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Cenevrede teklifimiz kabul edilecek 
Tevfik Rüştü Bey yeni bir Sovyetlerle Japonlar 

çarpışacaklar mı? uzlaşma tarzı buldu 
• • Mançukuo hududunda olan hadiseler 

lngiliz fek lifi ile Sovqef /erin f eklıf l hakkında yapılan müracaatlara Sovyet 

ftıezcedilerek bir Avrupa birleşme- Mo•kova~ac!~~~s0!0~~um~!~~:ı:;or 
• 

sıne 
J .., • J •ı k yet Rusya ile Japonya arasındaki Bu haberler Moskovada hay • uogru gıuı ece siyasi gerginlik son günlerde had retle karşılanmış ve Japonyamn 

bir devreye girmiştir. Harbinden harp için yeni bir vesile aramak 
gelen bir haber yeni Mançuri hü· emelini takip ettiği kanaati haııl 
kumetinin Mançukuo -Sovyet Rus J tu R ... h f"Id 
ya hududu üzerinde vukua gelen 
hadiseler dolayısıyle Harbindeki 
Sovyet başkonsolosu nezdinde ar • 
bk protestoda bulunmamağa ka -
rar verdiğini bildiriyor. Mançuri 
hükUmetinin iddiasına göre Sov -
yet başkonsolosu yapılan pro • 
testolara umumiyetle cevap ver • 
memiş, son hudut hadiselerine 
pek az ehemmiyet atfetmiştir. 

Gene Harbinden gelen bir ha· 
bere göre Japonya hükU.meti bu· 
radaki elçisini Sovyet hükumeti 
nezdinde bu hadiseler karşısında 

o muş r. esmı ma a ı en ve • 
rilen malumata göre filvaki Sov. 

yet Rusya Mançuko hududu üze· 
rinde bazı hadiseler olmu§tur; fa 
kat bu hadiseler Sovyetler tara· 

fından değil, Japonyanın idareai 
altında olan Mançurililer tarafın· 
dan çıkarılmıştır. 

(Devamı 9 ncu sayfada) 
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Atina mektubu 

Cenevrenin umumT manzarası ' şiddetle protestoda bulunmıya 

Yunanistanda şimdiki vaziyete 
ait olan bu yazıyı dokuzuncu aay
f amızda okuyunuz. 

\ Cenevre, (Hususi) _ Bitaraf- rına mukabil hunların bugün, dün- l!!!!!!!!!!!!!!~~~~!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!""'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~!'!!!!!!'!!!!!~~!!!!!!'!!!'!!!!!:=-!'!!!!!~!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~k~!'!!!!!!'!!!!!~ 

Uıı ~leler bir neticeye irişi\· nünde bulundurarak, bu protokol 
t·~t'llluhtrrası ile ortaya sürülen bü ya vaziyetinin vehametini gö:ı Ö· Yenı· vergı· nasıl alınaca 
llıeksizin defaatle tetkik. edilmiş mefhumu hususunda müdahalede 
~lınaaına rağmen M. Litvinof kim bulunabileceklerini beyan etmek-

k' harbi ve bütçelerin teşrii hak- tedir. 
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d 2a etmış o an arın arşı ı ı yar· • ~ ' 
•rn rnefhumunu silahsızlanma işi- yasi komisyonun derhal emniyet 

l\h1 dununda telakki etmiş obnala· (Devamı 9 ncu sayfadn) 
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~ener Viyana takımiyle 
~·evanş maçı yapıyor 

Bugün sahaya çıkacak olan Viyana takımı 

~ lillgün öğleden soma F enerhah· gol yiyerek mağlup olmaları bunu 
~~tadında Viyanalılarla Fener- göstreiyor. 
~~ Çeliler, son defa olarak çarpışa Diğer taraftan Avusturyaldar 

11\rdır bizim takımı teknik itibarile zayıf 
~tenerbahçenin Cuma günü Vi- bulduklannı ve her zaman yenebi
~'hlara 4 - 2 mağlup olması· leceklerini söylüyorlar. Biz bu id
\jllt~e'bebini Fenerbahçelilerin i- diayı varit görmüyonız. 
~f t haftayımda yorgunluklarına Maamafih ıbugünkü maç bu id-
~ ~~nler çoktur. Hakikaten ma· diaları halledecektir. 
~ "'lYi.ik bir kıımmda 2 - 1 ga· Bugün bu maçtan evvel Cuma 
~~ ~'tiyette oynıyan F enerbahçe- günü bitirilemiyen atletizm mü· 

... il o b. d .. bak 1 d l akt ,.ayet az ır zaman a uç sa a arı a Y.apı ac ır. 

Yeni vergi kanunlannm tatbi
katma başlamlmİ§ bulunuyor. 

Iran şahı 
Tahran 3 (Hususi)

lran Şahı Pehlevi Haz
retleri dün 1 ürkiyeye 
müteveccihen Tahrandan 
hareket ettiler. 

* * * 
Yakında Reisicümhur Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerini ziya· U 
rete gelecek olan İran Şahı Haz· D n tabeUUar böyle indirildi 
retlerile maiyetlerinde bulunan ze Fakat mükellefler bu kanunlar 
vata bir hatıra olmak üzere veril- dolayısıyle ne yapmaları lazım -
mesi mukarrer madalyelerin darp· geldiğini tayin edemedikleri için 
hanede kalıplan hazırlanmıttır. tereddüt içinde kalmışlardır. Biz 

Madalyelerin hir adedi altından yeni vergi kanunlarının hüküm • 
ve diğer kısmı da gümü§ ve bronz lerini toplu bir halde hulasa ve İ· 
dan olacaktır. zah ederek okuyucularımıza fay. 

lran Şahı Hazretlerine verile· dalı olmıya çalışacağız. 
cek madalyenin, bir tarafında Re· Yeni vergi kanunları şunlar • 
isicümhur ve bir tarafında da Şa· dır: 
hın resimleri bulunacak ve Gazi· 1 - Damga resmi kanununa 
nin resimleri altında Türkçe, Şa- müzeyyel kanun .. 
hın resimleri altında da Farisi ola· 2 - Gümrüklerde kullanılan 
rak şu cümle yazdı bulunacaktır. bazı evraka müdafaa pulu yapış· 

lran Şehinşahı Ala hazreti hü· tınlmast hakkındaki kanun. 
mayun Rıza Şah Pehlevi Hazret· 3 - Muhtelif eşyadan alınacak 
lerininTürkiye Cümbur Reisi Gaz~ istihlak resmi hakkındaki kanun, 
M. Kemal Hazretlerini ziyaretleri .4-Tayyare resmi hakkındaki 
hatıruı. kanu n .. 

• 
Şah Hazretlerine takdim ·olu· 5 - Buğdayı koruma kanunu .. 

nacak tayyarenin in!UI da Kayse· Damga resimlerinde yeni ka • 
n fabrikaımda tamam.Iannuıtır. nunla Y.apılan değişiklikler ve es· 

kiden alınan resim miktariyle 
şimdiki resim miktarı şunlardır: 

"Alameti farika ilmühaberleri 
ve unvan _(firma) tezkere ve nıh· 
satnameleri 2 liradan 6 liraya, 
fabrika ve matbaa ve aınai mües
seseler ihdası için verilen ruhsat
nameler 10 liradan 30 liraya, 

Bir imtiyazın istihsali zımmn· 
da resmi dairelere verilen mali İ· 
tibar şehadetnameleri 3 liradan 
9 liraya, 

Şirketlerce mevkii tedavüle 
çıkarılacak hisse senedabna ve 
tahvilatına talip olanların talebi 
havi varakaları 10 kuruıtan 20 
kuruta, 

Muayyen meblağı havi olmıyan 
ve muayyen meblağı mahdut ol • 
mıyan taahhüdü mutazammın ıe· 
nedat ile ibraz edilecek evrak 20 
kuruştan 40 kuruşa, 

Alelumum ordino yerine kaim 
olan irsal veya teslim emirleri 5 
kurt•~tan 10 kuruşa, 

B..\hri vukuat raporları 50 ku • 
ruştan 100 kuruşa, muvakkat ıi • 
gorta beyannameleri 5 kuruttan 
10 knruşa, 

ô 

Ale'umum tahkimaname ve 
sdhnameler ve konkordato ve 
mahakim ve devairde ibraz olu • 
nacak bilançolar bir liradan 2 li
raya paEaportlar 1 liradan 2 lira· 
ya, 

Salahiyeti reımiyeyi haiz ol • 

. (Devamı 9 ncu sayfada). 



Nafıa vek" le i mer ez teşkili tında T ~ki.rk ag 
ve aş m ··he ıdisliklerde tayin er gıttı çe t a 

ş k pçı 

ediyor 
T ft. h · · ı·.,, · ş f.k b ··f · ı·.,, s··ı Yeni açdan fabrikada fennin en son e ış eyetı reıs ıgıne e ı aş mu ettış ıge u eyman .. ' ·· il · imal edilecek 

münakalat reisliğine Razi beyler tayin edilmişlerdir us~ekir~!~~: •.• ~0~~ T.!~r:;makin• ... ,,.,,,1• , •• .ımakıador, 
Ankara, 2 (Hususi) - Nafıa 

vekaleti teıkilatı kanunu muci • 
bince merkez teşkilatına tayin e· 
dilen memuriyetler ali taıdika ik· 
tıran etmiıtir. Tefti§ heyeti reisli
ğine Şefik, başmüfettişliğe Sü -
leyman, müfettişliğe Emin, Raşit 
ve Süruri beyler, Devlet demiryol 
ları ve limanları inıaat reisliğine 
Razi, münakalat reisliğine Rifat, 
şoseler köprü ve binalar reisliği
ne Ömer Fehmi ,hukuk müşavirli 
ğine Avni, zat i!leri müdürlüğüne j 
Nafiz ,malzeme müdürlüğüne A· 
11m beyler tayin edilmiştir. 

Tekirdağ nafia başmühendisli
ğine Kazım, Bolu nafia başmü • 
hendisliğine Hami, Yozgat nafia 

Abdülhamit varisleri 
aleyhine bir dava 

Riç..mont, "Amerika,, 2 (A. A.) 
- Amerikanin Vircinya eyaletin 
de sakin Mister Con Dekay tara
fından, Abdülhamidin malika • 
ne işlerine be.kan heyetler aley • 
hine 10 milyon dolar faiz davası 
açılmıştır. 

Bu davalara muhatap olan he· 
yetler, Abdülhamidin İrakta, Su
riy~de, Trabluıgarpta, Yunanis -
tanda ve Ftliatindeki emlakini i -
dare eden "Estates lncorported 
Abdülhamit,, ve "Ottoman fmpe· 
riaJ Estates lncor portated,, na • 
mmr taşımaktadırlar. 

Bulgaristan komünistleri 
Sofya, 2 (Hususi) - Siyasi 

zabıta tarafından gizli ·bir komü
nist matbaası meydana çıkarıl • 
mıştır. Matbaada gizli komünist 

fırka.sının merkez heyti tarafın • 
<lan neşredilen birçok gazete ve 
beyannameler bulunmuştur. Mat 
baayı idare eden iki genç tevkif 

edilerek devleti müdafaa kanu • 
nu mucibince mahkemeye sevke· 
dilmişlerdi:-. 

Ambargo protesto edildi 
Vaşington, 3 (A. A.) - Boliv 

ya hükumeti, Amerikanın silah 

se\'kiyatı üzerine koymuş oldu • 
· ğu ambargoyu hariciye nezareti 
ne:z;dinde protesto etmiştir. 

ismet Paşa enstitüsünde 
Ankara, 3 (Hususi) - İsmet 

paşa kız enstitüsünün senelik ser· j 
gisi 1 O gün _sonra açılacaktrr. Bu 

seneki sergi geçen seneki sergile
re nispetle daha parlak olacaktır. 

Hazırlıklara hararetle devam o • 
lunuyor. 

Salih Paşa geliyor 
Ankara, 2 (Hususi} - Erzu • 

rumda kolordu kumandanı bulu • 
nan Salih paıanın üçüncü kolor • 
du kumandanlığına nakledildiği 
haber alınmıttır. 

Salih paıa bir müddet istirahat 
ebnek üzere f stanbula gidecek ve 
doktorlar tarafından lüzum gös • 
terilirse ameliyat edilecektir. j 

batmühendisliğine Nuri, Bursa 
nafia başmühendisliğine Besim: 
Kocaeli nafia başmühendisliğine 
Kemal, Antalya nafia mühendis • 
fiğine Lutfi, Bilecik nafıa batmü
hendisliğine Celal, İstanbul nafia 
başmühendi~liğine Cevdet, Sı • 

. vas nafia başmühendisliğine A -
saf, Ankara nafia başmühendisli
ğine Kazım, Niğde nafia baş.mü • 
hendisliğine Necmi, Samsun na· 
fia başmühendisliğine Nuri, Mar 
din nafia başmühendisliğine Ne • 
şet, Çanakkale nafia başmühen • 
disliğine Asım, İzmir nc.fia ba~ • 
mühendisliğine Nuri, Kırklareli 
nafia başmühendisliğine Ferit, 
Urfa nafia başmühendisliğine 

Venize os ransa
ya gidiyor 

Atina, 3 (Huıusi) - M. Veni· 
zelos bugün refikasiyle beraber 
Marsilyaya hareket edecek ve o • 
radan berayı tedavi Banyol kap· 
lıcalarına gidecektir. 

M. Venizeiosun gaybubeti üç 
ay sürecektir. M. Venizelos hare· 
ketinden evvel muhalif fırka reis 
leriyle vaziyet hakkında müda • 
velei efkarda bulunacaktır. 

M. Maksimos dönüyor 
Atina, 3 (Hususi) - Yunan 

hariciye nazırı M. Maksimos baş· 
vekile çektiği bir telgrafn~mede 
Balkan hariciye nazırlariyle mü .. 
kalemelerini bitirdiği ve pazarte
si günü Atinaya müteveccihen 
hareket edeceğini bildirmiştir. 

M. Maksimos çarşamba günü 
burada bu 'unacaktır. Başvekil M 
Maksimosa çektiği bir telgrafna· 
mede mükalemelerinin neticesin
den dolayı kendisini tebrik etmiş 
tir .. 

Gazi terbiye er.istitüsünde 
Ankara, 3 (Hususi) - Gazi 

Terbiye enstitüsünde bakalorya 
İmtihanları başla~ıştır. Bu gün 
yabancı diller, 5 haziranda rıya • 
ziye, 7 haziranda tabii ilimler, 11 
nci günü tarih coğrafya, 14 ün • 
cü günü fiziki ilimler ve 16 ncı 

günü de edebiyat imtihanları ya· 
pılacaktır. 

ikramiye alacaklar 
Ankara, 3 (Hususi) - Güm • 

rük ve inhisarlar memurlarından 
ikramiyeye istihkak keapedenle • 
rin ikramiyeleri verilmek üzere 
başmüdürlüklere bir tamim ya • 
pılmış ve eaamisini gösterir" liste· 
ler istenmiştir. 

Bu listeler başmüdürlüklerden 
gönderildikten sonra ikramiyeler 
derhal verilecek ve bu suretle ma 
li sene başı olmak hasebiyle bu 
hesabat da kapanmış olacaktır. 

Ordu mensupları 
Ankara ,3 (Hususi) - Ordu 

mensuplarının bundan böyle şu· 

rayı devlete müracaat edemiye ·ı 
cekleri hakkında miJli müdafaa 
encümeni bir karar verdi. 

Mümtaz, Trabzon nafia başmü -
hendiıliğine Nazif, Çorum nafia 
başmühendisJiğine Nusrat, Çan • 
kırı Nafia başmühendisliğine Na· 
zım, Kastamonu nafia başmü -
hendisliğine İsmet, Balıkesir na • 
fia batmühenids)iğine Seyfi, Di -
yarbekir nafia başmühendisliği -
ne Atıf, Afyon nafia baımiihen • 
disliğine Fehmi, Malatya nafia 
başmühendisliğine Hulusi, Ay -
dm nafia başmühendisliğine Ke • 
mal Sait, Konya nafia başmühen· 
disliğine Adil, Edirne nafia bat • 
mühendisliğine Abdürrahman 
Osman, Erzurum nafia başmü • 
hendisliğine Bedri beyler tayin e· 
dilmitlerdir. 

