleri vakit o
nu, yerde yan kömür olmuş bir 

vaziyette buldular .. 
Sağ avucu sım sıkı kapalıydı . 

İçinde bir deste kağıt tutuyordu .. 
Kasada mücevherleri bırakıp bun
ları kurtamu~tı. Büyük bir kıs • 
mı yanmış, ancak kenarında an· 
latılmaz ibareler kalmış olan bu 

kağıtlar neydi?. 

Binlik banknotlar mı?. Yüksele 
esham mı?. Kaynana hanım, ni -
çin bunlara o derece ehemmiyet 
vermişti?. Niçin bunları hazineye 
tercih etırnişti?. 

Reşide ve dadı iğilip baktılar : 
Bunlar, gelin hanıma ait ma -

hut mektuplardı .. Kaynı valde ha· 
nımefendi her şeyi terketmiş, ca -
nını bile feda etmiş. lakin, bu ara 
bozucu kağıtlardan bir türlü vaz 

. . ' geçmemıştı ... 
(Hatice SUreY ya) 

84" .. 
tık yoklama defterine ismini yaz • 

dırmamış olmakla beraber &on yokla· 
mada da bulunmadığı mahalli askerlik 
meclisine gelmemiş ve gelememeleri 
hakkında bu kanunda yazılı bir sebep 
olduğuna daiı· haber de göndermemiş 
bulunanlardan ele geçen veya kendi
liklerinden gelenler hakkında elde e· 
clildikleri tarihe nazaran yukarıki mad 
de vcçhile muamele yapılmakla bcra • 
ber cezayi nakdileri iki kat olarak a
lınır. "Madde 85" 

Son yoklama yapıldığı sırada erte-

si seneye terki m'.Jcİp mekteplerde o
kumakta olup ta bulundukları mahal 
ti askerlik meclislerine veya şubeleri
ne tahsil derecesi hakkında tasdikli 
şahadetname göndem1emiı olanlar • 
dnn bin beş yüz kuruş cezayi nakdi 
alındıktan sonra ertesi seneye terko • 

lunur. "Madde 87" 
1 1' ihtiyat efradından o up ta.ım ve -

yn manevra veya asayişi dahili için ça 
ğırıldıkları halde bili\ özür gelmedik· 
leri (47) inci maddenin sarahati veç· 
hile tebeyyün edenler, geçiktikleri 
müddetin bir misli arkadaşlarından 
fazla hizmet yaparlar. Ve kendilerin - , 
den 30: 100 liraya kadar cezayi nakdi l 
alınır ve bu gibiler askerlik borcunu 

eledi nakdi miktarı 250 liradır. l'~ü 
kellef veya namına aharı, bedeli n"k • 
diyi defaten veya iki taksitte vcrebi · 
lir. işbu bedel Türkiye dahilinde mal 
sandıklarınca ve memaliki ecnebiyede 
sefaret ve şehbenderler tarafından Ma 
liye Vekaletince tasdikli makbuz mu
kabili alınır. Bir taksitte bedel vere • 
ccklerin içtima gününe kadar ve ikô. 
taksitte bedel vereceklerin birinci tak· 
sit Üçyüz. lirasını içtima gününe ka • 
dar ve ikinci taksiti altı ay içinde ver• 
meleri lazımdır. "Madde 105" 

Bedeli nakdi veı·enler mahallerin • 
de ve civarında bulunan veya nakliy~ 
ücreti l<endiler; tarafından verilmek 
ve talim ve terbiye işkal edilmemek 
§artiyle arzu ettikleri mahl\lde olan 
bir piyade taburunda (sakatlar geri 
hizmetlerde) altı ay talim yapmağa 
mecburdurlar "Madde 106" 

Alınan bedel hiç bir suretle geri 
verilmez. Ancak kanun lıilafı alındıcı 
anlaşılan bedeller Müdafaai Milliye 
Vekili veya kolordu kumandanlarının 
işariyle mahalli memurin maliyesine• 
bir ay içinde iade olunur. Alanlar h3k 
kında takibatı kanuniye ifa olunur. 

"Madde 107" 
(Daha bitmedi). 



Gemiler, tekrar dönüp karşı
laştılar; sürtünerek geçtiler 

8 - 9 numaralı yazı tahlilleri: "Bismark 
siyasetten anlamaz. Tevfik Fikretin 

şiire istidadı yoktur!,, 
Venet E. Venet oğlu: Tasarrufu 

sever. Maddi işlerde muvaffak olur. 
Nefsine itimadr vardır. Ticarette or· 
takhktan hoşlanmaz. İnatçıdır. Karlı 

lt enedik kallJonundakiler zırh qiy- ::~:F .i!~:;~::::h::::,, ·::,::'. 
ml·şıı·. Selman reı·s, baltalara ı·qı· pesent ve azimkar tiplerden. Sebatkaı 

7 - Ş. Ş. (Beıiktaı): (İki ay mu
kaddem bu yazıya çok benzer bir el 
yazısı tahlil etmiştim . Maamafih o ya
zıdaki ba} harflerle sizin majüskiıl 
harfleriniz arasında büyük farklar 
var) Biraz kıskanç ve müvesvis tip 
)erden. Bazan mütereddit, ekseriva , 
sahidir. Her işte fazla düşünür. Zcka
s: basittir. İsrafa meyli vardır. dır. Yaşr ilerledikçe sefahate meyli 

artacaktır. Riyakar değildir. Nefsine 

l/üklenmek /Qzımnelece6ini söqledi !~i~~~; ::~:ı:a:i~~~~:~e inkişafa mÜs· 
~ ' ~ ' 3 - Melahat Sabri (Kadıköy): 

8 - Bismark (Kurtuluı): Kor 
kak ve mütereddit tiplerden. Muhiti
ne itimat telkin edemez. Ayni zaman
da hiç kimseye itimadı yoktur. Mü
tehavvildir. Paraya fazla düşkündür. Hava poyraz ... Deniz dalgalı " I 

Türk korsan kadırgası köpükle • ı 
nen ıuları yararak ilerliyor. 

Sene 1500 .. Geminin ba§ında 

duran Selman reiı ufuklai t araıtı
rıyor .. Ufuklarda dudak dudağa 

veren deniz ve gökten ba§ka bir 

§ey yok •• 
Selman reisin yanında duran 

Ömer kaptan homurdandı: 

- Bugün de galiba intan ye -
rine balık avlamak mecburiyetin
de k&lacağız •• 

_ Öyle deme kaptan .. Ben bu -
günden çok ümitvarım .. Burnu -
ma barut kokusu geliyor .. Ufuk -
lardan kısmetler getiren poyraz , 
elbette bize de bir §ey getirir ... 

Nah itte, bak .. 

Ömer kaptan, Selman reisin 
günc§ten ve tuzlu deniz suyun -
dan tunçlaşan kolunun uzattığı 
yere baktı. Fakat bir şey göreme· 

di: 
- Sakın aldanmış olmıyası-

rum .. 
- Gözlerim beni aldatmaz, 

dikkat et ... Ufukta beyaz bir yel
ken görünüyor. 

- Köpüklenen bir dalga olma-
ırn •• 

- Hayır, hayır.. O kar§ıdan 
gelen §ey bir yelkenlidir. Böyle 
havada yola çıktığına bakılırsa, 
ya büyük bir ticaret gemisi ,ya • 
but ta bizim gibi bir korsandır • 
İtte bak, biraz daha yakaştık, 
artık yelkenleri iyice göründü • 

- Evet .. Evet .. Ben de gör -

düm .. 
- Git haber ver.. Bizim ser • 

dengeçtilere hazır olsunlar .. 
Bet dakika ıonra kadirga se • 

vinç acslerinden bir bayram ye -
rine döndü .. Sanılırdı ki bu tunç 
yüzlü ve beyaz dişli adamlar 
kavgaya değil, bir eğlenceyct ha • 
zırlanıyorlardı .. 

