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Oört balkan devleti tamamen anlaştı 
Cenevre müzakereleri 

müsbet netice verdi 
Pakt Eyliil ictimaında Akvam cemi

yetine tescil ettirilecek nazırlar 
Ankarada toplanacak 

Cenevre, ı (Hususi) - Bal ·[ Yugoslavya hariciye nazırı 
kan paktını imza eden dört dev - Belgrada döndükten sonra Bal -
ltt hariciye nazırının burada yap kan paktı Yugoslavya mec.isin -
~kları top' anlı çok iyi neticeler de tasdik edilecek, gene bugün -
\>ermiştir. Tevfik Rüştü heyle Yo- lerde Rom'lnya meclisi de paktı 
ioslavya hariciye nazırı M. Y ev- tasdik edecektir. 
tiç, Yunanistan hariciye nazırı Türkiye ve Yunanistan meclis 
M. Maksimos ve Rem ~nya hari - leri paktı evvelden tasdik etmiş 
ciyc nazırı M. Titülesko hu top - bulundukları için yakın bir za -
lantıda Balkanları alakadar eden manda Balkan paktı tam mana • 
meseleleri, Bu· garistandaki hüku siy:e btbik sahasına girmiş ola
lllet tebeddülü dolayısıyle hasıl o caktır. Romanyanın ve Yugoslav
la.n v-:ziyeti ve Yunanistanın Bal- yanın Balkan paktını şimdiye 
'kan paktı karşısındaki vaziyetini kadar meclislerinden geçirme -
Rörüşmüşlerdir. Bu mülakat dört miş olmalarını, paktın kuvvetini 
de'Vlet hariciye nazırı arasında düşürmek maksadiyle türlü türlü 
tanı bir görüş birliği mevcut ol • fena şekillerde tefsir eden b:ızı 
duğunu göstermiştir. Bu görüşme mahafilin iddiaları ve belki de ü
de mühim kararlar verilmiştir, mitleri bu suretle suya düşmüş ol
~ !kan paktının çok sağlam ol • makta, son senelerde sulh yolun
duğu bir kere daha anlaşılmıştır. da ve sulhü muhafaza maksadiy-
J• Türkiye hariciye vekili T ev - le hazırlanmış obn beynelmilel 
~k üştü beyin son zamanlarda- vesikaların en ehemmi etlisi bir 

lcı siyaei faaliyeti yeni bir muvaf· kat daha kuvvetlenmektedir. 
flkıyetle neticelenmiş. Yunania- Balkan nazırlan yaptıkları iç-

Galatasaraqlıların hal'ırlama qünü 

• es mı 
İa.nr,n B:ılkan paktını imza etmiş timada Balk:ın paktını Milletler Metre murabbaına sene-
olnıak dolayısıyle Balkan harici cemiyetine eylul ictimamdan ev - d · · ı · l g"' dan k . . · . e yırmı ıra a ınaca ı 
ır devletle harbe girişemiyeceği vel tescıl ettirmeye karar vermış- • .., .., • • 

toJunda ileri sürd
0

üğü ihtirazi ka- ler, önümüzdeki teşrinievelde An haberı dagru degıldır Türk sporunun en kıymetli simaların-
)ft, Tevfik Rüştü beyin tavassu • karada tekrar toplanmayı karar - Dikk:ıt etmişseniz, görmüşsü "ld • • . • b ı·k f ı· • 
tll ile, hariciye n:ızırları tarafın - 1aştınmşbrdır. Bu hususta Cenev nüzdür ki, Galatada, Eminönün. an bırl yırml eş Sene 1 aa tyetıne 
da.n kabul edilmittir. (Devamı 9 ncu sayfadıa) de, Beyoğlunda bazı mağazalar, •h t Ve d• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-- b~larıvedu~~~üzui~a~ nı aye r 1 

/) •• k •• h k t J • tıkları büyük levhalari, dündenbe Dün, Türkiyenin en kıymetli ve mış, memlekete yüzlerce kıymetH un U spor are e ıerı ri kağıt ve bez ile örtmüş bulu - emektar bir futbolcusu, Zeki Rıza; sporcu yetiştirmekte büyük amil 
nuyorlar. son maçını yaptı ve faal futbol ha- olmuştur. 

bUnkU maçtan bir intiba. Altta: at yar1tlar1nda 
birinci gelen Melahat hanım 

- YAZISI 5 nci Hy!ı:unızda -

Bir muharririmiz bunun sebe - yatına veda etti: Milli takımın en e&ki oyuncu• 
bini öğrenmek için dükkanları Zeki, senelerce Fener takımın- su ve kaptanı olan Zeki, Türk ıpo
dolaşmış ve kendilerinden levha· da, kulubünün rengine şeref ver- runun şerefi için senelerce uğraı· 
lardan 1 hazirandan itibaren met mek için manen, maddeten bütün mıştır. Yüzlerce gol atmıttır. 
re murabbaı başına senede (20) varlığı ile çalışmış, takımının kap- Rubu asırlık spor hayatmdaıs 
lir:ı ilan resmi ve teşhir ücreti a • tanlığıru ve başkaptanhğını yap- (Devamı dokuzuncu sayıfada) 
lınacağını öğrendikleri için bu 
tarzda hareket eylediklerini öğ -
renmiştir. 

Halbuki bizim aldığımız ma • 
liimata göre belediye resimleri İ· 

le teşhir ücreti tarifelerinin art -
tırıldığına dair hiçbir . kanun ve 

(Devamı dokuzuncu sayıfada) 

HABER 
Bugünden itibaren, iki gün

<lenberi muh~rem okuyucu
larıımza haber verdiğimiz gi
bi, gazetemiz fiyatını dört kıı
nışa çıkarıyor. Bu doğrudan 
doğruya kağıt üzerine konu
lan verginin doğurduğu bir 

zarurettir. 
Okuyucularımızdan alaca

ğnmz bu fazla ile hem vergi
yi karşılamış olacak hem de 
gazetemizi daha canlı ve da
ha dolgun cıkararak iki tara
f m da zarara uğramamasını 
temine çalışacağız. 

Okuyucula11ınızm bu zaru
ruret karşısında bizi ınazur 
göreceklerine kat'iyyen emin 
bulunuyoııız. 

Rakı 
beş 

yüzünden gene 
kişi boğuştu 

Tacettin masaya oturunca ayakta 
duran adama: "Ulan bana ne dikiz 

ediyorsun!,, diye bağırdı 

'Vurulan kalaycı All 

Dün gece Balatta, Mürsel pa • 

şa caddesin~eki Yakonun meyha 
nesinde mütlerilerden kundura • 
cı Ahmet, şoför Hüsnü, kalaycı 
AH reji amelesinden Refet ve 
sporcu namiyle, anılan Tacettin 
arasında kanlı bir kavga olmut, 
içlerinden kalaycı Ali ağırca ve 
sporcu Tacettin hafif yaralanmıt 
!ardır. Bunlardan maada diğerle
ri de yaralanmış ve berelenmit • 
tir. i 

Hadiseden sonra Balat muıe • 
vi h:utanesine kaldırılm14 olan 

.(Devamı 9 ncu sayf~, 



1 

Amerikanın 
kuraklık 

garbında dehşetli bir 
hüküm •• suru yor •• 

Sert ve ku 
sıhhi b 

u 
r • 

1 

·r hava, 
lim 

Buğday mezru.atı o kadar zarar görmüştürki buğday istih
salini murakabe için alınan tedbirlere lüzum kalmıyacak 

Malkara kazası 
günden güne 

maarif cihetinden 
terakki ediyor 

Malkara, (Hususi muhabirimiz- dir. 
Nevyork, 2 (A. A.) - Birleşik j 

Amerikanın garp hükumetleri da 
hilinde §İmdiye k:ıdar görülme -
mit derecede §İddetli kuraklık hü 
küm-sü~mektedir. Kuraklıkla be
raber müthit bir de sıcak dalgası 
vardır. Gölgede termometre Aber 
dende 100, Minneapoliste 106, 1-
ovada 105, Şikagoda 102, kay
detmektedir. Mektepler k'lpan -

mı~ \re tarlaların büyük bir kısmı 
tamamen kurumuıtur. Fena mah
sul enditeıi buğday fiatını yük • 
seltmittir. 

48 hükumetten 35 i kuraklığa 
uğramış ve bunlardan 20 si ise 
bilhassa müteessir olmuştur. 

Kunklığın buğday istihsalini 
murakabe tedbirlerini lüzumsuz 
kılıp kılmadığı sualine cevaben 

ziraat müste§arı bu istihsalin iler 
de göstereceği inki§afa tabi ol • 
duğunu söylemi§tir. Diğer taraf -
tan zira:ıt nezaretinin mÜ§aviri 

den) - Üç nahiyeyi ve (87) köyü Yaz mevsimi ekseriya serin ~e 
ihtiva eden Malkaranrn mesahai latif bir hava ile geçer; sıcakların 
sathiyesi (1530) kilometre murab-ı dan şikayet edilmez. Sari haıta• 
baı olup nüfusu (27,044) kişi ola- lıklar., nadiren te .. ndu··f edı0 lmek• 

M. Czekiel, buğday mahıulünün ..... -
rak tespit edilmiştir. tcdir. Malkaranın bu"tu··n suları ki• 

tahdidi hususunda beynelmilel 
bir itilaf elde edilebileceğinin Şair (Nev'i) nin doğduğu Mal- ı·eçli olup umumiyetle kazada iyi 
şüpheli olduğunu ve bu baptaki kara, inlcişafa çok müstait bir ka- su yok cihidir. lç~len sular vasatf 

z:ı merkezidir. Deniz salhmdnn ı olcrak (C"'.10 20) n;,.petı'nde kı'ı·ecİ müzakereler akim kaldığı takdir- • ., 
de aralarında Amerik~da bulun. <275) :r.ıetre yüksekW.tedir. ;lıliva etmektedir. Kaza ha.lkınıl1 

k b
. k d l 1 · b ~ Malkara tehalüf gösteren bir ha- ve ko"vlu·•Ierı'n mahrukat ı'htı·yacı 

•••••••n••••••11•••••••11•••••••••••••••11••111••1•••u••••••••••••••••••11••••••••••••••• ma üzere ırço ev et crın ug J 

Yun an l
• • d IEf k '.l dd l vaya maliktir. Kurudag'Y ormanından temı'n edı'lı·r. •• •• • uay siyasetinde mühim tebe Ü • mec ISlll e gan OYU yerin ler olacağını beyan etmiştir. Kazada her pazartesi günü pa- Kazadaki maarif fa~liyeti şaya• 

bl•r t } İ d'b• b tt zar kurulur ve bu mıntakanın hay- nı memnuniyet bir derecededir· op an l ı ıne a 1 vanatı, mevaddı gıda1°'-•csı', hubtı- s l f d k 

P t k• } • d J on sene er zar ın a öylüde maıt• 
Peşaver, 2 (A. A.) _ 150 ha- OS a IŞe erın e batı üzerine munmele yapılır. Ka- rife kar~ı büyük bir alaka uyan· 

Atim, 1 (Hususi) - Znbita· 
nın terfii hakkmd:ı layiha dün 

mecliste müzakere ve kabul edil
mi§tİr. M. Çaldaris ve M. Kondi-

!isin de hazır buluncluğu müza -
kere çok hararetli olmu§ ve bir -

çok hatipler söz söylemişlerdir. 
Layihanın mazbatasını hazırlı -

yan M. K:ızniopakis evvela söz 
alarak layihayı teşrih etmiş ve ka 
bul edilmesini tavsiye etmiştir. 

Buna muhaliflerden M. Kavi -
nis cevap vererek layihanın red -
cledilmesini istemişfo·. 

En sonra ceneral Kondilis ha· 
t\p\cYe -.y~ı yra cevap vermit ve 
netiç,c,c}e hiyj.ha kabul edilmistir. 

C.Kondilisin beyanatı 
Atina, 2 (Hususi) - Harbiye 

nazırı ceneral Kondilis gazeteci · 
lere beyanatta bulunar;ık Yuna -
nistanın müdafaası için bütün 
tedbirlerin alınmış olduğunu söy
lemiş ve memleketin müdafaası 
için hükumetin lakayt hareket et· 
tiği şayiasını reddetmiştir. 

Yunanistan Cümhurreisi 
Atin:ı, 2 (Hususi) - Yeni re

isicümhur İntihabatında M. Zai -
misin tekrar seçileceği muhakkak 
addediliyor. Hükumet de buna 
taraftardır. 

Matbuat müdürlüğünde 
Ankara, 2 (Hususi) - M:ıtbu

at umum müdürlüğü neşriyat mü 
şavirliğine İzmir ticaret odası iı -
tihharat şefi Zeki bey, memleket 
işleri müşavirliğine de Sadri E -
tem bey tayin edilmiştir. 

Uşakta sel 
U§ak, 1 (A.A.) - Dün Uşalı 

ve havalisinc şiddetle yağan doh 

ve yağmurun husule getirdiği sel· 
ler pek çok bağ kulübelerini yık-

mış ve ağaçları köklerinden devi
rerek sürüklemiştir. 

Şehrin ortaımdan geçen dereyi 
taşırarak Tabakhanedeki köprüle· 
rin beş tanesini yıkıp götürmüştür. 

Selin götürdüğü sığır adedi he
nüz tespit edilememittir. Dere ci-

varındaki sebze bahçeleri ve pan
car tarlalarını k11men sel basmış -
tır. Yılacı zadeler ve Bacak zade-

ler fabrikaları amelenin gayretiyle 
ıelin tahribatından kurtarılabil • 
mİ§tİr. Zayiat lcaymakamhkça tes· 
pit ediimektedir. • 

n~~en ibare~ Efgan köylerinden kadın çahşmıyacak za mevkii yüksek olduğundan ve mışhr. Her köylü birer mektebe 
hırı geçen gun vukubuJan hareke- bataklık bulunmadığından havası sahip olmak arzusundaır. Fakat 
ti:ırz neticesinde ortadan kaybol- Ankara, 2 (Hususi) - Nafıa - sert ve rüzgarlı ise de - sihhate maalesef maarif bi.itcemizin dnrh-
mu§tur. Toprak yarılmı§ ve bü • vekili Ali bey po3tahanedeki fa - çok faydalıdır. Civara nispeten ğı her köyli.inün il tiyacını kar§ıls• 
tün köy evleri ve hayvanları ile aliyeti yakinen görmek için ani kaza merkezinin havası daha iyi- mağn imken vermemektedir. 

birlikte içersine gömülmüstür. Bu h.ir teftiş yapmıştır. Tefti' netice- .......................................................................................... .. 

fevkalade hadiseden evvel şiddet sın~e birçok kadın memurların 1 , 2:1 
1. w 1 d . d v:ızıfesine nihayet vermi§tir. Bu - Sabah gazete 'erı" d. l ? 
1 yagmur ar ve erın en gelen . . - ı~ ne ıyor ar 
·· ] l 1 h Ik fela· _ nun sebebı vazıfe esnasında )au -gur eme er o muş ve a . . . . •-----------;ı;sı111U:zı:::ı:CJDm;;z::;;;:m:ı=ı1:&:11:m=rı:m=--ı:ss 

balı olmaları ve gııedekı hır ha -
ketten evvel tehlikeyi hissederek 
kaçabilmiştir. 

Ingiliz notası 
Londra, 22 (A. A.) - Harp 

borçları hakkında lngilterenin A-
"ımerikaya notasına dair olan ha -
herler hariciye nezaretinden ne 
teyit ne de tekzip olunmaktadır. 

İngiltere hükumeti, adet yerini 
bulsun diye yapacağı tediye üze
rine borcunu ödememiş telakki e
dilmiyeceğine dair Amerikadan 
kat'i teminat almak istediğinden 
mevsimsiz herhangi bir beyana -
tla M. Ruzvelti ve kongrenin li -
derlerini müşkül vaziyette bırak
mam:ık için Londrada büyük bir 
ketumiyet muhafaza olunmakta -
dır. 

· Bartunun nutku 
Berlin, 2 (A. A.) -- Korespon· 

nıma mektup vermek için müra -
caat eden bir vatandatı hiç se -
bep yokken öbür gifeye gönder -
mesidir. 

Cepnide bir cinayet 
Bandırma, 2 (Hususi) - Bu -

raya tabi Cepni )(öyünde çok f e· 
ci bir cin:ıyet olmut ve yirmi be§ 
yaJında Kara Haıan isminde bi
ri, köy kahveıinde oturan üveyi 
kardeti Kara Mehmedi ve eşraf -
tan diğer üç ki~iyi çifte ile öldür
müştür. 

Bundan ba§ka muhhrı ve ko
rucuyu da yaralayıp kaçmı§tır. 

Cinayeti haber alan jandarma 
derhal takibata baılamış ve kati
li gizlenmiş olduğu ekinler arasın 
da yakalamıttır. 

, .. slv~ASEJ°" :-. 
dans Politik gazetesi M. Bartu • • •• 
nun Cenevre nutkunu mevzuu ha- Amerıkada, tuccar men-

. . .. . ........ ,... .. . 

his ederek diyor ki: faatlarının çarpışması 

Bu nutukta M. Bartu bh·çok 
sua1ler sormaktadır. Hakik:ıtte i -
se bu sualler daha fazla mukabil 
suallere yol açmaktadır. Mesela 
M. Bartu Alman h:'lTp bütçesini 
telmihan Almanyayı kim tehdit 
ediyor? demektedir. 

Mumaileyhe şu suretle muka -
bele edilebilir: 

"Fransayı kim tehdit ediyor? 
800 milyon marklık harbiye büt -
çesiyle Almanya, iki milyar 700 

milyon marklık h:ırbiye bütçeıi o 
lan F ransadan daha mı tehlike -
lidir. Havalarda kim daha ziya -
de tehlikeye maruzdur?. Hava fi
losu olmıyan Almanya mı yoksa 
dünyanın en kuvvetli hava filo -
suna malik olan Fransa mı?. 

Siyasi noktai n:ızardan yegıi -
ne mevzuu bahis olan mesele şu
dur: 

• 
Fransa ıilahların tanzimi hu-

1 

susunda bir mukavele aktini mi 
yoksa nihayetsiz bir silah yarı!ı 

mı iıtiyor?, 

Amerika Reisicümhuru Roozvelt sa
nayideki kargaşalığın önüne geçmek 
üzere, cezri tedbirler aldı. Her sanayi 
şubesi için ayrı bir kanun yaptr. Bunla
rı iyi tatbik edenleri halka "İhtikar 
yapmıyan müessese" diye ilan etmek 
üzere, "Mavi kartal" işaretleri dağıtı· 

yor. Ceneral Conson, bu işaretleri da
ğıtan "Milli kalkınma cemiyeti" nin 
reisidir. 

Demek ki, bir zümre, bu gibi mağa· 
zalardan alış veriş etmeğe sevkedil -
miştir. 

Diğer bir zlimre de Musevi propa -
gandasının etrafında teşkilatlanıyor. 

Almanyada Yahudiler tazyik edildiği 
için, Müseviler, Hitlerciliğe, Alman 
mallarına boykot suretiyle mukabele 
etmişlerdir. Bütün taraftarlarını bu 
boykotaja iştirak ettirmişlerdir. 

Tabii, bunun bir de aksülameli hu -
sule gelmiştir. Böylelikle, üçüncU bir 
cereyan doğmuştur. Malum olduğu ü
zere, Amerikanın nüfusu içinde, on 
milyon kadar Alman vardır. Ya
hudilerin lıoykotajına karşı koymak i-
çin, bunlar, kendi mağazalarında yalnız 
Alman malı satmağa başlamışlardır. 
Kapılarının üzerine de. Mavi kartal 
yerine Alman kartalı asmışlardır. 

Hülasa, Amcrikada, böylelikle, Ü!S 

belli başlı satıcı ve mü§teri zümresi 
hasıl olmuştur. 

Okuyucularımıza bu sütunu
muzda bu sabah intişar eden ga
z~telerin ba.5lıça makalelerinin 
bir hülasasım takdim ediyoruz: 

V AKIT - Bugünkü baş maka
leyi M. Nermi Beyin Dresdenden 
Yakıt başmuharririne yazdığı bir 
mektup te§kil ediyor. "T.ilrkiyedE:. 
Yahudi meselesi,, ne temas eden 
bu mektuba Mehmet Asım Bey bir 
mükaddeme yazmı§hr. 