Benesin ellinci yıldönümü 

Çeklerin meşhur siyasisi Benes, ay
ni zamanda büyük bir vatanperver • 
dir. Bütün dünyaca tanınmış olan bu 
politikacının elli ya§'lna basması yıl 

dönümü tesit edilmiştir. 
Bu münasebetle, kendisinin kısn

ca, tercümei halini bildirelim: 1890 
senesinde, hükumet bütçesinden Pa 
riste, Sorbon Darillfünununda okuma
ya giden Benesin, bütün varı yoğu 6"l 

kuron ve bir bavul eşyadan mürek -
kepti. 

1915 senesinde, Profesör Benes, ls 
saportla geçti. 1916 da, Çek milletleri 
viçreden Alman hududuna bir sahte pa
milli Şurasının umumt katibi oldu. 
191 7 de, Amerikan Reisicümhurunu, 
istiklal istiyen milletler listesine Çekos 
lovakyanın da ismini kaydettirmeğe 
ikna etti. 

Ayni senenin sonunda, resmen te
şekkül eden Çek milli ordusu,Fransızlar 
la ve Ruslarla teşriki mesai etti. Muzaf
feriyetler kazandı. 1918 de, Avustur
ya ve Macaristan devleti inhilal etti; 
ve onun en mühim varislerinden biri 
olarak Çekoslovakya doğdu. Şimdi ar 
tık, bu yeni devkti korumak ve inki
şaf ettirmek icap ediyordu. 

Uzun zamandan beri, hariciye 
nazırlığını işğal eden M. Ben es, A vru
panın en mühim ve sözü en fazla ge· 
çer siyasi simaları arasına girdi. Ar· 
tık, onun iştirak etmediği hemen hiç 
bir beynelmilel toplantı kalmamı§ gi
bidir. Bu zat, zekası sayesinde, bir çok 
müşkülleri halledebiliyor. 

Maamafih, iki senedenberi katibi 
umumilik ettiği silahsızlanma i~inde 
yüzde yüz muvaffak olmuştur da de
nemez! 

Kü~ük itilafın en belli başlı banisi 
de Benestir. 

Bütün feyzini F ransadan alan Çek 
siyasisi, bu memlekete merbuttur. Kü 
silk itilfi.fa dahil olan diğer aza ile 
yaklaşıp anlaştığımız için, onu, Tiir
kiyenin de dostu sayabiliriz. ÇünkU-, 
dostlarımızın dostu dostumuzdur. 

yanın mahreci Tekirdağındn bağcılık mukannen işçiler urdır, onlar ç1tlı§ • 
inkİşl\f ıahaıındadır. m:ıktndır. Burıda"l gayri yerli ticarc • 

1931 senesinde kurulan şarap fob- tinde Ziraat bankaıının mühim fayda· 
riknsı iktısadi ıahada mühim amil ol • ları olmuıtur. Köylünün elindeki c.n 
muştur. , beı milyon kilo buğdayı satın almıt 

Fabrika müdürü bağ bozumu za • ve ıtok cttirmiıtir. 
manı b;ığ ıahiplcrirıden iki milyon ki • Ş-"u in işlek yerlerinde basküller 
lo yaı üzüm satın alır, ve senevi bir konmuştur, bununla köylü net olarak 
buçuk milyon Jitrc .ıstihsalatatta bulu· mallarını tartıyo:lar ve ikinci defa bor 
nur. Ve fabriluı bağ bozumunda faali- ıada kontrol edilme';' ~=J;, .• 
yettedir. Bu üzümlerin bir kısmı şa . Tra'.tyeı-.ın her tarafından Tekirda· 
rap ve diğer lusmı tRbii lconyak yapı • ğı isltc:esine kadar mahsulatın kilo • 
hr. su ba~ına sekiz para vcrilmekterli-. 

1936 ıencıinde harice tabii konyak Bu cihetten İ&tanbula niıbetle çok u• 
ihraç edilecektir. Frımsn ve Amerika cuzdur. 
fabrikanın daimi mügterisidir. Diğer Vali Azmi Beyin izahatına naza • 
Avrupa hükumetleri de mübayaatta ınn Alpullu • Tekirdağı §OSeıi inıa e• 
bulunuyorlar.Ekseriya tatlı §araplarınıı · dilirse ticaret daha inkiıaf edecektir. 
zı satın alıyorlar. Müdür Hadi Bey ve Bittabi Alpullu §eker fabrikası bu cihe 
Fransız ıarap mütehassısı geceli gün ' ti nazarı itibnre alır da inıaat hatlar· 
düzlü çalı~ry~rlar. Fabrikayı gezdiğim sn alakadarlar yani köylü ve tüccar· 
zaman edindiğim intibalardan çok lar bu yoldan çok istifade edecekler • 
memnun oldum, böyle bir çok §arap dir. 
fabrikaları kuruhırsa iktısadiyatımız lstanbul • Tekirdağr arasında da 
çok inkiıaf edecektir. muntazam bir şose inşa edilirse oto ve 

otobüslerle gidip gelmek kolaylaıa • 
cnktır. 

Avrupada bunun gibi imalathane • 
ler azdır. Fabrikad" yaı ve beyaz, ıi 
yah üzümler ayrı ayn muamc?e gör • 
mektedir. Otomatik basküllerle tartı· 

lan üzümler preslere gevkcdilmekte ve 
tazyik gördükten t.onra üıareler hu • 
suıi kaplara ve mahzenlere tulumbalar 
vasıtaıile gönderilmekte ve fabrikanın 
altında bodrum katında huıuıi bü • 
yü!t fıçılar.:ı doldurulmaktadır. 

Tekirdağına merbut bağlnr bu yüz 
den hiç mÜ!terisiz kalmıyor. 

Elhasıl, fabrikaaa, sek, dömı ae'k 
§araplarla tabii konyak tertemiz b:ı 

halde" tiıelere doldurulmaktadır. Her 

ınıtnnmMUllRil;ııımıı=uı ... -mımm.ııııııııııın1"'1 __... 

Çankırıya tenezzüh 
Çankırı, 2 (A.A.) - ilk teneı:· 

züh treni dün eaat 12 de Çankırı· 
ya geldi. Trenin geleceğini haber 
alan halk istasyona koıuyordU· 
Dört bine yakın istikbalcilerin me· 
serretli alkışları misafirler üzerin· 
de çok büyük intiba hasıl etti. M!· 
safirler iyi intibalarla güzel bır 
gün geçirerek Çan urıd n ayrıld 
lar. 

1 Sabah gazeteleri ne diyor/~ 
V AKIT - M. Nermi Bey dün bam olamayız.,, 

neıredilen mektubunun bugün çı· 
kan son kısmında "Türkiyede Ya· 
hudilik meselesi ,,ni kendi görü· 
ıüne göre tahlile devam ederek 
"Türk kanunlan bir Türklc bir ya· 
hudi arasında fark görmiyebilir. 
Fakat Türk gönlünü Sakarya öl· 
çüsüne vurduğumuz zaman farkın 
ne sonsuz olduğunu görmekte lıiç- 1 

1 
te gecikmiı olmayız.,, diyor. MI 
Nermi Beyin kanaatince" Yahudi 
lik, ictimai serseriliktir. Hiç birce· 
miyet bağlı değildir. Bunu 
binlerce yıllık bir tarih böyle yap· 
mı§tır. Yahudiler devlet kurduk· • 
ları vakit yurt duygusuna aahipj 
idiler. Fakat bugün öyle değildir- ! 
ler. Tarih onlardan Darven ; 

A d d ... b" O t 1 
manasın a egışmez ır tıp yara • ı 
mııtır.,, Ve mektup sahibi soru·l 
yor: "Biz bu tipi şimdiden sonra 
Türk haline getireceğiz öyle mi? 
Bu suale M. Nermi Bey kendisi ce
vap veriyor: "Çok imkansız bir 
şey .. ,, 

M. Nermi bir kere bu imkan· 
sız lığa inandıktan · Yahudilerin 
temsili i§iyle uğraşmanın fayda
sızlığına kanidir; binaenaleyh §ÖY 

le diyor: "Bence otuz, kırk bin 
Yahudinin temsili işile uğraşaca· 
ğımıza ayni miktarda yeni doğan 
Türkü ölümden kurtarmalıyız.,, 

Nermi Bey mektubunun sonun· 
da Türkiyedeki Yahudilerin el al· , 
tından Alman mallarına boykot 
yaptıklarını söyliyerek bu hareke· 
tin milli menfaatlerimize olan fe· 
nalığın• anlatıyor ve "Yahudiler 
tarihlerinin kurbam olabilirler, fa 
kat ibiz onların oyunlarının kur· 

Diyer~k mektubunu bitiriyor. 
MlLLlYET - Ahmet Şükrü B· 

in bugünkü başmakalesinin ıne\'" 
zuu,, yeni vergiler ve ihtikar,, dır• 
Yeni mali yıla ayak basarken bir 
takım mali mükellefiyetlerle kart• 
laştığımızı, bunların ağır olmasıf'l' 
dan ziyade mütenevi olması dO" 
layısile mükelleflerin vaziyeti kıı'' 
rayamadıklarını işaret ve yeni ver' 
gileri dört maddede hulasa edİ' 
yor. Ahmet Şükrü Bey yeni ver' 
gilerin hayat üzerine mahsus bit 
tesiri olamıyacağım, hele teker 
fiyatlarının artması için hic sebeJ' 
olmadığını kaydederek ,ö;le cJi• 
yor: "Yeni vergilerin tatbikile e•• 
nafın her tarafta ihtikar yapınai' 
başlaması idari hayatımızdaki ı'' 
af bir defa daha tebarüz etti,, Alı' 
met Şükrü Bey ihtikarın önüne ge· 
çilmesi lüzumunu söylüyor. 

CÜMHURlYET- Yunus N~: 
di Beyin bugünkü baımakale•' 
"d 1 . . . lA b" . . ıet ev etımızın ma ı unyesı,, ıu 

kik ediyor. Nadi Bey 184 mil.Yarı 
lira bağlanan umumi bütçemizde' 

1 1 k .. et 
ki miktarın ko ay ı la ve emnt) . 
le tahsil olunabileceğini kaydedr 
yor ve bu bütçe ile memleketin b~' 
günkü faaliyet ve yarınki kudreti' 
ni temin edecek çok esaslı it]ef 
görüleceğini anlatıvor. 

• t~ 
Yunus Nadi Beyin vardığı ııe ıı· 

ce şudur: "Buhranın bütün sık~\l' 
tılarına rağmen bu vaziyetin f 

t .. T·· k · k dş un ur tarıhinde timdiye fl , 

emsali görülmemit denilecek 1'' f 
d b.. "k b' k kud'e ar uyu ır uvvet ve 1 •• 

h "'or 
rnanzarası arzettiRine şüp e ~ 

tur.,, 
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~Haziran 1934 

8enim qö.cüşüm: 
~ ıws zwwwı • ---ı._s =-

Gaıa tas ara y-
Fenerbahçe 

~Dün, F enerbahçenin yirmi al-1 
~tı Yıldönümü olmak münasebe
' l<adıköyünde, Fener ıtadın

l büyük şenlikler yapıldı. 
Cazi Hazretlerinin büstlerinin 

._da konulması da, şenliklere ay
bir mana izafe ediyordu. 
~Ynı gün zarfında, Türkiyenin 

~it tanınan, çok sevilen beynel
ilet bir spor şahsiyeti - meşhur 
1~i R.iza Bey - futbolden ay
'IYordu. 

Böyle bir günde, Galtasaraylı-
~. . . . k . l ' lllerasıme ıştıra etmemış er. 

Calatasaray, benim feyiz aldı
rnektebin klübüdür. Buna 

~iten, nçıkça söyliyeyim ki, bu 
~tketi doğru bulmadım. 
eiliyoruın; bin dereden bin su 
r 1"eceklerdir: 
ıc 