Selman reis yelkenleri gevşet -
mi§, kürekleri yava§latmı§tı .. 
Gözlerini, dikkatle yaklaşmakta 
olan gemiye dikmi§, her an biraz 
daha yaklaşmasını seyrediyordu .. 

Selman reisin katları çatılmış
tr. Çünkü sür'atle yaklatan bu 
gemi, koca bir kalyondu, büyük -
lükten yana kendilerinin iki mis
li kadardı. Ve Venedik bandıra· 
ıını çekmişti. 

Selman reis ıslık çalar gibi mı -
rıldandı: 

- Aksi feytan, h~m de harp 
kalyonu .. Bizi arıyormu§ gibi doğ
ruca üstümüze geliyor. Her halde 
geçen gün tepelediğimiz gemile -
rin .birinden arta kalan bir adam 
haber yennit olacak. 

Ömer kaptan söze karıştı: 
- Selman kaptan.. Bu gelen 

kalyon hizi ikir.e biçer. Rüzgar 

iyi .. İyisimi yelkenleri fora ede -
lim. Küreklere de yapııalım. Ö
nünden kaçarız, bizi zor yaka
lar .. 

Fakat sauik Selman reis bu 
sözleri duymamıştı: 

- Kaç adamımız var?. 
- Altını§ sekiz .. 

- Çok az .. Karşıda hiç olmaz
sa üç yüz kiti vardır .. Ne yapma
lı?. 

- ? ? ' ' . . . . .. 
- Ha, aklıma geldi. Kürekler

de kaç kişi var?. 
- Kırk sekiz .• 
- Onlar da bize yardım eder-

lerse yüz on altı ki§i oluruz.. Bu 
rakam fena değil.. Bizim yiğitler 
Üçel" kişiyi haklayamazlar mı? • 

- İyi amma, kürekleri kime 
çektireceğiz?. 

- Ambardakiler ne güne du
? ruyor •• 

- Geçen gün esir aldığımız 

Malta şövalyelerinden bahsetmek 
i&tiyorsunuz galiba .. Fakat böyle 
sa.vat vaktinde geminin idaresi 
onlara bırakılır mı?. 

Selman reis elindeki kamçiyi 
bütün kuvvetiyle yere çarptı: 

- Onlara değil, buna bırakı -
yorum, buna .. 

O eınada iki düşman gemi büs
bütün biribirlerine yaklaşmışlar -
dı. Selman reis güvertenin üze -
rinde bir sıraya dizilmiş yüz, iki 
yüz adam gördü. Diğer taraftan 
kendi adamları da hazırlanmıştı • 
Ambardan tövalyelerin küreklere 
oturtulmasını ifade eden zencir, 
kamçi ve küfür sesleri duyuluyor· 
du. Selman reiı son defa olarak 
ıerdengeçtilerini gözden geçir • 
di, sonra: 

- Yiğitler, dedi. Şimdi çarpı -
şacağrnız adamların zırhtan el -
biseleri var. Kendilerini haklıya
bi)mek için çok kuvvetli vurma • 
nız lazım gelecek.. Beıt karşı gü
vertede üç yüz kiti saydım.. A • 
dam başına üç kişi düşüyor .. Al
lahın izni ve bileklerimizin kuv -
vetiyle elbet haklarından gelebile

ceğiz. 

Artık Venedik kalyonu iyiden 
iyiye yaklaşmıştı. Vardiyacıların 
kürek çeken adamlara verdikleri 
tempo iyiden iyiye işidiliyordu. 

Selman reis: 

- Bizi biçmek istiyor diyerek 
dümene yapıştı. Aşağıya doğru 

bağırdı. Aşağıda kamçılar şakla • 
dı, feryatlar duyuldu. Maamafih 
kürekler suya girip çıktı. Türk 
korsan gemisi ileriye doğru atıl
dı. Selman reisin bir emri üzeri -
ne derhal yelkenleri topladılar . 
Venedikliler de kendilerini taklit 
ettiler. 

Venedik kalyonu tam üstlerine 
geliyordu ki Türk kadirgası fev • 

kalade meharetle sağa doğru sıy
rıldı. Ve en tehlikeli savlet savuş
turuldu. 

Gemiler tekrar dönerek karşı -
}aştılar. Ve bu sefer biribirlerine 
sürtünerek geçtiler .. Bu sırada a
damlar karşılıklı olarak yekdiğer
lerine silahlarım boşalttılar. 

Üçüncü geçişte gemiler borda 
bordaya gelip yanaştı. Her iki ta
rafın adamları gemileri biribirine 
sıkı sıkı bağladılar. Bundan iki ta
rafın da çabuk iş görmek istediği 
anlatılabilirdi. 

Evvela Venediklilerden 30 
kişi kadar bir kitle Türk gemisine 
atladı .. Fakat atlama.siyle beraber 
yarısı bir hamlede yere serilmiş -
lerdi. 

Artık kılıç, llalta sesleri, Al -
lah, allah, ve Horra nidaları biri
birine karıştı. 

Selman reis hala geminin gü -
vertesinde duruyor ve bir elinde 
kılıç önüne gelen feda.ileri yere 
seriyordu. 

Birdenbire mücadele Venedik 
gemisine geçti. Kendi gemilerine 
atlıyan Venediklileri biçen yiğit 

Türk korsanları Venedik kalyo -
nuna atlamışlardı. Hızlı hızlı ba -
ğırarak dövüşüyorlardı. 

Bu esnada bir Türkün kılıcı ve 
baltası kırılmış, müşkül bir va -
ziyette kalmıştı. Bu şekilde iken 
zırhlı elbiseler giymi§ askerlere 
hücum ediyor ve onlara sarılıp 

kendisini suya atıyordu. Denize 
düşer düşmez zırhlı elbiseler gi -
yen V enedik silahşoru derhal kur
şun gibi dibe batıyor, Türk ise tek
rar gemiye tırmanarak ayni şeyi 
tekrarlıyordu. 

" 
Güvertede vaziyet böyle iken 

ambarda şekil büsbütün ba§ka 
idi. Ellerinde kamçi iki Türk 
vardiya.cısının idaresiyle kürek 
çeken 48 şövalye ani olarak is
yan etmişler ve iki Türk vardiya
cısını parçalamışlardı. 

Ekserisi yüksek kıymette silah
şör olan §Övalyeler zincirlerini 
de tamamen kırdıktan sonra tek -
rar alt ambara inmişler ve orada 
duran silahlarını alarak güverte
ye fırlamışlardı. 

Türkler, hiç ummadıkları hal -
de birdenbire iki düşman arasın -
da kalmışlardı. Türkler tamamen 
kalyonda olduklarından, §Övalye
ler kadirganın kalyona bağlı olan 
iplerini parçalamağa çalışıyorlar
dr. 

Kadrigayı kurtarıp kaçmak ni
yetindeydiler. Bir kıaım Türkler , 
bunu sezince tekrar geriye dön -
mek istediler. Fakat zinde olan 
şövalyeler kılıçları ile buna mani 
oldular. 

İşte asıl müthiş ve öldürücü 
mücadele bundan sonra başladı . 
V enedikliler, şövalyelerden kuv • 

Dikkatsiz ve lakayt tiplerden. Yaşı i
lerledikCjje hafıza kuvveti inkişaf ede
cektir. Ancak sıkı bir dissiplin altın

da göreceği işlerde m·•vaffak olur. Sa
nayii nefiseye istidadı yoktur. 

4 - M. Necati : (İptidai bir el ya· 
zısıdır.) Zeka ve hafızası tedricen 
inkişaf etmektedir. Hakiki hüviyyetini 
bu yazısından keşfetmek imkansızdır. 
Fakat harflerin görünüşüne nazaran, 
biraz inatçılığı ve gururu vardır. Yaşı 

ilerledikçe tama'kar ve hodbin ola
caktır. Şimdilik ne fazla müsrif, ne de 
muktesittir. 