M. Nermi Bey, bu mektubunda 
"Kahraman Türklüğün beraber 
yaıadığı yabancı unsurlara karş• 

düşmanlık göstermemiş, onları 

yalnız erkekçe korumuş,, olduğu

nu hatırlattıktan sonra "bu geniş 
yürekliliğin ağır neticelerini gör· 
mediğimizi ..saklıyamayız,, diyor; 
Türkiyede Yahudilerin Türklük 
camiasına temsili meselesine gc· I 
çiyor ve ilave ediyor: "Öyle zan
nediyorum ki eğer mümkün olur
sa, Y ehudileri temsil etmek bir 
mucize olacaktır. Çünkü kendileri
ni hpanyol afetinden kurtardığı
mız halde Yahudiler asırlardan 
sonra bile dilimizi öğrenmemişler
dir.,, M. Nermi Bey bundan sonra 
Y ehudilerin umumi harpte, Bal
kan harbinde ve diğer zamanlar
da Türk idaresini başlarından 
silkmek için Türk düşmanı unsur
lardan geri kalmadıklarını yazıyor 
ve yazısının sonuna doğru şunu 

söylüyor: "Yahudi belki Ermeni 
gibi erkekçe ortaya çıkmamıştır. 
Fakat bize ondan çok daha zararlı 
olmuttur.,, 

Mehmet Asım Beyin mukadde· 
meıinden anlıyoruz ki M. Nermi 
B. in yarın çıkacak olan hu mektu
bunun son kısmında Türkiye Ya· 
hudilerinin Türk - Alman müna
sebatını bozacak şekilde harcl·et 
ettiklerini, kendilerinin Türk ol 
duklarmı unutarak Almanyad. I · 
Yahudilik davasına ihtısadi bo • 
kot hareketile karıştıklarını iddi~ 
etmektedir. 

MtLLlYET - Ahmet Sükrü B 
"Emniyet bahsi,, başlıklı makale
sinde ıilahsizlanma konferansın-

dan bahtediyoı. Ahmet Şükrü B~Y 
geçen Salıdanberi içtima halinde 
bulunan sili\hsızlnııma konfcraıı· 

sında en şayanı dikkat teklifin So" 
yet hariciye komiseri tarafıııd•~ 
yapıldığım işaret ederek "bugün ~ı 
lahları bırakmak imkansızln tı, ıı· 
liihların artmasına mani olaca1' 
tedbirler alabilirsek bu bir muvaf· 
fakiyet teşkil edecektir.,, cümlesilt 
hülasa edilebilecek olan bu teklifiıı 
Kcllog misakile Milletler cemiyeti 
misakı ve tecavüzün tarifi muka• 
vclesini bir araya getiren müıpet 
ve ameli bir teklif oldulğunu yaıı• 
yor ve ilave ediyor: "Sovyet bari: 
ciye komiserinin işaret ettiği gib1 

emniyeti temin etmek silahsızla11• 
mağı temin etmekten kolaydır.,, 

CUMHURiYET-Yunus Na: 
di Beyin bugünkü batmakalc51 

"Türkofis iş başında,, baghğııı' 
taşıyor. Yunus Nadi Bey bu mal<' 
lesinde iktısat vekaletinin bu )'eıı' 
teşkilatının ehemmiyetini itaret et• 
tikten sonra ofisin yapacağı i§lerill 
şümulünü ve teşkilatın büyük fsf 
dnsını anlatıyor ve makalesini t0 

satırlarla bitiriyor: "Program J11a• 
kemmeldir. Bu porgram haklcite 
tahakkuk ettirildiği zaman nıett"' 
leketimizin seması elbette parl•~ 
iyiliklere doğru değişecektir.,, 

AKŞAM - "Akşamdan akt~: 
ma,, sütununun muharriri 111'r' 
hk istemiyormut !,, adlı ya~ııırıd;. 
eski ispanya Kralı on üçüı\cÜ ~., 
fonsun doğduğu günün yıldöl1~' 
münde tcnıdıklarına yazdığı 1'1, 

:mektupta ispanyada Krallık rejiıJ'' 
geri gelse bile artık krallık isteıı'e' 
diğini haber vermiş olduğunu 11

; 

zarak "Ne mühim hadise!,, di~:. 
''sanki bütün dünya Alfon.aun fı' 
rini merak ediyordu. Makale ı1' , 

• • " jl 
har~ırı Al~onsun. krallığı ~aıtıaıı',,f 
dakı fena ıdaresıne ait mııaUet d( 
d.ıktan sonr~ "böyle istiğna per /' 
sı altında hala ispanya tahtın• il' 
zünü diken bir eski kral pelc 1 tf 
lünç ve dünyayı hala anlntı1•~ıe 
b. I•'' ır vaziyette demektir.,, satır 
yazısını bitiriyor. 
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~im q.ödİfiÜff, : 
l>Gnki gfu;ü -Gal~-
tasarayda nasıl 

.. ııe~~ik! Buğdayı-koruma, Milli Müdafaa, Istih-
.. ~n, saat on ıkıde baılayıp üç-1 A k k 1 ıı..::·~~~=~!:t:nt:!~.: a vergisi anun arı tatbika başlandı 
~il hemen nokaansız yazdı; 

tlelikle tam bir alqam ıazeteıi Ek w • k•ı •k• k C } "' olduğunu bir kere daha iıpat et- megın 1 osu 1 1 uruş arttı uma o masına ragmen 
~ oldu. M ı· t h ·ı A b J • d •• k d 1 t l ttt.. f'h d·· d·~· . h a ıye. a sı şu e erı un gece yarısına a ar ça ış ı ar •'lllla ı , un ver ıgımız a-
~ldiıi, bugün, daha tafsilatlı an- Buğdayı koruma, Milll müda. yanname hazırlamıı~r ve ıube- reket edilecektir. 
'-Yım: faa, iıtihlik verıileri ve tayyare lere vererek birer makbuz almıt· Dünden itibaren ayni zaman· 
Galatuaraylılar cem-iyeti her resmi hakkındaki kanunlarm tat- lardır. Maliye ıubeleri dün gece da milli müdafaa veraiainin de 

ltııe ,bir hazirand:ı, bütün eıki bikına dünden itibaren batlan • 24 e kadar bu itle metıul olmuı. tatbikatına ıeçilmittir. 
~ıuplarını toplıyarak, onlara, mııtır. lardır. 25 kurut ve daha ziyade fistı 
) ebelik hayatının bir ıününü Bqdayı koruma verıiıi ka • Bujday ve çavdar unlarının olan siıara ve tütün paketlerinin 
"-tacaktır. nununun tatbikı tarihinde elde birinci nev'inden çuval batına her birine birer kurut n.mmedil· 
~Bu toplantıl:ırın biriMisi, ima· bulunan mal miktannın maliye 152, ikinci neviden 100 kurut ver mittir. Daha qaiı olanlara ise 

Pek rikkatine dokunacak bir ıubelerine bildirilmesi icap etti • ri alınması icap etmektedir. Bu· yirmi par:ı zammedilmipir. 
lelciDlde cereyan etmittir. ii için dün cuma olmaıına rağ- nun neticeıi olarak dünden iti • Tayyare verıiainin, elektrik • 
L - Ütünün: Mektebin ilk kuru· b ı· h kk haren ekınegvin kilosu 9,30 p:ıra • ~ men ütün ma ıye ta a uk fU • ten kilovat batma iki, haY .. UİD• 
"' olan 1886 ıeneıinde talebe beleri açık bulundurulmuıtur. ya, francalanın kiloıu 14 kuruta d~n metre miklln batına bir, içki 
~~olunan eıki Pariı sefiri Sa • Buğday ve çavdar unları ile ma • çıkmııtır. ve gazöz servislerincle1& yüzde 15 
~ ünir patadan timdiki ıon ıı· karna, ıehriye, irmik, biaküi bu • Bütün maliye tetkilitınca her itibariyle pul yapıftınlması sure • 
CtJ müdavimlerine k:ıdar bütün lunduran topt:ıncı maiaza, depo, mıntakada beyanname vermeye tiyle tahsiline b~lanmıtbr. 

•taaaraylılar hazırun arasm • mecbur bulunan .müe11eae ve ti • ·• l d dükkin sahipleri, fabrika, deiir • lıtihlik verıiıi ise kahvenin 
1 ı. men, fmn itletenlerle zahire ta • carethaneİer evvelden teıbit edil- kiloaundan 25, çay ve kakaonun 
ü~~ Mnesi ! .. Yani, Sultan Ab· cirleri ellerindeki malların miktar mit olduğundsn bu ıün umumi kilosundan 50, bam kakao kilo • 

azı il •efatından on yıl evvel. ve nevilerini ıösteren bire be • bir kontrol yapılacaktır. Kanu • ıundan 100, pencere . cammm be-
~ldan lana a!tmıf altı yıl geç· .. , ••• ,,,,,,,. __ , uuııı-·•---1117 r DUD dairei fÜmulüne 1irdikJeri h · d d" 1----lf erın en ort .... .., alınacaktır. · M d • d t J halde beyanname vermiyenler bi· ___________ _.._ 

. Salih Münir Patadan baıka, ih· ar 10 e pe l0 likay,Jü tart verıi ödiyecekler- J d 
lİ)ar talebe fU Ze..ıtJ: aranacak dir. Ellerindeki malı verdikleri aponya an bir 
~ Methur muallim doktor Rifat beyannamelerde noban ıösteren b t ı· 

1. 0878 mezunu.) Mardin petrollarının taharrisi ler hakkında da ayni tekilde ha. eye ge ıyor 
~ uıuf Razi bey ( 1885 mezu • için yakında Mardinde aondaj a· =-~=-==-========== 

1 ~) - İran ıefiri Mirza Sadık meliyesine baılanacaktır. Bu malı iir::1t•L ı ~, lj 
' ~illa ayni 11nıftaymışlar. ıat la Amerikadan celbedilen son· ~ W ' . 
• 'Birinci ferik Cevat Pata (1888 Jaj müteha111sı Möıyö Yakom _ _.._.._,..._.-.._ _____ ... _ 

lUnu.) - Tevfik Fikretin 51• ıehrinıiıre ıelmittir. Mütehuııı Ç1rak Batahn iti 
llldan. bugiin Mersine gidecektir. Bakırköy iıtaıyon caddesinde 

r~k im Orhan Salahattin Bey, Polislerin imtihanı Ali efendinin fırınında çalıtan çı· 
at Ahmet Raııp bey, Eıat rak lım:ıilin on lirasını çaldığı 
i Bey (1892 mezunu.) Zabıta memurlarmdan üçüncü, anlatılan ayni fırın çıraklarından 

Q· ıkinci, birinci komiserliklerle 'lllllldiki kabinede, Gahtasa· Battal yakalanmııtır. 
d merkez memurluklarına terfi için 
an dip~omalı üç vekil vardır: Saatini ~alİyordu 
·· Kaya, Hikmet ve Rana açı~an imtihan dün yapdmıttır. 

ler •.• Oçü de, telgraf çekerek lm~~hana 550 memur ile dört ha. 
dqlannı tebrik etJllitlerdir. nırn iıtirak etımiıtir. 

lt1na bey, telgrafının altına Mübaşirlere sandık 
diye mektep numarasını da 
•ıtır. Hikmet Beyin telgrafı 

l~rleri gibi alkıtlar arasında o· 
rken, muharrir Fikret Adil 

' Pankreaı ! - diye haykırmıt· 

li..ıdiki ma:ırif vekili, kendi 
olduğu mektepte, bizim 

nımızcia, tabiiye muallimliii 
ıtır. Vücut azasından pan

ı ilkönce ondan öğrenmit 
iuınuz için, ıarip bulduğu· 
'bu kelimeyi, kendiıine li-
t&kmııtık. Bütün hocaların 
le.rı anıldıiı ve taklitleri ya· 

Adliye tebligat ve mehakim 
müba,:rleri muıvenet sandıjı 
nizamnameıi hazırlanmıı ve fa • 
aliyete ıeçilmiftir. Tebliıat mü. · 
dür ve memurları da bu teıekkü • 
le dahil bulunmuılardır. 

Kom ünistHk tahkikah 
Bir ay kadar evvel yak:ılanan 

•omünistlik tahrikatı maznunları 
hakkındaki müatantiklik tahkika· 
tı ikmal edilerek evrak müddeiu· 
mumiliğe verilmiıtir. 

Müddeiumuınlliiin mütaleuı 
3lındıktan ıonra IDeıele mabke • 
meye intikal edecektir. 

Amerika ile 
Türkiye ile Birleıik Amerika 

Boıtanbaıılı koltukçu Kazım e· 
fendi dün Karaköyden geçerken 
cebinden saatinin aıırılmakta ol • 
duğunu görmüt ve yankeıiciyi 

cürmü meıhut halinde yakalamıt 
tır. Yakalanan ıabıkılı İsraildir. 

Beygir UrkUnce 

Küçükpazarda oturan Sadi oi 
lu lımail iıminde biri dün Şiıha~ 
ne yokuıundan beyıirle çıkarken 
tnmvayd :ın ürken beyıirin bir • 
den harekete geçmeıi neticeıi dü· 
terek ağırca yaralanmıt ve hasta· 
neye kaldırılmııtır. 

Anaızın bı~akladı 

'Sarıyerde. muhacir mahalle • 
ıinde oturan Kaniye h~nmıı, dün 
ıece kunduracı Ahmet, hiç yüzün 
den bıçaklamıı ve kendiıi kaç • 
mııtır. Ahmet bilahare yakalan • 
mıttır. Kaniye hanımın yaraıı a· 
lır değildir. 

la için, vekil bey de, on sekiz 
İ •ene evve'den basübadel • 

nail obn bu muzipliği ma· 
IÖrecektir. 

hükUmetleri arasında aktedilen i- ----------·--• 
8-.ı o~ iki~e b~hçe~e to~lan: 
•ı li.zımııelirken, daha ev• 

ıelenlerimiz olmuı. Ben 
~nmda içeri ıirdiğim va· 
tlı.ıdi muteber tüccar, borsa

"'6diirü umull\i, doktor ve a· 
lt o1an ıabık çocuklar, birdir 
'tlcaek, uzuneıek, mayna, esir 

oynarken buldum .. 
~den, parmaklıkları tutunca 
~· öte tarafa atlayıverir· 
~u timdi de becerip bece

iimi tecrübe ettim. Eh, 
~ur yaıl :ı fena değil ! ln-

t_:ll ıençlik çevikliği var. 
devir'erdP., hocaların ıa-

(Vl•ftO) 

""-dokuzuncu uyıfada) 

adei mücrimin muahedeıinin mu- INGILIZLER ALMANYA YA 

1&ddak nüıhaıı yakında Ankara- SA YiYORLAR 

da te:-.ti edi!ecektir. Amerika se • 
firi Möıyö Sikinner birkaç ıüne 
kadar Ankaraya gidecektir. 

ltalyan ataşe navalı 
Müddeti hitam bulan İtalya 

aefareti ataıenavalı kumandan 
Soldati dün ltalyaya ıitmit ve ye 
rine tayin edilen ltalyanm ataıe 
navali kum~ndan Raol Ferrero 
tehrimize gelmiıtir. 

Hamdi B. 
Tetkikatta bulunmak üzere 

Pireye gitmit olan liman tirketi 

(Sovyd karikatürü) 

SiLAH 

.. 
müdiri Hamdi bey diin İzmir va • İngiliz silah tüccan - Otomatik 
puru ile ıehrimize ıelmittir. ha 1 ... Bunlar tedafüi ıilihlardır. 

Yakında ıehrimize Japonya • 
nın maruf tacirleriyle tanayi er • 
babından. mürekkep bir heyet ge 
lecektir. Japon heyeti ıehrimiz· 
d~ki ticari ve ıınai müeneseleri 
gezecektir. 

Müsamere 
Dün Hakimiyeti Milliyye tehir 

yatı mektebinde çok ıüzel bir mü· 
samere verilmiıtir. Müıamerede 

talebe velileri ve daha bir çok da· 
vetliler bulunmuıtur. 

Gezinti 
Kadaıtro mektebinin bütün ta· 

(ebesiyle muallimleri ders kesimi 
münasebetiyle huauıi bir vapurla 
Beykoza bir gezinti yapmıtlardır. 

Iran konsolosu 
lran ıef areti viı konaoloaluju

na tayin edilen Abbas Han Emir 
Aslan dün ıehrimize ıelmiftir. 

Mustafa Abdühabk Bey 
Eıki Maliye Vekili Ç•nkın 

Meb'uıu Muıtafa :Abdülhalik 
Beye bir müddet evvel göz!erin· 
den ameliyat yapıldığını biliyo-

ruz. Muıtaf a Abdülhalik Bey bu 
ameliy::ıttan tamam ile tif a bula
rak çıkmıt, ancak bir kaç ay ote
le istirahate çekilmitti. Eaefle ha
ber aldığımıza göre Muıtafa Ab-

dülhalik Beyin gözünde, eski a· 
meliyat y:ıpılan nahiyeden bqka 
bir nahiyede yeniden ameliyat 
icap eden bir rahatsızlık ıörül· 
müt ve iki gün evvel Ankaraya 
giden Alman profesör bu ameli· 
yalı da yapaqk bu sabah dön· 
müttür. 

Bu ikinci ameliyat ta muvaffa· 
kıyetle bitmiıtir. Mustafa Abdül· 
halik Beye çabuk tifalar dileriz. 

Kızıltoprak cinayetı 
Kızıltoprakta Karakq lbrahimi 

mahallebici dükkinı önünde öl· 
dürmekten ıuçlu Rifatın mubake
meıine bu sabah devam edilmiı· 
tir. Suçlunun vekili Etem Ruhi B. 
zabıta doktorunun ve iki phidin 
ıetirilmeaini istemiıtir. Muhakemf 
23 Hazirana kalmııtır. 

öz türkçe savatmda 
çekitmeler uğur

ludur • 
Savat dediiiniz böyle olur .. 

Eskiler; "Dütüncelerin çarpıtma• 
smdan, Doğrunun parıltısı çıkar,. 
derlerdi. Bu yold:ı, dojrunun pa• 
nltısını da aramıyacaiız. Bu İf, 
apaçık kendini ortada tutuyor. 
Bütün azıklar elimizde.. Bize, 
yalnız; bunları nasıl kullanac:ı • 
ğız; ne yolda dizip düzene koy· 
malıdır?. Ne ıibi bir luzla, daha 
dokunaklı, yararlı olur? •• Onları 
denemek, üst ü.te denemek aere· 
kiyor. 

Ben, bunun üzerine yapılan çe
kitmeleri, pek yerinde buluyo • 
rum.. Bekliyorduk bile.. Dili dii • 
zeltme, ıerii ıibi konutms sava· 
fi, ıünün olan • biten'i aruma 
sinneseydi, buna nasıl alıf&C&k • 
bk? •• Evet! Bu, bizim KENDi 
dilimizdir. Ancak, ıeçmitin arı 
sokaıı diline, nuılıa, bir yıfm ao 
muncu ütütmüı, orada yer edip, 
yılhrca oyııqıp durmutlar .• itte 
timdi, bu yabancılann kıtkırtd • 
maıma bat vuruluyor. Yeni ıe • 
lenler, elbette biraz yadırıana • 
cak. Bir JOl yadırganacak.. Onu . 
da, timdi Gündeliklerimizde a6-
rüldüğü ıibi, .o y3na ,bu yana çıe
kittire çekiıtire, yarmclaa t.I' 
yok, içimize ıindincefis. Onunla 
dütünecejiz. 

Yeni dil, Oztürkçe savaımm, 
bqünkü ula saldırııı, Budan'da 
Wiylece konutma isteğini uyandı· 
racaktır. 

Daha neler gerekir aöyliyeyim: 
Bu yolda, yarıımabr ~ılmalıdır. 
Kim kimden iyi yazacak?.. En 
yeni soyun da ileri ge!ebileni, bi
ze, nuıl konuttuiunu, nanl iten
dini anlatabilecejini bildirsin .. 
Almadı, boıa koyalım. Dolm'l· 

dı, doludan alalım .. Kısaca: Ba§ • 
ka yurtların tek adamdan bekle • 
diii, sözüm yab:ına bir ıörülme
miı it gibi duracak bu bilgiçlik 
uıtalıiını - Büyük lıığın kıla • 
vuzluiu ardında - bütün birden 
bataralım. 