Postası 5 

B 
~~~~·· ... _ Şik5yetler temenniler 

işli ~ra~va~y=ı~n~a~b~ı~r~a~k~ı~la~n~b~··~~~·· ~~~b~alar~~:~: 
d •• •• l •• Belediyeye her yaz sokakları a vası goru uyor sulamak için arozözler kullanıyor. 

Artin Tülekyan Efendiye gönderilen tehdit 
maznunlardan Cevat beyin yazmadığı 

tetkiklerden anlaş1ldı 

mektubunu 
yapılan 

Tramvay içinde bomba bırak -ı 
mak hadisesinin muhakemesine İs
tanbul üçüncü ceza mahkemesinde 
dün devam edilmiştir. 

Bu davada tütün tüccarındar. 

lbrahim beyin, arası açık olan es
ki ticaret ortağı Artin Tülekyan 
beyi zarara tokmak için bu hadi-

seyi hazırladığı, katibi Cevat be r Bundan sonra, muhakemenin 
yin bombalarla birlikte çanta içe· tahkikat safhası bitmiş, müddeiu· 
risine konulan mektubun üzerinde mumi Nuretlin beyin dosyayı tet
ki adresi, mektup Artin Tülekyan kik ederek esasa dair mütaleasını 
beye yazılmış gibi değiştirdiği, hazırlaması için, muhakeme do -· 
Mapavrili Melımct beyin bombala kuz hazirana bırakılmıştır. 

Bunlar hususi mahaller için mi 
tahsis edilmiştir, yolcsa umumun 
menfaati sıhhi yeti için mi? Eğer 

umumun sıhhati içinse Unka
panı Keresteciler gibi arasında, 

her iki dakika zarfında üç otobüı 
ve altı araba geçen tozlu caddeni· 
çin sulanmıyor? B-:.ı mıntaka ara
sında olan halkın eminim ki yüz· 
de altmışı veremdir. Belediyenin 
bu mıntoknları neden ihmal etiği
ni bir türlü anlayamıyoruz. 

Fazla çalıştırıyorlar 
Beşiktaşta ecnebi bir tütün tir

ketinde çalı§an bir kaç amele ya-
-Galatasaray Fenerbahçe ta- • -
fından büyük teşl'ifat kaideleri- Balkan tıcaret oda

toplanıyor 

rı satın aldığı, Hnfız Mehmet Ra- Mütalea alınınca, müdafaalar 
gıp beyin de sattığı mevzuu bn-- yapılacak ve karar bildirilecektir. 
histir. 

Son safhada, şahitlerin dinleni' inhisarlar idareSİO• 
zıyor: 

~\\'et edilmeliydi. Bu hususta 
~r edildi.,, diyecekler ..• 
.\caba, diğer klüpler, Galatasa
i'dan başka türlü mü çağrı.mı:; 
~ocunınıyarak, hcp:;İ birder. 
miş; §enliklere iştirak etmiş? .. 
tğer, Fener, Galatnsarayı, ren
e edecek tarzda bir davet istis
~eti gösterdi ise, bütün bu söy
;ceğimiz sözler ona aittir. 
Yoksa afi?zdan işittiğimiz gibi, r , 

'!tı cocuklar: 
~ -
- Fenerin str.dında, onun 
faatine verilen b:r şenliğe gi

•~l~ re.kibimize lmzanç temin 
~iz!,, diye dü~ündii' erse, bunu, 

~d.aşlnrı~a hiç te ynkışmıya
hır zihnıyet saymakta mazu-
1 

• 
ete\iim, mahçup ta olmaklığı-
lizını gelir. Çünkü, Galnta

}' istirak etmediği halde, F e
'n s~adınn, şimdiye kadar gö
~ernis bir tehacüm olmus. Bel-. ~ 

"Uba1ağalıdır, fokat, Allah art-
tı; sekiz bin liralık varidat te-
edilmis, diye işitiyoruz .. 
~:zde m~a 1csef bir!>irini tck
'"ltlek ve kn:-~ılıklı küf Ür et· 
·, inatlasrnak derckelerine ba-. . 
11len ~por, ~i'aistisu.a, her za:I 
tentılmenl.kten hır parmak 
'düşMek zaruretindedir. 
&~tün klüplerimizi, bu meyan
tıı. ktebimin ı:;por teşekkülün\.: 
~ kücüklüklere düşmüş gör

bcn.im gibi, elbette bir çok-
t da üzer .. 

(Va-110) 
~ ılHımnmıuııımınınmtmttu ımmnnıımn tt11 ı 11 ımun 

~azım Hikmet bey 
'onıünistlik cürmünden dola
~l'ta. ağır ceza mahkemesince, 
'~ne hapse mahkum edilen' 
'll'l Hikmet beyin avukatı a-
~ b . . . u kararı temyız etmıştı. 

~iki gün temyiz layihaları 
~etnei temyizce tetkilc olun -
:llr. I' arar yakında bildirile -

'"· 
~~elediyede maaş 
llıusi bütçeden maaş almak
~tı. nıuallimlerin maaşları 
~·e!ediyece tevzi edilmiştir. 
':re ınemurlarınm maa,Iarı 
0ııunda verilecektir. Ücret 
ltı~urların ücretleri ayın o
'ıı evvel verilecektir. 

~blebicıler intihabatı 
·bıeb· ·ı · t' 'd h i.. ıcı er cemıye ı ı are e-
"'ll'h ~li 1 abatı yapılmıç'.ır. idare 
1 ~ıalıklarma Arif, Hasan, 
~~hrnet, Ali, Halil efendiler 
'~lerd' ır. 

Si 
Balkan ticaret odası meclisi 

bugün saat on beşte toplanacak -
tır. Mec.ise iştirak edecek Yunan 
heyeti murahhaDası di.in şehrimi -
ze gelmiştir. Yunan heyeti eski 
nazırlardan M. Hristidi ~ e M. Yu 
nanidisten mürekkeptir. Bulgar ve 
Romen murahhasları da gelmit -
ferdir. Bugünkü toplantıda Bal -
kanları alakadar eden ticaret me 
se 1 el eri görüşülecektir. 

Ahmet Haşim ihtifali 
Me§hur şair Ahmet Haşimin 

ölümiinün yıl dönümüne isabet 
eden yarınki pazartesi günü saat 
beş buçukta Güzel San'atlar aka
demisinde bir merasint yapılacak 
tır. 

mesi bitmiş, Cevat beyin vekili E
sat bey, polisçe yaptırılan tetkik 
neticesinde verilen raporun haki· 
ki vaziyete uymadığını, bu zarf ü
Zf)rindeki ilavelerin müekkili Ce -
vat beyin el yazısı olmadığım ile · 
!'İ sürmüş, istiktap yaptırılmasını 

istemişti. 

Bu istiktap yapılmış, ehli vu -
1Cuf seçilen hatatlP.r, Cevat beyin 
muhtelif el yazılarını gözden ge -
çirerek, kendisine yenid_en yazı 

yazdırarak, bomba dolu çantada e
le geçen mektup zarfı üzerindeki 
ilaveleri bu el yazılariyle karşılaş
tırmışlar, ele geçen mektup zar
fı üzerindeki ilavelerin, Cevat bey 
tarafından yapılmadığı neticesine 
varmışlardır. 

Dünkü muhakemede, ayrıca 

bu raporu veren abli vukuf heyeti1 

Halil, Hamit, Fehmi beyler dinle
nilmişler, raporda yazılı neticeyi 
sözle de teyit etmişlerdir. 

Bu merafiimde akademi namı -
na ressam Nazmi bey söz !Öyliye 
cek, sonra da Peya.mi Safa bey 

tarnfından, şa!rin ve Yakup Kad ![&fi=,=. ===,=.= .. ==l~I. ;;:~;;;;;;;;:;;~~ı= 
ri beyin eserinden parçalar oku - W ' il 
nacaktır. Ayrıca da muallim Ah-
met Hamdi, şair Yusuf Ziya, Or
hı:-.n Seyfi bey' erle Suat Derviş 
hanım Ahmet Ha~im hakkındaki 
hislerini :öyliyeceklerdir. 

Merasime her vatandaş i§ti • 
rak edebilir. Akademi Fındıklıda 
dır. 

Vecihi beye hediye 
Kadılcöyünde bulunan Vecihi 

sivil tayyare mektebindeki eser -
lcr hükumetçe tr.kdir olun.muş ve 

' c 
milli müdafaa vekaletince mek-
tebe iki tayyare hediye edilmiş -
tir. Bu tayyarenin birini Vecihi 
bey bizzat perşembe günü Eskişe 
birden alnıış ve ayni gün mektep 
meydanlığma indirmiştir. 

Hediye·tayyareler mektebe ge· 

Çıkulata Cjaldı 

Beyoğlu Sait paşa pazarında 

manav llyasın dükkanından çiko
lata çalan sabıkalı İrfan, cürmü 
meşhut halinde yakalanmıfhr. 

Havuzda boğuldu 
lhlamur köşkünde bekçi Ah -

medin bir buçuk yaşındaki Duran 
ism:ndeki çocuğu, köşkün havu -
zuna dü§erek boğulmuştur. 

Musluk ve ampul h1rsızı 

T ophanecle, Karabaş mahalle
sinde oturan sabıkalı Celal, Gala 
tada Voyvoda caddesinde F asti -
rih ceneral apartımanmın dör -
düncü kat halasından birine gire-

rek musluk ve ampul ça'arken cür 
mü meşhut halinde yakalanmış -

lir gelmez, mektep talebesi bir tır. 
şevk ve sürur' a derhal her iki tay -·==·=··--·- ..,.,._...,,.,..,""1111111

"•"-

yarcye binmişler ve muhtelif ci- if~ , . 
hetlerde uçuş yapmışlardır. ~~~:~f;I. ~· ~ 

ı114y ,. 
Kumaş çalan adam ~ i}~· . :) , ~.~ftt·ı · 

, \
11 'l ~ .{ ---.~~t"-~~> 't~1~· ~ (/,, 

Kumaş tüccarı Ata beyin ma· 1~ ıf ,..E_ı~ 11_9.,,~~,-f~ı ·r:( 
ğazasmdan kumaş çalarak firar · .L-, ,,,,,.~ .... .r4J~~ Jl 

r ::..__ ;j -'>-!- J t, ıı ettiği tesbit olunan Mustafa is- '~ l • 'f.t} \ .' 
minde bir adam Şibinkarahisarm ' fif)J . W1 \ · . 
da yakalanaark buraya getirilmiı :ı. ~Th~ ~-- · ·'"* . 

ıh . t ~ ' ~) ~ _-c 
ve su ceza mahkemesınce ev - T > .. . " :... 
kif olunmuştur. 

Bir prenses geldi 
İtalyan hanedanı kraHsinden 

prenses Mari Bonado Sava bu sa 
hah Helvan vapuru ile §ehrimize 
gelmiştir. 

~ 
~ 

""-·-

- Yahu, yılan avlayıp ta ne yapa. 
cağız? Bırak onu ... 

''Tütün şirketinde ameleyiz. 
Fa.kat şirketten şikayetçiyiz. Çün

d e yeni teşkilat kü en ustamıza azami 75 kurut 
lnhisaı·lar idaresinde yeni teş- yevmiye verdiği gibi on, hazan on 

kilatın tatbikatına dünden itiba - bir :mat çalıştırıyor. Biz de ekmek 
parası için mecburen buna taham ren başlanmıştır. Yeni teşkilata 
mül ediyoruz. Ustalar 75 kuruş algöre ,evvelce umum müdürlüğe 

merbut b"ulunan dört muavinlik dığınn göre, amelenin ne aldığını 
k ld t ··t·· ·· k' t · tahmin edebilirsiniz. Bu işe baka-a ırı mış, u un ve mus ıra ı - ., 
d l · •t ı l" l ·t· cak alii.kadar makam yok mu.,, are erme aı o up muame a ı ı-

bariyle biribirine uyan şubeler Nufus işleri kolaylaşmıyor 
birleştirilmiştir. Fatihte Atik Ali Paşada oturan 

Tütün işleri müdürlüğüne Mit- Mehmet Raif Efendi isminde bir 
hat, idare işleri müdürlüğüne Hüs kariimiz, üç sene evvel vefat eden 
nü, Müskirat işleri müdürlüğüne kayın validesinin nüfus dairesin • 
Münir Hüsrev, tuz işleri müdür - deki kaydını sildirmek için Kum
lüğüne Cavit beyler tayin edilmi§- kapı nüfus memurluğuna rnüraca• 
lerdir. at ettiğini ve burada müıkülatla 

Ticaret müdürlüğünde 
Yeni teşkilatla uğraşan iktı -

sat vekaletinin lstanbulda hangi 
dairelerin~n vazife görecekleri 
hakkında alakadar makamata dü 
ne kadar bir emir 3elmemiştir. 

Hali hazırda burada bulunan ti
caret ve sanayi müdürlükleriyle 
maden mühendiıliği muvakkaten 
vazifelerini tedvir edeceklerdir. 

Ayakkabıcılar 

Ayakkabıcılar dün bir kongre 
yapmışlardır. Kongrede, ecnebi 
memleketlerden getirilen kauçu 
ğun memleketimizdeki fazla is-

. tihlaki ve köylünün malı olan de 
riye rekabeti mevzuu bahsolmuş
tur. Bundan ba~ka 22 haziranda 
yapılacak um~i kongre etrafın
da da görüşülmüştür. 

Yıl dönümü 
İngiliz kralının doğum gunu

nün clünc tesadüfü hasebiyle dün 
akşam Jngiliz sefarethanesinde 
bir Gardenparti tertip olunmuş 

ve buna şehir bandosu da iştirak 
etmiştir. 

On sen elikler 
Evvelce tevzi edilmiş olan yüz 

kuruş'uk maaşların on senelikle -
rinin tevziatı hitam bulmuş ve ye 
ni .-bir kaı-ara göre şu birkaç gün 
zarfında da yüz elli kuruş maaş 
alanların on senelikleri verilecek 
ve hazineden alakaları kesile -
ccktir. 

Bir ay hapis 
Emniyeti auiistimalden maz -

mın Ali efendi, İstanbul birinci 
ceza mahkemesince bir sene, po)i 
se hakaretten maznun Ahmet Mit
hat bey bir ay hapse mahkum e
dilmişlerdir. 

kar§ılaştığmı bildiriyor. Alakadar 
makamın nazarı dikkatini cclbt 
deriz. 

Cevablarımız: 
Fatih civarında okuyucuları· 

mızdan Ali Beye: 
Mektubunuzdaki yazılarınızda 

haklısınız, icap ettikçe bu mevzu 
etrafında yazıyoruz. 

Okuyucularımızdan A. Ç. Be-
ye: 

Mektubunuzu alitkadar maka• 
ma verdik. Neticesi tabiatile alına 
caktır. 

Nakıl vasıtaları 

Belediye zabıta memurlan ta
raf ındnn şehrimizdeki vesaiti nak 
liyenin dünden itibaren senelik 
muayenelerine başlanmıştır. 

Mütehassıs getirilecek 
Hükumetin tapu ve kadastro 

işlerini müdürü umumi sıfatiyle 
idare etmek üzere lsviçreden bir 
mütehassıs getirileceği haber ve
rilmektedir. 

Umumi maaş 
Ma!iye vekaleti tarafından ha 

ziran maaşlarının verilmesi için 
telgrafla emir gelmiştir. Bu tak • 
dirde umumi maatın bugün ve • 
rilmesi muhtemeldir. 

Esnaf bankası 
Esnaf bankası suiistimali tah• 

kikatı, dün de müddeiumumilik • 
le devam etmiş ve milli iktısat 

bankasının tasfiyesi işi hakkında 
avukat Münir beyin fikri alınmıt
t-ır. Daha birçok kimseler dinle • 
ni•ecektir. 

Mali kurs 
Maliye memurları için dün bir 

kurs açılmıf, ve ilk ders vergile
rin tahakkuku mevzuu olarak lı
tanbul varidat tahakkuk müdiri 

' Talat bey tarafından verilmiflıolr. 
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Papağan -- Mutbaktan bana biskUi getirmezseniz hırsı., var diye bağırı

:nm .. 

Amele - (Balyozu başına yiyince) Ben aaşık oldum galiba Bır 
kadına lıah · rkcn hayatımda hiç bu kadar heyecan duymamı~tım .. 

-

- ~ıı m sihet hayvana şemsiyemi taşımayı hangi akl:ı uydum da öğret
tim. 

-

yaşındi! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••e••••• 

- Haydi kocacığım, köpek şu ağız
lığı takmak istemiyor. Ne olur bir kaç 

Garson - Ne var, efendim, ;orbay;ı dakika sen tak ta korkulacak bir şey ol-
çok mu tuz konmu~ ? madıfıru anlasın ... 

Müşteri - Hayır, tuzun içine pek 
az çorba koymu~sunuz • .a 

üyük Millet Meclisinde lzmir -
Kasaba hattı müzakeresi 

Hat hiçbir veçhile istikraz mukavelesile alakadar 
değildir. Yalnız 162 milyon franklık 

ilave olunacaktır 
tahvilat 

Ankara, 2 (A.A.) - Per§embe 
günü B. M. Meclisinde İunir -
Kasaba demiryollarmin satın alın
ması mukavelesinin tasdiki mü -
nasebetiyle bu müzakeratı idare 
den Adliye Vekili Sarac -
oğlu Şükrü Beyin vaki olan beya
natını zabıttan a'arak aynen neş
rediyoruz: 

"Bu mukavele.namenin en gü -
zel ciheti B. M. Meclisinin tcsbit 
etmiş olduğu bir prensibin, Türki
ye memleketinde Türkiye hudut -
)arı i12inde dolaşan şimendiferlerin 
devletleştirilmesi prensibinin ken
di iktidarınca bu mukavelename 
dahiEnde müsbet bir cevap alma• 
sıdır., ~ 

Bundan sonra mukavele hak • 

kında izahat veren Saracoğlu Şükr 
rü Bey demiştir ki: 

" Hat hiç bir ve~hile istikraz 
mukavelesiyle alakadA.r değildir . 
Yalnız düyunu umumiye yekunu 
içine 162 milyon nominal franklık 
tahvilat ilave olunacaktır. 

Faiz aynidir. Ancak ehemmi -
yetli bir fark vardır ki o da ha -
miller ikinci bir para ilebirdefaya 
mahsus olmak üzere tediye tale • 
binde bulunabilecekleri halde bu 
mukavelede franaız frangından 

başka para derpiş edi'memiş bu -ı 
lunmakta olmasıdır. Mukavele 
bu cihetten de bizim için bir nu
mara daha hayırlı addedilebilir. 

Memleket menafine uygun 
ve prensibimize de tevafuk ede,. 

bir şekilde olan bu mukavelenaJll' 
nin büyük mecliı tarafından k•• 
bulünü bendeniz de rica e• 
diyorum.,, 

Bu izahatı müteakip İzmir nıeb· 
usu Kamil Bey söz alarak teıekkiir 
etmiş ve ondan sonra Balıkeıir 
meb'usu Vasfi Beyin bu mün••' • 
betle başvekil İsmet Paıa Hazret• 
!eriyle Ali ve Saracoğlu ŞükfU 
Beyefendilere yüksek meclitİll 
takdir ve teşekkürlerinin iblai•"' 
karar verilmesini mutazanlı'D111 

takriri okunmuştur. 
Takrir kabul olunmuş ve buıııl 

müteakip Nafıa vekili Ali ve ,d· 
liye vekili Saracoğlu Şükrü Bef ' 
ler kürsüye gelerek teşekkür et ' 
mişlerdir. 

Mösyö Litvinofun nutku 
bir tesir hasıl etti? 

nasıl 

Bütün milletlere 
Sovyet hariciye 

ve bütün hükumetlere hitap eden 
komiseri yegane çıkar yolu ortaya 
atmış bulunuyor 

Moskova, 2 (A.A.)' - M. Lit
vinofun Cenevre nutkunu mevzu
u bahseden İzvestia gazetesi diyor 
ki: 

Müflis konferanstan kendi oto· 
ritelerini tamamiyle kaybetmeden 
kurtulmak çarelerini düşünen bü
yük devletler murahhasları arasın
da M. Litvinof vaziyeti bütün elimJ 
çıplaklığiyle izah eden ve açık tek 
liflerde bulunan yegane murahhas 
olmuştur. M. Litvinof, milletlerce
miyetinde tutulmıyan vaitlerin ve 