5 - İzmirli H. Ruhi: Zevki Selim 
sahibidir. Dikkatlidir. İşlerinde intizam 
ve temizlik arar. Nefsine olduğu ka
dar muhitine de itimadı vardır. Dost
larına karşı samimi ve vefalı görü
nür. İsrafa ve sefahate meyli vardır. 
Uzağı görme kabiliyeti tedricen fakat 
esaslı surette inkişaf etmektedir. 

6 - Can Kurtaran (Sarıyer) : 
Yalancı tiplerden. Mübalagayı Jüzu· 
mundan fazla sever. Nefsine itimadı 
yoktur. Çok söyler. Bütün muvaffaki
yeti çenesinden bekler. Dünü ve ya
rım dÜıiÜnmez. Yalnız, yaşadığı gün~ 

kıymet verir. Havai ve mütchavvildir. 
Musikide ağızla çalman sazlara istida
dı vardrr. 

Hasistir. Kadınlara karşı vefalı görün~ 
mek ister. Siyasetten anlamaz. 

9 - Tevfik Fikret (77) (Maçka): 
Soğuk kanlıdır. Mimarlık gibi işlerde 

muvaffak olur. Biraz mübalagacıdır. 

Müsrif değildir. (Şiire istidadınız olur 
olmadrğmı soruyorsunuz: Bu evaafta 
birinin - şiiri sevse bile - şiir yazmağa 

istidadı olamaz. Sizin daha ziyade 
maddi işlere inhimakiniz vardır!) 

10 - Neriman Raıit (Taksim) : 
Asabi ve kıskan5: tiplerden. Aceleci
dir. Mübalagayı ve riyayı sevmez. !n
tizamperverdir. Musikiye istidadı yok· 
tur.(Deniz sporlarile asabını tedavi ede 
bilir) Vcfa' ·a rdır. Dostlarına karşı sa-
mimi ve fedakardır. 

11 - M. N. (666) CDitçi) : İnat
çı ve sebatkar tiplerden. Mağrurdur. 

Uzağı gören kabiliyeti fazladır. Müs
rif değildir. Mübalagayı sevmez. 

12 -;- V. N. B. Arditi: Asabi ve in
tizamperverdir. Uzağı görür. Kavga
cı olmakla beraber mütecaviz değil

dir. İsrafa temayülü yoktur. Nadiren 
inatçıdır. Şakadan çok hoşlanır. Zekast 
yaşından evvel inki~af etmiştir. Musi
kide yaylt s::ı~lardan birine istidadı 

vardır. 

Dr. W. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

vet alarak kudurdular. Ve fevka • 
Adanalı katil iade şiddetle ,mukavemet etmeğe 

başladılar .. Adana, (Husuıi) - Kanaı, Fazile
ti bıçakla vücudünün on iki yerinden 

şey Bu esnada harıkulade bir 
yaralıyarak öldüren Vanlı Beyazıt 

oldu. Vaziyetin tehlikesini an- ı Adliyede sorğuya çekildikten sonra 
lıyan Selman reis, on adamiyle tevkif edilmiıtir. 
birlikte birdenbire kadirguına at \ Bayazit hakkında tahkikata istin
ladı ve mülhit naralarla §Övalye - tak hakimliğinde devam olunmakta • 
lerin üstüne atıldılar. Şövalyelerin dır. 
bir kısmı denize döküldü. Bir kıs- Ölen Faziletin altı aylık hamile ol-

~ duğuna dair söylenen sözlerin hiç bir 
mı ambara kaçtı. Ve ekserisi gü- asıl ve esası olmadığı yapılan tahkikat-
verteye serildi. tan anlaıılmııtır. 

Selman reis üstü baıı baıtan Balıkesirde tay inler 
atağı kan içinde olduğu halde B 1 k · (H -) Adi' s h a ı eıır, usuaı - ıye, ı . 
tekrar kalyona geçti. Sıkı bir ham- hiye, Tapu, Milli Emlak müdürlükleri 
le daha yaptılar. kadrolarından sonra inhisarlar kadro . 

Pek az sonra kalyonda ayakta su da gelmiıtir. 
bir tek Venedikli kalmamıftı. Kadroya nazaran inhisarlar idare
Türklerin zafer haykırışları u- si memurları arasında esaslı bir deği-

ıiklik yaprlmamııtır. 
fokları titretiyordu. Hepsi birer Başmüdürlük ziraat ve yaprak tü-
boğa gibi derinden nefes alıyor • tün şubesi amiri Fehmi Bey ehliyet ve 
lardı. Adamların bir kısmı yerde teşebbüsüne binaen terfian Ağunya in 
ölü yatan cesetleri denize atıyor • hisarlar müdürlüğüne, Ağunya inhi -

d sarlar Müdürü Fehmi Bey Bergama u. 
Hiç ummadıkları halde en son

ra bir ihanete daha uğradılar. ~a
dirgalarının içine kaçan §Övalye
ler kadirgalarını tututturmuşlar -
dı. Kadirga iyiden iyiye ate§ al
mış ve bir taraftan da dibi delin
diğinden sür'atle su almağa ve 
bir. tarafa doğru batmağa başla -
mışh. 

Kalyon da kadirgaya merbut ol -
duğundan o da ciddi bir tehlike 
geçiriyordu. Selman reisin bir 
İfareti üzerine derhal baltala
ra sarıldılar ve kalyonu kadirga -
ya rapteden halatları parçaladı • 
lar. 

Tam ondan ayrılmışlardı ki 
kahraman korsan gemileri için -
deki şövalyelerle beraber dibe gö
müldü. 

GözlUklU adam 

inhisarlar müdürlüğüne, batmüdürlük 
yaprak ve tütün ziraat ıubcıi amirli -
ğine de latanbul inhisarlar ba!müdür
lüğü ziraat ıubcsi masa imiri Cevat 
Bey tayin edilmişlerdir. 

lnhisal"lar memurlanna bir kaç gü
ne kadar Haziran maaşları verilecek
tir. 

Balıkesir de kaçakçılık 
Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir in

hisarlar başmüdüriyetinde tutulan İs· 

tatistiğe göre, 933 senesi Haziranın • 
dan 934 senesi Mayısına kadar olan 
müddet zarfında merkez mıntakasrn -
da altı yüz yetmiı sekiz kilo kaçak tü
tün, on dört bin kırk bir yaprak kaçak 
sigara kağıdı, on dokuz kutu kibrit, 
üç hayvan, dört bıçak, sekiz çakmak, 
yirmi yedi çakmak taşı ve bir de rakı 
imaline mahsus teferrüatiyle bir im -
bik tutulmuş ve müsadere olunmuf • 
tur. 

Dört yüz kırk yedi kaçakçıdan yir
mi yedisi bilfiil kaçakçı olduğundan 

Balıkesir Adli ihtisas mabkemeıine 
verilnüılvdir. 
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Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine baihyan 

Kadri CEMiL 
1 10·6·934 Her hakkı mahfu:C:ar Tefrika: 8~ Ge~en kısımların hu tasası 

Ali baba, lstanbulla Rusya, iki 
memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşğuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Fcrhada lstanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkas
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona · 
ğmda (Fatma) isminde bir Gürcü kı
zını kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiş -
tir. Rüstem Fatmayı kaçmyor ve fail 

Geçen kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra lstanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler lehinde çalı • 
§an Fatma Nüzhetle tanışıyor ve o -
nunla beraber ya~yor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv • 
vetlere çalışan Feridun Bey Pantik . 
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

• Jngilizler yirmi beş lira maaş 
ve ayrıca tayinat vermek ve 1 Bo
ğaziçinin her iki sahilinde eşkıya 
takibatında istihdam edil.mek üze
re jandarma kaydediyorlar. Kayıt 
muamelesi Beykoz İngiliz karar
gahında memuru siyasi sabık Du
dullu nahiyesi müdürü Mehmet A
li tarafından yapılıyor. Şimdiye 

kadar Laz ve Arnavutlardan iki 
yüzden fazla kaydedilmiştir. Jstih 
barat memurları kayıt için propa
ganda yapmaktadırlar. 