Çıktık yola .. 

Hikmet MUnlr 
...... u •• 

Sıhhat vekili 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekili Doktor Refik Bey bu a&• 

bah dokuzda Ankaradan ıehri
mize ıelmiı ve Ha1darpqa iıtu
;rondan dojruca eski tıp fakülte
ainin h:ıstahane kıımını ıörme
ye ıitmittir. 

Vekil Bey burada bu hastaha· 
nenin açdmurna ait itleri tan
zim ile me!ıul olac:ık ve bir iki 
rün içinde gene Ankaraya döne
cektir. 

Köprü cinayeti davası 
Köprü üzerinde Anadolu Ajan· 

11 daktilolarından Suzan Hanımı 
öldürmekle maznun Aja119 telsiz 
memuru Ali Fedai Efendinin bu 
tabah ağır cezada muhakemesine 
devam edildi. Muhakeme ıahit 
Sultana ile Anadolu Ajansı memur 
larından Nizamettin, ve borsa me
murlarından Hayri Beylerin ıeti· 
rilmesi için 23 Haziran sabahına 
kaldı. 

Hililiahmer haftası 
23 Mayısta bqlıyan Hillliah

mer haftası dün nihayet bulmat
tur. Bu bir hafta zarfmda Hilali· 
ahmeri halka daha iyi tanıtmak 
ve aza kaydetmek, yardım temin 
eylemek sahasında kıymetli mesai 
sarfedilmit ve bu ıayret çok iyi te

mere vermiıtir. 
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Buyur yavru, sende buyur· [Ecnebi Karikatürler!] 
içimizde sen eksikdin ... 

Bunların hepsi birer yavru! Fakat 
kıranta, kara sakallı, buruşuk 

lJÜzlü qavrıi.lar •• 

~·~ . -
~aksa~ yavrularan-yavrusu- mini -;öylerken 

Her semtin, her çartınrn ken· 
dine mahsus acayip, hoı, şakla
bnn, sevimli, tiryaki, titiz, kalen
der, deryadil, hazır cevap, §akacı 
bir, yahut 'bir kaç tipi vardır. 

Mesela: Sirkecinin (bakkal Fi
lip) i, Beyazıdrn (kebapçı Hafız) ı 
Kalyoncunun (Şi!man garson ls
tefo) su, Eyüpteki Bostan iskele
sinin (kahveci Osman Efendi) si, 

Tarabya ve Büyükderenin (dok
tor Zografyo) :;u, Bala tın ( &§ÇI 

Kiliman) ı, Karagümrüğün (Fet
hiyeli Agah) ı Üsküdarm (Feri
dun 8-ey) i, Edirnekapınm (tam -

pirci hacı Muhittin) i Taksimin 
(Dayı Halil) i Kapalı çarıının rah 
metli (aşçı Mıgır) 1 ve Şehzade
başının (Yavrum Hafız) ı 2ibi ... 
Direkler arasının hani meıhur bir 

(Çaycı Mersin) Efendisi vardı. 
O göçtükten sonra, timdi onun 
çaphanesinin yerini bu yavrum 
Hafızın çayhanesi dolduruyor. A-
rada bir fark var ki o da Mersin 
Efendi ne kadar titiz, sinirli, sett 
ve tok sözlü ise yavrum hafız da 
inadına geniş yürekli, ho§ metrep, 

kalender ve ıaklabandır. Temiz
lik, tirandazlık ayni olduğu ıçın 
buraya gelen çay, kahve tiryakile
ri de hep temiz, tirandaz kimse
ler ... Fakat bunların hep si deh~
nüz birer yavru!.. Hem de kıranta, 
kara sakallı, ak saçlı, buruıuk yüz-
1 .. b. ' u ırer yavru .... 

Geçende oradan geçerken, Mil
let tiyatrosunun altındaki küçücük 
çayhaneden kulağıma tatlı bir 

(Kaya batı) seıi çalındı. Dönüp 
yan gözle baktım, esmerce, kara

kaşlı, kara gözlü ve biraz tıknaz, 
orta yatlı biri elini hafifçe ıaka

ğına dayamı§, okuyor. Benim bak
tığımı görünce hemen kaya ba§ını 
kesti, birden kapıya fırladı, bana. 
gayet teklifsiz eliyle içeruini gös
terdi: 

- Buyur yavru, sen de buyur, 
içimizde bir sen eksiktin! 

Sordum: 
- Nereden tanışıyoruz. 

- Kalubeladan! 

- Anladım, şakacı bir §ey ... 
Haydi girip bir çay da ben içeyim 
dedim, dald!m ve dalmamla bera
ber beni içeridekilere takdim etti. 

- Alın size öksüz, boynu bü
kük bir yavru daha! 

Sonra içeridekileri de birer bi
rer bana tanıttı: 

- Bu baıtaki sakallı yavru fi. 
lan dairede mümeyyiz filan Bey ... 
Onun yanındaki Ak sakallı yavru 
kaymakamlıktan mütekait filan 
zat ... Berideki şişman yavru esnaf
tan filan efendi ... 
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Şikayetler temenniler -Mekik mi dokuyalım? 
Def terdarda bir bakkal okuyucumuz 

diyor ki: 

- Git gel, git gel! Usandık artık ... 
Bari böyle gidip gelmekle itimiz bitse 
idi .... Ne gezer? Her cün Eyüp il(! 
Kantarcılar arasında mekik dokuyoruz. 

Kantarcılara gidip terazimizi dii • 
zelttikten sonra Eyüpteki memura gi
diyoruz, ikiyüz teraziyi, yeniden bir 
yokliyor ve: 

- Gene olmamı§, tekrar göti.irüp 
düzelttirin! Diyor. 

Haydi tekrar Knntnrcıları boylıyor, 
tekrar düzelttiriyor ve tekrar Eyübr. 
geliyoruz. Memur bir daha muayene e
diyor ve: 

- Gene ıurası bozuk! 
Deyince apıfıp kalıyoruz. Hatta 'ıu 

vaziyette memur: 

- Ne var efendim, otobüs itliyor, 
atlayın otobüse bir daha Kantarcılan 

boylayın! 

Diyor. iyi ammııı biz artık dükkanı 
tezgahı bırakıp iti, gücü Eyüple Kan • 
tarcılar arasında mekik dokumaya m1 

dökelim! Bu tera'l.i ,.e kımtarları hangi 
uıta adamakıllı düzeltecek, ayarlıya • 
cak ise onu bize göstermeli, biz de onıı 
gidip işimizi birden halettemcliyiz. 
Yoksa altı ay yaz galiba her ıün Kan· 
tarcılara taıınacağız. 

Daha sonra bana camdaki ya· 
zıyı gösterdi: 

- Bak, burası yavrunun çayha
nesidir. Buraya hor bakıp ta geç· 
me, sen bizi tammazıan da biz se· 
ni yazılanndan ve resimlerinden 
gıyaben tanırız. Hele yavrunun e· 
linden bir çay iç te aklın batına 
gelsin!. 

• 
Ben çay içerken o gene elini 

şakağına koyup yanık bir Urfa 
ağzı ile tutturdu: 

Bülbülüm, bağ gezerim 
Aşıkım dağ gezerim 
Yüz yerde yüz yaram var 
El sanır sağ gezerim ! 

Baktım, çayhanedeki o sakallı, 

kıranta bıyıklı koca koca yavrular 
hep birden dörder elif miktarı bi
rer: 

-Aaaah! 
Çektiler. Yavrum Hafız bir iki 

şakadan sonra: 

- Size dedi, bir de Divrik ağzı 
okuynyım! 

Ve okumaya başladı: 
Bu dağlar, taze dağlar 
Yar gele geze dağlar 
Bulaklar (•) şarap olsa 

Çiçeği meze dağlar! 
Anadolunun ve Rumelinin bir 

çok halk türkülerini pek güzel o· 
kuyan ve hatta bunlarla bir çok 
plak ta doldurmuş olan yavrum 
Hafız diyor ki: 

- lstanbulda olsun, Anadolu· 
da olsun, yaşını başını almı§ bu 
kadar yavrum var. Artık sırtım 

yere gelmez; yeter ki bütün bu 
yavrularımın gönülleri şen, evle
,., bnrkları gülşen olsun! 

Osman Cemal 

(*) Bulak kelimesi Anadolu
mm hir çok yerlerinde pınar, yer
dmı kaymyan su ve göl manaları
na kullanılmaktadır. Hatta Zaf
ranboluda (Bulak) aclıyle bir de 
köy ile oradaki ıneşhur kaynak 
su vardır. 

BiR MUHASiP ARANIYOR 
(Frımııız karikatürü) 

- Ben yUz kuruıtan fazlasının hesabını tutamam. 
,- Mükemmel, zaten daha fazla it yaptığımız yok •• 

d'=-=--=•=•=>" ı:wwwa - .. 
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- Kahvaltı hazrr, haydi kalk!. .. 
(Franıu: karikatürü) 

... _,4CC•=•::..-. -
AŞIK KILIÇ BALiCi 

(Frnnsn: karikatürü) 

[ 

~IJ11\. 

- İyi, hoş delikanlı amma öpmesini 
bilmiyor. 

~----= --==-:. -MÜPTEDi BOKSÖR 
(Franııı:r; karlkatilrO) ı 

- Çocuk bu kadar yüksek hararctti 
banyoya dayanır mı? 

- Aman hanım, çocuk dereccdell 
ne anlar ki! ..• 

(Alman karlkatllrti) 

LA~ ;\ Gtr~~:O=tu~l17 
(İım~~ karlkatürll) 

Vaktini laklakiyat ile geçiren ıf>' 
murlar için çene taksimetresi 

I 

/ . . 
"' ; }"(/ 
- Hesabı gördün mü? 
- Hayır, sen? 
- Ben de hayır l 
- O halde ne bekliyoruz? 

(ltalyan kartkatUrü) 

SILALARI BIRAKMA 
(Macar karikatürü) 

r-;::-
'"':ı> 

- Ne mükemmel dövüıüyorıunuz il 
evvelce de eldiven giymiı mi idiniz? Kılıç yutan hokkabazlar ıııessP 

- Evet, bir defa nikaha ıtiderken. tinde silah aranması. 
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Dünkü spor bayramı 
Avusturya takımı dün 

takımını 4-2 
Fenerbalıçe 

1Jendi 

DUnkU spor tenllklerlnden bir ka~ g8rUnut 
Oün, Fenerbahçe stadı görülecek 

bir 1DanZara, aörülecek bir alemdi. Da· 
ha ıaat on ikide yeni yapılan tribün 
ler hıncanhınç dolmu§, mat on dörtte 
İıe otur.:-.cak değil , ayakta duracak bi • 
le yer kıılm:ımı§tı. Seyirci sayısı 12 . 1S 1 
bin cfarak tahmin ediliyoı·du. 1 

_K::rulu,ı:nun yirmi altıncı senesini 1 

k• ıtıul. r<!n Fenerb?.hçe göstcı·diği bü · · 
~·ük •.:!lrlıklo b.ı ra::bcte hak kazanmı~ · 1 

h .. Gür. cidden <l:kknt ve al5.kaya de • 
ü.:..cck hı:u-eketleri ihtiva ediyordu: ~a- 1 ~ı.1 in müsaadeleriyle dadn rekzedıl~rı 
•rı •• ,, • 1 l k c 'aı i '>ıı t mcrnsım c nsı aca , spor u 
he l:r l öni!ndc and icccckl~r, Robcf 
l<oae~ ile ntktizm mü~abakalarının A · 
'•ı tur;·a ve Yunarı ntletlerinin' de i' • 
lı • ,; • le bit is k:ı;mı yaprl:ı~!>l< ve niha -
' • t ~ lC.T ~·~çc bi ri~ci takıın:yle, Viy=1· J 

ı ;f.-ih:~ tnltım karşı'a~ncaklar 1 
,• ! • 1.tn b~ı lm r irr!Jcr büyük bir jn ' 

\ İ ~ •. yupıidt. 
a tlct:z• mÜ!ab:-.kalarm ' 

ı<: . At!ctlcr cçit resmi yaptılar, 

r. ·• -- ~·· a-. Bun .fon sonra yüz metrı: 

t y:.rı ~ı . ~pıldı. Birinciliği Frnngı. 
tl ı ( '{ ;.ın:ın ) , ik i., ci'iği Maschin ( A- ı 

\•ıı ., • .- r" .1 \, üçündilüğü Raif kazan • 'ı' 
d' . ""'<İt J 1 4 40 ti. 

l :ıı k :ı:: dnh:- heyecanlı oJdu. Birİıı· 
ti·.· GeorgakopuJos (Yunan), ikincil~· 
ti Apfelpeki (Avuntury:ı), üçüncülü • 
tü Stavvrinoıı <Yunan) ka::ı:and:lar. 
Vakit: 2,4 5,10 dur. 

Birinciliği Mantikaı (Yu:ıan), ka · 
~lldı. Fakat üç mani devirdiği ıçın 
di&Jcalifye edildi. Yunanlı (10) saniye 
!it lcOfmAk suretiyle mühim bir reko · 
)apftMftL Birinciliği Kazım Sedat, ikin· 
tiliti ele Cihat kazandılar. 
li , Buna bir çok koıucu girdi. Birinci 
ii Teohariclis, ikinciliği Remzi, üçün· 
~ Hayri kazandılar. Vakit : 
O.ı, 3-5 di .• 

İlci Birinciliii Georıakopuloı (Yunan), 
ı..~liii Garbiı: üçüncülüğ~ Manoli 
~Jar. Vakıt: 4,25 1-S dı. 
~~iin en heyecanlı koıusu oldu. 
~"111lc:iliii Mantikeı (Yunan), ikincili 
'I .\pfelbech (Avuıturya), kazandılar. 

-aQt: 51 4-S, 53 2-S dir. 
, 8iriaciliii Frangudis (Yunan), ikin 
~ (Yunan) üçüncülüğü Mucehiıı 
b.~taJ.,a), dördüncülüğü Raif ka -
~lar. Vakit: 22 9-10 dur. 
~l.b.ciliği lbrahim, ikinciliği Pate -
it~-- (Yunan), üçüncülüğü Kanselidiı 
~dılar. Mesafe: 13,4 metre .. 

'İrinciliği Paterakiı (Yunan), ikin 

ciliği Kazım 5eda•, th;imcülüğü P d • 
yos kazandılar. 1,85 ile. 
'8IR~i HiıZfD'Coltu, ikincilii t 

Y orgiadiı, üçüncülüğü Aımaniclis al • 
dılar. (36,62 metre) .. 

Tevfik ile Paterakis (Yunan) 6,75 
atlıyarak bcı abere kaldılar. 

Birinciliği Karakaı, ikinciliği Pate · 
rakiıı (Yunan), üçüncülüğü Müfehham 
aldılar. K1trakaf 51,91 ile yeni bir re • 
kor yaptı. Patcrakisin rekoru 48,85 dl. 

Sırıkla atmala, üç adım atlama mü· 
sabakaları Pazar gününe bırakıldı. 

Atletizmden sonra ikinci kıama baş· 
landı. Fencrbahçeliler, müeuiıleri ve fo 
nl ıporcıılariyle sahaya çıktı!ar. Muzi. 
ka milli mar~ımızı çaldı. Bundan sonri' 
yeni tribünlerin önünde ve ortasında 
huıuıi bir kaide üzerine konulan Gazi 
Hazretlerinin büstünün açılma reınıi 
yapıldı. Baıta "Fenerbahçe" tiler ol • 
ınnk üzere gönderilen diğer çelenk • 
lerle heykelin etrafı ıüslendi. Bundan 
sonra Fenerbahçeliler bir geçit resmi 
yaparak heykelin önünde toplandılar ve 
and içtiler. Cümhuriyet marıı bütiln 
halkın ittirakiyle aöylendi. Merasim 
çok güzel ve heyecanlı oluyordu. Bun· 
dan sonra klübün yirmi altıncı yıl dö • 
nümü münasebetiyle F enerbahçe namı· 
na umumi katip llayri Celal Bey 1rü • 
zel bir hitabe IÖyledi. Fenerbabeçnin 
naııl çalııtığını, stadı nasıl vücude ge · 
tirdiğini, büyük halaıkinmız Gazi Haz 
retlerinin heykellerinin dikilmelerine. 
verdikleri müsaade ile Fenerbahçelilc • 
rin duydukları minnet, §eref ve heye • 
canı anlattı. Fevka!ade alkıılandı. Bun 
dan sonra Ateı. Güneı klübü reisi, Bo· 
lu mebuıu Cevat Abbaı Bey heyecanlı 
bir hitabe söyledi. Sıra yirmi üç sene
lik futbolcumuz Zeki Beyin futbola ve· 
ela meraıimine geldi. Zeki Beye hedi • 
yelıar ve Milli takım formasını pyaıif, 
lı.tanbu\ıpc-rlu H.,san Bey tarafınd•n 
bir buket verildi. Bu çok iyi dütünül · 
müt bir hareketti. Zeki Bey de bundan 
sonra kaptanlığı Fikrete bıraktığuu 

söyledi. Alkıılandı. Bir çok seslerin: 
- Olmaz, Zeki Bey .. Daha oyna • 

malısın üstat... Diye bağırdıklan iti • 
Nihayet sıra maça geldi. Fenerbah • 

çeliler sahada idiler. 
Viyana takımı da çıkb. Avusturya • 

lı fut bolcular Beyaz • Kırmızı çizıiti 
forma giymişlerdi. 

F cnerbahçe takımı, Ankaradan ıe • 
len Alaettinin ele iıtirakiyle töyle ku · 
rulmuıtu: 

Bedii -- Ya§BI', Fazıl - Esat, Riza, 
Cevat - Niyazi, Ala, Zeki, Mu • 

zaffer, Fikret •• 
Maçı Kemal Halim Bey idare ede • 

cekti. Sahaya konulan kocaman bir sa· 
at herkes tarafından kolaylıkla görü -
nü yordu. 

Maçın ilk dakikalan iki taraf için 
de birbirlerini deneme ile geçti. Fakat 
tedricen Avuıturyalı futbolculann ta· 
kım faikiyetleri ıöze çarpmıya batlı · 
yordu. Yalnız Üzerlerinde sahaya alıf" 
rnamak ıibi bir yadıriama ve yavaılı'.1 
vardı. Bununla beraber taç abtları, pu 
verirken görüıleri, top çeviriıleri der • 
hal dikkati çekiyordu. ilk yirmi dakika 
biraz onlann lehine geçti. Bununt. be 
raber F enerbahçe de, hücumda lüzumu 
kadar ahenktar olamamakla beraber, 
çok iyidi. Filhaua Muzaffer, Fikret, 
Eıat fevkalade idiler. Ortaya doğru ıvi 
oynamak, Fenerbahçeye geçti. Viyarıa 

sahasında oyniyorduk. Yirminci daki • 
kada Zekiye hatalı bir çarpıt yapblar. 
Hakem Avuıturya klübü aleyhine bir 
frikik verdi ve Zekinin ayağından çı 
kan top ayni ande otuz bet metreden 
Viyana kaleainin köıeainden giriyordu. 
Bu Zekinin eski günlerini hatırlatan 

nefis bir teYdi. 
O kadar ki, Viyana kalecisi yerin • 

den hiç oyniyamamıı halk pek te bel:· 
lemediği bu sayı ile §atırnıııb. Hatta 
oyuna tekrar baıladıktan ıonra seyirci· 
lerden birinin elan hayretini yeneme • 
diği ıu ıayhasiyle belli oldu: 

- O neydi be yahu Zeki!? ... 
Fenerin faikiyeti devam ediyordu. 

Otuz beıinci dakikada ıüzel bir ini, 
ancak direk sayesinde gol olmaktan 
kurtuldu. 