kağıt üzerinde kalan umumi mi
sakların tarihini pek iyi bildiği i
çin devletlerden umumi mahiyette 
beyanatta bulunmalarını istiye • 
mezdi. Esasen İngiltere hariciye 
nezaretinin na§iri efkarı olan Dey
li Telgraph gazetesi daha geçen
lerde şöyle yazıyordu. 

Büyiik Britanya mütecavizin ta-

Harp tehlikesi önüne geçilmez 
bir tatli olarak mı derpiş edilmeli 
yoksa bu tehlikeye kar§ı tedbir mi 
alınmalıdır? 

Bir sulh konferansı tesisi hak· 
kındaki Sovyet teklifi bugünkii 
vnziyette yegane çıkar yoldur. 

Mevzuu bahsolan şey, harp teh· 
likesine karşı mücadele etmek İs· 
tiyenler arasında teşkilat vücuda 
getirmektir. 

M. Litvinofun nutkundan sonrn 
Fransız ve lngiliz hariciye nazırla· ı 
n arasında başlıyan düello bu lüzu 
mu ispat eder. Huıuıilc Japonya 1 

ve Almanya silahsızlanma konfe· j 
ransmdan ayrılmışlardır ve birfo· , 
şik Amerika hiikumetleri devleti 
de harp tehlikesi takdirinde kat'. 
hiç bir taahhüde girişmek arzusun 
da değildir. 

in• Aynı mesele hakkında Z• t 
dustrizatsiu gazetesi de 5°"1~ 
Rusyanın sulh lehindelci de"arn 
mücadelesini hatırlattıktan sonr' 
diyor ki: 

ıı'~ Silahsızlanma konf eranıı • 
daimi bir teşekkül haline ifrai~f 
dair M. Litvinofun yaptığı u~1'1~. 

h . . h'' birinci derecede e emmıyetı ,. 
siyasi bir vesikadır ve Sovyet ~\J, 
yanın sulh lehindeki siyasi ınii':. 
dele tarihinde şeref mevkii bu tt 
life aittir. 

"f 
Karasnya Zvezdo gazetesi t0 

Je yazıyor: 
11 

Bugünkü beynclmi'el vaziyet_ 
yegane çıkar yol, M. Litvinof~ 
teklifidir. Çünkü bugün cih~~ 
yeniden paylaşılması için ik1 f 

bir emperyalist harbi tehlikesi lı' 
zamankinden kuvvetlidir. 

rif ini knt'i olarak reddetmiştir. in- H. y .. ke 
giltere ?~kumeti,_neyin ~ir .harp ıcaz • emen mutare 
hareketını ve neyın teknık bır ta-

arruz hareketini teşkil ettiği husu- •• dd t • t ld 
sunda başka devletlerin kararları- mu e ı uza ı ı 
nı kabul etmek taahhüdü ile ken-
dini bağlamamıştır. 

Böyle, teknik bir taarruz ile 
harp hareketi arasında fark göze
ten bir hükumetin harp halinde 
hiç bir taahhüt altına girmiyeceği 
tabiidir. 

Buna mukabil harp tehlikesinin 
yakla§makta olduğunu görerek m · 
tekabil müdafaaları için kat'i ve 
s rih taahhütlere girişmeği istiyen 
bir takım hükumetler vardır. Keza 
ancak iktisadi mahiyette taahhüt
ler altına girmek arzusunda bulu· 
nan diğer hükumetler mevcuttur. 
Nihayet tehdide nıaruz bulunan 
bazı mmtakalar vardır ki burada 
miktarı muayYen devletler müspet 
ve aralarında görüşülmü§ gayret· 
!erle bir takım sulh tenıinatları ih
das edebilirler. Bütün hükumet· 
Iere ve bütün milletlere hitap eden 
M. Litvinofun nutku !U rneaeleyi 
ileri sürmektedir: 

Kahire - Res"!en bildirildiği -ı şeraiti tatbik edememesinin •; 
ne göre kral lbnissuut imam Yah- bep'erini izah ederek San'ad• 

ya ile yapılan mütarekeyi uzat - lunnn kendisi ile Seyfiılaın ''~ 
mağa ve bu suretle onun, sulh sında muhabere veıaitinin al 0 

şartlarını tatbika meydan bulma- duğunu ve her muhaberenin 
sma razı olmuştur. gün sürdüğünü anlatmı§hr . 

Burada kral İbnissuudun vekili Kral lbnissuut İmam Yahi' 
tnraf mdan neşrolunan malumata mn hüsnüniyctinden emin old 
göre İmam Yahya istenilen şera • iç.in mütarekeyi m:atmai• f 

iti tatbik hususunda son derece ve alakadarlara emirler gö11d' 
sa.mimi olduğunu bildiren bir tel- miştir. 
graf keşide elmiı, kuvvetlerinin I ...................... _•••-· ... -.-•' 
bazı nokta1r.rı tahliye ettiklerini, f evkif edildi 
kendisinin rehineleri tahliye için Çarşıda kunduracılık Y'ı' 
tedbir aldığını bildirmiştir. lmam Karnbet efendinin mağaı•• 
Yahya bu husustaki telgrafı, Ta · dan bir çift iskarpin çalarkeıs 
ifteki mürahhasına, kral lbnissuu- ·· 1 l ';J" mu m. c; .ıut halinde yaka a .. " 
da ve iki tarafı barıştırmak için met ısmınde bir hanım, dul1 tı 
çalıtan islim heyetine göndermiş· t h -Y ana met ikinci sulh ceza if 
tir. kemesince sorguya çekilsJI 

lmam Yahya §İmdiye kadar tevkif olunmuttur. 
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~--~~~~~ Bir güzel kadın kocasını 

"Müslümanın diyeti 80 altın 
Çinlininki ise bir eşek,, 

Oktay müslümanlar ile a1a, eden 
Çinli hokkabazlara bu sözlerle 

mukabelede bulundu 
Oktay Han Cenıizin en büyük 

Oilu idi. Dünyanın en büyük ci· 
laanairlerinden biri o~an Cengiz 
llü~.:/imemleketini oiullan arası 
ıaa im ettikten aonra kendiıi
ne f&l'kt Türkiıtan ve Tar Baga
tay taraflan iaabet etmitti. 

Oktay Han çok idit, merhamet 
li, c:amert bir adamdı. Y eıine ka-
1-hati içkiye ve kadına biraz faz. 
la 9.fkiin olmasiydi. 

etmeyi çok sevmezdi. 
Bun111a için ekser vaktini av veıa· 
ir eil.._'•le ıeçiriyordu. 

ilk it °'-raJc kendiıine Çinden 
ıetirttiii •natkirlat'a Orhon ıu
Ju kenarında teaia ettiii Karaku
rum tehrinde kendiaiae büyük bir 
l&ray yaptırmak ohnuttu. Sara • 
11n İDfUı 1236 ıeneainde bitti. 
Oktay Han resmi kütadmda bü. 
1\ik bir ziyafet tertip etti. Ziyafet 
eanasında kendi eliyle veziri Ye-
lu • Çotaaya bir kadeh içki ıundu 

--·= Ben, saltanatmıdaki saadet-
lı .......... ~.~borç 
luyum, w sl7afette hazır bu 
1'1Dan diler elçilere dönerek: 

- Sizin memleketinizde böyle 
'tezir var mı? diye sordu. 

Çin reM&ID ve sanatkarlarının 
bütün hünerlerini sarfederek yap
bk ,an iN 1&ray büyük bir bahçe 
içinde idi. Ve dört kapısı nrdı. 
au kapılardan biri imparatora, bi
ti ıülileden olan prenılere, biri 
il.ray kadınlarına, biri ele umuma 
lbahsustu. Saray yapıldıktan son 
ta etrafma premlere ye derebeyle 
·ne mah.uı daireler inta edildi. 
e burada adet& yeni bir tehir ha· 

"l oldu. Okta1 buraya Orduba· 
J.k (•) iamini yerdi. imparator• 
'-lan muhtelif lutalarmdan bu 
hllar vuıtuiyle her gün saraya 
>i~ecek, içecek ile dolu 500 araba 
telip •raya ve halka tevzi edilir-
.ti. 

Okta1 bu aara7da yalnız ilkba· 
.... da bir ay kalırdı. Sonra bir 
IUalik uzakta kiin olup Çin mi • 
..-.l"lllı• rekabet için bir acem mi· 
'-an tarafından inta edilen sara • 
'-liderdi. 

Oktay çok halim bir adamdı. 
~bitleri böyle hareket etmesine 
'"'ll'az ettikleri Yakit: 

- Şu dünyada kaç ~ün kalaca· 
lıa. Hiç olmazsa inaanlann kal • 
l.iade iyi yer tutalım .. derdi. 
L_ Oktayın hayatında bir çok ei· 
~li Ye tuhaf hadiseler cereyan 
'bıaittir. Bunlardan bir kaçını ya· 
'-toru: 

karakurumdaki saraty inta e-
~~ikten aonra bir ıün hazineıine 
""llİ. Hazinede 20 bin kese altın 

m"l'ır-...a_. Bunu ıörünce: 
1\..-:---_ Bu paralar bana neye yarar? 
~ile bir de ealdamak derdi Yar, 
''-.ıtli ••: 

"--Kimin para7a ihtiyacı varıa 

gelıin, diye ilin etti. Halk bunu 
duyar duymaz saraya koıtu. Ok
tay hepıine bol bol para verdi. 

Kendiıinin cömertliğini duyan 
tüccarlar uzaktan mal getirirler ve 
kendiıine gayet pahalı olarak •· 
tarlardı. Oktay ıabn aldıtı bu mal 
ları halka parasız olarak dalıtır· 
dı. 

OktaJ bir aün yolda yabancı 
bir ih~ rutaeldi. Adeti muci· 
bince halini, habftllı tordu. ihti
yar: 

- Baidatlıyım, evlendirecek 
on kızım var. Fakat fakirim, de
di. 

- Halifen sana, neye para ver· 
miyor? diyer 10rdu: 

Oktay: 
- Halifeye derdimi anlattım, 

bana yalnız on albn verdi. 
Oktay babaıı ıibi putpereatti. 

Fakat dijer din sahiplerine hür • 
met ederdi. Bunun için ihtiyara 
derhal bin keıe ıümüt verilmesi· 
ni emretti. ihtiyar: 

- Ben bu .kadar parayı nasıl 
sCStüreyim? dedi. 

Oktay bunun üzerine kendiaine 
ayrıca iki at verilmesini emretti. 
ihtiyar bu ıefer: 

- Baidat buraya çok uzak, 
yollarda ölüraem, kızlarım bu pa· 
radan mahrum kalcaklar, dedi, 
Oktay bunun üzerine ihtiyann ya• 
nma on da Moğol muhafızı verdi. 
hakikaten ihtiyar yolda öldü. Ve 
Moiollar parayı Baidada kadar 
götürdüler. 

Oktay bir ıün avda idi. Fakir 
bir adam ona üç kavun aetirdi. Ya 
nında Paraıı yoktu. Bunun üzeri· 
ne kansı Mukaya: 

- Kulaiın~'ki elmas küpeleri 
fU adama ver. dedi, karısı: 

- Bu adam elmaım kıymetini 
bilmez. Yarın ıe1, diyelim, ona 
elbiıe ve Para veririz. dedi. 

Oktay: 
- ihtiyaç İçinde olan bir adam 

yarına kadar bekliyemez, diyerek 
küpeleri verdirdi. 

Cenaizin Y&l&lı mucibince ba· 
harda Ye yazın akar ıu1a airmek, 
altın ve gümÜf taslarla akar ıular
dan su almak, çamatır'arı yer üs
tünde kurutmak, hayvan kesmek 
memnu idi. 

Bir hayvanı öldürmek için kar· 
nmı yanp yüreiini koparırlardı. 

Halbuki müılümanlar yalmz keail 
mit hayvan yediklerinden bir çok 
ihtilaflar vuku buluyordu. Oktay 
muhalif hareket eden müılüman· 
ları tiddetle cezalandınyordu. 

Bir tün bir müalüman koyun a
larak evine götürüyordu Bunu ıö 
ren bir Kıpçak (••) müslümam 
ıizlice takip etti. Müılüman eYe 
ıirdikten aonra o da dama çıka· 
rak kendiıini ıözetlemeie ko,ul· 
du. 

Adam koyunu keser keımez 

derhal bahçeye atlıyarak kendiıi· 
ni yakaladı ve doğruca Oktay Ha
nın önüne ıetirdi. Oktay her iki
ıini din,edikten ve vakanın naeıl 

cereyan ettiiini iyice anladıktan 

ıonra: 

- Bir evin içini ıözetlemekten 
büyük iyıp ve ıuçtur, diyerek Kıp 
çakı katlettirdi ve müılümanı ıer· 
beıt bıraktı. 
Oktayın gönlüne girmek iıtiyen 

bir müılüman bir gün huzuruna 
ıelerek: 

- Rüyamda Cengiz Hanı ıör· 
düm. Bana "git ojlum Oktaya 
söyle ki biitün müalümanlan öl
dünün.. Onlar fena inaanlardır .,, 
dedi. 

- Bunu sana Cenıiz Han yüzü· 
ne kartı mı ıöyledi .. 

- Evet, bizzat bana, yüzüme 
kartı söyledi. 

- Moiolca bilir misin? 
-Bilmem. 
- O halde yalan aöylüyorıun .• 

Babam yalnız moiolca bilirdi. 
Oktay bunun üzerine bu adamı 

katlettirdi. 
Aiabeyıinin fazla miktarda 

içki içtiiini duyan kar det i Çaia
tay - Cenıiz tarafından yasayı 

korumaia memur edilmitti - bu· 
nun önüne ıeçmek için yanma bir 
zabit ıönderdi. 

Çaiatay kendisinin ancak ak· 
!&Jlldan alqama iki kadeh içki iç· 
meaine müaaade ediyordu. 

Oktay bu sözü kabul etti. Yal
nız eıki kadehlerini atarak yerine 
gayet fazla içki alan iki büyük ku· 
pa koydu. Bu suretle hem yasayı 
tutmut oldu, hem de kendi arzu· 
ıunu yerine ıetirdi. 

Bir sün Çinden kuklacılar gel
mitler, Oktaıym sarayında müıa
mere veriyorlardı. Bu arada bir 
kukla, diler arıklı bir kuklayı a
tın kuyruiuna bailamıt ıürüldü
yordu. Oktay: 

- Bu kim? diye sordu . 
Çinliler müılümanları iıtihf af 

için: 
- Moiol askerleri müılüman • 

lat'ı böyle ıürükledi, dediler. Bu
nun üzerine Oktay kendilerine ıu 
cevabı verdi: 

- Benim imparatorluiumda, 
hiç bir zenıin. müslüman yoktur 
ki bet on Çinli kölesi olmaıın.Hal· 
Hanım yuaıı mucebince bir müı· 
lüman köleıi yoktur •. 

Hem bilmez miıiniz ki Cengiz 
Hanın yasaıı mucibince bir müı· 
lüman öldüren ceza olmak üzere 
kırk keıe altm vermeie mahkUm 
olduiu ha.ide bir Çinliyi öldüren 
ceza olmak üzere yalnız bir etek 
verir. Bu da ispat eder ki müa
IUmanlar, Çinlilerden daha kıy· 
metlidir. 

Bir aün bir çoban Oktaya ge• 
lerek bir kurdun bir ıürii koyunu· 
nu nıahvettijini tikiyet etti. Ol 

nasıl boğdu? 
misis Betty, zengin ve çirkin kocasını 
öldürdükten sonra sevmeğe ve vicdan 

azabı çekmeğe başlamıştır 

iiocaıanı bogan ml•I• Betty 
Amerikada bütün çirkin erkek· 

leri dütündüren ıarip bir hadiıe 
oldu. Miıiı Betty, bir •ktem yatak 
odasında uyuyan kocasını ince, 
zarif parmaklarile boiarak öldür
dü. 

Hadiıe töyle cereyan etmiftir: 
Miıiı Bettynin kocası zengin bir 

antikacı olan Miıter Nelıon elli 
yqlannda, iri boylu, dinç fakat 
çok çirkin bir adamdır. Kanıını 
ıeverek almıt ve kendisine evlen· 
dili sün yirmi bin dolarlık bir çek 
hediye etmiıtir. 
Miı Betty üç ıene kocasına kar· 

ıı fevkalade sadakat ve merbuti· 
yet göatennittir. 

Fakat aon ıene•erde, yqı he· 
nüz yirmi betibulangenç ve güzel 
kadın kocaeından nefret etmeie 
bqlamqtır. 

Miıter Nelıon karııım çok ıev
diii için, bilhaıaa geceleri kendi· 
ıini hiç yalnız bırakmıyordu. 

Madam Nelaon balolara çok 
devam eden ve kocasını da zor!a 
ıürükliyen ve ıeneler geçtikçe ae

f ahate meyli artan ıen, tuh bir ka 
dındır. 

Balolarda bir çok senç itıkla· 
rı olan Miıiı Betty hir aiaema 71ldı 
zı olmayı çok arzu ederdi. Atık· 

lan arasında, Miater Filip, oLlall
ça yakıtıkb bir ıia-• rejilarii 
idi. 

Bettni eillw yıldızı olmaja 
teıvik eden Miıter Filip bir ak· 
f&lll •nç kadına: 

- Bu çirkin adamla naaıl yqı· 
yorsun? 

Diyereke, kocasından &Jl'lldıiı 
takdirde keacliai71e e•leneceiini 
ima etmittir. 

Betty o aünden sonra kocası· 
na kartı hqia daYran•ala bat!a
mıt ve kendiıinden ayrılmak için 
bir çok vesilelerden iıtif ade etme
ğe kalkıımııaa da Miller Nelao
nun vurdum duymazlıiı daha dol 
ruıu kar11ma kup fazla muhab
beti, bu ayrılığın husulüne ID&Dİ 
olmuıtur. 

Mister Nelıon ayni zamanda 
çok ceıur ve cüretkir bir adam 
olduiundan: 
ı- Benden· •Jnlırsan, seni öl• 

dürürüm! 
Tarzındaki tehditleri Bettyyl 

biraz daha tedbirli bulunmaia 
aevkediyordu. 

Mi11iı Betty bir ıece kocau ra• 
hataızken odasına gİnDİf ve Mis
ter Nelıonun derin bir uykuya 
daldığını ıörünce, bu fıraattan i .. 

- -· • -··----·--------- tifade etmeyi dütünmüftiir. 
ıırada Oktayın askerleri nasılsa Miıiı Betty NYolverden çok kork 
kurdu dir diri yakalayıp hakanın tuğu ~in kOIUnlı bıçakla öldür
önüne getirdiler. Hakan evveli meye karar vermİfM de, yavqça 
çobana bir ıürü kOyun verilmesi· eline aldığı bıçakla dahi bir it 1c;. 
ni emretti. Sonra: remiyeceğini anlıyarak bıçaiı bı· 

- Salıverin §U kurdu. Arka- rcıkmıt ve kocaıının batı ucunda 
dqlarına ha.ber versin, hep bera· bir müddet kararaızlık ve tered• 
ber giderler. dedi, bunun üzerine düt içinde beklemittir. 
kurdu ıa'ıverdiler. Fakat ötede Miı Betty cinayet ikaına fitre-
duran bir ıürü köpek birdenbire ten meyilli bir kadm oJmadıiı 
kurdun üıtüne atılarak kendiıini halde, bu cinayeti naııl itlediiine 
parçaladılar. Oktay buna pek kendiıi de tatıyor. 
mütee11ir oldu: 

- Hayvanın canını kurta-rarak 
Tanrının rızaıını celbetmek ve 
kendi ömrümü uzatmak iıtedim, 
olmadı. Bu benim için pek uğur
ıuz bir alamet. dedi, hakikaten bir 
kaç gün sonra gözlerini dünyaya 
ebediyen yumdu .. 

GözlUklU adam 
.( *) Ordub~.: uk, Ordu şehri Cı~

mektir. 
( .. ) Kıpçak putperest yerli 

halk demektir. 

Kocaıını eliyle boğkll bu ıü· 
zel kadın, o gece kocasmın batm• 
da neler duyduiunu anlatırken 
diyor ki: 

- Birdenbire ıözlerim karar
dı. Bel:mdeki kayiıi çıkararak ko 
camın boiazına doladım. Kocam 
bir an içinde ıözlerini açarak: 
(Sen miıin, Betty?) diye boynu
ma aardmak istedi. Fakat koli .. 