·..,. Dün Galata §ubesinde müla
zim Çetr ile E. Bey arasında cere
yan eden bir mükaleme esnasında 
F. Bey Yunan ordusunun bu harp 
te gösterdiği kabiliyet ve meharet 
ti askeriyeye hayran olduğunu aöy 
lemit ve buna cevap olarak ta 
Mülazim Çetr: 

- Evet .. Herhangi bir ordu iyi 
idare edilirse iyi neticeler verir. 
Yunanlılar Jngiliz erkanı harpleri
ne dua etıinler.. Zira bu onların 
yapacağı bir it değildi. demi~ ... 

• Karamüraelde Yunanlılar ta· 
rafından eıir edilen bazı ıkimıele
rin üzerinde zuhur edip hükumeti 
merkeziye ile Ankara hükumeti-
nin teşriki mesai eylediklerini is· 
pat edecek mahiyette bulunması 

sebebile Yunanlılar tarafından İn 
gilizlere tevdi ve irsal olunduğu
nu ve herayı tetkik (Mecır Hey) e 
havale edildiğini ve fırsat bulun-

duğu takdirde çaldırılacağını va
at ve beyan eylediği,m on sekiz par 
ça dosya halinde evrak Mecır Hey 
in mütaleanamesi ile beraber dün 
akşam üzeri evrak kalemine tevdi 
edileceği esnada tarafı acizanem
den vaki teşebbüs ve teşvik üzeri· 
ne mahalli malumda bulunan di
ğer delilim yediyle aldırılmıı ve 
birinci delilim A ... nın tensip ey· 
lediği daire dahilinde bir mahalde 
hıfzedilmiştir. Gerçi bu evrakı ta
kip eden bir kimse yok ise de ge
rek (Mecır Hey) in ve gerekse sa-

Geçen kısımların huUlsası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

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

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

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkadaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Osman Beyle beraber İzmirc git
mİ§, yani annesinden kaçmıştır. Orada 
bir çok kadmlarla bu meyanda Şahı 

Ni~van H. isminde birile tamşıyor. 

ir ümeradan birinn derhat!r edilip 
aranması ve bulunması hususunda 
ısrarı ve bu yüzden delillerime bir 
zarar irası ihtimalatına binaen 
bir kaç zaman için orada mahfuz 
bulunacak ve bilahare tamamen 
bize teslim olunacaktır. Evrakı 
çalan delilim Ra ..... arasıra para 
alabilen kimselerdendir. Binaena· 
leyh mümkün olduğu ve tensip bu- olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 
yurulduğu takdirde münasip mik- Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
tarda mükafatı nakdiye İtası ıure· İstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 
tile taltif ve teşciini son derecede Sabah olmuıtu. Rüstem gözlerini 

. . t' h 1 • E k .......... - ... ·,····-·-·· .. •• .. ·-·•••• rıca ve ıs ır am ey erım. vra . . . 1 . · 
k · h t" l·· hl'k d haız ımış. stıhbarat; Edırneden pe emın ve er ur u te ı e en 

aldığı malumata nazaran geçenler 
salim bir mahaldedir. Sekiz veya de Ahırköy civarında infilak eden 
on gül\ kadar geçtikten ve biraz 

bombanın bu teşkili.ta mensup çe 
unutulduktan sonra berayı müta· teler tarafından vazedildiğne ve 
lea takım takım takdim olunacak- gayenin de Edirne askeri kuman· 
tır, 

°" Belkis Hanıma ait üç kıt'a fo. 
toğraf takdim kılınmı§tır. Son bir 
tedbir olmak üzere A:l.tuni Zade 
mahallesinde kain validesinin ha
nesin bir hafta müddetle taras· 
sut altına aldırdım. Bu müddet 
zarfında gerek Jngilizlerden ve ge 
rekse mensuplarından eve gidip 
gelen olup olmadığını tetkik ede
ceğiz. Belki bu suretle bir iz elde 
edilmek mümkün olur. Bu esnada 
şayet validesi bir tarafa çıkarsa 

takip edilecektir. Mezkur mahalle 
ahalisinden bir iki zat ile bizzat 
temasta bulundum. Bunların ka-
naati; iddia olunan münasebetin 
siyasi olmadığı merkezindedir. Ge 
rek evvelce, mezkur haney:e de
vam eden ve gerekse isimleri ma
lum kızlarla herhangi bir mahalde 
tesadüf edilen İngilizler hep genç 
ve yakışıklı kimseler imi§. Bundan 
maada bu kızlar ayni şerait tahtın 
da bazı Türk gençlerile de müna
sebettar imiıler. Bu meyanda tanı
madığım bazı Türk gençleri de 
zikir ve tadat olunuY.or. Binaen
aleyh bu ahvale nazaran işte bir 
casusluk meselesinin mevcudiyeti 
m~kôk olsa bile pek zayıf ihti· 
mali.ta müstenit olduğu için gayri 
kabil ispattır. (Fotoğraflar E .... 
Beye ait zarfta dır). 

tt- Yüzba§ı Fuat Beyin Bulgaris
tanda bulunduğuna ve Trakyada 
ibrazı faaliyete bafladığma dair 
Köprülüden malumatı resmiye 
gelmiştir. Köprülü civarındaki fa
aliyetler henüz siyasi bir mahiyeti 

Tefrika Ho.29 
10. 6. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
rtakıli (VA·rfO) 

Bu "!ey,, ancak, Avruparun bü
yük artistlerinde bulunur. Belki, 
"Şahnisvan,, muhitine düşseydi, 

büyük bir artist olurdu. Bütün san 
at çerçivelerini kırardı. Lakin, 
Tevfik Fikretin bir mısraı vardır: 

"Eyvah, çorak yerde akıp git-
• • 1 

ınışsın .,, 
O da çorak yerde akıp gitmişti. 

Belki hakikatte berrak bir su iken~ 
toprağı ç.amur edip bırakmıştı. 

Bütün bunlardan bizzat kendi 
değil, yaıadığı devir mes'uldü. 
Öyle bir devir ki, kadın peçe al
tındaydı. aan'-atini inkitaf ettirme
ğe imkan bulamazdı. 

Halbuki, Şa:hnisvanın ruhunda 

danını hamil olan renin tahribi ol
duğuna kanaat hasıl etmiıtir.Key 
fiY.et ehemmiyeti mahsusa ile Lon
draya iş'ar olunmuı ve bu huıus

b. Yunanistamn noktai nazarı da 
mümessil F oçisten iıtifaar edilmiş 
tir. Yunanlılardan henüz cevap 
gelmemiıtir. 

:f. İstanbul Rum müdafaai mil · 
liye cemiyeti azaaından Y orgiya
diı ve Pandelakis namlarmda iki 
Rum önümüzdeki Çarşamba günü 
latanbuldan hareket edecek olan 
Sırp bandıralı Dimitri vapurile 
Batuma gideceklerdir. Bunların 

milli ve mühim /bir vazife ile mu
vazzaf oldukları ve Batumdaki İn· 
giliz istihbarat ıefine hitaben ya
zılmış bazı • tavsiyeleri de hamil 
bulunduklarını delilim söylüyor. 
Pandelakiı dün sabah istihbaratta 
Kapiten (Morgi) ile uzun müddet 
görüımüş ve tavaiyeleri almııtır. 

Tavıiyeler bizzat zabit tarafından. 
yazıldığı için münderecatına vu
kuf hasıl edilememiıtir. 

~ Geçenlerde Yunanlıların mü
racatı üzerine Jatanbulda mevcut 
bilcümle esliha ve cephanenin bir 
mahalde cem ve hıfzı hususunun 
düşünülmekte olduğunu arz ve i!'· 
ar eylemiştim. Ahiren verilen ka
rar üzerine ealiha ve cephane 
Maçka kı§lasına cem ve iddihar o
lunacaktır. Tophaneden nakliyat 
başlamııtır. Bütün depoların Maç· 
kaya nakli mutasavver imiı. Nakli 
yatın nihayet bir ayda hitama er
dirilmesi emir iktizasındandır. 