Sona doğru Viyanahlar gene düzel· 
eliler. Otuzuncu dakikada Fener kalesi 
üçüncü ciddi tehlikeyi atlattı. Kalec.i 
yerdeydi. ıüt yandan gitti. Fakat kır • 

kıncı dakikada üç Viyanalı muhacim top 
la beraber kaleye girerek müsavatı te· 
rnin ettiler. Alaettinin kaçırdığı bir frr· 
sat, Zekinin kaleci tarafından tutulan 
bir ıütiyle birinci devre bitti. 

ikinci devrede Alaettinin yerine 
Namık gelmiıti. Batlangıç onlann lehi· 
ne oldu. Viyanalılar sahaya daha ahşı'c 
daha ıürat)i oynamaia ba§lamıılard , . 
Fener kalesi bir kaç tehlike atlattı. Fa· 
kat ortaya doğru bilhassa fevkalade iş· 
liyen Fikretin ayafiyle Viyana kalesinı 
ııloıtırmaya 'baılaclık. Fakat ortalaı 
sayı çıkaramıyorlardı. Yalnız >'İrıni be. 
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iki yıldız ismini taşıyan 6, 11 numaralı 
tahliller, asıl isim sahiplerinin evsafile 

tezat teşkil ediyor 
GrJoloJi mektuplannın tercihen 

çizsisiz kaiıda ve mürekkeple ya
zılma11m karilerirnizden tekrar rİ· 

ca ederiz. 

1 - Zino: Asabi ve hassas tipler • ı 
den. Cesur ve atdgan değildir. Zevki 
selim ve sürati intikal sahibidir. Kim· 
seyc itimat etmez. 1sra fa istidadı var· 
dır. Fazla müvesvistir. Duyğulannı r· 
çıkça izhar edemez. Güzellikleri çok 
sever. 

2 - (Galata) N. Cami: İnatçı ve 
azimkar tiplerden. En büyük kusuru . 
tabansızhğıdır. Maddi işlerde muvaf · 
fak olur. Sefahete meyli vardır. İsrafa 
istidadı yoktur. Herkese itimat etmez. 
Her zaman merhametli değildir. Fikir
lerini çabuk değiştirme itiyadı kendisi· 
ni ekseriya muvaffakiyetsizli ğe düşü -
rür. 

3 - (P~ngaltı) Karnik: Fikirleri 
de işleri kadar dağınık ve ittiratsızdır. 
Hayalperverdir. Kendinden başkasına 

itimadı . yoktur. Hafızası zekasından 
kuvvetlidir. Uzağı görmez, fakat mü • 
debbirdir. Hesap işlerinde ve musikid-; 
muvaffak olamaz. 

4 - (Ankara) Müıerref Kenım ~ 

Kıskanç ve eğuist tiplerden. Musikiye 
fevkalade istidadı vardır. Fazla titiz 
ve intizamperverdir. Herkesi beğen • 
mez. Muhitine yüksekten bakar. En 
büyük meziyeti: Sevdiğine karşı vefalı 
oluşudur. (Eğer bu sanatiniz olmasay
dı, size ayni zamanda da çok geçimsiz
dir, diyecektim!) 

5 - (Panıalb) Greguar Vahe: 
İnce fikirli ve idealist tiplerden. Mad • 
deye kıymet verir.. Her§eyin arkasını 

görmek ister.. Fazla tahlil kabiliyetini 
haizdir. Temiz yürekli olduğu kada::
da mütecessistir. Musikiye istidadı 
vardır. Sefaheti sevmez:. fntizamper -
verdir. Zekası yaıından evvel inkipf 
etmiştir. Kararsız değildir. 

6 - Ritar Tauber: lılerinde intiza· 
mı sever. Egoisttir. Muhitine itimadı 
yoktur. Hadiseler karşısında itidalini 
muhafaza eder. Musikiye istidadı yol:· 
tur. Sefahetc meyli vardır. Mütecessi1'-

tir. 
7 - Enver Nüzhet: Asabi ve ev -

hamlı tiplerden. Kimseye itimadı yok· 
tur. İşlerinde ortak istemez. Bazan ka-

rarsız. ekseriya dütüncelidir. Riyaklr 
değildir. Biraz ketumdur. En büyük 
kusuru : Sebatsızlığıdır. Yaşı ilerled.ik
çc hislerinde ve görüşlerinde tahavviıl 
olacaktır. Bugünkü evsafı, israfa mey· 
lini gösteriyor .. Fakat, seneler geçtik
çe bu zaafından eser kalmıyacaktır. 

8 - (Şehremini) Fehmi: Aceleci 
tiplerden. (Buna benzer bir kaç yaz, 
birden aldım. Fakat harflerde ayrılık 
var. Ayn ayrı tahlil ediyorum.) Ke • 
tum değildir. Müsriftir. Sefahete mey
li vardır. Dostlarına itimadı azdır. 

Maddi işlerde az muvaffak olur. Hafı· 

zası kuvvetlidir. 
9 - Fatma Nebile: Zekası henüz 

inki§af etmemiş.. Hafızaıı zayif. Cesa· 
retsizdir. Ya§ı ilerledikçe egoist ve i · 
natçı olacaktır. Musikiye istidadı yok
tur. Hayalperver ve riyakar değildir. 
lktısada meyli vardır. 

10 - M. Şevket: Zekası süratle in
kişaf etmektedir. Biraz mütecessis ve 
mübalağacıdır. Riyakar ve müsrif de -
ğildir. Bazan kararsız, hazan da ıebat
krdır. Nefsine itimadı vardır. 

11 - (NifBDtaf) Marlen Ditrih: 
Sükunet ve inırivadan hoşlanır. Lüzu -
munclan faırla asabi ve evhamlıdır. şiir 
ve edebiyatla iştiğali sever. Ketumdur. 
Nefsine dostlarından fazla itimat eder. 
Aşktan ziyade hürmeti, paradan ziya • 
de huzur ve saadeti sever. Yılışık ve 
mütecaviz erkeklerden nefret eder. 

12 - (Betiktat) iman Hydaiı Ze
kasma fazla güvenir. Kimseye itima • 
dı yoktur. İntizamperver.dir: Uzağı gö· 
rüı kabiliyeti, itlerinde muvaffakiyet 
teminine yardım eder. Müsri~ değildir. 
fakat fazla iktisada da meyli yoktur. 

Fazla düşünür, az sözler. 

DiKKAT! 

HABER - Bundan evvel İntitar 
eden 30 Mayıs tarihli Grafoloji liste • 
ıinde (8) numaralı tahlil: (KRIZAN· 
TEM) olacakken sehven yanlıı dizil • 
mittir. Özür dileriz. 
z99Aazdır.üogk. aberlri 

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

Muhafız •• •• gucu 

§İnci dakikada Namık güzel bir sayı ile 
herkeıi sevindirdi. Fakat henüz bir da
kika geçmeden Viyanalılar bu sayıya 
mukabele elliler. Bundan sonra da va • 
ziyet Viyanalıların lehine döndü. O • 
yun gene Fener ıahaıında oynanmayo 
batlamı,tı. Onlar da daha çok soldan İ· 
niı yapıyorlardı. Viyanalıların gittikçe 
açılmalarına ve tempolannı bulmaları· 
na mukabil F enerbahçe de fazla ıüra • 
tin ve çahtminın akıülame!i baılamq 
gibiydi. Otuz ikinci dakikada misafir • 
ler üçüncü gollerini kazandılar. Kır • 
kıncı dakikada bir sayı daha çıkardılar. 
Fakat vaziyetleri nizami değildi. Ha -
kem kabul etmedi. Bununla beraber 
son dakikada Viyanalılar bir ıayı da • 
ha yaparak maçı 4 • 2 kazanını§ oldu • 
lar. 

bisikletçileri 

Memleketimizde biıiklet ıporu• 
na en fazla ehemmiyet veren Mu· 
hafız gücü, bu sene de her ıene ol
duğu gibi ıporcuları için büyük bir 
bisiklet turnesi hazırlamııtır. 

1 Haziranda Ankarada baılıya· 
cak olan bu turne, Konya, Kara• 
man, Mersin, Adana, Gazi Antep, 
Urfa, Mersin, Diyarbekir, Van, 
Beyazit, Kars, Artvin, 'Rize, Trab
zon, Ordu gibi mıntakalarcla de
vam ederek 6 . Ağustoıta Samsun
da bitecek ve sporcular 7 Aiu .. 
tosta trenle Ankaraya dönecekler
dir. 
Muhafız gücünü bu hayırlı te-

9ebbüıünden dolalı tebrik ederhl. 
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San' ata meftun yılan ff Pr~tik Haq~t Bil11isi J 
~--

1 
HABER'in 
hikayeleri 

----·ı 

~eı neş"eden bir karış açılmış, apta• aptal şarkı dinli
ye! yı .. anın Üzerine, zenci delikanb, bir hamlede ablarak 

ı:aayvanın ensesini tam ukdeihayabndan dişledi 
Büyük haı·pten sonra, bütün! Klavuz: (Makamını merak ediyorsanız, 

dünyayı, bir cazbant merakıdır - Eyvah, .. Mahvolduk.. Diye azacık sabredin, Amerikada, Av-
sardı. Artı); eski usul şarkı söyli • inledi. rupada modası geçtikten sonra Is 
yen, çalğı çalanlar, Avrupada da, Seyyahlar, b:ıtlarını kaldırınca tanbula da ıeliyor.) 
Amerikada da Para kazanamam· ne görsünler? Ağaçlardan aıağı Klavuz: 

ğa ba,ladılar. inen müthit bir Boa yılanı, üzer· - Hah, bravo! ... Bravo! ... De· 
Vana zenci musikisi, yoksa lerine doğru ıeliyor. di. Sakın kesmeyin .. Keserseniz 

Zenci musikisi ... Her yerde buy • Şüphesiz, on metrelik vücudiy· mahvoluruz •• Yilan, o zaman ıe • 
du: Barlarda, kahvelerde, hatta le, dört seyyahı ve klavuzlarını ne üzerimize ıelir •• 
d:ıha ciddi eğ'ence yerlerinde... sımsıkı aaracak; kemiklerini ç:ı - Hayvan, bu muttarit makam 

Methur şarkıcılardan Riper ile tır çatır kıracak... Ağzından bir üzerine, keyifli keyifli batını iki 
Ceymi ve karıları Margareta ile salye salıverecek; insanları bu sa· yana ıallamağa batladı. Ağzını 
Blanf, bu yeni modaya uymak za· yede hamur haline getirdikten bir karıt açmıf, gözlerini ıözmüf, 

Ha1atta m11lııtaç olacatıaı:a ••elt •al•••b 
kolayca &treni n i ;,; 

-28-
Nalnl •• terclme lııakkı malaf11atl11r 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çılrar 
Ertesi seneye bırakılanların her se· 

ne toplanacak askerlik meclislerinden 
ahvali tekrar yoklanır ve ertesi seneye 
terklerini mucip olan ıebep veya illet • 
leri hangi sene aeçmiı ve bitmit olur • 
sa o ıenenin son yoklama rrörecek olan 
efradiyle asker edilerek onlarla bera • 
~r çağmlır ve Hkerliklerini yaptık · 
tan ıonra yatıılannın bulunduğu 11nı · 
fa geçirilir. "Madde 36'' 

Numara ile veya numarasız askere· 
dilmiı efrattan aıkere girmezden evvel 
hapsedilmiı olanlar hapisten çıkmca • 
ya kadar ıevkedilmez. Keza askere ıir· 
rnezden evvel hapse mahkum olup ta 
hükümleri askere sirdikten sonra bildi· 
rilenler hapiıliklerini mülkiye hapisha· 
nelerinde rreçirmek üzere tahliye edil -
dikten sonra aıkerliklerinin bakiyderi 
tamamlanılmak üzere bulunduktan ma
hallin ad!iyeıine teslim olunur. "Mad • . 
de 39'' 1 

Aakerden ~ıkarllanlar 

Kabiliyeti bedeniye talimatnamesi • 
nin cetveline göre aıkerliği yapmağa 

man; ve zaman ile geçmiyecek veya te· 
davi ile iyileşemiyecek hastalık veya 
illetlerden her hangi birine düçar oldu 
iki hekimin (birisi sivil olabilir) muaye 
neıi1le ve askerlik meclisleri veya ida· 
re heyetlerince anlatılarak askerlikten 
büabütün çıkanlmalanna karar verilen· 
ler mütehasais hekim bulunan civarda· 
ki askeri hastahanelerden birine rrön • 
derilerek (aileli zahire aıhabı iki ıözü 
imi, dilsiz, kolıuz; bir lrolu veya ayak· 
lanndan birisi madum veya madum 
hükmünde sakat ve topal müstesna) 
oralarca da aıkerlikten büsbütün çıka· 
nlmalan kabul olunana çıkanlırlar Vl' 

bu rribiler bir daha muayene ettirilmez· 
ler. "Madde 41" 

Terhl• 
Muvazzaflık müddetlerini bitirenle · 

rin terhiıleri ve yaıları bir olup ruhıat 
lı ve artık olarak evlerinde bulunan ef • 
radın ihtiyata geçirilmeleri ve ihtiyat 
müddetlerini bitirenlerin askerlik çaiın 
dan çıkarılmalan Müdafui •:rulliye Ve· 
kaletince Erkanı harbiyei umumiye ile 
kararfaştmlarak .icap ede11lere tebliğ o

lunur. (Seferde hu muamele seferber -
)iğin f«>nuna bırakılır) "Madde 52" 

ihtiyat efrat, doğdukları ıene ihtİ· 
yab adını alır. "Madde 56" 

ihtiyatlar 
lhtiyathlann celpleri keyfiyeti, Er

kim harbiyei umumiye ile kararlaıtm· 
larak Heyeti vekile karanna iktiran et· 
tirildikten sonra İcra olunur "Madd" 
57" 

çaiınlmaları sefaret veya tenbenderha• 
nelerce l'azetelerle ilin Ye paaçortla • 
nnı almak üzere sefaret veya ten)Mn • 
derhanelere hemen rrelmeleri bildirili • 
yor. 

Ruhsatlı ve ihtiyat efradın talim v• 
manevra için celbi muvazzaf efrat siW 
yapılır. Asayiıi dahiliye için celpleri 
keyfiyeti seferberlik ahkabtna tabidir. 
"Madde 59" 

Kısmi seferberlikte aeferherliği i • 
lan olunan mahaller halkından olup 
ıubeleri haricinde bulunanlar yukanki 
maddelerde rrösterilen zaman içinde bu· 
lundukları mahal askerlik ıaltelerine 
Yeya sefaret ve tehbenderhanelere sit· 
meie mecburdurlar. Bunların sureti 
aevlderi verilecek emre rröre yapıhr. 
"Madde 60" 

Seferberlik ilimnclan askerlik ıube· 
lerine celp ve davet olunacak efrat ken· 
di umur ve hususatı zatiyeaini idare 
ve ledelhacce leh ve aleyhteki deuiye 
vekaletnamei umumiyelerin ihtiva eyle
diii bilcümle aalibiyetle takibe ve ahe
rini teıvik ve tevkiyle maun olmalE 
ıartiyle akraba ve evicldumdan Wriai 
veya iber bir fah11 teftil edebilir. ftltu 
vekalet mahalli askerlik ıubui reisi •e
ya mahalli jandarma mitiyle polis me
muru huzurunda takrir ve te•8İk Glua• 
ınakla beraber hiç bir süna lllarç ...... 
sim alınmaz. Vekaletname suretleri ıa• 
belerde sureti mahau .. da ihzar oluna • 
cak defterine aynen kayt ve tescil olu• 
nup bilcümle mehakim ve de•aİre il»ra• 
:anda muteberdir. Bu kabil •ekiletaa • 
melerin meriyeti kendiıi tarafından 

azil vuku bulduğu takdirde efradlll 
terhisine kadar devam eder. "MaclM 
61". 

Tecil 

ruret:ni h:sscttiler. Aksi takdirde sonra, sefayi hatırla mideye indi • zevk içinde dinliyordu. Yihnla • 
ihtiyat efrat, sefel'berlik, asayiı ve v:ıziyet berbattı. Halk, onları oy • recek... rın musikiden hoılandıkları, öte • talim ve manevra için çarrırılabilir. Bun 

natacnktı. Seyyahlar ve karıları,klavuza: denberi methurdur. Masallarda lar için her defa11nda talim ve manevra 
Fakat, batka1arının söylemeğe -Aman, bizi kurtar! Diye yal bile vardır. müddeti bir buçuk ayı ıeçemez. Hiç ıi-

ba,ladığı Çarlistonları filan tek - varmağa batladı. Fakat, bu ıarkıya ne kadar de· lah altına alınmanuı efrat altı ay müd • 
rarbmağa da onlar İçin imkan Zenci ne dese beğenirsiniz: vam edebilirlerdi? Ke11eler, hay· detle ve silib altına abnmıı efrattan, 

Askerlik ıubeleri (3) üncü madde~ 
tevfikan tecil olunanlardan l:tqka daa • 
releri dahilindeki bilumum reami ve hu• 
suıi hastahanelerle Hililiahmer müeı • 
seaelerinde ve hükumet veya ahali el • 
terinde olup ordunun iqe, ilbas ve tec• 
hiz ve esliha ve mühimmatının tedarik 
ve icra vekilleri heyetinin tasdiki İlf' bi• 
tecek olan fabrika ve müesseseler v• 
kömür ve emsali maden ocaklanncl• 
ve vesaiti berriye ve bahriyede çabpD 
memurlar usta ve mütehasa11 amelei 
daimenin eaamii memuriyet ve hizmet• 
leriyle itbu hizmet ve memuriyet!er• 
ne vakit rrirmit olduklanıu rrösterir ta .. 
dikli cetvellerini vakti hazerde hüku • 
met marifetiyle mensup oldukları fab • 
rika ve müesaeaelerden alarak hazır ., 
derler ve birer suretini uıulü veçhil• 
Müdafai Milliye Vekaletine rrönderir • 
ler. Seferberliiin nevine göre bu ıibi • 
)erden seferberlik ilimndan liakal Üf 

ay evvel tayin edilmi~ olmak ıarity • 
le haqilerinin tecil edilmesi icap ede • 
ceii seferberlik emriyle beraber teblit 
kılınır ve bu suretle tecil olunanlal'IJI 
aeferberliğin uzadıiı müddetçe tecille-yoktu. Zira, böylelik'e ula sivri • - Ben sizi kurtarmazdan ev· van, gene Üzerlerine hücum ede • altı aydan eksik talim ve terbiye sör • 

müı olanlar altı ayı ikmal etmek üze • 
lemez, yük&e!emezlerdi. Onun i • vel, siz beni kurtaracaksınız... cekti. Söyliyerek uzaklaımaia ça re lüzum ve imkan oldukça silah altı • rine devnm olunması ve tamamımn ve-k 
· · h l b 1 k b 1 1 bo · · k l ya k11mının askere celbi aebk edece çın, yenı ava ar uma mec u • - ?..... ıısa ar, a, sesın peııne ta ı a - na alınabilirler. "Madde 58" 
· · d d 1 1 teklif üzerine icra vekilleri heyeti kara· rıyet.n ey i er. - Evet... Haydi... En güze caktr .... Kurtulmağa imkan yok • Ruhsatlı ve ihtiyat efrattan umumi riyle icra olnur. "Madde 

64
,, 

Bunun icin bir tek çue vardı: sesinizle, mükemmel bildiğiniz tu.... ferberlikte celp ve davet olunanlar, bu· 
Z . , . d b' h l b. k .. 1 . H • M l l d. luncluklan ko-y ve mahallelerden rıiı • Silib altına alınmaktan tecil edile .. • encı crın arasın a ır aeya 'l ır ıar ıyı soy eyın... anı, üs üman :ır, iışman • :r-

k k k d 1 k b nlma için yapıla--'- ·1•~n saatinden bat· cekleTden maktu ve munzam olmak O: yapma , öy öy o aşma , nere· - !... larını, su içerken öldürmezler, u· .._ .. Mak 
b h hyarak en çok yinni dört saat zarfın • zere iki nevi versı. · alınır_ : . .tu nrl' de orijinal havalar duyarlarsa, Çıldırdı mı aca adiye, seyya • nu günah addederler, yılan da ı - _ _... 

da yola çıkmaia, köy mahallelerinin '" miktan beher aeneı mecu 1.;r •uo. •.çın -71-
bun !arı k 1ydetmek ve şehirlere lar Zenciye baktılar. F:ıkat Fito, san'ate meftun olduğu için, düş • be merkezine veya sefaret ve ıehben • nen 25 liradır. Munzam versı, ~ 
dönerek halka söylemek... amirane haykırdı: manlarını Jarkı söylerken öldür • derhanede bulunmaia borçludurlar. Bu muaakkafat, arazi verrrilerinin kuaJiis 

işte, bu gaye ile yola çıktılar... _ Şarkı söylemezseniz, mah • miyeceğe benziyordu. müddetten sonra ıelenler bakaya as • beher aenei mecüliyet için hir nm~ 
R F k k A b 1 il. · ker sayılır. Kazanç verrrisi iaerinclen alınan ....... ut~n denilen mevkiden, yanları volduk ... Zira, yılanın üzerimize a at tar ı, n. ın ya e ısı lir 

B · · Ecnebi memleketlerde bulunanların munzamlar hu hebıaabaah dahil deiil ...,· na bir Zenci klavuz aldılar ... Or- geldiğini görüyorsunuz. Ölümden ıibi, kaç saat sürecekti? ittığı Maktu verrri aka t akkukta defat 
manlara d:ıldılar... batka türlü kurtulmağa imkan daİ<ikada hayatları da nihayete""_'"..,,., •• ,"""""_ ....... __ """ "'""'_,._ muntazam verrrilel" uıullerine t ....... . . . . . . .. 