nnı kaldırmağa muvaffak olama· 
dı. Bir defa nasılsa bqladılm 

(Devamı 9 ncu sayfada.), 
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HABER'in 
hikayeleri Yalancı peygamber 

- Ne mucize isterseniz gösterebilirim ! ... 
N•lul •• terclme haklııı mufazdu 

Yazan: M. Gayur 
46-

Bugün, Minga1de "Tayriye,, de

nen tarikat, adeta, koskocaman 
bir din halindedir. Bütün civar 
halkı, bu dine inanır ...• 

Tarikati ilk kuran, Yusuf Hı§· ·ı 
mullah isminde bir serseridir. Bu 
adam, gene arkadaılarından Ap
tullah Eekremüddin ile birletmiş
ti. 

İkisi birlikte bir mağaraya ka
pandılar ... Bütün insanlarla alaka
yı kestikleri için, o müddet zarfın
da r.e yaptıklarını bilmiyoruz. 

Nihayet, Yusuf Hışmullah gü
nün birinde mağaradan huruç et
ti. Kendisine nübüvvet geldiğini 
ileri sürerek sağda solda raıladığı 
adamları "hak dinine,, (? !) da ve· 
te başladı. 

Kulak .at'an olmuyordu: 
- Haydi sen de oradan! Git işi

ne ... Biz alevilikten memnunuz •.. 

Gene de öyle kalcağız ! diyorlar· 
dı. 

Fakat, Hışnıullah, tevekkülle: 
- Ergeç tarıki hakka gelecek· 

siniz! diye baımı iki yana salla
maktaydı ... Hakikat tezahür ede
cektir ... Ben, Allahın emrini yeri
ne getiriyorum .. Sizleri dinime ça
ğırıyorum ... Bana inanınız •. Yoksa 

başınıza kertenkeleler yağacaktır 

ve timsahlann kanatlanarak uç • 
tuğunu göreceksiniz ..• 

Halk, onunla alay ediyordu: 
- Korkarız, balıklar da kava

ğa çıkacak. .. 

Fakat, o, darılmıyordu: 
- Benden evvel gelen peygam

ber meslekdaşlarıma da hep böyle 
söylemişler ... Onlara inanılmamış. 
Fakat, öldükten sonra kadirlerinin 

nasıl bilindiğini ıörmüyor musu
nuz ... 

Biri: 
- Mucize göster! Hiç olmazsa, 

~ygamberliğini bu suretle izhar 

et ••• dedi. 
Zaten, Yusuf ta böyle bir teklif 

bekliyordu. 
Derhal: 
- Mucize göstermeğe haznım ! 

dedi. Bende, uzaklardan haber a l 
mak ve uzaklara haber vermek 
hassası vardır. Esasen, kainatı 

yaratan büyük kuvvetle de bu su
retle konuşuyorum. 

Hazirun: 
- Haıa ... Haşa .... diye bağırdı. 
- Sahi söyleyip söylemediğimi 

şimdi göreceksiniz ..•. Toplanın ... 
Herkes, kulübelerinden çıkım, de
velerini, katırlarını, atlarını, ko • 

yunlarını bir yana bıraksın .. Et -
raf ıma toplanın .... 

Davullar çalındı .. 
Ufuklardan fevç fevç insanlar 

geldi. Sahte peygamber, mucizesi· 
ni göstermek için, bunların ortası

na geçti. Halk, yere oturup bir 
çenber teşkil etti. 

Yusuf, evvela, koynundan bir 
takım kağıtlar çıkardı. Bunların 
kendisine nazil olan kitap olduğu· 
nu söyledi. 

Ahali: 

- Saçmaları bırak... Mucize 
göster! diyordu. 

- Pek ala ... Aranızda itimat et
tiğiniz üç kişiyi seçin ... Onlar, bu
radan ayrılıp benim ihtikafa çe
kildiğim mağaraya gitsinler .. Ko
nu§tuğumuz lakırdıları işitmiye • 
cek kadar uzaklaştıklarına emin 

olunca, biz, aramızda, bir cümle· 
lik parola verelim .... Bu parola ne 
İse, mağarada bulunan havarim ve 
halifem Ekremüddine malum ola
caktır. 

Heyet, onların yanına gittiği 

vakit, parolayı veliahtım onlara 
bildirecektir. O~lar da, bittabi, ge
ri dönerek size haber verecekler .. · 

Kabul mü? 

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 

- Kabul.. Fakat bir şartla .. He
yet gittikten sonra, aramızdan baş 
ka hiç kimse ayrılmıyacak •• 

- Ayrılmıyacak ..• 
- Üç kişilik heyet, Yuaufun mu 

halifi olan fakat doğruluğu ile ta· 
nınmış insanlar tarafından seçildi. 
Bunlar, yola çıkıp gözden kaybo
lunca, parola tayin edildi: 

"- Allah yalancıları kahret· 
. ' sın.,, 

Bunda mutabık kalındı. 
Sahte peygamber: 

Ameliyat neticesinde elde edilen §eyler { 
meıamatlr, sırsız ve hararete mukave -
metli porslen parçalardır. Bu cinı 

perıelen ile ancak tamberlan ı\izgeçi, 
meıamatlr pil kapları ve cisimleri ku • 
rutmak için mesamatlı levhalar yapı -
lır. 

Bir defa pişen Porselen bir çok yer 
)erde kullanılamadığından bir ikinci 
defa olarak 1300 derecei hararette pi
şirilir. Bu ameliyattan evvel porslen -
in sathına sır sürülür. Srr gayet ince 
toz halinde feldspat ve kuarçtan yapıl 
mıt sulu bir bulamaçtır. Bu bulama -
cın içine arrlanacak eıya batırılır. Son 
ra sırlanan eıya kazet denilen harare • 
te mukavim topraktan yapılmıt istu -
vanelere konur ve ısıtılrr. 1300 dere -
c:ede hamur yumuıayarak müzap bir 
hal alır. Sır bir cam tabakası manza • 
ra11 peyda eder Mamulit iyi piıtikten 
sonra fmn soğumağa bırakılır. 

Porslen maden humuzlan ile muh 
telif renklere boyanır. Bunlar harare
te dayanıklı renklerdir. Kobalt, mavi, 
krom yeıili gibi hararete dayanan 

renkler birinci pİfİriıten sonra ponle
ne sürülür. 

GRE - Porslene niıbetle daha az 

saf kaolinden yapılır. iptidai maddele
ri saf olmadığından az, çok boyalıdır. 

FAYANS - Saf olmıyan kil ve ku 
artçtan müteıekkildir. Bununla yapıla
cak mamulat hazırlandıktan sonra çok 
hararette bir defa ısıtılır ve porslen 
gibi sırlanır. 

ADI KAPLAR -Adi toprak kap 
lar demir, kil, kum ve marn'dan mü • 
rekkep bir mahlut ile yapılır. Bunlann 

• humuzlan mesamath olduğundan ıili
ıiyeti alüminyom ve kurşundan mü . 
rekkep bir halita ile ıırlanırlar. Bu ha 
)ita ile çanak, çömlek, kavanoz yapı • 
lır. Kiremit, tuğla, çiçek saluısr, bor . 
gibi toprak itleri de marnli kil ve kum 
dan mürekkep bir mamulat ile yapı -
lır. 

Kurıunla sırlann:uı, fayans ve pora 
zarfı?.da, ben, dua ede~e.ğim •• Et· lenler ziyadesiyle tehlikelidir. Kurıun 
raf çollerle muhattır. Bızım de sa- sırlar az mukavimdirler, çatlarlar. Ha 

- Şimdi, bir dakikacık secdeye 
varacaksınız ..• dedi. Bu müddet 

yımız malum ... ikinci bir haberci ··--··•ıı•-__ _.. ......... ntl, ·---------
çıkarmama imkan yoktur.. Bina· içine fenalık geldi .. Gözleri ka-
enlayeh, aeçde esnasında hile ede- d Sektei kalpten ld ı _ rar ı.... , yı ırım a 
mem. Y almz duada bulunacagım.. vurulmu! gibi, yere yıkıldı. 
Tılııım böyledir... · 

Ahali üşüştü... Sahte peygam
Ahali razı oldu. Bunun üzerine, 

Yusuf, elini koynuna soktu. Bir 
şeyler yazarak, bir yere bağladı. 

Fakat, tam o aralık, beklenilmi
yen diğer bir mucize oldu •.• 

Sahte peygamberin sıvalı sıvalı 
yeninden dışarı, bembeyaz bir gü
vercin fırladı. Kanatlarını gererek 

havada kayboldu. 
Hışmullah, bütün kanının başı

her olduğunu anladılarsa da, sebe· 
bini kavrıyamadılar ... 

- Ceciriye tutuldu ... Ruhu, gü
vercin olarak uçtu ...• Belki de, bu, 
Ruhulkudüstü .... diye münaka§aya 
giriştiler ... 

Biraz sonra, üç kitilik heyet, pa
rola ile avdet etti: 

"- Allah yalancıları kahret-

na sıçradığını sezdi. Eyvahlar ol- sın ... ,, 
ıun ... Hilesi meydana çıkmıştı... Fakat, halk, tesadüfün bu garip 
O, Fransızlardan bir posta güver- nüktesini de farketmediği için: 
cini almı§h. Bunu, itikaf yerin- - Bu adam, cidden mübarek ... 
deki m~ğaraya alııtırmı§tı. Kaç hükmüne geldi. İşte mucizesini 
kere, arkadaşiyle tecrübeler yap·· söyleyip halifesini de tayin ettik -
mıştı. Güvercin, her nereden hı- ten sonra, ruhu, güvercin olup se -

rakılırsa bırakılsın, derhal aynı nıalara uçtu ... 
yere gidiyordu. Yuvasına girince, Parsayı Ekremüddin topladı .... 
Ekremüddin için onu yakalamak Zira, o, Mingalde, sahte peyganı· 
i§ten bile değildi. berin hali halifesidir. "Tayriye,, 

Fakat, i§te, henüz seçdeye 'Val' • ismiyle dini bir saltanat kurmu§, 
mıyan ahalinin önünde, güvercini keyif sürüyor! .. 

kaçırmı§tı ... Marifeti anlaşılmııtı.. (Hatice SUreyya) 
Her JCY. bitmitti .•• Rezil olnıuftu. 

mur kabın içindekini emer. 
Cam ve bUllUr 

Cam, adi derecede ıulp, ıaff al, Ja • 
nlabilir, hararet ve elektriki naklet • 
mez, ıuda gayri münhal bir cüimdir. 
hıtılırsa yumutar. Fazla ısıtılına ze
veban eder. 

Erimit cam, yavq yavat soğuma· 
ğa bırakılırsa en küçük bir darbe ile 
kırılacak bir hal ahr. Eğer fazla mbl· 
mıı cam birdenbire ıuya atılarak so
ğutuluna ıu verilmit cam ismini alrr. 
Böyle cam parçalannm bir ucu kırı • 
lınca hepsi çatırtı ile tuz gibi dağılır. 

Cam iki terkipte olur. Biri ıilUiyeti 
potaıyom veya ıiliıiyeti ıodyom, diğe· 
ri ıiJiıiyeti kalıyom veya ıiliıiyeti kur 
§Un olmak üzere iki ıiliıiyet milhi· 
nin birletmesi ile bu terkipler hasıl o
lur. Bazı hususi camlann terkibin
de ıiliı veya idrojenıiz bor ham1%1 var 
drr. 

Muhtelif nevi camlar ıunlardır: 
Şişe camı: ıodyom ve kalıyom sili

ıiyetlerinden mürekkeptir. Saf olma • 
dığından rengi açık yeşil veya siyah. 
tır. Bu nevi c:am kum, kalker, sodyom 
karboniyeti ve c:am kınntıların1n izabe· 
ii ile yapılır. 

Pencere camı: Sodyom ve kalıyom 
ıiliıiyetlerinden mürekkep bir nevi 
c:amdır. Tamamen saf olmadığından 

hafif mavimtrakbr. lnc:e kum, tebetir 
ve ıodyom karboniyetinin izabeıiyle 

yapılır. 

Bohenya camı: Kalıyom potas yom 
siliıiyetlerinden mürekkep, renksiz, 
tamamen Jeffaf, hafif hararete muka· 
vim bir camdır. Bununla kimya alet• 
leri yapılrr. Bu cam ıaf kum, tebetir 
ve potatyom karboniyeti izabe edile -
rek yapılır. 

.. 
''1 

Şite fabrikaaında 

Krovn • glaı: Bohemya c:amın111 
bir nevidir. Renksiz, inkisar karinesi 
zayiftir. Hikmet aletlerinden menJUr 
ve adese yapmakta kullanılır. 

Billur: Potaıyom ve kurtun ıiliıi
yetlerinden mürekeptir. Renli:ıiz, ko • 
lay zeveban eder. Ziyayı çok Icaıirdir. 

Tannandır. Beyaz kum, poıtasyom 
karboniyeti ve alüminyom izabe edi • 
lerek yapılır. 

Flint - glaı: Kurıunu çok bir nevi 
billurdur. Ziyayi adi billurdan fazla 
lcesrettiğinden menşur, adese, gözlük, 
pertavsız imalinde kullanılır. 

Straı: Daha fazla kurıunu olan bir 
billürdur. Ziyayi adi billurdan fazla 
kesreder. Sahte elmas imalinde kulla
nılır. 

Mine: "Sir": Kalay humzu ile tef" 
faflığr alınmıt bir billurdur. Maden 
humuzlan ile boyanır. 

Billuru adi camdan tefrik için bun· 
ıen bekinde mtmak kafidir. Karanr. 
Çünkü içindeki kömür zerreleri, kurtun 
ıiliıiyetini irca eder ve kurıun serbest 
kalır. 

Cam imali: Camı terkip eden ınad· 
deler toz haline getirilerek bir fınna 
konmut potalarda izabe edilir. Hara• 
retin tesiri ile silisin bir k11mı potaı· 
yom karboniyetine yahut sodyom kar 
boniyetine tesir eder. Potaıyom yahut 
sodyom ıiliıiyeti hasıl olur. Silisin bir 
kısmı da kurıun humzu veya kalkerin 
tahallülünden hasıl olan kireçle birle· 
terek kurıun ıiluiyeti veya kalsyorn 
ıiliıiyeti haııl eder. Böylece buıule 
gelen silikatlar yani ıiliı milihleri ze-
veban ederek nıütecaniı bir mahlut 
haııl olur. 



Sinema olmasaydı 
yıldızlar ne olurdu? 

Evet, sinema olmasaydı, yıldız
lar ne olurdu?. 

İsimleri dünyanın dört bir ta -
raf ınd& milyonlarca kimse tara -
f ından bilinen, her birisinin bin -
lerce takdirkarı olan, yafayıgları 
birer efsane gibi anlatılan sinema 
san'atkirları "yedinci san'at,, ket 
f edilmeseydi ne olacaklardı?. 

Bu suali Amerikada bir ıinema 
gazetesi aormut, aratlırmıg, neti • 
ceyi okuyucularına bildirmittir. 
Mübalağa etmekıizin iddia oluna 
bilir ki timdiki methur sinema 
yıldızlarının hemen yarııı sinema 
olmasaydı diier ,hayat ıubelerin
de hiç de ıöhret kazanamıyacak -
lardı. 

Sinemaya baglamazdan önce 
tanınmış olan şimdiki film ıan -
atkirları araıında evvela eski 
sDor aampiyonları gelir: Bokıör 

Carpentier, yüzme pmpiyonu, 
timdiki Tarzan Buıter Grabbe 
gibi .• 

• 
Douglaa Fairbanka, Mary Pik-

ford, Mary Marquet, Madelaine 
Renaud gibi artistler ise sinema 
olmasaydı, tiyatro san'atkirlıiına 
devam edecekler ve timdiki töh· 
retlerini hayaUerinden bile ıeçi
remiyerek y&fayıp gideceklerdi. 

Miıal olarak Marlene Dietricbi 
alalım: 

"Mavi Melek,, "Lola,, 11 vakti
le Berlinde barlarda keman çalı
yordu ve birinci ımıf barlara gi
rebilmek en büyük arzusuydu. E
ğer sinemaya bat lam ak fırsatını 

bulmaıaydı, timdi biraz daha i · 
lerlemİf, bu arzusuna nail olmuf 
veya genç kızlara mahıuı pansi
yonlardan birine keman hocası 

tayin edilmiıti. 

Greta Garbo on ıene kadar ev
vel Stokholmun büyük bir maia· 
zaaında ıatıcılıkla ite batlamııtı. 
Satıcılıkta büyük bir mehareti 
vardı, ıattığı malın iyiliiine müt
teriyi inandırmakta hiç güçlük 
çekmiyordu. Maiazaıı heıabına 
reklam için çevrilen ve kendisi • 
nin de manken olarak rol aldıiı 
bir film dolayıııyle rejisör Stille
r'in nazarı dikkatini celbetmeıey· 
di, mağazada ıüpbeaiz terfi ede -
rek tef olacak ve timdi belki de 
mağaza direktörlerinden biriyle 
evlenmiı bulunacaktı. Fakat ko • 
caıı "lliht kadın,, la evlendifini 
hiç dütünmiyecekti bile .• 

Yukanda: Lilian Harvey, or
tada şapkalısı: Madg Evans, alt
ta: Sağ tarafta ayakta Esthe 
Balston, ortadaki erkek: Robert 
Montgomery ve Mauren O'sulli 
van .. 
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Fransız-Alman budu n a 
bir kad n cesed · • 

esrarengız 

Vahabiler ve Vahabilik 

Ş rif Ali Su t oğlunu 
fikrınden döndüremedi 

Ne ljapf ıeiımı bilmeden birden bire Suut o~lu.: ':Size h~rmetim vardı~ f~kat 
.., ~ · • • •• • • pederınızın Necıt halkına buyuk 

boqazına sarıldım. Krıstına umıdım- fenalığı dokundu,, diyordu 

den çok dalıa çabuk boğuldu 
Son günlerde Franıada Alman 

hududu civarında çok şayanı dik-1 
kat bir cinayet olmuş ve yapılan ! 
bütün arqtırmalara rağmen bu ci
nayetin sebebi bir türlü anlaşıla

mamıştır. 

Cinayet şudur: Hududa çok ya
kın tepelerden birinde bir gün bir 
köylü boğularak öldürülmü§ çok 

1 
güzel bir kadın cesedi bulmuştu. 
Yapılan kefif neticesinde kadının 
ani bir taarruza uğramadığını bila 
kis beraberinde bulunan bir erkek 
tarafından öldürülmüş olduğu ne
ticesine varıldı. Diğer taraftan ka
dmrn küpelerine varmcıya kadar 
soyulmuş olması cinayete ilk na- ı 

zar da alelade bir haydutluk süsü 
veriyordu. 

Fakat tetkikat biraz daha iler
letildiği vakit meselenin hiçte böy 
le olmadığı anlaşıldı. Çünkü cina· 
yet yerinden yüz metre kadar öte· 
de metruk bir kuyu içinde kadının 
cüzdanı ve küpeleri atılmış olarak l 
bulundu. Sonra ıayanı dikkat nolı 
talardan biri de bu kadmm kat'iy 
yen teıhis edrlememesidir. Genç 
ve güzel olan kadını morgta bir 
aya yakın müddetle kaldığı halde 
1k1nıae tanıyamadı. Yalnız bu esna 
da po)iı müdürlüğüne daktilo ile 

yazrlmıt ve imzasız hir mektup ge!ı· 
di. Mektup şöyle idi: 

"Morgta yatan esrarengiz ka-
1 

dmı ben öldürdüm. Onu kimse ta- I 
nıyamıyacak ve hu cinayetim e- ı 
bediyyen gizli kalacaktır. Eğer 

size müracaat edersem iyi biliyo
rum ki beni divanı harp mahkeme 
sine sevk ve mahkUın edeceksiniz. 
Bununla. beraber ben kendimi ma· 