(Devamı var) 

bir kabına sığamamazlık vardı. 

Bu hassasını, akla gelmedik hare
ketlere başvurmakla, kendini de 
muhitini de berbat etmekle israf 
etmişti. 

Ve işte, bugün buradaydı. 
Fakat, başka bir meıhur mısra 

daha vard!r: 

Yere diişmckle cevher sakıt ol
maz kadrükrymetten ! 

Şahnisvanın da kadri, kıymeti, 
böyle bir yere düşmekle sakıt ol
mamışa benziyordu. Onda, ne ha· 
yatiyet vardı, aman Yarabbi ... Bir 
can parçasıydı, ateşten yaratılmış 
bir cindi o ... 

Kapıyı ardına kadar açıp, bir 
müddet öylece futtu. 

iki erkeğe baktı. 
Bunların hiç birini tanımıyordu. 
- Beni siz mi cağırttınız? diye 

alaylı alaylı ~ordu. Emretti pat
rik! diyerek ortaya daldan düşme 
bir külhanbeyce laf attı. Fakat, 
siz beni nereden bildiniz de çağırt 

w 

Müellifi: ishak FERDi 
açtığı zaman, kendisini a.k§amüstü ı 
oturduğu ağacın dibinde buldu.Gü 
ne§ yeni doğuyordu. Servilerin üs
tünde cıvıldaşan kuılar küme kü
me uçuşurken, Rü tem garip bir 
hat dönmeıile yerinden kalktı .. 
Kahveden içeriye girdi. Kahve o
cağının ba§ında çıraktan ba~ka 

kimse yoktu. 

Rüstem rözlerini uğu!turarak 
sordu: 

- Memit ağa nerede? 

- Ustayı mı soruyorzunuz? O 
şimdi evindedir. 

- Ne vakit gelir ... ? 

- Sabaha karşı gitti, 
Ancak akşamüstü gelir. 

beyim! 

- Beni burada sabaha kadar 
neden uyuttunuz? 

- Siz kendiniz uyudunuz, be
yim ! Size uyuyin diyen oldu mu? 

Rüstem baJını aallryarak: 

- Doğru... Diye mırıldandı .. 
Kahve peykesinin bir kenarına 

oturdu: 

- Çabuk, bana bir §ekerli kah
ve yap bakalım ... 

Çırak hayretle Rüstemin yüzü· 
ne baktı: 

- Şekerli kahve mi 7 
- Evet ... 
-Tekrar esrar mı çekeceksiniz, 

beyim? 

- Hiç öyle bir niyetim yok. Ne
den sordun? 

-Sabahcılar daima sade kahve 

Rüıtem etrafına bakındı ve çı• 
rağa yavaıça sordu: 

- Bunlar kim? 

- Sizin gibi uyuyup kalanlar ... ! 

Rüstem, külhanbey kı'.ıklı bu 
iki adama: 

- Merhaba arkadaşlar ... Diye· 
rek aelam verdikten sonra yanla· 
rına sokuldu. 

- Her ak!am buraya gelir misi· 
niz? 

İkisi birden cevap verdiler: 

- Bizim zaten buradan batka 
yatacak yerimiz yoktur, beyim! 

- Gündüzleri ne it yaparsınız? 

- Balıkçılık .. 

- Para kazanmıyor musunuz? 

Para nerede ... ? Ancak karnımı· 
zı doyurabiliyoruz. 

- Kimseniz yok mu 

- Hayır .. İkimizde kimsesiziz ... 
- Ne ala. Batınız dinç .. Batka 

derdiniz yok! 

Balıkçılardan biri yirmi bet yaf· 
larında takacı bir delikanlı idi: 

- Sizin derdiniz çok galiba? 
Diyerek güldü. 

Rüstem tekrar sordu~ 

- Sen buraya çoktan beri gelir 
gider misin? 

- Bir senedir. Memit Ağa. eski 
ahbaptır ... 

Rüstem, de1 ikanlının kulajına 

eğildi: 

F erhadı tanır mııın? 
- Hadım Ferhadı mı?! 

içerler de. - Evet ... 
Rüstem kızdı: - Tanım z mıyım? 
_Öyle ise sade getir! Ben es· Her ak§am gelir .. Geceliğini alıp 

rar kahvelerinde her zaman ıa· gider. 
bahlıyan bir adam değilim. - Ne geceliği... " 

K h · .. b'" .. k b' filcan - Aman beyim, anlamaz gibi 
a vecı çıragı uyu ır 'b' ··th' · 

· · d t' d' .. · acı kahveyi Rüs· sorma! O da benim gı ı mu ıt tır 
ıçın e ge ır ıgı 'd" B k b k çeke · ı· d" yakı ır amma... en a a • 
temın e ıne ver ı: 

- Bu gece ilk defa mı esrar 
çektiniz, beyim? 

- Evet .. Çekmez olsaydım. Fa· 
kat, kabahat bende. 

rim. O evde kurlur ve kapatnıaıı-

nın koynunda çubukla çeker ... 
Rüıtem, balıkçının F erhadı ta· 

nıdığını duyunca canlanmııtı. 

- Kapatma11 için güzel bir ka• 
-Geceyi duymadan geçirdiniz.. dın diyorlar .. Doğru mu? 

- Geçirdim ama .. Beklediğimi· _Ben görmedim; beyim! Fa· 
de kaçırdım. kat, görenler kaymak gibi Jey, di· 

Rüstem kahvesini içerken, pey· yorlar. 
ke üstünde sızmış iki adam daha - Çok güzel demek ha?! ... 
görmüştü. Bu adamlar da yavaş _Güzel demekte lif mı? Bir 
yavaş gözlerini açarak uyanıyor· içim su. 
lardı. ıoeva.mı v&rl 

tınız? Ha?.. Kim aağlık verdi?· 
Bu aşağılık ağızlar ona hem ya· 

kışıyor, hem yakıtmıyordu. Asıl 

kendi lisanının böyle olmadığı mu 
hakkaktı. Muvaff akiyetle taklit 
yapan bir aktrise benziyordu. 
Rol oynuyor gibiydi. 

- içinizde beni kim tanıyor
muş bakayım? Sakallı! Sen kim· 
sin? Çıkar şu gözlüğünü! Polis ha
fiyesi gibi neymiş bu? Delikanlı 

senin nen? Sakın ... şey ... 
A~zrndan gene münasebetsİ7 

bir söz çıkaracaktı. Frılrn.t, genç a
damın tavrı bu sözü ııarfetmesinc 
mani oldu. 

Sebebini anlamadan kızardı: 
- Çocuğum, sen yaşta, sen gü

zel1ikle, sen yaradılışta bir erke
ğin buralarda n'! işi var? diye a· 
deta çıkışır gibi sordu: Senin ka· 
dın ihtiyacın olur d:o. bu mülevves 
yerin haricinde bulamaz mısın? 

Bu sözlerini, kendi de, bu mu· 
bit için, münasebet. almıyacak de· 

recede ahlakperastane buluyordu. 
Ve bir kahkaha attı: 

- Ha ha ha ha .. Sen bana al • 
dırma, çocuğum .. Ben, böyle deli 
dolu konuşurum .. Haydi bakalım, 
eğlenmeğe geldiniz, keyfinizi 
bozmıyayım .. Eğlenmek hakkınız· 
dır .. Gelin benimle beraber, 

Odada yalnızdılar ... 

Şahı Nisavn, delikanlının aaç• 
larını okf ıyordu: 

- Niçin böyle kederlisin ? • 
Vallahi içime dokunuyor .. Gali • 
ba, demin sana ahlak Jersi ver • 
mem sinirine dokundu. Aldırma , 
canım .. Ben öyle deli dolu ıöyle • 
nirim .. Kıymet verme .. Hem billi. • 
hi samimiyetten ıöyledim .• Zira , 
ıeni görür görmez kanım çekti. 