A'tı ayrlan beri seyahat ediyor 

lardı ... Epeyce sermaye toplamı§· 
lardı. Artık, talih onlara gülecek
ti .. 

Lakin, en ~ikbin oldukları bir 

gün, büyük bir f eliketle karşılat· 
tıbr: 

iki karı koca, Zenci klavuzları 
Fito ile birlikte bir köyden bir kö 

e eçerken, sık ağaçlıklar ara • 

kt erecekti... varlandı. Erkekler çığlıklar ko • müteaavi takaitler ile tabail olunur. T• yo ur.... .__
11 Dört şarkıcı bu komik emri ye· Musikitinashr, bu endişede i • pardı: cil edilmit olanlar her hanıi bir t...-· 

rl.ne getirmekten batk:ı çıkar yol ken, klavuzlarının, yavaı yavat - Ne yapıyorsun? Ne yapıyor zarfında tahb ailiba alınacak ohı,.... 
d ? takip eden taksitten itibaren m ........ 

görmedi. yılana yaklaıtığını ıör üler.. sun···· ve-ileri tıerkin olunur. "Macide fi" 
1 D k F . sızı h" Fakat Fito, agw zında biriken • • Hep bir ağızdan ba~~dılar: er en ıto, an n ucum 

· kanı tükürdükten sonra, cansız Memuriyetleri aebebiyle tecilhrİ 1'• Asara de bindo, ettı. 
, G 1 1 n boynun kalan yılanın kafasını muzaffera- zım ıelenler hu memuriyete hansi ta • Yahni yaho ! a§yo mut yı anı u y:ı riht• tayin edilmit oldalıdanm ... ~ 

Şakşaka findo, kalıyarak, ditlerini bir hanılede, . ne havaya kaldırdı: merkezde daireleri memurin sicil Jllİl' • 
Tak tl.faho '· ense köküne, ukdei hayatına .. ıe - - l,te, kurtulduk! Diye hay • d" • 1 • •L-L- ..ıi .,. 

unyet erınce •e mıü._..tta ~ ... 
Bu, yeni yeni öğrendikleri yer· çirdi •..• Kadınlar, korku ıçınde kırdı. kaymakamlarca •eriJmİt Wrer • ..--

Ji f ukılardan biriydi. kendilerini kaybederek yere yu • (Hatice SUreıya) (Dev&Jlll varl 



------

Vücudu güzelleştiren 
spor hangisidir 

.. Havaların ıunmağa batladı
rı .heı on aündenberi plijlara ai
~n halkın yüzü gülüyor. Bu ıene 
.4.vrup:ıda da deniz mevıimi her 
lenekinden çok daha evvel bqla- # 
ı:.uttır. ) 

Bugün karilerimize Avrupada. J 

\'e §ehrimizdeki plajlarda eğle- ~ 

1len ne~li insanlardan birkaç 
t&tantene takdim ediyoruz. ( 

Memleketimizde denizciliğe 
bUyük bir temayül vardır. Plajla- ' 
ta. yalnız banyo yapmak ye güneı 

'lınak için değil, deniz ıporu için 
de zarif sandallar ve kotralarla 
telenlerin adedi gittikçe artmak
lt.dır. Bu sene Su:ıdiye, Moda, 
~Üj Ukada ve Florya taraflarında 
Sok gençler görüyoruz. Deniz 
•ı>orana hanımlarımız araıında 
dt büyük ve J&yanıtakdir bir he
~,, ve temayül vardır. 

F utboJ, bacaklan tenaıüpıüz 
1lltette yamru yumru kalınhttı
tır; insanın üıt kısmını lüzumu 
derecede inkitaf ettirmez. T eniı 
bir kolu ötekine kıyasla daha ti· 

ti..: . ,r. 
. Lakin, deniz, insan vücu

~iirıü en güzel tarzda, her yerini 
rden kuvvetlendiren spordur 
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Otuzdan fazla erkek öldüren 
dişi bir Landrü 

Bu f evkalô.de güzel ve şuh kadın 
esrarını öğrenen ihtiqar ve iğrenç 
uşağına derhal ilô.nı aşk etti 

Ba91na bir balta saplanmış oldu§u halde 

Landrü,yü elbette batırlanınız. Beı 
altı sene evvel meydana çıkan bu adam 
hayatında otuz, kırk kadmm kanınn 

girmiJ, onlan aldata:-nk getirdiği evin· 
de öldünnüı, ve yaptığı bu cinayet
fori uzun müddet giztiyebilmiıti. 

r ıte son zamanlarda bir tesadüf ne· 
tice~inde böyle bir Landrü daha keıfe· 
di1miıtir. Yalnız bu seferki LandrG 
erke de 1 Be le Gunneu isminde bir 
kadındır. 

Bu kadın hayatında 20 sene müd
detle hepsi gizli kalnn bir çok cinayet· 
lcr, büyük mali ihtikarlar yapmııtır. 

Şimdiye kadar yaptığı cinayetlerden 
ke!lfo)unnbilenJeri •30 tanedir. Dahı: 
keşfolunmamı§ on, on bet cinayeti da· 
ha olduğu muhakkak addediliyor. 

Aılen Belle Jesser İsminde ve Nor· 
veçli olan bu kadın hayatının ilk devre· 
Jerini ıimali Norveçte Trondhjem teh· 
rinde geçirmiştir. Ebeveyni orta halli 
ve esnaftı. Halbuki Belle Jouer kendi· 
]erinden büsbütün baıka karakterde ol· 
duğundan onların sakin hayatına ta • 
hammül edemedi ve evvela bir tüc· 
carın katibi olarak Oslo ve biJhara da 
orndan Amerikaya gitti. 

Amerikada çok iyi bir şekilde ev • 
lendi. Kocası zengin bir Nev-York'lu 
idi. Kendisiyle beraber Şikago ve Sen 
Lüi'ye gitti. Buralarda hakifti Amerika 
hayatını öğrendi. 

Bundan ıonra Şikagoda yf'rleşti. Ve 
parasiyle büyük bir mağaza atçı ve 
mali teıebbüılere giriıti. Şunu da ilave 
edelim ki, Madam Sorenson mağazası· 
nı ve içindeki bütün eıyasıru çok yük • 
ıek blr bedelle sigortalamayı unutma · 
mrıtr. 

1894 ıeneıi kııında bir gece Şikagc. · 
itfaiyesi yollan çınlatarak geçti. On 
dakika sonra bir polis memuru Madam 
Sorenson'un kapısını çalıyor ve kendi· 
sine binlerce dolar sigortalı olan mai•· 
zasmın yanmakta olduğunu bildiriyor
du. Genç Norveçli deli gibi evinden fır
ladı. Polis ve itfaiye memurlan kendi
sini güç zaptediyorlardı. Fakat bütün 
çalışmalara rağmen maalesef mağaza 
tamamiy)e yanmadan söndürülemedi. 

Yalnız büyük bir teıadüf neticesin • 
de servetini Sigorta kumpanyalarından 
kazanan Madam Sorenıon bu ıefer bir· 
az müşkülata ~ğradı. Sigorta ıirketleri 
para vermek ıstenıediler. Hatta bun • 

Norveçli genç kız şayanı hayret de
recede sportmendi. Bir erkek kadar 
kuvvetli ~~eieleri vardı. Gayet İyi ata 
biniyor ve çok güzel yüzüyordu. Oda Alevler ICjinde kaldı 

Mr. Sorenson isminde olan yeni ko· lardan biri yangının kasten yapıldığı M 

casırun Mi§İgan gölü civarında plajları nı alenen ileri ıürdü, bunun üzerine za. 
vardı. Bir müddet sonra buraya gele· bıta gnyet dikkatle tetkikat yaptı. Nor
rek ya§amağa baıladılar. Bu zamana veçli dul bir çok defalar istintak edildi. 
kadar normal ve dürüıt bir hayat ge • Fakat bütün bunlar nihayet bir istin • 
çircn BelJe'in hayatı bundan sonra feci tak, bir keşif hududunu geçemedi ve ne· 
ve korkunç devrelere giriyor. tice itibariyle hiç bir delil hulunaı-ıadı-

Mrı. Belle Sorenıon bu esnada yir • ğından Sigorta kumpanyaları parayı 
mi yaıında bulunuyordu. tamamen ödemek mecburiyetinde kal • 

Fakat talih bu mes'ut ( ! ) çiftin 8aa· dıJar. 
detlerini kııkanmı§ olmalı ki, bir gün Mrs. Sorenson bu defa da galip gel· 
güzel Norveçlinin zevci Mr. Max So • mi§tİ. Yalrrz şunu da ilave e~Plim ki 

' renıon hastalandı. Ve doktorların bü· bu vakndan on beş gün sonra Norveçt-i 
tün çahımalarına, uğraımalarına rağ nin oldukça mühim bir ikramiye ile yc..l 
men bir türlü yakalandığı eırarengi:r vermiş olduğu mağazanın eski ltapıcı"ı 
hastalıktan kurtulamıyarak öldü. Dok- bir gece birden bire kayboldu. Her • 
torlar bu ölümü esrarlı buldular. Maa- kesi büyük bir heyecan içinde bırakan 
mafih Sorenıon'un dul zevcesi yüksek bu vakanın esrarı asla anlaşılamadı. Ve 
bir ücretle hayatı sigort~lı olan zevci • zabıta neırettiği raporun kendisinin 
nin ölümünden sonra bu parayt tama • parasına tamaan kaçırılarak öldürül • 
men ıirketten almakta endiıe etmedi. müı olmaiı ihtimalinin en kuvvetli ol-

Bu teessür altında oralarda durmak: duğunu yazdı. 
istemiyen bu betbaht dul parayı tahsil Bu vakalardan sonra Mrs. Sorenson 
eittikten ıonra buradan uzaklaıtı. Yal Şikagodan ebediyyen ayrıldı. Ve indi· 
nız büyük bir tesadüf(!) eseri ayrıla · ana eyaletindeki Laport gehrine yerleş· 
cağı gece 15.000 dolara sigortalanmr~ ti. 
olan evi de yandı. Arka arkaya iki fela· Burada kendisine iyi irat getiren bir 
ket at1atan bu betbaht kadın ebediyyen kaç evle büyük bir villa ıntın aldı. Vil
aynlacağı yerden ceman 40.000 dolar lanın etrafı çayır ve koruluktu. 
almı§tı. Bir kadın hem genzin, hem de genç 

• 

ve güzel olursa ona talip mi bulunmaz? 
Daha yerleştiğinin haftasında civardan 
bir çok aık ve izdivaç tekliflerine ma • 
ruz kaldı. O, bu taliplerin en zenginini 
tercih ederek evlendi. 

Yeni kocası Lory Gunneu isminde 
çok zengin bir çiftlik ıahibi idi. V f. 
kendisini çılğın gibi seviyordu. lki ıe· 
ne tamamiyle romantik bir hayat ge • 
çirdiJer. Bu esnad'l evvelkilerle bera • 
her güzel Norveçlinin üç çocuğu oldu. 
Babası Carel isminde olan öz oğlunu o 
kadar çok seviyordu ki, an)atılamu. 

]kamet etmekte olduklan villanın 
duvarları gayet yüksek ve sağlamdı. 
Vakitlerinin büyük bir kısmını burada 
geçiriyorlar ve gayet nadir olarak dı • 
ıarıya çıkıyorlardı. Zengin çiftçi dı!aı ~ 
da her veıile ile dostlarına saadetinden 
bahsediyor. Ve kendisini dünyanın erı 

meı'ut adamı addediyordu. 
Fakat bir gün, büyük bir felaket da· 

ha oldu. ViJJinın önünden geçenler, 
birdenbire içeriden canhuraı çığlıklar 
iıiterek ko§uıtular. O esnada yoldan 
geçen bir Alınan doktor da bunlara k11· 
tıldı. Bahçe kapısını kırarak açhkları 

zaman güzel kadını yarı çıplak bir hal 
de, deli gibi ıağa sola kotar ve hayk · 
nr bir vaziyette buldular. 

Villanın iç kapııı önünde zengin çif l· 
çi Lory Gunneı batına bir balta sap • 
lanmıı olduğu halde ölü yatıyordu. Kil 
fa11ndan ıızan kanlar yerde kocama'l 
bir leke yapmııtı. 

Bu vaka Belle Gumeu'e o kadar te· 
air etmiıti ki, doktorlar bir hafta müd 
detle kati istirahat tavıiye ettiler. Zen· 
gin çiftlik sahibi Lory Gunneu'in ·ha· 
yatı sigortalı değildi. Yalnız vasiyetnıo.· 

mesini açtıkları zaman on binlerce do • 
lar tutan emlakini sevgili kanıma bı • 
rakhğını okudular. 

Bütün cinayetler gibi bu da meçhul 
kaldı. Y ııpılan uzun tetkiklerden son· 
ra bu' vakanm Villayi soymak istiyen 
bir hırsız tarafından yapılmıt olduğu 

neticesine vanldı. 
Belle Gunnes bundan sonra evlen • 

miyeceğini aö~ledi. Çünkü sevgili ko-

Kim Umlt ederdlkl bu kUrek 
ca11nın ölümünden sonra iki büyük ço· 
cuğunun esrarengiz bir tarzda yokolma
sı onu fevkalade müteessir etmiıti. 

Hırsız dıvardan atlamıı ve bahçedf' 
oyniyan çocuktan kaptığı gibi öbür ta 
rafa almıı ve oradan meçhul bir vaıı· 
ta ile kaçırmııtı. Polis memurları yeni . 
den vilJayi doldurdular ve gerek bahçe· 
yi, gerek dııarısını en ufak yerine ka· 
dar uzun uzun araıfırdılar. Fakat bah
çenin bir köıesinde yeni örtülmüş ve 
üstü yaprak ve ıaire öteberi yığıniyle 
kapatılmıı bir toprak yığıniyle topra • 
ğa gömülmüş bir kürek kimsenin na· 
zarı dikkatini celbetmcdi. 

Bu felaketlerden sonra zengin dul 
bir daha kat'iyycn evlenmiyeceğini 
ilin etti. Ve her veıiJe ile bunu etrafın· 
kilere söyledi. 

Buna rağmen bir gün gazetelerde 
ıöyJe ilan gürüldü: 

"Müteaddit ev ve çiftlik sahibi genç 
ve zengin bir dul evlenmek üzere ıyı 
tabintli, zengin bir adamla lanı§mak 
istiyor." 

Güzel kadına çok çabuk cevaplar 
gelmeğe batladı. Belle Gunnen hun • 
)ardan bir çoğunu görüınıek üzere g~. 
tice evine çağırdı. Yalnız şayanı dikkat 

(Alt tarafı 12 nci sayıf ada) 
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Mecidiye köyü ne halde - Çingene 
deyip geçmiyelim - veremle böyle 

uğraşılır .•• 

Mecidiye köyü gittikfje şenleniyor 

Zaten kaç yıldır, yazın, kala

balığı ile göze çarpan gözünü sev

diğim Mecidiye köyü bu sene büs· 

bütün aldı, yürüdü. Taksimden 

Y enimahalleye işli yen otobüsler bo 

ğazın, f stinye'ye kadar olan e kser 

kısmını nasıl körlettilerse Mecidi· 

ye köyünden Boyacı köyü sırtları· 
na kadar olan üst kısmını da öyle· 
ec canlandırdılar, parlattılar, hele 

Mecidiye köyü1 bu yüzden Cuma 

ve Pazar günleri, bilhasaa Cuma· 

ları öğleden sonra adeta büyük bir 
geçit ve seyir yeri oldu. Daha bir 

iki yıl önce topu topu iki kahvesi 

bulunan Mecidiye köyünde bugün 

sağlı sollu ve bahçeli kahvelerin 

gazinoların sayısı düzineyi bul· 

du. Gene sağlı sollu o koskoca 

dutluklar Cuma günleri seyırcı· 

den geçilmez linle geldi. Vakıa 

berideki Hürriyet tepesi de gene 

kalabalık oluyorsa da Mecidiye kö 

yü bahçelerile köyün arkasındaki 

geniş dere içi şimdi Beyoğlu yaka· 

sının en güzel, en ucuz, en kala· 

balık birer mesiresidir. Havası, 

manzarası çok güzel olan bu k ö· 
yün bahçeli kahvelerinden birine 

kurulup Boğaziçinin akşam dönü· 

ıünü seyretmek doğrusu pek ömür 

oluyor. 

Başta Ertuğrul Muhsin Beyinki 

olmak üzere içi şik şik köşklerle 

dolu olan bu köy, galiba bu gidişle 
az zamanda Kadıköyüne falan taş 
çıkaracağa benziyor! 

:(. ~ ~ 

Dünkü Vakit arkadaşımız Ro· 

manya çingelerinden bahsederken 

güzel san'atlerin en belli başlısı sa· 

yılan musikide bütün dünya çin· 

genelerinin gösterdikleri istidat 

ve kabiliyeti söylüyordu. 

Hakikaten de öyle değil midir 

ya? Geçen sene sinemaların birin· 

de görüp dinlediğimiz o Viyana 
çingene musikisi ne harikulade bir 

şeydi. Sonra bizdeki - haydi çinge· 
ne demiyelim de. • • • Zaten bunu 

artık demek te istemeyiz • çigan· 

}arın musikide gösterdikleri isti-

dat ve kabiliyet az buz şey midir? 

Dünün en meşhur kemanilerindcn 

udilerinden, kanunilerinden bir 

çokları bunların arasından yetiş· 

miş olduğu gibi gene bugünün meş 
hur kemancı, utçu, ve kanuncula· 

rı ile beraber her gün radyoda, 

gramafonlarda kah tam bir incesaz 

talumile birlikte, kah tek bir tam· 

burla, kah bir kemenç e veya vı· 

yolonselle beraber ve kah ta solo 

olarak çalan ve kendilerini bize 

pek lezzetle dinleten maruf klfır· 

netçiler de onlar.dandır. Hatta ge
çen gün İstanbul kahvelerinden 

birinde iki küçük oğlu ve bir küçük 

kızile bir likte çalıp söyliyen dört 

kişilik bir kafileye rastgeldik ki 
S iroz taraflarından muhacir olarak 

buraya gelmiş olan bu zavallılar· 
dan yaşlı baba klarnet, 10 yaşında 

ki kız def, 8 yaşındaki oğlan ar" 

monik ve onun küçüğü altı yaşın· 

daki kardeşi keman çalıyordu, 

hem de görseniz ne çalış! Altı ya" 

şındaki bir çocuğun kemanla: 

"Rumba da rumba da rumba!,, 

"Kalbime vurdun zimba !,, yı 
pürüzsüz çalmaaı herhalde bunla· 

rın musikid eki istidat ve kabili· 

yctlerin in en açık bir mostraşıdır· 

• • • 
Üç yıl önce açılmış ola n Eyüp

teki verem dispanseri §İmdiye ka" 

dar muvazzaf doktorsuz ve rönt· 

gensiz idare edilmekte idi. Şimdi· 

ye kadar buraya gelen hastaları 

kah Tevfik Salim Paşa, kah Te"' 

fik İsmail, kah da lhsan Rifat Bef 

ler muayene ve tedavi etmekte ,,e 
röntgen için de hastalar Sultanah· 

met dispanserine gönderilmekte i· 
diler. Şimdi ise bu dispansere 

Şevki 13cy isminde muvazzaf bit 

verem roütahassısı tayin edildiği 
g ibi Ahmet Bey isminde eski bil' 

doktor da kendisine refik verilr11İf 
t ir. Ayni zamanda Sultanahmettt:' 

ki iki röntgenden birisi de bugiiıt• 

lerde Eyübe nakledilerek hasış· 

la r Eyüpten Sultanahmete kad3 ' 

g itmekten kurtulacaklardır. Şiıı1' 

di iki doktor ve iki hemşire ile idi 
re edilen bu dispanıscre üç ıerıe 
içinde sanatoryum tedavisinde~ 

• 1 
binden fazlasına verem te§h11• 

konmuştur. Dispan.serin vazife•
1 

verem teşhisini koyduktan sarı'" 
tedavisine başlamak ve bunlarıtl 
içinde sanatoryom 1edaviıindt" 
fayda görecekleri sanatoryumlar'" 

ve icap edenleri başka hastaha.,e' 
)ere yatırmak, sonra da hastaııtı' 
'l • d k •L•tf aı esı arasın a orunma terltir"' 

aldırmaktır. Hastalar arasında Jc
,., 

dm müracaatçılar erkeklerden d"' 

ha çoktur. Şimdilik haftada ii~ 
.. e t d • .. 11" gun muay ne ve e avı yapa•· • 

d. . d ··~tefi 
ıspanser ıcap e erse bu gu•· 

arttıracaktır. Geçende bir çikolıt' 
fabrikası hantalara verilmek uı~ 

pi 
re buraya beş kilo kakao 11e ·ıİ 
şekerci iki kilo karemela yerd• • 

gibi bazı ilaç mümessilleri de~ 
raya arasıra uf ak tefek yardı~ 
yapmaktadır. 