sum addediyorum. 

l~te cinayetin hakiki sebebi: 
Bı: kadının ismi Kristina'dır. 

Ve a.:;len Bavyerada büyümüş bir 
Lehliclir. 

Bunrlan bjr kaç hafta evvel Bav 
ycradan buraya geldi.Brirgün ~ark 
ta iken tanıttık. Zeki ve esrarlı bir 
kadm:h. Kendi~ine çok çabuk bağ 
fandnn Ona aşkımı söylediğim za 
m;ıu hic; bir cevap vermedi ve hiç 
bir heyecan göstermeden lakayt· 
lif!ir.: muhafaza etti. 

Çok ısrar ettim, çok yalvardım. 
Niht>yet bir gün pansiyonuma gel
meğe muvafakat elli. Kendisini 
büyük bir heyecanla bekliyordum, 
geldi. Fakat hala eski lakaytliğini 
muhafaza ediyordu. 

Ona tekrar aşkımı söyledim. Bu 
sefer çantasından bir kağtı çıkar· 
dı ve bana hayretle şu sözleri söy· 
ledi: 

- Bana eğer Fransa hududun· 
daki topların son vaziyetini bu ka· 
ğıda çizersen senin olurum. 

Bu sözler kartııında çok hayret 
ettim, Fakat o, o kadar güzeldi, ve 
ben o kadar genç idim ki bu tekli
fin dehşetini bir anda anlıyama
dım. 

O, hu sözleri söyledikten son
ra bir cigara yaktı ve gayet yavaş 

Kristinayı boğduktan sonra derhal ••• 
ve lakayt soyunmıya başladı. Ba· 
şım dönüyordu. Üzerinden düşen 

her kumaş bana harikulade bir ha
zine karJısında bulunduğumu ih-

sas ed iyordu. Ben heyecandan bo
ğulacak gibi oluyordum. O hain 
lakaytliğini muhafaza ediyordu. 

Bir raddeye geldikten sonra bana 
bakarak sözlerin tekrarladı. Bu 
topların vaziyetini bilmediğimi 

söyledim. O, gülerk vazifemi söy
ledi. Hakikaten gizlemek mecburi 
yetinde olduğum vazifem bu malfi 
matı gayet iyi bilmemi icap ettiri
yordu. 

Kendimi kaybettim. ve masanın 
başına oturarak kağıdın üzerine 
hiç bir Almanın bilmediği planı 
çizdim. Kağıdı aldı. Y ercesine 
baktı. Sonra çantasına koyduktan 
sonra bana kollarını açtı. 

Ertesi günü kendime geldiğim 
vakit yaptığım işin fecaatini anla-

kendisinden kağıdı istedim. Der
hal verdi. Fakat artık bunun bir 
kıymeti olmadığını anladım. Çün
kü planı çoktan ezberlemişti, ken
dimi kaybetim. Ve ne yaptığımı 
bilmeden birdenbire boğazına sa· 
rılarak kendisini boğuverdim. Bü
tün ümidime rağmen Kristina çok 
çabuk öldü. Yaptığım cinayetten 
çok korktum. Bunu bir haydutluk 
şekline sokmak istedim. Bunun 
için küpelerini ve parasını alıp boş 
bir kuyuya attım.,, 

Zabıta bu mektubu alır almaz 
derhal buna göre tahkikata batla
mıt ve ufak bir araştırmadan son· 
ra mektubu yazanı yakalamıştır. 

Fakat mektubun sahibi böyle bir 
adam değ il on altı yaşında bir 
mektepli kızdır. Kızcağız ağlıya

rak mektubu hayalen yazmış oldu
ğunu itiraf elmi~tir. Diğer taraf· 
tan cinayet hala esrarını muhafa
za etmektedir. 

dım. Fakat iş işten geçmiı:ti Deli .=.=-=.= .. = •• = •• =.-= •• = ... =-=-= .• = •• = ... = •• = •• = .. = ... =.= ••• = •• = •• = •• = •. =,= 
~ . . .................................................. . 

gibi giyinerek sokağa fırladım. ı; G•d•J b•ı k 
Pansiyonuna ko§tum. İki saat ev- I~ 1 ı e ı ece 

ı kt v •• v d. 1: ı . 
ve çr ıgını ogren ım. ~~ eğ ence yer erı 

istasyonda da onu bulmak müm İi 
1 •• SiNEMALAR: kün o madı. Tam bu e nada hari- !E • 

kulade bir tesadüf oldu. Yolda n İPEK: Tehlikeli yollar. i 
rastladığım bir arahcıya sordu- H MELEK: Hüküm gecesi f 
ğum sual üzerine Kristina'run eş- Ü ELHAMRA: Şen mülazim. ı ı 
kal inde bir !kadım hudut istikame- f SARAY: Beyaz şeytan. : 

tinde götürdüğünü öğrnedim. Der- f: TÜRK: Hulyalı dudaklar. rı' 
hal arabaya atlıyark arkasından i~ ASRI: Şeytan kardeşler. l 
gittim. Hakikaten arabacı doğru ., HİLAL: Ankara Tiirkiyenin kal- . 
söylemişti. Bir iki saat sonra bir bidir. ı 
dağ gazinosunda kendisine tesa· • ŞIK: Hayatım sana feda. il 
düf ettim. istirahat etmk için otur- ŞARK : Kongre eğleniyor. 1 
muştu. Beni görünce şaşırdı ve ca- ALKAZAR: İstanbuldan geçerkcrı ıj 

nı sıkıldı. Fakat belli etmmeğe ça-, ··ALEMDAR: Ankara Türkiyenin~ 
lıştı. Braberce çıktık ve tekrar hu- ı • kalbidir.lf 
duda doğru yürümeğe baıladık. MiLLi : Deli gönül. !. 
Kristina'nın kaçmakta olduğunu YILDIZ: Niçin öldürdüm. n 
anladım. Hiç bir §ey konuşmuyor, Ü KEMAL BEY: Şehvet adası. 8 
yalnız hızlı hızlı yürüyorduk. Niha HALE: Ben ve İmparatoriçe. ı: 

yet tenha bir yere gidik. Dinlen- FERAH : Sandu. ft 
mek icin yere oturduk. Bu esnada •···•••aw••••• .• .---... •.::::::::::::::::::····· 

.;:i" ·········-······-············ .. 

Ertesi gün, maliye vezirine mü· 
racaat eden vezir sordu: 

- Efendimiz bir şey emir bu -
yurmadılar mı?, 

Ve cevap aldı: 
- Emir buyurdular. Vazifeniz 

başından iki ay uzak kaldığınız 
için iki maaıınızın kesilmesini! 

Şerif Hüseyin bu çeşit adam -
lardan sadakat ve merbutiyet bek
liyordu. 

Şerif Hüseyin, Hicazı bırakıp 
gittikten sonra oğlu Şerif Ali de 
Mekkede bir hafta kadar kalabil
di. Çünkü ordusundan eıer kalma 
mış gibiydi. Elde ka1an birkaç yüz 
kişi müdafaa işini deruhte edecek 
kuvvette değildiler. Zaten Vaha
biler Mekkeden beş altı saat me
safeye yaklaşmışlardı. Şerif Ali, 
geride kalan bu kuvvetle Cidde -
ye vardığı gün Vahabiler, Mekke 
ye girdiler. Hepsi de ehram için -
de idiler. V :ıha biler, burada dur
mıyarak hemen ilerlemiş olsaydı • 
lar, Ciddeyi ayni günde işgal ede 
bilirlerdi. 

Fakat ilerlemediler Onun için 
Şerif Ali, Ciddede bir müddet da
ha tutundu. 

Gerçi bu sırada, Maverai Erden 
de bulunan Şerif Aptulbh deniz 
yoluyla kardeşinin imdadına 300 
asker göndermişti, fakat bu da va 
ziyeti kurtarmıya yarami\mışta. 

Onun için h ::llk, Me~keye bir 
heyet göndererek sulh istedi. Ve 
bu heyet herkesten evvel Vaha -
biliğe girdi. Bu heyetin getirdiği 

sulh şartı şu idi: Şerif Ali Hicaz-1 
dan çıkıp gidecekti. Fakat Şerif 
Ali gitmek İstemiyordu. Onun için 
müz~kere kapısını açmak için Sü
ut oğluna müracaat etti. 

Aldığı cev:ıp açıktı: 

"Babanızın oğulları Hicaz sal -
tanatına tevarüs ettikçe aramızda 
sulh olamaz. Hicaz bütün müslü
m:mlara ait o'an bir memlekettir. 
Onun için bir kimsenin orada sal
tanat kurımıya hakkı yoktur.,, 

iki taraf arasında bir sürü tel
graflar mübadele edildikten son -
r:ı Süut oğlu son kararını bildir -
di: 

"Sizin §ahsınıza büyük hürme -
tim vardır. Fakat babanızın Ne -
cit halkına ve sair müslümanlara 
muamelesi yüzünden bu vaziyeti 
olmış bulunuyoruz. Siz sulh isti -
yorsanız Hicazdan çıkınız. Ve is· 
lam aleminin hükmünü bekleyi -
niz. İslam alemi size isterse, yahut 
sizden başkasını dilerse onun hük
münü kabul ederiz. Hicazda ika • 
metinizi uzattığınız takdirde vu • 
kubulacak hadiselerin mes'uliye -
ti size yüklenir.,, 

Şerif Hüseyinin Süut oğullan 
ile h:ırbe giriştiği sırada hariciye 
nazırı Fuat beyi lran sefirliğine ta 
yin ettiğini yazmıştık. Yeni sefir 
hazırlanarak yola çıktı. Fakat ye- 1 
ni sefir Ammana va~mad ".ln, onun 1 

temsil ettiği devlet ortadan kalk -, 
mıştı. Şerif Ali, Funt beyi hemen 
geri çevirdi. 

Fuat bey de geri döndü v~ iki 
taraf arasında sulbü temine çalış
tı. Fak:ıt bütün bu teşebbüsler bo
şa çıktı. Çünkü melik lbnissuudun j 

nerede bulunduğunu kimse bilmi· 
yordu. Süut oğlu, hük\imetlniı> 

merekzi olan Riyazdan çıkmı§ı 

Mekke yolunu tutmuştu. Yol uzun 
olduğu ve yol üstünde muhabere 
merkezleri bulunmadığı için hiç • 
bir şey yapmıya imkan yoktu. Sü· 
ut oğlunun bu yolculuğu tam 24 
gün sürdü. Çünkü her konakta du· 
ruyor, gelenleri karşılıyor, ve orı· 
larla görüşüyor, gecelerini ravisi· 
ni dinliyerek V:lkit geçiriyordu. 

Bu ravinin vazifesi çok mühiın 
dir. 

Ravi, her gece, kralın meclisine 
girer, kralın emrine göre arap ka· 
fasının her mevzu üzerinde ibdıı. ~ 
ettiği en güzel sözleri anlatır. 

Kral, şecaat ve sebat h:ıkkmdıı. 
araplarm ne dediklerini dinleme!< 
istiyorsa, ravi, ona bütün arap di • 
vanlarmın, arap edebiy3.trnın eJ1 

güzel sözlerini nakleder. Yahut 
kral iyilik, doğruluk, hakkında nı• 
söz istiyor, ravi, durup dinlennıe· 
den, bütün ezberlediklerini ıöy • 
ler. 

Ravi hazan tatlı bir hikayeyi 
tutturur, ve herkes onu ı;abah:ı ka· 
dar dinler. 

Kral lbnissuut raviıini dinliye 
dinliye Mekkeye geldi. Onu orada 
karşıhyan ilk iş, Ciddedeki yaban 
cı devletler konsoloslarının gön • 

derdikleri bir te1grafname idi 
Bunların hepsi, devletlerinın Hi' 
caz - Necit h1rbinde bitaraflıkltı' 
rmı muhafaza edeceklerini bildi ' 
riyorlardı. 

Süut oğlu onlara !U cevabı "fer 
di: 

"T ebaanızm selamet ve emniye• 
ti için, Ciddenin dışında veya içiJ1 
de onlara ayrı ayrı bir yer t:ıhsis 
etmenizi ve hunu bize bildirmeni· 
zi rica ederim, İsterseniz tebaa • 
nızı Mekkeye gönderebilirsiniı· 
Onları burada izaz ederiz.,, 

Daha sonra Süut oğlu Cidde 
halkma d:ı. bir beyanname gönde' 
di: 

"Canlarınızı, mall arınızı kur ' 
tarmak istiyorsanız ya Ciddede11 

kalkıp bizim tarafımıza geliniı• 
yahut Şerif Aliyi içinizden atırııı· 
Aksi bkdirde vukubulacak hadi' 
selerden kendiniz mes'ul olursu • 
nuz.,, 

Bütün Cidde halkının, şehir'e' 
rinden kalkıp Mekkeye iltica et ' 

melerine imkan var mı?. 
Fakat kral lbnissuut için bun ' 

dan daha kolay bir şey yok. 
Bu sırada Vahabiler aleyhirıde 

bir cerey:m uyandırmak için }tef 
tarafta propagandalar yapılıyor ' 
du. Vahabiler herkesi kesiyorle.t' 
dı. Vahabiler bir tek sigara içet1' 
leri day:ıktan öldürüyorlardı. \{g.' . , 
habiler herkesin evini ele geçıre 

rt rek satıyorlardı. Vahabiler J-le.:ı 
ti peygamberin doğduğu evi, f-Jg.ı: 
reti Fatımamn evini Hazreti f'f' , v' ticenin mezarını bile yıktılar. ', 
h -:ıbi 1er bütün ashabın mezarlsrf 
nı, evliyanın türbelerini tahriP et' 
tiler. r 

Bir taraftan bu §ayialar orts1~ 
kapladığı halde, diğer tarsft il 
bütün bunların aıh faslı ohn•d 
söyleniyordu. 

ömer 



Unanistanda in=tihabat -Yeni vergi nasıl 
k ı alınacak 

e seriyet e yapılacak (Başta.afalncisayllada) 
~ mıyan efrada silah taşıyabilmek 
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Sinemalar, Darülacezeye 
vergi vermek istemiyor 

JJj J• 1 • b l d için verilecek silah tezkerelri 50 

~ ~ ı~en erın me usan mec isin e kuruşt~~ ı~ kuruş~, kağıt ve mu "irade kararına müstenit bir 
tu)t • k •• • • b• kavva uzerınde tertıp olunan u • u çı arması uzerıne reıs ır ' · d. ·dd. l k b ı d 
k 

mumi mahallere asılan ve ya.pış. ıane ır,, 1 ıa arına arşı e e iye de: 
ısım locaları tahliye ettirdi tırılan .veya ahar surette leşhır o. "V I . 

lunan ılanlar 20 kuruştan 40 ku. ermez erse kapatırız,, dı yor 
~l\tina, (Hususi) - Makedon· 

l bazı tetkikat icrası için se
~ e çıkan başvekil Mösyö 
daris, Dramaya kadar gitmiş 
q·· un merkeze avdet ederek is-
P~tıda nazırlar heyeti, Atina 
ıre belediye reisleri ile bü • 
lnemurlar tarafından istikbal 

tıınuştur. 
8a.§\'ekil bir müddet ikametga· 
~a kaldıktan sonra doğruca 
tıci • • • M Ye nezaretıne gıtmış ve . 

Muhalifler hükumetin, kanu • 
nun birinci kıraatipden sonra bir 
itilaf çaresi bulunmak üzere mü • 
zakereyi bir müddet tehir edeceği 
mütaleasındadır. 

Kanunun dünkü müzakereıin· 
de dahiliye nazırı ile baıvekil be
yanatta bulunmamı§hr. HükUmet 
taraftarları, kanunun müzakere -
sine devam edilerek sabık ihtilal 
hükumeti tarafından siyasi mak • 
sallarla tadil edilen kanunun şek 
li sabıkına irca edileceğini ıöy -
lemektedirler. 

ks~mostan gelen telgrafları o· 
ll§, ve bir müddet nezaretin 

\tltu si yas· ye müdürü i!e görüş-
• len sonra r.czdine matbuat ıCe d t kJ•f • 

~'ssiller:ni kabul ederek, se· nevre e e 1 )• 
~:~hakkında beyanatta bulun miz kabul edilecek 
Baş

0

vckil M. Caldaris, M~ke· I (Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) 
l:da koınüniz~ cereyanlarının 1 meseleleri ile mefgul omasını ve 
ıgı hakkındnki iddia'arın doğ silahsızlanma konferanaımn bir u
ol d w mumi içtima halinde daimi sulh 

ma ıgını, ynlmz Serez bele· 
te . r . konferansı olarak ilan edilmesini 
rıyase ını işgal eylemekte bu 

ı · teklif eylemektedir. 
n tomünıslin belediye rr.ecli· 

a. ı ı Türkiye hariciye vekili, konfe-za arının m~ ibnatı o'madan 
~t beyannameler neşreylediği 1 rans tarafından bir karar ittihazı 
~, gayri kenuni görülen bu ha talebini muhtevi bir kararname 
t hakkında mezkur azaların projesi teklif etmittir. 
~ fi el h"l' Bu hapla söz alan hariciye ve-sarrı a a ı ıye r.-::z~reti 
dinde teşebbüsatta bulunarak kili Tevfik Rüştü Bey nutuk irat 

e . a.ileyhin tebdilini talep ey· etmek arzusunda bulunmadığını 
: 

1
1klerini söylemiştir. Mösyö kaydettikten sonra teklifini izah 

da.ris, Kavala ve Drama bele· etmiştir. 
~ .. ~isleri de komünist fırka • Bu teklif ile: Evvela, lngiltere 
4 llıeıısup oldukları ha'de böy tarafından yapılan teklif mucibin· 
Yolsuzluklarda bulunmadık • ce ve derhal imza edilmeğe hazır 
ı sözlerine ilave etmiştir. olmak iizere "kimya harbi,,; "büt-
Öğleden sonra başvekil, na • çelerin neşri,, ve "daimi bir silah-
~r heyetini içtimaa davet e • srzlanma komisyonu te!kili,, hak· 
.tk aeyahati hakkında kendile- kında protokollar hazırlanması; 
.. tenvir etmiş ve Makedonya :;aniyen: Londra ve Balkan misak-
11 Umumisi Mösyö Filip Ora _ larını muhtevi bulundukları ah

is İain istifa ar::usunda bulun • kumdan ilham alınarak, teslihatın 
ı· tı.ınu söyliycrek, yerine nafıa tahdit ve azaltılması hususunda 

.'reti miisle~arı P. Ça!dari:;in birinci ve umumi bir anlaşma im· 
ltıi görü~ülmüştür. Bu şekle gö za edilmesi için, umumi ve man

ı· ~tıareti yalnız Mösyö Ralis i· tıkavi anlaşmalar ile Avrupa pla· 
~edecektir. nına erişilmesi maksadiyle tetki· 

:<- • "" katta bulunacak siyasi bir komis· 
bun akşam meclisi meb'usan- yon teşkili; salisen: hu maksatla, 
~t\'airi intihabiycnin tayini ve silahsızlanma ve emniyet mesele
·~hatın ekseriyet usuliyle ya- sinin ameli bir tarzda tesviyesi 

aı hakkındaki kanun layiha i~i ile doğrudan doğruya alakadar 
ıı müzakeresine başlanmıştır. bulunan devletler ve devletler 
ıf· bata muharriri kanunu ha • grupları murahhaslarının iştiraki· 
i, k 

tadilini icap eden sebepleri le hususi bir omite teşkili vazife· 
~ birer teşrih etmiş, ve encü - sinin konferans bürosuna verilme· · 

ıç de tadilat yapılmaması hak • si ve bu komitenin devletlerden 
t , ~ akalliyette kalan meh'uslar her hangi birini mesaisinin şu ve· 

1 tıa. söz alan Mösyö Mazara • ya bu kısmına iştirake davet ede· 
~~~kadaşlarının noktai nazarı· bilmesi talep olunmaktadır. 
~lldafaa eylemiştir. Tevfik Rüştü Bey nutku söy-
~taretle devam eden bu mü· }erken Litvinof, Sir Con Saymon 