Bir kahkaha daha atb: 

- Sakın ha, seni erkek diye 
beğendim sanma .• Acemi horoı 

(Dev&mJ va.r) 



10 Haziran 1934 

Okuyucularımızla baı baı,a 

HABERi nasıl buluyor-
sunuz? 1 

MODA 
Kal&mJt vapuru (Haber) in da-ıı--------------.rı 

vetlilerini almak üzere Kadıköy iı-ı 
keleıine yanaımıf. Saat yedi bu
çuk. Yolcular §İmdiden gelmeğe 

baıladılar. Haberin bugünkü nüı
haaına yetitmek üzere davetliler
den bazılarile kısa kııa konutma
lar yaptım. 

Ayni ıuali herkese soruyordum. 

- (Haber) i nasıl buluyorsu
nuz? 

Bir mühendis yamma sokuldu. 
Cevap veriyor: 

- Bugünkü aile tenezzühünü 
bize hazırlıyan (Haber) müessis· 
lerine candan teşekkürler. 
Yanındaki ellilik bir hanım e· 

fendi ıeılendi: 
- Biz ele her gün Haber oku· 

yoruz, e;lat ! Bize de ıorıan a ... 
Elbet bizim de bir diyeceğimiz 
var. 

- Gazetemizi nasıl buluyorsu· 
n uz, hanım~fendi? 

- Ala ili... Günler geçtikçe 
•liyüli.li. Fakat bizi karanlıktan 
kurtraanız daha &la olacak. 

- Hangi karanlıktan bahsedi~ 
yorıunuz efendim? 

1 k i 

MEMUR 
isteniyor 

Tekaütlerden de arzu edenler 
kabul olunacaktır. Bir müha· 
ıip; bir tahıildara lüzum var -
dır. Okur yazar olmak, kefaleti 
nakdiye tartta. Bu feraiti haiz 

olanların poıta ile tahriren (pos 
ta kutuıu Galata 1459) adreıi. 
ne müracaatları. 

Fatih lcraaından: Bir borçtan do • 
layı mahcuz bulunan 'bakır manıal, 

yorğan, karyola takımı, Singer maki
nesi ve saire 12 • Haziran - 934 Salı 
günü saat 9 da Bakırköyünde Ermeni 
kiliıeıi önünde açık arttırma suretiy
le aatılacairndan talip olanlarm hazır 
bulunan memura müracaatlan ilin o-
lunur. (2541) 

------------~~--------~~-----------------

Kimyager 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
BilOmum tahlilit. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankaaı kar
şııında izzet Bey Hanı 60 

- Evlat, biz, Talimhanedeki 
apartımanlardan birinde oturuyo· ruz. Fakat, gece olunca ıokağa _____________ _. 

çıkmak kabil değil. Talimhane Glandokratin 
karanlrk içinde. Hila yeni sokak· ADEMi iKTiDARA, ıafi· 
laTa elektrik konmadı. Şunu bir 
itaret ediverseniz! 

• • • 
Bir manifaturacı .•. Bir yağlıkçı. 

yolda yiyeceklerini ellerine a1mıs· 
lar. Vapurun merdiveninde diğer 
arkadaılarını bekliyorlar. 

- Eefendim (Haber) i nasıl 
buluyorsunuz? 

- Tam ir hali( gazeteıi. Dert
lerimizi dinliyor. Bizi gezmeğe gö. 
türüyor. Eğendiriyor. Hediyeler 
veriyor. Romanları güzel. Hele 
(Vi-Nu) nun fırkraları. Selami 
izzeti öyle bir matetti ki ... 

Genç bir zabit: 
- Ben mülazım Kemal.. 
- Bendeniz haber anketçisi ... 

Gazetemizi nasıl buluyorsunuz? 
- F tzla popüler, azizim! Bir 

az da fenni, askeri yazdar girse, 
fena olmaz ıamrım. 

Bir hanım kız, yqlıca bir hanım 
ile konuıuyor: 

- Acele ile fotograf !aıelerini 
evde unutmuıum .. 

- Oh, memnun oldum. 
-Aman ıen de ... Ne tuhafım. 

anne! 
Yanlarına sokuldum: 

- Hanımefendiler, gazetemi 
zi naııl buluyorsunuz? 

Büyük hanım eline ağzına gö
türdU: 

- Kız .. Haydi, cevap ver! Ge
celeri evde bülbül gibi ötüyorsun! 
Yok ıinema resmi az koyuyorlar
mıf ... Y Ok bilmem kadın ıayıf aıı 
canııznuı .. Daha daha neler .. 

Küçük han!m önüne bakarak, 
kendi kendine söylenir ıibi cevap 
verdi: 

- Annemden bana aıra gelme· 
di ki ... Her feyi söyleyiverdi. Ga· 
zetenizi mahallece okuyoruz. Be
yefendi! Hele (Karadeniz korsan· 
ları) romanı ne heyecanlı safhaya 
ıirdi. Acaba Ferhat hadımlıktan 
kurtulacak mı, heye.fendi? Oka
dar çok merak ediyorum ki ... 

Kalabalrk bastırdı .. 
Haber okuyucularının umumi 

yeti umumiyeye vo a .. bi buh· 
raolara kartı, mqhur Pı of. 
BroYvn Sequard Ye Şteinab'ın 
keıfidir. Eczanelerde 200 ICu
ruıa sahlar. Deposu: lıtanbul 
Zaman ecza depoıu . J 6837 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı araıında tramvay 
caddesine nezareti, elektrik ter· 
tibatı vardır. Üç odalı yeni ya· 
pılmıı kargir hane ıatılıktrr. 
Görmek iıtiyenler içindekilere 
müracaat. 

Fatih Dülgerzade mahalleıi 
Küçük Meydancık bila numaralı 
hane. 

SATILIK TAZI 

Tilki ve tavıan avları yapan bir 
çift tazı satılıktır. Meraklıların B. 
Ş. rumuzile HAB,ER' e müracaat
ları. 

HABER 
Akşam Postası - ---

1 darehaneıi: ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

Tdırnt A~i'STANBUL HABER 
Tt'lt'fon Yazı: 2S872 idare: 21Ş'70 

r- " ABO"E ŞERAiTi 
1 s 6 iı aylık 

Türkiye: 1%0 SllO 660 12SO Kl'J. 

f'A'nebl: lllO '411 840 1610 

ILArf TARiFESi 
noareı UAolannm satın 1%.60 

Reaml UAnlar 10 lınuuftw'. 

Sahibi ve Ne!rİyat Müdürü: 
HASAN RASiM. 

Baııldıfı yer: (VAKiT) Matbaaaı 
1!!91m ................. . 

----------------------~ 
HABER gazetesi 

El yazı•• tahlil kuponu 
isim • . . 

intrbalarmı iki kelime ile kayde
diyorum: 

- Yaıaıın Haber ... 
İtte anketimin hülisaıı ! 

C\nketc;I 

HAIJIEK - A ~am Posıaaı .. 

Artık Sabit Oldul 

FRiGEL·UX 
EN AZ MASRAFLI 

BUZ DOLABIDIR. 

Çünkü •• 
• Frigelux Motörsüz ve kompres~>rsUz iıler. 

• Frigelux En ucuz kuvvet mcnbaı olan Havagnı ile işler. 

• Frigelux ~avaga~ı ile hiçbir tehlike olmadan izami em· 
nıyetle ışler. 

• Frigelux Paris Havagaıı ştrkcti tarafından binlerce adet 
sahlmııtır. 

• Frigelux Diğer buz dolapları gibi buz yapar ve mekulat 
ve meşrubata muhafaza eder. 