Seyyar Haber' 
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Ceneral Averesko Zeki Rıza Bey Rakı yüzünden 
iş başına gelirse sporu bırakıyor beş kişi ~oğuştu . ' 

c...:ıstik ayakkabı yapan- Dünkü günü Gala-
lq~ kunduracılara karşı tasarayda nasıl 

ne diyorlar 
t... Bir ıı-ddet evvel memleketimizde 

•iis etmekte olan laıtik sanayii a· 
~İnde bize etraflı bir mektup yazan 
ij 1llıaristanlı bir Türk kariimizin fi
rleı;Dİ neıretmiıtik. 
ICariimiz bize Bulgariıtanı ~isal 

IÔite k b " ·ıı· d · ·ı·~ · rere u sanayun mı ı erıcı ıgı-

ıtılı İçin çok zararlı neticeler verebile
~İrıi söylüyordu. 

• Geçen ~in §ehrimiz lastik fabdka
'-rile alakadar bir zat bize müracaat 
ed-L b f'k' ) 0 d 0 

• 
0 ··- u ı ır erı re ettı ve reımı ııı-

t.tj •!ki . . 
lu ere ıstınat eden rakamlarla bu-

llıın varit olamıyacağını söyledi. Bita
~ bir halk gazeteıi olduğumuz için 

fikirleri de aynen netrediyoruz. 
Deniliyor ki liıtik ayakkabı fabri

~I.., kullandıkları bütün İptidai mad . 
lerj hariçten getiriyorlar. Ve bu hal 

~tnlelcet iktiaadiyahna büyük zarar
r "eriyor. 

lialbuki hu fikir çok yanlıştır. Bu
~ açıkça İıpat etmek için lütik aana
tiil\e ait ıu malumatı bilmek lazımdır. 
'Bu aa1111yiin en mühim maddesi ola'1 

çuk bize de, bütün lııtik imal eden 
~eleketlere geldiği gibi hariçten ge· 
Ciİt Ve kiloıu Sif lıtanbul 35 kuruftur. 
fi batma ancak 150 gram sarfedildi-
• ıadeo ınemleketimizde yapılan sene
li İOO.OOO ayakkabı için ancak 75-80 

~ sarfı lla.ın geldiğinden bunun tu
senede 30,000 lira eder. 

bt Tebefir ve iistübeçe gelince evvelce 
tnaddeler de A vrupadan gelirdi. 

trıiıli •• . . 
~ aanayumızın terakkiıi neticesin-

bııgOn tamame!l Yerli mal kullanma· 
!!_ baş1amıılardır. 