.ı t'e esnasında meb'uslar ara • M. Bartu, M. Norman Devis, kü-
'l şiddetli münakaşalar ol • çük itilafa ve Balkan anlaşmasına 
'•a.rniin müzakereyi ih1al ede mensup devletler murahhaslarının 
<lerecede nümayiş yaptığın • baş işaretleriyle bu nutku tasvip 

,., '\l<lolayı meclisi meb'usan reisi ettikleri görülüyordu. 
• .a.rı tahliye lüzumunu hisset· Türkiye hariciye vekilinin nut· 

~r. Gürültü yapan' ar arasın • ku çok şiddetle alkı!lanmıştır. 
d "kif edilerek isticvap olunan 

1
-

ı\tı birkaçının Vcnizelist ol . s· R A ı· . p . / • ır us a ımı arıste 
~rı k .. k . 'ı • . ve anunun muza eresı ı . . . 
•sin h }"fi t f d Parıs, 2 (A.A.) - Sovyet ılım 

ı! mu a ı er ara ın an . . . _ 
'tı t 1 • t d · · d h 1 heyetı reısı profesör Otto Sehmitt a ıma aıı-esm e are • . 
tderek .. ··1t·· k d ki dün Parıse muvasalat etmiştir. guru u çı ar ı nrı 

~tılın,1tır. Bin kadar komünist profesörü en-

1.ı Patırtıdan sonra da meclis ternasyonal havasiyle karşılamış· 
eratına devam eylemi§ ve lar ve az çok intizamsızlık vukuu· 
!>irinci kıraatinde 60 rey na sebep olmuılardır. Polis bu in

'l~f 
' ete kar§ı 108 reyle kabul 

~ilur. 

tizamsızhğı hadise çıkarılmasına 
meydan vermeksizin kolaylıkla 
teskin etmiştir. / 

ruşa, 

Kağıt ve mukavvadan başka 

maddeler üzerine tertip olunan 
ve umumi mahallere yapıştırılan 
veya asılan veyahut teşhir edilen 
ilanlar: 

Bir metre murabbaının yarısı 
veya bundan dun olanlar 15 ku • 
ruştan 30 kuruşa, 

Bir metre murabbamın yarısın· 
dan bir metreye kadar olanlara i
ki kuruştan 50 kuruşa, 

Bir metre murabbaından zi • · 
yade olanlar 150 kuruştan 300 
kurusa, mültezimine ilzamı havi 

4 • 

ita olunan tezkereler 20 kuruştan 
40 kurua§, 

Her türlü alım ve satımla icar 
ve isticara mütea11ik ihale karar· 
ları ihale bedeli üzerinden bin ku 
ruşta 10 paradan 30 paraya çıka· 
rılmıştır. 

lstidalara da fazla pul yapıştı· 
rılacağı hakkında bir şayia çık • 
mıştır.Bunun aslı yoktur.lstidalar 
eskisi gibi, 15 kuruşluk pul ya • 
pıştırılacaktır. Yalnız fazla ola • 
rak bir kuruş tayyare pulu yapış· 
tırılacaktır. 