• Frigelux Enufak modeli ancak 160 ve büyük modeli 2501iradır 

\'ERESiYE SATIŞ 
H A V A G A Z 1 ( Sinal Tatbikat Şki. ) D A f M t S E R G 1 

Beyoğlu Istikial caddesi No. 101 

Yaz geldi. Tahtakurusu. sinekler ve hfiıün haşarat uyanmadan )'U\•alarını behcmhal 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

.!50 gramlık kutu C\'\ elce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kuıu e\•velce 75 simdı 
50 kuruşa, Bir kiloluk kutu cn-elce 125 şimdi 80 kuruşa Altı litrelik buvuk 

tcnckcsilc beraber 350 kuruş. Toptancılara tenzilAt. 

lstanbul Beledlyeel 116.nları 

lıtanbul mahalli idaresile Bele lediye müteakait ve eytamınm mr,

Clf cüzdanları ve tatbik müh!irleri le birlikte yeni cüzdanlarını almak 
üzere ıicil kalemine müracaat etmeleri. (3091) 

Tl:J Q KiVE 

llR~LiT 
BANKA51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~D~Q 

' 

!stanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Bakırköy kazauna tabi Kot -
ronya ahur kitibi çiftliğı dahilin
de mevcut tahminen 103800 ki -
lo ve beher kilosu 39 para 6,25 
santim kıymetinde bulunan çayır 
otları 13-6-934 tarihine müsa -
dif çarıamba günü saat 13 ten 17-
ye kadar mahallinde kıımen ıa -
tılacaktır. 

Satış şeraiti berveçhiatidir. · 
1 - Taliplerin aatı,ııt İftirak 

etmeleri için mühammen kıymeti 
yüzde onu niıbeHnde pey akçc::i 
vermeleri lazımdır. 

2 - Çayırların seı.tı§ı \:zerinde 
bırakılan kimse satı§ bedelinin 
ilk taksiti peşin ve diğe: taksitleri 
her on be§ gün nihayetinde veril
mİ§ olmak üzere dört müın"Iİ tak
sitle ödene~ek ve :dış bedeli ta • 
mamcn öden~nciye kadar ticaret 
müdüriyetinden musaddak ve 
muteber kefaletname ibraz edile -
cektir. 

3 - Çayırların salı§ı üzerinde 
bırnkılan kimse nihayet bir buçuk 
a·i içinde çayırları tamamen bi -
çip .ırazi dahilinden kaldırmaıı 

)dZl:l~dır. 

Talip olanların yevmi muay -
yeninde hazır ·bulunacak memu -
runn m !lhal1inde müracaatları 

ilan olumu. 

Kadıköy sulh icra dairesinden: 
Bir borcun temini istifası znn -

mnda mahcuz olup satılarak para
ya çevrilmesi mukarrer bulunan 
bakır mutbak takımı ve saire 
12-6-934 salı günü saat 10 
dan 12 ye kadar Kadıköy paza -
rında açık arttnına ile satılaca -
ğından yüzde iki buçuk resmi tel
Ialiyesi müşterisine ait olmak üze
re taliplerin mezkur gün ve saat
te memura müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2542) 

ZA Yl : - Bakalc,rya imtiha· 
nına girebilmek üzere f eyziati 
lisesinden aldıiım veıikamı zayi 
ettim. Y eniıini alacağımdan eaki -
sinin hükmü yoktur. 

271 Ercüment Hürrem 
(2545) 



usret beye verilen ikra 
iye güzünden mecliste 

dün gürültüler oldu 

Yangın 
Bu yangın önüne geçil
meseydi büyük bir fela
ket başlangıcı olacakh 

Dünkü Sultanahmet yangını • 
nı okuyucular:mııza en evvel ha -
her vermİ§tik. Bugün de yangı • 
nın diğer safhalarını bildirmek 
için dün yangma ilk giaen ve ak • 
ıama kadar orada dolaıan mu • 
harririmizin ihtisaslarını neşredi· 
yoruz: 

Kule cevap veriyor: 
- Y angm Sultanahmette Tica

ret mektebinin yamndadır. Saat 
12 yi yirmi geçiyor. Matbaadan 
fırlıyorum. ilk rutaladığım oto • 
mobile atlıyarak Sultanahmede 
koıuyorwn. 

Matbaadan çıkarken yangımn 
büyüklüğü ve dereci ehemmiyeti 
hakkında fikrim~ yoktu. F r.:kat 
:Yüksek Ticaret mektebi onune 
geldiğim zaman dört katlı büyük 
konağın üstünün kimilen tutuı • 
mU§ olduğunu görünce ilk i,im 
gazeteye telefon ebnek ve yan • 
gmın ehemmiyetli olduğunu bil • 
'dirmek oldu. 

Yangına yalnız bir hortum su 
ııkıyor. Diğer hortumlar sokak· 
lara · yayılmaktadır. Sür'atle 
mektebe girerek üst kata çıkıyo
rum. Buradan yangın daha belli 
ve daha a.çdc bir tekilde görülü • 
yor. Alevler evin üst katını ta • 
mamen ıarmıf. Pis ve inatçı bir 
J'Ü"Zgir duman ve alevleri denize 
·cloğru üfürüyor. 

!Bu eanada Beyoğlu grupu da 
geldi. Diğer taraftan yangm mü • 
temadiyen etrafı sarıyor. Alevler 
yüzümü nıtıyor. Binadan içreri 
giriyorum. Müdür odasında sarı 
yüzlü adamlar biribirlerini dinle • 
mec:len bağırarak konufuyorlar. 

- Ya 'bina da tutuıuraa?. 

Dadı: " Paşamızın konağı yanıyor!.. Aman, koşun, 
hanım efendi! •• Kızı ölümden kurtaralım. Bağır~ bağıra 

alevler arasında mahvolacak!,, diye içeri girdi •.• 

KUPO~ 
156 

10-6·1834 

·-Ba~ tarnfı S Uncu aaytacıa

milyonken şimdi yarıdan a§ağıya 

indi. Halbuki, mütemadiyen bina 
yapılıp duruyor ... Bütün meydan· 
lar apartman doldu ... Bunun, sebe
bi nedir?... Burada kimler otura
cak? ... işte, ekserisi boş duruyor ..• 

Bunun sebebini, ticaretin dur· 
gunluğu ile, elinde parası olanla· 
rın bir iş yapmağa cesaret edeme
mesile izah ediyorlar... Fakat, a· 
caba, ba§lıca sebep, eski ahşap ev• 
lerin oturulmaz hale gelmesi neli· 
cesinde, buraların sükkinına ya• 
vaş yavaş barınacak yerler hazır• 

lanmakta olması değil midir? .. 
Cemiyet, bu hazırlığı, sevki tn• 

biisile yapıyor zannederim. 
Diyeceksiniz ki: 
- Ahşap evlerin biçare ıakin· 

leri yeni yapılan pahalı pahalı a • 
partmanlara, (Şişlilere, Harbi· 
yelere, Taksimlere, Ayaspa§ala• 
ra) nereden taşınabilecek? ... 

Bana kalırsa, bu saydığınız yer 
ler, müstakbel lstanbulun varoıla· 
rı, yani adi kenar ve arka mahal· 
leleridir. Zaten, şehrimizn halkr, 
ahşapçılıktan uzaklaşıp la asri bi· 
nalara başlayınca, ilk acemiliK 
devresinde, İstanbul ciheti, Boğa· 
ziçi, Üsküdar sahilleri gibi, şehrin 
tabii bünyesi noktasından en kıy· 

metli yerleri müıveddeye çevir· 
mek, kötülemek iıtemİf gibidir. 
Bunu, şüphesiz bilmeden, fak at 
saııki sevki tabiisile yapıyor. 

Ancak lstanbulun inşallah pla· 
nı tamamlanıp hakiki imar kabili· 
yeti hasıl olunca bu güzel tarafları 
şehrimize layık bir surette bezen
dirıneğe batlıyacağınnzı umalım ... .. 

Tekzip etti 

- Bari kitapları nakletmeğe Y az111 dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadı izdir. 