Mum, katrnn ve pamuk zaten eski-
~~beri dahilden t<.darik edilmekte 

.ı\l' akkabının ilatünü örten keten 
~~~ 0fabn1'al-ı:nın ıimdili~ kifayet
~rınden ve Jurm olan dıier bazı 
~:Yevi maddeler de eaaıen memleke-

~ıde mevcut olmadığmdan bilmec-
>, Avrupadan celbedi1mektedir. 

'İl BtıAiann mecmuu ıenevi 500,000 
' t il. 11.lrkaln için harice giden para
ilııı 00,000 liradan ibarettir. 

lialbuki bu sanayi memleketimi<ıde 
~W etmeden evvel her ıene Avru
~dan 400,000 çift ayakkabı getirilir 
~ bunun neticesinde harice &00,ClO 
~tnız giderdi. Şu halde bu ıanayiin 
~~külü neticcsir.de harice eitmd~te 
ı Paranın sekizde yedisinden dnh• 
~lası memlek,,timizde kalmıya ba,-

lftır. 

t la.atik sanayii yÜzünden mil!i pa
~tıı::l;•n harice cittiğini iddi• ~de·"· de· 
~ ~llccarlımna gelince pe~ ~la bıl.~rlcr 

ttulland•lrian ham clerının yuzde 
~i hariçten gelmektedir. B~ndan 
._, bütün kimyevi madde~:r de Av
~dan tedarik edilmektedır. Bunun 
\ıteıinde reımi gümr~k kay~tlann-

da anlaşılacağı veçhıle barıce ıe
~.bir milyon iki yüz bin lira gitmek· 

\ Sonra biz kat'iyyen kendiierilc re
\.~~ edemeyiz. Çiinltü evvela: Ke~en 
l'bı ancak yaz meniminde kul
~bilir. Paraaı olanlar bunu ancak 
\ Yaparken giyerler. Ba,ka zaman
~Ünhaııran deri ayakkabı kulla· 
Ç • Binaenaleyh bu ıınıf halk ncz-
"de, lastik ayakkabılar deri nyakka
\t a rekabet edemez. 
~ ınevıiminde lastik ayakkabı gi
lcin,ıeler ise esasen kundura alma

\ .._...ıı olmıyan vatandatlardır. Bun· 
"1latılıyor ki rcksbet olması tama· 
Yerinde olmıyan bir iddiadır . 

. ~tik aanayiinin diğer faydalarına 
' funlardır: 
• 11 •anayi 3,000 e yakın Türk işçi-
~iikıek cündcliklerle çalıttırmak

~' Bütün fabrika!ar tesisatlarını 
~Jleterek galo!, toıon yapmakta ve 
\ ~ batka otomobil lastiği, muşam· 
\ ""Pcrrneabilize kumaşlar yapmak 
~libat almaktad:rlar. Bunların 
~ •nd"l harice gitmekte olan mii-
~ ~ liramız dahilde kalacakbr. 
~tik ayakkabılannın ıatışından ti
~en toptancılar vakti!e bu ayak
~' .\vnıpadan getirtiyorlar ve 
~. ~nafa büyük kirlarla satıyor
X ~llrıdi fabrikalarımız küçük es
\i ~~at temaı etmekte ve kendile-

Je ~tnaektedir 5 

Son posta ile gelen Fransız ga- <Bae taralı ı inci uydadll) 

geçirdik! 
--Bat taralı s Uncu a&)fıula.-1 

hitliğini kabul etmezlermiş. Ço
cuklarla diifüp kalkan çocuklaşır 
farzederlermif. Biz de, bu çocuk
luk hatırahrı araıında hakikaten 
çocuklatmııtık. Hatta saçı ıakalı 
ağarmıtların da beni taklit etmek 

zeteleri büyük telaş içindedir. Bu- Zekinin etrafındaki oyuncular bel 
nun sebebi Romanya da ltalyan ai- ki yüzlerce defa değişmiş ve bizde 
yaaetinin mümessili telakki edilen en me§hur oyuncuların bile yıldız
Mareşal Avereskonun riyaset etti- ları hemen daima yedi sekiz sene
ği bir askeri parti tarafından bu- den evvel söndüğü halde, Zekinin 
günkü T ataresko kabinesi yerine yıldızı rubu asırlık bir zamanda 
diktatörlük salahiyetile yeni bir daima parlamıtlır. 
hükUmet getirmek tetebbüsleri Türkiyenin en çok tanınmış 
başlamış olmasıdır. Onun için Ro- bir sporcusu ohn Zeki Rıza, en 
manyada Mare!al Averesko hare· fazla sevilen sporcular arasına 
keti Bulgaristanda Bulgar - Yu- girmek bahtiyarlığını da kazan • 
goılav itilafını istihdaf eden son mıştır. 

(Baş taraıı ı nci aayıfada) 

kalaycı Ali, kendisiyle görüten 
bir muharririmize vak•ayı §Öyle 
anlatmıştır: 

"- Dün akşam saat on buçuk 
sıralarında Y akonun meyhane • 
sinde :lrkadaıım kunduracı Ah • 
metle birlikte tezgah batında ra· 
kı içiyorduk. Birer tane içtik, i • 
kinci kadehi doldurttuğumuz ıı • 
rada meyhanenin kapısı açıldı. f • 
çeriye Balatta bok:tör diye tanı • 
lan Tacettin ile eniıtesi Çan:k • 
kaleli 'oför Hüsnü girdiler. Mey• 
hanede oturmakta olan Ali beyin 
maaaıma oturdular. Biz ikinci ka 
dehimizi de içtik, birer sigara ya
karken ·öteden Tacettin bana hi· 
taben: 

İstediklerini gördüm. 

1 
Salih Münir Pata, gözleri nem

lenerek: 
- Ben de sıçr:ımak ia-tiyorum ! 

·dedi. 

Muallim Bedros Adroni Bey, 
bu toplantının yaılılar üzerinde 
çok daha müessir olduğunu söy· 
ledi. Onlar, hayatlarının yarım a· 
ıır evvelki kısmını Y&Jıyorlardı. 

Jimnastik muallimi Faik Beyin 
gönderdiği mektup çok acıklı idi: 

Ama olduğu için bizi göremi· 
yeceğ:nden dayanılmıyacak ka • 
dar bir hüzün duyacağını yazı
yordu. 

"Da.zırduzur,, lakabı ile meş
hur ar:ıbi muallimi Fehmi efendi· 
n:n, Ziyaettin efendinin gelme
miş olması hepimizi mütee11ir et
ti. 

Ba§ka muallimlerimizi sorduk: 
- Şem'i efendi?. 
- Sizlere ömür. 
- Farisi muallimi Nuri efen • 

di? 
- Sizlere ömür. 

Çok esefleniyorduk. Arkadaı -
Iarımrz arasından da birçokları • 
nın ölmüf olduğunu öğreniyor

duk: Bunların hatıraıma bir da- . 
kika sustuk. 

Kalanlar bizi teıeUi ediyordu: 
lıte, 42 senelik muallim, müteka
it topçu kaymakamı Mehmet E • 
min bey .. Bu zat, dil inkılabının 
en faal uzvu olan Çanakkale meb 
usu Giritli Ahmet Cev:ıt Beyin bi· 
le türkçe hocaııymıf. Bizim ımı· 
fa d• türkçemizi bihakkin öğre· 

ten odur. Hala askeri mektepler
de hocalık eden Mehmet Emin 
beyin elini hürmetle öpiiyoruz ve 
ona, inşal!ah ellinci meslek yıl -
dönümünde bütün talt-beleri bir
le§erek bir l:irgir ev hediye ede -
ceğ'nnizi söylüyoruz. Naıip olma
sını bütün gönlümüzle diliyoruz • 

Diğer eski muallimler: M. iz. 
var .. Sermuba11ır M. Moskoı .. . 
Bunbr, hali. mesleklerine sadık .. . 

Bu sırada, arkadatlar, mekte· 
hin eski bir an'aneıini tekrarlı
yorlar. Müdür Behçet Beyden baş 
lıy:ırak, hocaları ve muba11ırbrı 
altıokka ediyorlar. 

Kulağa, sağdan ıoldan, lakap • 
lar çarpıyor: 

- Ş :ıntöz Fazıl.. Kara böcek 
İbrahim .. Hanımabla llhami .. Sal 
yangoz Salahattin .. Acem İsmail.. 
Sıçan Sadi.. Kestaneci Necdet .. 
Lakerdacı (vallahi lak:ıbını bili -
yorum ama, iımini unutmuşum ! ) 

Biri soruyor: 

- Kedi gelmedi mi kuzu.m?. 
- Necmettin Sadık mı? Hayır, 

gelmedi .. lstanbulda değil!.. Bil· 
miyor musun: Cemiyeti Akvam • 
da Türkiyeyi temsil ediyor. 

T afrada bulunan birçok Gah
tasaraylılar telgraf çekmitler; teb 
rik ediyorlar! .. 

Tamburun çalınması pek mü
heyyiç oldu. Zira, me§hur Ahmet 
ağ:ının bu san'atı, artık, zillere 
terkedilmittir. Onu da, merasimle 
om~zda tatıdık. Tam hoca derse 
kaldıracağı 11ra<la bizi nice defa-

ihtilale karıı ltalyanın bir tahriki Zeki, senelerce ıereften şere· 
eseri diye telakki olunuyor. fe koıturduğu takımında dün son 

(Söjurnal) gazetesi diyor ki: · oyununu oynarken, yalnız sarı la 
''Hiç füpheıiz İtalyanlar küçük iti· civertliler değil, bütün efkarı 
lif~n çalıtkan bir işçisi olan M. Ti- umumiye, bu emekt::.r Türk ıpor 
tüleıkoyu da affetmiyecek~erdir. cusunu takdirle ıeyrediyor ve al
Sovyetler ile anlaıma planında kışlıyordu. 
muvaffak olduğundan dolayı onu 
affedemiyeceklerdir. Balkan mi • 
sakını tadil istiyen devletler aley
hine hakikaten tedafii bir ittifak 
haline getirdiği için onu affetmi • 
yeceklerdir.Nihayet Sofya ihtilali 
Bulgaristanı Yugoslavya tarafına 

ve F ranıız siyasetine doğru çevir
mek ıuretile ltalyanları hiddetlen-
dinniıtir.,, 

Fakat Romanya buhranında en 
büyük mütkülit noktasını tetkil e
den had>iye nazırı meselesinin 
halledilmit olduğu ıon telgraf· 
lardan anlaııldığı~ gpre ıimdiki 
halde buhran zail olmuı değilıe 
bile durmuş telakki olunabilir ... 

' .. 

pek çök tluamızı almıf tı. Şimdi 
de böyle omuzda gezmeye layık -
tı ! 

Yemekhanelere girdik .. Burası
nı eskisinden daha lükı bulduk ... 

Gene adet mucibince, yemek
ler "kaynatılıyor!,, .. Yani, bir ki
şilik yer arada bot bırakılar:ık, 
bu yerin yemekleri · yağma edili
yor. 

Bizim çağdakiler arasından 

Sabit Bey, bizden evvelkiler ara· 
11ndan Doktor Osman Şerafettin 

hey, mua.nın üzerine çıkarak, es· 
ki hocaların taklitlerini yapıyor. 

Yemekten sonra, yukarılara 
çıktım. Bir de ne göreyim? Me
ğerse, dünkü bakalorya imtih:m· 
ları bitmemiş; bir çok talebe, ıı· 
nıfların önünde ter döküyor! .. 

Bir ferahlık duydum: 

- Oh! .. Biz imtihanı atlattık!. 

Belki senelerce yeri dolduru· 
lamıyacak olan Zekinin, faal spor 
hayatından uzaklatmaıından du
yac:ığımız hüznü, ancak şimdi • 
den sonra da klübüne ve Türk 
sporuna manen yapacağı hiz -
metleri dütünerek hafifletmeye 
çalış.malıyız. 

Uzunluğu kadar da temiz bir 
spor hayatına malik bulunan Ze
ki Rıza, bütün Türk sporcularına 
nümune olmıya bugün tam ma • 
naaiyle hak kaz'lnmıt bulunuyor. 

• 

ilan • 
resmı 

-BAi tarab 1 IDcJ eayfad&

karar yoktur. Bilikia bugün tat· 
bik edilmekte olan tarifenin ala
kadarlar lehine tadili için beledi 
ye ile ilan ve reklam işlerini ida
re eden Anadolu ajansı arasında 
bazı görüşmeler olmuş, h:ıtta bun 
dan evvel bu hususta bazı mek· 
tuplar da teati olunınuttur. 

Dün Ankaradan gelen Anado
lu ajanaı umum müdiri Muvaffak 
Bey bu hususta belediye ile tems· 
sa geçecektir. 

llin levha resimleri değişme
miş olmakla beraber yalnız bun
lardan alınan damga resmi zam 
görmüştür. Son kabul edilen dam 
g:ı kanunu ilanı havi olmıyan cep 
takvimleriyle yalnız ıan'atı ve ma 
halli ikameti bildiren kartlar, ad
resler ve levhaların damga res • 

mi kaldırılmıt, levha d:ımga ve 
ilin pul resimleri bir misli fazla • 
laştırılarak afişlere yirmi paralık 
yerine bir kurutluk pul yapıftırıl 

•maıı mecburiyeti konulmutlur. 
Bundan batka levhal:ırdan gayri 
muayyen bir müddet için alınmak 
ta olan 15, 25, 50 ve 150 kuruş 
yerine 30, 50, 100 ve 300 kuru§ 
alınacaktır. 

....... INKlınwtlW ..... IAlttttttlttöfMI ........... -.-... ......... ,---

.. Gene .tambur çal~ı· .. ~euaflar Dört Balkan dev-
onde, hız arkad:ı yuruduk. Gala-

taıaray mezu.nu .. T~vfik Fikr~tin Jeti uzlaştılar 
yarım heykelı onunden keçtık .. 

(Baş tarafı l nci sayıfada) 

rode netrolunan reımi tebliğ fU • 
dur: 

"- Bana ne dikiz ediyorsun, 
ulan?!,, 

Dedi. Benim tabii bir ıeyden 
malumatım olmadığı için birden· 
bire fafala.dım ve suratımı tez -
gaha, arkamı da kendiıine çevi • 
rerek gene içmeye koyuldum. Bu 
ıefer Tacettin yanımıza gelerek: 

"- Ulan, beni tanıyacak mı • 
ıın da, durmadan dikiz ediyor .. 
ıun? !,, 

Deyince, arkadaı ım Ahmet, 
"- Biz san:ı balanıyoruz, ten 

bizden ne istiyorsun diye muka • 
bele etti. Tacettin arkadatıma bir 
tokat attı. Buna ben dayanama • 
dım, döiüımelerine müdahale et· 
tim. Bu defa öteden T acettinin 
arkadaıları toför Hüsnü ve Refet 
üzerimize çullandılar. Bu esnada 
Tacettin, eline geçirdiği büyük 
bir altmı9lrk ıifeyi beynime indir· 
mekle beraber tezgah üzerinde ta 
bak, bardak, ne bulduysa k1f ama 
yüzüme vurmak suretiyle beni 
kanlar içinde yere yıktı. Polisler 
gelmişler, beni hastaneye, diğer • 
lerini de karakola götürmüıler. 

Ben kendime bu sabah gelebil • 
dim. Kalaycıd:ın maadaaı bugün 
müddeiumumiliğe verilmi,Ier • 
dir. 

Tacettin bundan iki sene ka • 
dar evvel bir rum çocuğunu, vur• 
duğu bir tokatla öldürmüt ve a• 
ğır ceza mahkemesince üç sene 
hapse mahkum olmu, ve cezasını 
çektikten ıonra tahliye edilmiıti. 

--llHflihii llftllltllflUUlll'llllfftltMIUU111mUtt1W ...... ~ 

Bir yıldız söndü 
Holivut, 1 (A.A.) - Sinema 

artiıtlerinden Lev Kodi hizmetçi· 
si tarafindan dün odasında ölü o
larak bulunmuttur. Artistin uyur 
ken k-:ılp ıekteıinden öldüğü bil • 
diriliyor. 

Lortlar meclisinde 
Lndra, 1 (A.A.) - Lortlar ka. 

maraıı tazı koıucularını tahdit 
eden ve piyangoda kazananların 
isimlerinin neırin~ men' eden ka • 
nun layihasını kıbul etmiıtir. 

Sofyada tevkifler 
Caddeye çıktık.. On yedisinden 
yetmi! yedisine kadar, altmış ya§ 
aralı talebe Taksime, Cümhuriyet 
abidesinin önüne k~dar gittik. .. 
Sonra ,çelengimizi koyduk .. 

Sofya, 1 (A.A.) - Po'iı, Sof-
"Balkan anlatmaıı konıeyi M. Mak· ht l'f h l' l · d . . . . . . yanın mu e ı ma a .e erın e a· 

sımos'un rıyaaeh altında uzun hır ıçt1- • l 

Bakıyorum. Sağımda tair Emin 
Bülent, İzzet Melih .. Solumda bi
rinci ticaret reisi Ahmet Esat 
Bey .. Daha ötede, bir ecnebi dev· 
letin bu merasime gayri resmi ke
len Türkiyeye dost mümeuili, 
"Taymis,, gazetesinin İstanbul 
muh:ıbiri .. Hepıi Galatasaraylı .. 

Ve çelengin yanında duran Ga· 
lataaaray izcileri .. 

Bizden sonrakiler .. 
(Vl•nG) 

ma aktetmittir. Nazırlar bu içtimad;ı r:ıştırma ar yapmıştır. Yüzlerce 
ruznameye dahil b•Jlunan bütün meıe · kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan 
leleri tetkik etmitler ve aralarında tarn çoğu hüviyetleri tahkik edildik
bir görüt anlaşmaaı mevcut olduğunu ten sonra bırakı'acaktır. 

J mütahede etmitlerdir. Bundan maada 
dört Hariciye nazırı Atinada imzalanan 
misakı en kııa zaman zarfında Millet . 
ler cemiyetinde tescil ettirmeği karar· 
latlırmışlardır. 

Balkan anlatması konseyinin ıenc:'
dc iki defa içtima ctmeıı de kararlattı· 
rılmıttır. Önümüzdeki içtima 27 Teı 
rinisani 1934 tarihinde Ankarada vu 
kubulacakhr.'' 

Bükreş konuşmalan 

Bükreş, ( H usuıi) -- G 1zete • 
lerin yazdığına göre F ranıız ha • 
riciye nazırı M. Bartu haziranın 

ilk on beti zarfında buray3. gele • 
cektir. Yunan hariciye nazırı M. 
Maksimoı ~a gene o günlerde 
Bükreıe ıeleceği söylenmektedir. 
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Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine bağlıyan 1 o Karadeniz Korsanları o J 
Kadri CEMi L - Müellifi: ishak FERDi 

1 2·6-934 iter hakkı mahfuzdur T f ik 80-, (i -----------------.:..:e:.:.:.r=:a:=:...::_ eçen kısımların hulasası { 
Cieçen kısımların hullsası sede isimleri öğrenilememiştir. Ali baba, lstanbulla Rusya, iki 

- Patacığım, ben sizin nikahlı ı 
karınız olmayı aizden ziyade arzu 
ederim. Fakat, küçük hanımdan 
çok korkuyorum. O, bana çoktan 
beri diş biliyor. Fırsat düştükçe 
beni size çekiştirmekten geri dur

Rüstem, artık buraya kadar 
gelmi~ ve saatlerce beklemi9keJ1ı 
Haticeyi görmeden dönüp gide
mezdi. Mütarekeden sonra 1stanbulda A- B · l memleket arasında kadın ticareti u aJan ar :ıhaliyi Yunanistan a • kl nadolu lehinde çalışanlar arasına ka- yapma a meşğuldü. Alibaba küçük • 

tılan İlhami, İngilizler lehinde çah • leyhine tahrik ve teşvika ve ati • kcn hadım yaptığı Ferhada İstanbul-
§an Fatma Nüzhetle tanışıyor ve 

0 
_ yen vukubu'acak harekatı ihtila • daki kızlarını teslim ederek, Kafkas-

Hatice pencereyi açarak başf111 

dışarıya çıkardı .. Etrafa. bakındt· 
Rüstem seı;lendi: nunla beraber yaşıyor. Diğer taraftan liye için hazırlıkların teminine ça yaya gidiyor. Tifliste valinin kona • 

Pantikyan yazıhanesinde milli kuv • lı§acaklardır. ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı- - Hatice .. Hatice .. 
muyor. 

Mahmut Paşa başını salladı: 
vetlere çalışan Feridun Bey Pantik . Traky:mın İngiltere himayesi zmı kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
yan tarafından takip cttirilmektedır. it d h.b. · iki isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 

- Doğru söze ne denir? Anlat
tıklarının hepsi hakikat. Ben ona 
haddini bildireceğim. Sen merak 
etme yavrucuğum! Senin kılına 

Hatice birdenbire şaşalamıtt1•• 
Rüstemin bu saatte bahçeye gele' 
ceğini hiç te ummuyordu. Elini 
ağzına götürerek yavaşça ce\'IP 

verdi: 

E - Kumpanyanın malumatı 

~aric_inde kondüktör kıyafetile ha 
zı Türk zabitleri seferlere iştirak 
ve hat güzergahında keşiflerde 

bulunmaktadrrlar. 
Yunan askeri idaresince Edir· 

nede tahkikata devam olunuyor· 
muş. lstanbulda da kumpanya ta
rafından bir YuIJ,an zabiti huzu· 
runda ayrıca tahkikat yapılıyor· 

muş. Birçok Trk kondüktörler İs· 
ticvap edilmiş ve fakat bu hususta 
amil ve fail olanlar henüz meyda
na çıkanlamamış, yalnız kat'i ola· 
rak tahakuk eden yukarıdaki mad 
deler imiş. Failleri cürmü meşhut 
halinde yakalıyabilmek icin lazım 
gelen tertibatın alındığı - söylen· 
mektedir. Bilhassa Sirkeci sevk 
zabiti yüzbaşı Hilmi beyin tar:ıs • 
ıut Ye takibine devam olunuyor • 
mu,. Şimdilik elde edilen malu
mat bundan ibarettir. Başkaca 
bir şey öğrenilebildiği takdirde 
bittabi arzedilecektir. 

~ Sof yadan İs tan bula dönen 
isithbarattan Cinazyan tarafın 

dan bir rapor verilmiştir. Bu ra • 
por hüli.aaten şöyledir: 

"Bulgaristanda bulunan Ame· 

rika hükumetine mensup Türk ih 
tilakilariyle bir kısım Bulgar ko
mitedleri Rumeli kıtasmda vasi 
mikyasta teşkilat yapmak üzere 
birleşmişlerdir. Bu teşkilata Bul • 
gar hükumeti hazırasmın mali'i • 
matı e.ltmda pek çok Bulgar zabi
tanı da dahildir. Teşkilat merke. 
zi Filibıt şehridir. Teşkilatın faa. 
liyete geçebilmesi için Trakyanın 
muhtelif kasabalarına bir çok a • 
ja.nlar gönderilmiştir. Bu meyan· 
da Selaniğe Hayri Bey namında 
bir Türk ile T eodorf ve Y acef na· 
mında iki Bulgar, lskeçeye-de Ri· 
za Arif Beylerle Hacikof namıdi
ğer Aleksef; Dramaya Dram:ılı 
Şakir Beyle Boyaciyef; Edimeye 
Cemal Beyle Dedeağaçlı Süley • 
man Bey gönderilmişlerdir. Diğer 
yerlere de ajanlar gönderilmiş i . 

CieCjen kısımların hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e· 

debiyt.ta bahsi geçen bir kral Ödip ef
aanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip :Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğrıyacağmı haber veriyor. Dc
likanlr, ist.rap içinde, ne yapacağım hi
lemiyor. F.ve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşmyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osmım Bey ismindeki ahbabının ge1di
ğini haber veriyorlar. Falcıyı t~vsiye 

eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırcı.kmıştır. Edip, 
ar!:adaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Aliye Hanım isminde tanıdığı bir 
kadının evine gitmiıtir. Kafaları du
manladıktan sonra Osman Beyi de 

a ın a sa 1 1 ıst al olması için Ferhadm arkadaşıdır ve Ali babadan 
ç:lışa~a~ gruplar~ İngiltere hü • intikam almak üzere Tifüse gelmiş • 
kumetının manevı ve maddi mü- . tir. Rüstem Fatmayı ka~myOT ve fail 

zaheret vaitleri Bulgarishn hüku- olarak Ali babayı zindana atıyorl:ır. 
metince haber alınmış ve b h • Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
sus hakkında b' k u'ku İstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

ır ısrm vesaı ta 
elde edilmiıtir. Rüstem, dıvarın üstünde uzun 

Keyfiyet Bulgar komiteleri ta- müddet düşündükten sonra, tek· 
rafından Yunan mehafiline bilv:ı- rar başını pencereye uzattı. Buse· 
uta işittirilmiş ve bu sebeple Ka • fer gördüğü manzara Rüstemi 
valada bulunan Giritli Muhtar büsbütün sinirlendirmişti.. Hatice 
Beyin Yunanlılar tarafından tev. dökük saçlarını kurumuş bir iske· 
kifine teşebbüs olunmuşn da mu- let üstüne dayar gibi, Mahmut Pa· 
muaileyh bin müşkülat ile Sırbis- şanın titrek kolları üzerine ser· 
tana kaçmıt ve bugün Lazaroviç miş ve başını efendisinin göğsüne 

kimse dokunamaz!.. 
- Ben çok korkuyorum, paşa· 

cığım ! Eğer küçük hanım bu evde 
kalırsa, ben size varamam!. .. 

ihtiyar vezir tereddütle gözde

- Rüstem .. Niçin bu kad•1 

geç kaldın? Nerde ise sabah ol'' 
cak. Ortalık ağarırsa ... 

sinin yüzüne baktı. 

Rüstem pencerenin dibine ,q

kuldu: 

1 
- Ne istenen, onu yapayım, 

yavrucuğum? Fikrini açıkça söy-

le. 

- Ben vaktinde geldim arıı•· 
sen odanda yoktun! Aktamd•ll 
beri nerdeain? 

Hatice gözlerini süzerek cevap 

verdi: 

- Küçük hanım rahatsız da. O· 
nun yanından ayrılamadım Riit , 

namı altında bir Sırp pasaportiy- dayamıştı. 
- Hanımefendi ölünce, küçük 

hanımı Aksaraydaki teyzesinin 
temciğim! 

Rüstem dişlerini sıkarak gU1• 
dü: le Bükrette bulunmakta ve Sofya Hatice Mahmut Paşaya .anlatı· 

ile muhabere etmektedir. yordu: 
yanına gönderirseniz ..• 

Trakyad:ı icrayı harekata me • ""' .. "'"'"'"""m11umu11nınmnı•••"mı•••nıınm11111m_,., ... _u..ırıı"• 
mur edilen Çer kes ümerasından bile teşebbüs olunmuş ve fakat 
Eşref Bey hakkında Bulgaristan İngiliz t:ıbiiyetinde bulunduğu 
İslam ahalisi arasında yaptırılan anlaşılınca tarassut ve takibiyle 

. O dakikada gözdesinden baş· 
ka bir şey düşünemiyen Mahmut ı 
Paşa bu teklifte bir mahzur gör· 

prop:ıgandadan müsbet neticeler iktifa edilmiştir. 
elde edilmesi mümkün değildir. Bulgaristan bolşeviklik cere • 
Çünkü İslam ahali mumaileyh yanları gittikçe tez:ıyüt ve teves. 
hakkında pek hüsnünazar besle - sü' etmektedir. Bolşevik propa • 
memektedirler. Vaktiyle •Gümülci gan~acıları Varna ile Köstence a
ne hükumeti muvakkatesi teşkili- ı·asında hususi vasıtalarla gidip 
tındayken suiistimallerde bulun • gelırnektedirler. Bulgar hükumeti 
duğuna dair h:ıkkmda kati bir ce· bu ahvale karşı adeta seyirci va • 
reyan vardır. Binaenaleyh bu zat ziyettedir. Ağustos iptidasında 
Trakyada İngiliz nüfuz· ve muhab (Rusçuk) ta bolşevik rüesasın • 