Atina, 10 (Hususi) - Harbiye 
nazırı ceneral Kondilis gazetecile· 
re beyanatta bulunarak, ceneral 
Metaksas ile birlikte diktatörlük 
ilan edeceği hakkındaki rivayet • 
Ieri tekzip etmiıtir. 

batlıyalım.. Haber gazeteıinde hergiin böyle bir retimli hikaye vardır. 

- Efendiler &§ağıda liboratu • -~~ ----
varda patlayıcı maddeler var. Sı· cıgara atmışlar, _ka~ak kızart~~
cağın tesiriyle ateş alırlarsa feli.. ken mangal d_evrılmı§ .. Fakat bu
ket.. yük bir ekaerıyet yangının baca • 

liraya ve eşyası 2 bin liraya sigor· 
talı dır. 

Zabita tahkikata ehemmiyetle 
_Çocuklar ha di kitapları a. dan çıktığında ve alevlerin ordan devam etmektedir. 

ıağı nakledin. Y rüı:garm tesiriyle yanındaki bü •. 

İmtihan olmak için gelen ço • 
cuklar kütüphanenin camlarını 
kırarali kitapları kucaklıyorlar ve 
merdivenlerden aıağı doğru götü· 
rüyorlar .• 

j Mektebin damına çıkıyorum •• 
:Alevler etrafı iyice sarmış.. lıte 
alevler kartı eve de ııçradı. Ate
!in harareti kiremitlerin altından 

çatıyı tututturdu. ltfai~e neferleri 
hortumlarını çevirdiler, kiremit .. 
ler, havada uçuıuyor Uzaktaki 
~evlerin de pencereleri kmlarak 
icfttanya iskemle, yastık, yorgan • 
lar atılıyor. ltf aiye harıkuli.de ça
lqıyor. 

Sayıyonmı, yangına ıu sıkan 

llortumlarm adedi onu buldu. 
Sokakta bir çok aileler yanan 

~!erinden kurtarabildikleri eıya· 
lar~ Ticaret mdrtebinin önüne 
yığmıtlar. Hepsinin yüzü ıarı, üst· 
len baılan perişan .• 

Yangın Fahri Beyin evinden 
çıJanq, diyorlar. Onları arıyorum, 

'merkezde imiıler. Her kafa<lan 
l>ır rivayet çıkıyor. 

Elektrik JContak yapmış, gaz <>
... caiı•P.&J!l&D!lf, _evin..<ıamma yanar 

yük Adil Paşa konağına geçtiğin
de müttefik .• 

Nihayet saat 4 e doğru yangı -
nın hududu tahdit edilebildi. Bir 
kaç defa alev alan beyaz boyalı 

bir evin bµyük gayretlerle kurta
rılabilmesi denize kadar bütün bir 
muhiti kül olmaktan kurtarmıt -
tır. 

Bu esnada bir iki tane kaza da 

Serto§lu 
HABER - - Ticaret mektebi 

binası yüz bin liraya .s!gortah idi. 
Bundan başka laboratuvarda ay -
rıca otuz bin liraya sigortalanmış· 
tr. Laboratuvar hem mektep, 
hem de banka muameleleri için 
lazım olan eşyayı haiz son dere -
ce moderndi. 

Bina yanmaktan kurt •!makla 
beraber dahilen ehemmiyetli de • i 

olyor. Bir itfaiye neferinin kolu kı recede zarar görmüştür. Zararın 
rıldr. itfaiye müdürü Ihsan Beyin derecesi bfr kaç bin liradır. Eğer 
de ıol ayağı incindi. mektep te tamamen yanmış ol • 
Artık yangın tamamen çevril- saydı zarar 300.000 lira olacaktı. 

mişti. Yangını ilk önce Ticaret mck • 
tehi müstahdemlerinden Ahmet 

Y aptığnn tahkikata göre yanan görmüş ve Sa ip Beye haber ver • 
evlerin adedi ondur. Bunlardan miştir. Saip Bey de derhal itfa • 
en mühimmi Halk fırkası umumi iyeye telefonla haber vermiştir. 
katibi Recep Beyin evinin karşı- ........................................... .. 

sındaki Kamil pafa konağıdır. lrlandanın istiklaliyeti 
Ondan başka Fahri Beyin, Bed

riye Hanımın, Şevki paşanın, Se
lanikli Abdürrahman, Ahmet Ma· 
cit, Ziya, saatçi Mustafa ve Sanayi 
mektebi mutemedi Hikmet B·eyle
rin, Müzeyyen Hanımın evi de ta
mamile yannu§tır. 

Evlerden bir kısmı sigortalıdır. 
Ezcümle Fahri eyin evi de 16 bin 

Dublin, 9 (A.A.) - Dey mec -
!isinde M. Valero, lrlandanın her 
halde lngiltereden ayrılacağı ve 
muhalefetin, hüku.meti ilanından 
korkmakla itham ettiği cümhuri • 
yet idaresini tesis edeceğini söyle· 
miş, ve bunun için gayet az bir 
zaman kaldığım da ilave etmi§ -
tir • 

Gezintimizde kazanan 
numaralar 

Polis kanunu 
Ankara, 10 (Hususi) -Polisin 

vazife ve selahiyetlerine dair o • 
lan kanun layihasınm encümen 

Gazetemizin tertip ettiği gezin- ı lerde müzakeresi bitmiştir. 
tiye iştirak edenlere hediye tevzi 
edebilmek için çekilen kur'ada ka- Tramvay müzakereleri 
zanan numara sahiplerinden bir Ankara, 10 (Hususi) - Anka• 
kısmı hediyelerini almamışlardı. rada bulunan İstanbul Tramvay 

Bugün daha hediyelerini alma- şirketi müdürü Nafia Vekili Ali 
mış olanların numaralarile kazan· Beyle müazkerelere devam et • 
dıkları hediyeleri aşağıya yazıyo· mektedir. 
ruz. Beş gün içinde idarehanemize ~~------------; 
müracaat ettikleri takdirde hedi-
yeleri kendilerine teslim edilecek· 
tir: 

1332 erkek deniz donu, 95 bü
yül· kolonya, 1220 kirpik tuvaleti,, 
1446, 801. 581 (losyon 162 No.) 
202 parfüm Necip (16 No.) 114 
ruj, 1453, 1072,904, 1471, 129 Ne 
cip Bey losyonu (No. 1) 469, 1477, 
1366, 596, 1448 (losyon No. 5) 
371 sabun 855 Şükufe kolonyası, 
1360, 410, 1265 diş tozu, 

Çikolata kazananlar: 
118,882, 1387, 107, 1460, 1296, 

445, 1404,987,408, 347, 409, 366, 
1471, 1372, 496, 653, 649, 461 , 

(Ankarada İşi Olanlara) 

Ankarada, Ankara muhitini 
çok iyi tanıyan ve bütün devair· 
de en seri bir suretet iş çıkara
bilen adamlarımız vardır. An
karada takip ve intacı istenilen 
her çeşit işler en kısa bir zaman· 
da ikmal ettirlir. Bir defa mü· 
racaat yazıhanemizin sürat ve 
intizamını kısa bir zamanda is
pata kafidir. 

Karaköy eski gümrük sokak 
10 numaralı Yanisopulo han 2ci 
kat No. 5 yazıhaneye müracaat. 

(2539) 

610, 1423, 1476, 192, 489, 1260, -----------"" 
167, 355, 1365, 372, 1067. l L A N 

Kakao kazananlar: lstandr Doç marka lüks ve te • 
978, 310, 1334, 1420, 532, 1958, miz bir otomobil satılıktır. Arzu 

588, 1496, 110, 985, 407, 147, edenlerin (Divanyolunda Kemal 
1167, 1393, 221, 1222, 632, 922, Bey ~arajına) mürac3at etmeleri 
41, 1127, 945, 1020, 361, 1110, ilan olunur. .( 2538) 

' 1433, 791, 1337, 1252, 983. 