betini aşdamıya muvaffak olamı· dan Çarikof ile Sazef hükUınetin 
yacaktır. müdahalesini icap ettirecek bir 

Bulgar hükumeti erkanından tarzda tahrikatta bulundukhrı i • 
bazılariyle sabık mebuslardan çin kendilerine dostane bir tarzda 
Gümülcüneli İsmail Bey arasında mahalli mezkurü terketmeleri lü· 
bazı müzakerat cereyan etmekte zumu bildirilmiştir. 
olduğuna delalet edecek deliller Bulgaristan Çiftçi fırkasının 
elde edilmiştir. Bu meyanda mu- İslam mebus ve mensuplarının 
maileh la.mail Beyin yakınların • Ankara hükumeti tarafından A • 
dan lskeçeli lbr:ıhim Murat Be. nadolu çiftçileri fırkası namiyle 
yin geçen temmuz nihayetinde bir fırka teşkil edildiği takdirde 
Sofyada görülmüş ve Ciftçi fırka- Bulgaristan İslam çiftçilerinin A· 
sı heyeti merkeziyesinden- Vaıil • nadolu • Bulgar lslam çiftçileri it· 
yef ile temasda bulunmadığı an- tihadı namiyle bir grup teşkil ede 
laşılmı~tır. cekleri ve bu grupun ileride vücu· 

Son zamanhrda Bulgaristanda de gelmesi tabii bulunan umum 
oturan ecnebiler ve bilhassa İn • çiftçi ittih-ıdına bir vesile olacağı 
gilizlerle Amerikalılar sıkı bir ta- hakkında ufak risaleler tab ve 
rassut ve takibe maruz kalma·kt:ı· tevzi etmekte oldukları muhakak· 
dırlar. Hatta Rusçuk memurların· tır. 

dan Onnik Çuhaciyanın tevkifine 

Tefrika rfo.21 
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Aşk ve ma
cera romanı 
tlAkıJi (V3·rt0) 

Bu adamın yüzünü, daha ilk 
andan itibaren hiç beğenmemişti. 
Hele, Edibin son cümlesi üzerine 

' 
gözlerinin şeytani bir ışıkla parla-
dığmı gördü: 

- Evet, gitmelisin ... Haydi, ya· 
rından tezi yok, İzmire gidelim ... 
dedi. 

Ve sonra, uzun, nutka başladı. 
Arada sıra.da mütemadiyen: 

"-Benim seni ne kadar sevdi
ğimi, nasıl candan sana bağlı ol· 
duğumu bilirsin kardeşim Edip! 
-nevinden sözler sarfe::liyorciu.-
öl d 's . . . "1 . e. enın ıçı o eyım ... ,, 

Bu cümlelerin perdesini Aliye, 
hiç beğenmiyordu. Bilhassa, bu a-

(Devamı var) 

damın bu derece sevdiği, canının 
bağlı ol~uğu dostunun sevgilisine 
karşı takındcğc tavrı hiç beğenme· 

di: 
Osman, sahte bir samimiyetle 

Edibe bu suretle hitap ederken, 
diğer taraftan da, masanın altın· 
dan, ayaklarile genç kadının ayak
larını arıyor, dokunmak, basmak, 
işaret vermek için fırsat gözlüyor· 
du. 

Aliye, evvela; 

"-Ne sulu adam!,, diye düşün· 
dü .. Sonra 
"- Ahlaksızın biri ... ,, Hükmü

ne geldi. Bu herif, herhalde, E· 
dibin başına bir çorap örecek ... 
Onu lzmire götürmeginde de giz
li bir sebep var ... 

Edip, sarhoşlukla Osmana di

yordu ki: 
- Allah raz! olsun senden ki. 

bana bu falcıyı tavsiye ettin. Hi~ 
olmazsa, almmda böyle bir ya
zı bulunduğunu öğl'endim... Böy-

medi: 
- Peki, dedim, hanım ölürse, 

onu da hemen teyzesine gönderi· 

rim. 
- Ben de o vakit size varırım, 

paşacığım ! 
Ve paıanın sakalını okşıyarak 

kahkaha ile güldü. 
Rüstemin tahammülü taşmış-

tı. 

- Vay kaltak vay! ... Alacağın 
olsun .. Ben sana paşa ile evlenme· 
nin ne demek olduğunu anlatırım! 

Diye söylenerek dıvardan tek· 

rar bahçeye atladı. 
Rüstem, bütün bu muhaverele-

re rağmen Haticeyi seviyordu. O· 
nu bu ihtiyar pintinin kolları ara· 
sında bırakamazdı. 

Bahçede bekledi. 
Bir ıaat .. lki saa.t .. Üç saat bek· 

ledi. 
Ve nihayet gece yarısından çok 

sonra, Haticenin odasında yanan 
bir ışık, Rüstemi tekrar harekete 

getirmişti. 
- Kaltak odasına geldi.. Ben 

onu sabaha kadar paşanın koynun 
da kalacak sanrnıştım. 

Diye söylenerek yere eğildi .. 
Bir uf ak taş alarak pencereye fır· 

lattı. 

lelikle mukadderata kar!ı kendi
mi sıyanet etmeğe çabalıyorum. 

Aliye: 
"- Demek ki falcıyı da o ha· 

her vermiş ... ,, 
Diye düşündü. -~ .... 

Osman Beyden, öyle nefret et· 
mişti ki ... 

Hani, bazı adamlar arasında 
ı 

bir bakıtta bir dostluk hasıl olur; 
bazılarını da, birdenbire kendimiz 
den uzak, soğuk addederiz. 

lşte, sakalım yeni koyvermİ§, 
kirpi gibi diken suratlı olan bu a• 
dama karşı da, Aliye, ikinci hiıle 
mütehassis olmuştu. 

" - Boyuna, ayaklarile, masa· 
nın altından, ayaklarımı arayor. 
Ben kaçırıyorum, o benim peşim· 
de ... Ne inatçı, ne küstahça inatçı 
adam ... Bundan herşey beklenir ... 
Hem seni buraya arkadatına yar· 
dım et diye çağıralım, hem de ar· 
kadaşının ıevgiliıine aöz koy 
ha ... ,, 

- Ya ... Demek küçük hanıt" 
hastalandı ha? .... Vah, vah ... 

- Onun için akşamdan beri tf 
damda yoktum. 

- Küçük hanımı çok ıeviYot"' 
sun galiba? .• 

- Çok iyi kızdır, Rüst~mciğitıll 
Konakta bana ondan başka cııJl' 
dan arkadaş yok. Kendisini ço1' 
severım. 

- Hatice, sen bütün se"dikle· 

rini onun gibi mi seversiıı? 
Hatice, Rüstemin ne densek ' 

tediğini anlamıyordu. 
- Ben sevdiklerimi candan .e' 

verim, Rüstem! Bunu sen de pe~ 
ala bilirsin! Fakat, şimdi bur•d' 
sana fazla söz söyliyecek vaziyet• 

te değilim... ~ 
- Ne var? Bahçeye inmiye'e 

misin? 

- Bahçeye mi?! Hem de f~ 
ce yansından sonra? .• Kabil del' 
Rüıtem ! Bu gece kabil ~eğil. r;~ 
şa da uyanıktır. Başka bır gece 
luşuruz, olmaz mı? 

Rüstem sesini yükselterek: 
- Haydi canım, dedi, pat& fiil 

saate kadar uyanık kalamaz. çc 
t t H d

. . .... ,ıı 
an sızmış ır. ay ı ın aşagıY 

Biraz görüşelim. 
Haticenin bahçeye inmeğe ~~ 

yeti yoktu: 
(Deva.mı yat) 

Aliye böyle düşündüğü ııtlld" 
Osman Bey, Edibe diyordu ki: 

" B t 1 . d ··.,ıs'el' 
. -t. dend, ~a enozmır~. o ti'' 

nıye ın ey ım. ... nun ıçın, ~· . t 
hi bana bar olmazsın ... Bak, gÖ~r 
sün, nasıl eğlenirsin ... Orads, c; ~ 
l~ a vunursun ki. .• Bu kötü fikİf f,' 
nınden silininciye kadar oradl- t' 
turursun ... Benim misafirinı olıJ . . . . ., ... 
sun ... Zengın hır aılenan oğlu•ıl ~ 
istersen müstakil olarak ister-', 
benimle beraber iş yap~rsııı, ~ 
varlanır, gidersin .•. Sonra falC: " ' .,. 
söylediği söz zihninden ıilirt' ~ 
bu~aya. dönersin ... Demek ki, İ 
felaketın başına geleceğinclefl J 
korkuyorsun... Demek ki f si 
inanıyorsun?... il~· 

Delikanlı: !lii!&'!f~~ ( 
- Heyhat ... Evet... J<or"1'Jııl' 

' d' b J(or rum. • ıye aımı salladı.· ~r 
yorum ve üzülüyorum .... .Artı1'ı 
yat bana zehir oldu... .tJ ,,,,. 

•Devatııl 
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Istanbul Viliyet Muhase nden: 
Emlak ve EY.tam Bankasından maaşlarını kırdırmak istiyen zat maatları sahiplerinin malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat gün: eri 

T A R l H 1 
3 - Haziran - ı934 Pazar Askeri yetimleri 
4 ,, ,, Pazartesi, mülkiye yetimleri 
5 ,, ,, Sah, Askeri tekaüdü 
6 ,, ., Çarşamba mülkiye tekaüdü. 

Mütekait, dul ve yetimlerin Haziran, Tenımuz, Ağustos 1934 maaşlarınınfediye günleri 
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Per§e~be 
Cumartesi 
Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çar§amba 

Perşembe 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

Sah 

Çarşamba 

Perşembe 

Eminönü malmüdUrlUğU Beyoğlu malmüdürlüğü Usküdar malmüdürlüğü Eeşiktaş malmUdUrlüğU 
1. inci kişe 11. inci kite Paşa kapısında Ma ımü:ıürlük binasında 

S rkecı emirler cıımii malmüdürlüğünde Galatasaray Kasımpaşa 1. inci kişe 11 . ınci ldşe As!ieri yctim!eri 
Askeri yetimleri Mülkiye yetimleri Aı. yetimleri As. yetimleri As. yetimleri Mülkiye yetimleri 

1 - 200 

201. 400 

40ı - · oo 

601 ·800 

80 . 100 

110 ·1300 

130l. 1500 

ı 5o l - ila 
As. tekaütleri 

5001 - 5300 
530 ı . 5600 

560 ı . 5900 

1 • ] 50 

151 ·300 

451 . 600 

601 - 750 

751·900 

901 • 950 

951 ·ili 
Mülkiye tekaütleri 

3001 ·'3150 
3151-3300 

3301 • 3500 

5901·6l00 
6201 • 6628 

350 l - 3700 
3701 ill 

ilmiye ve avaD1 
Fatih Mal Müdürlüğü 

merkezde 
1. inci kite 

As. yetimler 
1 - 250 

25ı. 500 
5oı - 750 
751 • 1146 

2341 - 2600 
2601 -3000 

Aı. tekaütleri. 
3501 - 3750 

3751 - 3900 
3901. 4100 
4101. 4283 

2. inci kite 
Mülk. Y.etimler 

6701 . 6900 
690ı - 7054 
7767. 7850 

Mülkiye tekaütleri. 
5463 - 5750 820ı • 8400 

tim iye. 
980ı. 9950 

Avans. 
1- 200 

8401. 8579 

8960. 9300 

J • 175 

l76-350 
351·530 

ilmi, 
531. 7l2 

Mülkiye yetimleri 
2001·2150 

2151 - 2300 

2301 • 2400 
240 l . 2500 

As. tckaütleri 
100 l . t 20J 

4001 • 4200 

4201·4400 
4401 • 4670 

mül!,j yetim!eri 
6 00 l . 61 1 o 

ôlll ·6410 

500 l - 5150 

5151-5300 
5301 • 5450 

545 l . 5600 
1201·1400 5601·5750 

Mülkiye tekaütleri 
1401 - 1625 6201. 6275 

Mülkiye tekaOtleri 
300 1 - 3250 
3251·3485 

6276 • 6375 
63 76 • ili 

Samatya kişesi 
Samatyada 

As. yetimleri Aı. tekaütleri 

1147-1400 
1401-1600 

160l - 1942 

~ikiye yetimlerı 
7059. 7390 

4283. 4500 

4501·4750 

4751 - 5054 

MUlkiye tekaütleri 

8579 - 8955 

~- Kimyager -mi!!' 

HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili ıoo kuruştur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı: 

Emlak ve Eytam Bankası kar
§ııında izzet Bey Hanı 80 

HABER 

2001 - 2200 

220 l - 2400 

2401·2:>00 

2ô01 - 2900 

280 l • 3000 

As. tekaütleri 
3001·3200 

320 l - 3400 
340 l. 3100 

As.tekaütlcri 
l . 250 

251. 500 

50!. 760 

76! - 1050 

1051·1300 

ilmiye 
500 l - 5100 
5101. 5200 

5201 - 5300 

5301 . 5400 

5401 . j500 

550 l . 5550 

5551 - 5500 
5f>o 1 • ita 

Mülkiye tekaütleri 
400! -4l20 
4121-4240 

424l. 4360 

4361 • 4400 
440 l . 4560 

Eyüp kişesi 
EyDpte 

Aı. yetimleri Aı. tekaütleri 

1943 - 2250 
2251 • 2340 

MDlkiye yetimleri 
7391 • 7600 

7601 • 7763 

5075 • 5250 

5251·5162 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapr Nişancasr Havuzlu 
l\Iühre sokak No. (5) 

BIUşiğlndckl 7 yahut karşısındaki 4 numara· 

ya mllracaat. 

Peşin maaş 
l • 1 

l - 250 
2 5 l - 500 
50 ( - ., 50 

751·1058 
Mülkiye yetimleri 

3501 - 3 i 50 

375l·3923 
Askeri yetimleri 

160l • lEOO 
1801 • 2000 

200 l . 2200 
2201 • 2516 

Mülkiye tekaütleri 
5001·5250 

ilmiye ve avaos 

5~51 • 5392 

Kadıköy Mal Müdürlüğü 
Kadıköy halinde. 

l. inci kite 2. nci kişe 
As. yetimleri Mülkiye yetimleri 

3001 • 3250 1 • ı5o 
32sı • 3500 ısı • 300 
3501 • 3750 301 • 400 
3751 • 4000 40ı • 600 

400ı. 4250 
4251 - ila 

As. tekaütleri 
5001 - 5200 

5201 - 5400 
5401. 5600 
5601 - 5800 

5801 - 6000 

sooı - na. 

soı - 700 
101 • ila 

Mülkiye tekaütleri 
1500. 1600 

1601. 1700 
170ı . ili. 
AVANS 

lLMlYE 

............ 

;.-m iyi hem de ucuz 1 
KELEBEK 

Yerli traf bıçağı 
kullanınız 36 

Dr. Hafız Cemal 

\' l7. geldi. Tııhtakurusıı. 1ne!der ve bütün ha~ar:ıt uyanmadan yuvalarını behemhal 
Akşam Postası -

l'ahili hastalıklar· rı~tehasaısı 
Cuma ve pazardan başka günlerde 

:;leden sonra saat 2~ der G ya kadar 

Fayda ile tahrip ediniz 1 darehaneai: 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESl 
.-~·-----.ı:m:1-------1111ıl lstnnbuldn Divanyolunda (118) nu

maralı hususi Icabineıinde haatalannı 

Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 
250 gramlık kutu evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kutu e\'vçlce 75 simdi 
So kuruşn, Bır kiloluk kutu C\' \•elce 125 şımdi 80 kuruşa, Altı litrelik büyük 

.......___ teneke ıle bernber 8:i0 kuruş. Toptancılara tt'nzil~t. 

Panorama'nın ' 
ALATURKA KISMI BUG0N AÇILIYOR 

Eski Londra Yeni Türk 
birah~nesinde saz heyetine 

-!~kriye Hanım da~~~f.~ ede-
79 

Her San' ata Elverişli 

ai.ralık Fabri ia Binası 
-. Mahmutpaşada Bezcilerde ( 49) No. lu fabriki\ binası tamamen ve· 
'' kısmen kiraya verilecektir. Kar§ısındaki bakkala müracaat. 

(ı7108) 

Telgraf Adresi: ISTA?lı'BUL llABEU 
Telefon Yuı: 23872 idare: 2ı870 

r-.... ' 
ABOnE ŞERAiTi 

l 3 6 12 aylık 
Türldye: 90 260 480 870 Krf. 
Eı·nebl: 130 37S 700 1200 

ıLAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarınm satırı 12,60 

Rt--aml Ulnlar 10 Jcunıotur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Dnsıldığı yer: (V.\KIT) l\lıltb:ınsı 

HABE~ gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • . · • · • • 

Muhterem Hanım 
efendilere 

Fabrikamızda bu kere yazlıl 
son moda kadın şapkabrına baş -
lanmı~tır. Hem fiat hem de model 
ve metanet itibarile memnun kala
caklarını muhterem hanımefendi· 
lere ilan ederiz. 

lcabul eder. Muayenehane ve ev te'• 
fonu: 22398. 

Yazlık ikrmetgiıh telefonu : Kandilliı 
38. Beylerbeyi: 31. 

r Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babı~li, Ankara caddesı No. 60 
Telefon ; 22565 

Anado~u ppka fabrikası 
Yenipostahane sırası ıne~ -
hur İzmirli şerebtçi karşısı. ıiZZWiiiliiiii•mill••-•••••• 

(2469) Sinema açmak 

Satılık irat 
Galatada altında iiç dükkanı 

bulunan on üç odalı kargir bina 

satılıktır. Galata rıhtımında Scla· 
nik kıraathanesinde Sabita Efen • ı 
diye müracaat (2386) 

iıtiyenlere: Az kullanılmıt 100-300 

liraya muhtelif makinnlar, 100 kitilik 

kanapc, 1 para kasası ve ucuz filmler 

metrosu l kuru§tan itibaren ıatılıktİr. 

Tafsilat: Galata Yüksek Ka1dınm alt 

başında lzmirlioclu Han No. 15 (66) 



Dul, yetim ve müteka
itlerin maaş günleri 11 nci 

sayıf amızdadır 

KUPOn 
148 

2·8·193:J 

Telefon 23872 2 Haziran Cumartesi 1934 Sene 3 Sayı: 751 

Otuzdan fazla erkek 
öldüren dişi lô.ndrü 

(Üsta tarafı 8 nci sayıfada) 
idi ki, bütün bu eve çağınlanlar asliı 
geriye dönmiyorlardı. 

Büyük ümitlerle buraya gelenler 
Belle ile çılğın bir gece geçirdikten 
sonra sabahleyin ölmüş oluyorlardı. 

Norveçli kadın bu kadavraları sa • 
bahleyin büyük bir ıoğukkanlıhkla Ü • 

zerlerine benzin dökerek şöminede ya· 
kıyordu. Bir kaplan kadar cüretkar ve 

kurnaz olan Belle yaptığı yaptığı bütün 
bu cinayetleri harikulade bir maharet • 
le gizliyebiliyordu. Bütün bunlar tam 
on bir sene sürdü. Bu on bir sene zar· 
fında yirmi, yirmi beıe yakın genç, iyi 
tabiatli ve zengin adam ortadan kaybol
du. 

Eve gelenler hizmetçilerin tatil yap 
tıklan güne tesadüf ettiği için onlar "1a 
bir şey hissedemiyorlardı. Yalnız ara
sıra hanımlannın evden bir takım bit· 
yük paketler çıkardığını görüyorlardı. 

Diğer taraftan mütemadiyen bir çol: 
kimlt!rİn kaybolması şehri alt üst edı· 
yordu. Hele bir İki defa şehrin muhte. 
lif yerlerinde muntazam paketler için· 
de kaybolan adamlara ait parçalar bu • 
lunması efkarı umumiyeyi alt üst et • 
mişti. Bütün aramalara, bütün uğraş • 
matara rağmen ortaya çıkmıyan bu cfı· 
ni kimdi? Bu harikulade cinayetleri 
kim yapıyordu? Bu iş asla bilinemedi. 

Fakat bu kadar fevkalade cinayetler 
elbette gizli kalamazdı. Ve bunun için · 
dir ki, bir gün cani kadın gene kend\ 
eliyle kendi cezasını verdi. 

Son zamanlarda çiftlik uşaklarından 
R.oy Lampher iaminde \,iri aahibeain • 
den şüphelenmiıti. Çünkü bir gece heı· 
nasılsa eve gizlice birinin girdiğini 

gördüğü holde çıktığını görmedi. 
Bu betbahf adam bunu her nasılsa 

Belle Gunness'e söylemek ihtiyatsızlı
ğında bulundu. 

Roy Lampher ihtiynr ve çirkin bi;
adamdı. Hatta iğrenç idi de denilebilir. 
Fakat şüphesini genç ve ç~zcl dula söy. 
lediği zaman Belle kcndısıne en güzel 
ve en kadın gözleriyle baktı ve kendi· 

siyle derhal evlenmeğe hazır olduğunu 
söyledi. 

lhtiyar uıak, bu çok aüzel kadını?' 
karşısında bir şey yapamadı. 

O geceyi beraber geçirdiler. Güzel 
dul ona aşkın en memnu ve en fevkala
deliklerini tattırdıktan ve onu tama • 
miyle halsiz düıürdükten ıonra bir ço· 
cuk gibi boğuverdi. Derhal dolabtnd~ 
saklı olduğu benzin tenekesini çıkara • 
rak betbaht uıağı şömineye yerleştir· 
di. Benzini baıından a,ağı dökerek tu
tuşturdu. 

Roy Lampher alevler içinde yanma· 
ğa başladı. Fakat nasıl olduğu anlaşıl
madan alevler birdenbire odayı da kap· 
ladı. Belle kendini kurtarmak için geri 
attı. Fakat çok yorğun ve halsizdi. Yap 
tığı cinayet onu heyecanlandınnıı, kı • 
mıldanamıyacak bir hale getirmişti. 
Ayni zamanda yanmıt et kokusu da O• 

dayı baştan aşağı kaplamıı ve nef ea a· 
lınamıyacak bir hale getirmiıti. 

Cini kadın nefes alamıyordu. Son 
bir hamle ile cama koıtu. Fakat takat
sizlikten açamıyarak yere düştü. Diğer 
taraftan bir saat evvel heyecanlı şehvet 
dakikalan geçiren oda ıirndi tamamen 
ateş almıştı. Alevler sıra ile döıemeyi, 
kapıyı, karyolayı ve çerçeveleri sardt. 
Köık tamamiyle tutuıtuktan ve yan 

mağa başladıktan sonra itfaiye yetiıti. 
Bütün agyretlere rağmen ev, içindeki· 
lerle beraber yandı. 

Yandıktan sonra enkaz kaldırılırken 
kapalı bir demir kasa bulundu. Kasa kı 
rılarak açıldı. İçinde bir takım evrak, 
bir çok para ile bir de hatıra def teri 
buldular. Defter okunduğu zaman fev· 
kaJade dchıet içinde kaldılar. Çünkü 
burada Norveçli güzel BeUe hayatındrl 
yaptığı otuzdan fazla cinayeti ve ya"I• 
gınları birer birer yazıyordu. 

İlk kocasını nasıl zehirlediğini, ikin
ci kocasının batını balta ile nasıl par • 
çaladığını, çocuklarını diri diri nasıl 

toprağa gömdüğünü, diğer aşıklarını 

nasıl öldürüp yaktığını birer birer an • 
)atıyordu. 

······~····· ··············································································· 

Vahabiler ve Vahabilik 
c te» __ ,. ;pp .. -

" Allahın yerine binaya 
tapanlara linet!,, 

Vahabiler bu prensibi inanlarının 
temeli yapmış ve açtıkları 

savaşta kazanmışlardır 
Onun için Süut oğlunun istilası 1 

üzerine silah ve cephane satın al
mak üzere Avrupaya gönderdiği 

bir adamı, Mısıra gitmiş, orada 
yerleşmiş ve kendisine emanete -
dilen para ile arazi ve emlak al
mıştı! 

Şerif Hüseyinin adamlarından 
çoğu, aşağı yukarı ayni seviyede 
idiler. Bunlar halka musallat ola· 
rak ellerindeki koyunları keçile -
ri aJıp satar, büyük efendilerini 
zenginleştirmek ve ara yerde l·en· 
di ihtiraslarını tatmin etmek için 
çalışırlardı. 

Diğer taraftan hacca giden müs 
lümanları soymak da ayrı bir iş • 
ti. Hacıların her biri Mekkeden 
Medineye gitmek için deve ücreti 
olarak 15 lira mı veriyor. Devcci
Te, bunun ancak beş altını verilir, 
aslan payı ise aslana giderdi. 

Şerif Hüseyinin adamlarını na· 
111 kuliandığım gösteren bir hi -

kiye var: 
İngiltere hükumeti, umumi harp 

müddetince Şerif Hüseyine para 
verip durdu. Rivayete göre onun 
bu sırada aldığı paranın yekunu 
~,Z00,000 İngiliz lirasıdır. Fakat 
lngilterenin Şerif Hüseyine isyanı 
tertip için gönderdiği ilk meblağ 
125,000 altındı. Şerif Hüseyin bu 
parayla, askerlerini hazırlıyacak • 
h. Fakat Şerif hazrelteri bu para -
yı az gördüğü için vüzerasından 

birini Mısıra gönderdi. 
Bu zat, Mısırdaki İngiliz komi

serini görecek, paranın kafi gel • 
mediğini anlatacak ve bir miktar 
para daha çekmeye çalışacaktı. 

Hüseyinin veziri muvaffak ol -
du. İngilterenin Mısır fevkalade 
lcomiseri Londra ile müşavere et
tikten sonra Şerif Hüseyine 75 bin 
altın daha ~erdi. 

Vezir, muvaffakıyetini telgraf· 
la biİdirdi. Kendisi en derin bah· 

HABER'in DENİZ 
GEZİNTİSİ 

HABER'ln bUyUk deniz gezintisini yapaca§ı KAL:AMIŞ vapuru 

Caz 
laceıaz 

1 

tıalova ve 
Büqükde

rede 
gezinti, 

sabah saat 
8,0Sden 

gece 
qarıma 

kadar 
durmadan 

eflence 
havai 

fişekler 

_,., 

PROGRAM 
8,05 Köprü 
8,35 Oıküdar [*] 
8,55 Kadıköy 
9,50 Büyükada 

11,20 Yalova 
18,00 Yalova (hareket) 
19,30 Büyükada 
20,20 Kadıköy 
20,40 Köprü 
21,50 Büyükdere 
22,45 Büyük dereden 
23,00 Beykoz 
23,10 Yeniköy . 
23.25 Kanlıca 
23.35 Anadolu hisar 
23,IO Amavutköy 
24,00 Cenırelköy 

24,20 Oııküdar 

24,35 1(.öprü 
[*] Beoı:iktaı;tan 8, B te 'Oskü-

dar& hareket eden vapurdan 
aktarma almacaktır. 

Yalovadan bir manzara 

Caz 
Tokatliyan otelinin 

caz heyetidir. .. 

Biletler 
Davetli/erimizin 

yanlarında getirecek
leri arkadaşları için 

80 kuruş. Lüks met1ki 
biletleri: 

150. 200 
Bilet satışı S 

haziran tarihinde 
nihayet bulacak. 

Vapurda büfe var
dır. 

Yalova /{ayma -
kam/ığı H A B E R 
okuyucularının Ya/o
vaya ucuzca çıkma/a .. 
rını temin etırıiştir. 

. .'~ . ' 

tiyarlığı duyuyordu. Çünkü maa • 
şınm arttırılmasını ve bir atıyye ile 

taltif edilmesini muhakkak adde· 
diyordu. 

Vezir bir lnailiz torpitosu ile J ~ 

Ciddeye döndü! 
Bundan daha terefli bir dönüt 

tasavvur olunabilir miydi?! •. Cid -
de hükUmeti veziri, bin bir nüma-

yitle kartıladı. Ona, muzaffer bir 
kumandan muamelesi yaptı. Daha 
sonra onu büyük bir alayla Mek· 
keye çıkardı. Fakat vezir hazretle· 
ri Mekkeye günetin grubundan 
sonra varmıflı. Şvketpenah kral o
nun o gece tehir haricinde kalma· 
sını emretti. Çünkü ertesi gür 
Mekke hükUmeti kendisini resr: -:r., 

karıılıyacak, ona layık olduiu .-1 
gıyı gösterecekti. 

Vezir, erteıi gün nail ola~I' 
atıyyeyi dütünerek geceledi ve ,. .. 
. bahleyin Mekkeye tezahürat ar• '" 
sında girdi, ve fevketpenah tar• ' 
f ından kabul olundu. Şevke~ • 
ır 1" onu iltifatlarına, muhabbetle
.. ne ~ .rk "'tmitli. 