Tütün ve müskirat bayileri el· 
lerinde bulunan malların yekunu· 
nu birer beyanname ile bildirme· 
ğe, buna göre maim vergisini ver· 
meye mecburdurlar. 

Beyanname kabul müddeti 
dün akşam nihayet bulmuştur. 

Bu beyannameler tasnif edildik • 

latanbul sinema sahipleri ile 
belediye arasında yeniden bir ih
tilaf çıkmıştır. lhtilafm esası, si
nemacıların yüzde on nispetinde
ki darülaceze vergisini vermeme • 
lerinden ileri gelmektedir. Evvel
ki gün sinemacılar toplanmışlar 

ve uzun müddet görüştükten son
ra bu \"ergiyi belediyeye verme • 
meye karar vermişlerdir. 1 

Bu mesele hakkında bu sabah 
sinemacılarla görüştük. işte söy • 
ledikleri: 

- Jstihlak vergisinden evvelce 
şikayette bulunmuıtuk. Sinema • ı 
cılardan bu sefer istihlak resmi 
alınması kaldırıldı, buna muka • 1 
bil yüzde on müdafaa vergisi kon j 
clu. Bundan başka kazanç vergisi 1 
de iradı gayri safilerin yüzde dok· 1 

sanına çıkarıldı. Hül~~metin tar • 
hettiği vergileri vermek boynu • 
muzun borcudur. Çünkü, mese?e 
memleket meselesidir. Bu vergi • 
!erden başka belediyeye geçen se· 
ne yüzde beş nispetinde belediye 
vergisi veriyorduk, Bu vergi de 
bir müddet ev\'el yüzde yedi bu
çuğa çıkarıldı. Ayrıca yüzde on 
nispetinde de darülaceze resmi 
vermekteyiz. Sinemacılar top1an· 
dı, neticede darülaceze resminin 
verilmesine karar verildi. Bu re • 
sim kanunla tarhedilmit bir vergi 
değildir, Meşrutiyetten evvel ve • 

ten s~nra inhis~r b~!n:'üdü.~lüğün· Sovyetler Japonlar 
ce, her semt bayılerı ıçın muracaat 

günleri tayin ~-dilecektir. Ala~a • la çarpışacaklar mı 
kadarlar, bugunlerde, 1 Hazıran· 
da ellerinde bulunan malın ver • -Baş taralı ı lncl .ayfada-

gisini, götürüp ödiyeceklerdir. Hadiseler mayısın 27 nci ve 28 
Dün, bayiler depolardan yeni al- nci günlerinde olmuş, Amur neh
dıkları tütün ve cigara ve müski _ ri üzerindeki Mançuri vapurları 
rat için, yeni resmi de vermişler· Sovyet hududuna tecavüz etmiş • 
dir. Kanundaki sarahat mucibin. lerdir. 27 mayısta Sovyet hudut 
ce, paket ve şişelerden alınacak muhafızları bir Mançuri vapuru· 
vergi inhisar resmi ile birlikte nun Sovyet sahiline altı metreye 
ayni usul dairesinde tahsil olun • kadar yaklaştığını görerek ateş 
maktadır. Yeni pullar tevzi edil • açmıılar, vapur bunun üzerine 
dikten sonra, fabrika ve imalat • Sahaline doğru uzaklaşmıştır. Er· 
hanelerde yapıştırılacaktır. tesi günü başka bir Mançuri va· 

Şimdilik elde mevcut tütünle· puru Sovyet arazisi dahilinde bu 
re pul yapı§hrmak mümkün ol • lunan Zeia ırmağına girerek iler
madığmdan, paketler üzerine ver lemeye başlamış, nöbetçiler ha -
ginin miktarı yazılıncaya kadar vaya ateş ederek vapura geri dön 
vergi. mevcut maUarm satış bede· mesini ihtar etmişlerdir. 
line ilave edilerek tahsil edilecek· Fakat vapur buna rağmen yo· 
tir. Bu hususta kanunda bir mad· luna devam edince nöbetçiler 
de vardır. Bedeli 25 kuruş ve da· doğrudan doğruya vapura ateş aç 
ha yukarıya olanlara da bir kuruş mı~ ar, Mançuri vapuru bu vazi • 
ilave edilecektir. yet karşısında Sahaline dönmüt • 

İç kil erden alınacak resim de tür_. _ _,,...~==--"':':==-:-":'===-,..--
25 santilitreye kadar olan şişe • - bi bulunan mükellefler, ellerin • 
lerden bir kuruş, ve 25 santilitre deki un ve undan mamul mevad • 
ve fazlası için de iki kuruş alına· dın miktarını gösteren beyanna • 
caktır. meleri evvelsi gece yarısına kadar 

istihlak vergisi kanunu muci • maliye şubelerine tevdi etmisler 
hince kahve, çay, kauçuk, cam, di. Fakat yapılan tetkikat, mükel
kağıt, deri mamulatı, pamuk ip • leflerden pek çoğunun müraca -
likleri, yün ipliği, yünlü mensu • ata imkan bulamadıklarını gös · 
cat ve diğer muhtelif eşya mem· terdiği için, beyanname kabulü 
lekele ithal edilirken veya mem • hakkında tayin edilen mühlet u • 
leket dahilinde istihsal ve imal • zatılmış, dün de maliye şubelerin· 
lerinde muhtelif nispetlerde ver· de beyanname'er kabul edilmiştir. 
giye tabidirler. Fabrika ve imalat Makarna, şehriye, irmik ve 
haneler, müesseseler kanunun neş bisküi gibi undan mamul madde • 
rinden itibaren 48 saat zarfında ler, dünden itibaren bu mevaddı 
eJlerinde bulunan stok malların 1 damga pulu yapıştırmıya başla -
mevcudunu maliye tahakkuk dai-I mı~ardır. Bugün ve yarın, yapı • 
relerine birer beyanname ile bil • lacak teftişlerde bu mevz dclr pul
dirmeye mecburdurlar. suz satanlar hakkında takibat ya 

Buğdayı koruma vergisine ta- pılacaktır. 

rilmiş bir irade hükmü ile alını • 
yordu. Biz de darülacezeye bir 
muavenet olsun diye bu resmi ve· 
riyorduk. Hükumetin vergilerini 
vermemek ,sinemaları kapama • 
dansa, bir ianeden başka bir şey 
olmıyan darülaceze resmini ver· 
memek kararlaıtı.,, 

Diğer taraftan darülaceze mü· 
dürlüğüne telefon ettik. Şu cevap 
verildi: 
"- Sinemacıların böyle bir 

kararından haberdar olduk. Da • 
ha bize resmi hiçbir müracaat ya 
pılmadı. Biletler bizde damgala • 
nırken hem belediye vergisini ve 
hem darülaceze resmini alırız. 
Böyle bir damgalama esnasında 

darülaceze hissesi verilmezse key 
fiyetten derhal belediye reislik 
makamını haberdar ederiz. Ka -
çak bilet işlenirse onu ayrıca za • 
bıt varakası ile tesbit ederiz. Ya· • 
pılacak işi belediye reislik maka-
mı bilir.,, 

Belediye reisi muavini Hamit 
beye telefon ettik. Dedi ki: 

- Darülaceze resmi yüzde on· 
dur ve bu resim kanun mahiye • 
tinde nizamnameye müstenittir. 
Kanuni bir resim olan darülace
ze hissesinin verilmesi lazımdır. 
Verilmezse kanuni şekilde tahsil 
eder, icabında sinemaları kapalı· 
rız. 

kocasını öldüren 
kadın 
-Ust tarıltı 5 inci aayfac1a-

bu iti tamamlamak istiyordum. 
Boynundaki kayişi o kadar çok 
sıkmışım ki .. Zavallı kocamın bir
denbire boğulduğunu ve demir gi
bi kuvvetli kollarının yanma sark· 
tığını hayretle gördüm. 

Mis Betty kocasını hoğduğun· 

dan çok müteessir. Kendisini zi~ 

yarete gelen sinema rejisörünü ve 

diğer aşıklarının ziyaretini kabul 

etmemiştir. 

Mis Betty: 

- Kocamı sevdiğimi ve onun 
çok temiz kalpli bir erkek olduğu 
nu şimdi anlıyorum. 

Diyerek, kocasını boğduğundan 
dolayı duyduğu vicdan azabını Ö· 

lünciye kadar çekeceğini ve kendi 
:kendinden nefret ettiğini söyle· 
mektedir. 

Garip bir kadın ruhu! 
............................................. 

Times'in fikri 
Londra, 2 (A.A.) - Times ga· 

zetesi, M. Ruzveltin borçlara dair 
ol.-n beyannamesi hakkrnda tefsi· 

ratta bulunarak, Amerika gümrük 
tarifeleri borçluyu tediye imkanın 

dan mahrum bıraktığı müddetçe, 
Amerikanın tediye için onları taz· 

yik etmesi mantıki değildir, diyor. 

Manchester Guardiyan gazete
si <le, Amerikayı realist bir tarzı 

tesviyeye mecbur etmek için ye· 

gane ç.arenin tediyatı tatil etmek 
olduğunu teyit zamanı gelip gel

mediğini sormaktadır. 
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adeniz Korsanları 
Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL 
3·6·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: a!:J Ge~en kı ımların hulasası 

Ali baba, !stanbulla Rusya, iki 
memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşğuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada lstanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkas
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona • 
ğmda (Fatma) isminde bir Gürcü kı
zını kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiş -
tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
1stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

Geçen kısımlar1n hulasası 
Mütarekeden sonra 1stanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler lehinde çalı -
şan Fatma Nüzhetle tanışıyor ve o -
nunla beraber yaşıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv • 
vetlcrc çalışan Feridun Bey Pantik -
yan tarafından takip ettirilmektedır. 

Bulagristan Sosyalist fırkası 
erkanından (Dragyef) ve (Niko
laycf) Türk Sosy:ıli&t fırkası ile 
tesisi münasebat eylemek vazife • 
siyle lstanbula müteveccihen ha • 
reket etmek üzeredirler. (Henüz 
lstanbula gelmediklerini tahkik 
ettim.) 

Ankara hükumeti tarafından 
Sofyada bulundurulmakta olan 
Büyük Millet Meclisi azasından 

Cevat beyle Arnavutluk hükUmeti 
hazırasmdan murahhas olarak 
Sofyaya geldiği rivayet olunan 
ve isminin Tiranlı Süleyman F eh· 
mi Bey olduğu anla§ılan bir zatın 
'Rafi müzakerelerde bulundukları 
söylenmektedir. 

:t- İngiliz mahafilinde Yunanlı· 

1arm !zmirde bir Çerkes fırkası 
teşkiline uğraştıkları söyleniyor. 
Teşkilatın bunu "Şapsih,, kabilesi 
rüesasından Muıa Bey namında 
bir Çerkes deruhte etmiş. Şimdiye 
kadar bu teşkilata "Abaza, Kaber· 
tay, Şapsih,, kabailinden altı bin 
kişiden faz lası dahil olmuş. Yunan 
Jılar bunlara fazla miktarda maaf 
veriyormu~. Yalnız bunların cep
heye bir fırka halinde aevkedil-

rnesinde bazı mahzurlar tasavvur 
edilmiş ve bu yüzden tabur tabur 
diğer fırkalara tevzi edilmiye bat· 
]anmışlar. Bu suretle de teşkil olu
nan taburlardan • dördü cephede 
bulunan muhtelif fırkalar emrine 
verilmiş. 

lzmirdc Çerkeslerden jandarme 
da kaydediyorlannıı. 

Yunanlılar, Ali Bey namında 

Tiirk ordusuna mensup bir Çerkes 
Jcaymakamın Yunanlılar aleyhine 
Çcrkcsler üzerinde bir tesir yap
mak üzere lzmire geleceğini ha
ber almış. Bu sebepten son derece 
rnlileyakkız bulunuyorlarmış. 

İzmirde; sabık düyunu Osmani· 
ye memurlarından Hipokrat, Za
haryndfo, Eşref, Muhiddin ve Ha
fız Hü eyin nam kimseler Yunan 
zabıtai hafiyesine memur edilmiş-

Geçen kımmların hulasa ı 

.Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Öd ipin f eta
kctine uğnyacağını haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine :Qe söyliycceğini şaşınyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmı§tır. Edip, 
arkadaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Aliye Hanım isminde tanıdığı bir 
kadının evine gitmi§tir. Kafaları du
manladıktan sonra Osman Beyi de 
çağnyorlar. 

ler. İzmir ve havaliıinde asker he
men hiç yok gibiymiş. Delilim bu 
malumatı İzmir pasaport İngiliz 
konlrolluğunda tercümanken ls
tanbula tepdili memuriyet ettiri
len bir dostundan almıf. Mevsuk 
olduğuna kanaati vardır. Bu ter· 
cümarun tayin olunacağı daireden 
de malumat ahzı bizim için kabil 
olacağım da delilim söylüyor. 

1f. Askerle dolu dört Yunan nak
liye vapurunun dün Karadenize 
çıktığı mahafili malumede kat'iy
yetle deveran ediyordu. Gene bir 
ihraç hareketinden bahsolunuyor. 

;y. Geçen Cuma günü akşam üze
ri saat sekizi çeyrek geçe Pantik
yanın yazıhanesine üstü başı ol
dukça muntazam dört kişi gelir. 
Pantikyan bunları ta merdiven ba
§ından kartılar ve pek ziyade ıhür
met ve riayet ederek kendi odası· 
na kabul eder. Vaktin geç olması 
dolayısile dairede yalnız delilim 
bulunuyormuş. Pantikyan iş oldu
ğunu söyliferek kendisinden mü
saade almadan gitmemesini ten
bih etmiş. Saat dokuzda (Kapiten 
Gordon) da gelmiş. Gece saat on 
bire kadar hafi görüşmüşler. On 
birden sonra Pantikyan delilimi 
ve dört adamı beraberine alarak 
mektebi harbiyeye; erkanı harbi
ye dairesine gitmi§ler. Orada mu
vakkaten istihbarat emrinde bu
lunan (Kapiten Moris) i kendile-

- Gelemem, Rüstem... Sabah 
oluyor. Paşa uyanık. Vekilharç 
nerde ise kalkar. Yakalanırsak ... 

Rüstem sert bir tavırla bağırdı: 
- Şimdiye kadar yakalanaca

ğından korkmuyordun ! Daha sa • 
baha hayli vakit var. Haydi in a
şağı! 

Hatice, Rüstemin yüksek sesle 
konuşmağa başladığını görünce 
bahçeye inmeğe karar vermi§tİ. 

- Geliyorum... Bekle! 
Diyerek pencereden çekildi. 
Ve biraz sonra yalının bahçe ka 

pısını açarak Rüstemin yanına gel 
di. 

Çerkes kızı Rüstemin o güne ka 
dar böyle hiddetli halini görme· 

mişti. 
- Ne oluyorsun Rüstem? Ner· 

de ise sabah olacak. Bu vakte ka
dar nerde idin? 

Diyerek boynuna sarılmak iıte· 

di. 
rine intizar eder bir veziyette bul- ıııanııımumıııııtmauııınııınmuınııuıııuıuııuuıunıııaıııuuıumı~ıtııqıııuıaıınuıınw 

nıuılar. Delilim burada bu dört müddet Diyarbekir ve Cızre ta· 
zatla Moris arasında tercümanlık raflarında bir çok memuriyelerde 
etmİ§. bulunmu§. 

Bu dört adamdan biri Hamit 
Nusret Efendi imiş. Bu uzunca 
boylu siyah saç ve bıyıklı çenesin
de kıllı bir ben bulunan biriymi§. 
V aktile Musulda Belediye ve mec
lisi idare kitabetlerinde, Revandiz 
tapu kitabetinde bulunmuş. Bir bu 
çuk senedenberi de lstanbulda i
mıf. 

Diğeri; Seyit Ahmet namında 
kısa boylu kumralca bir adammış. 
Van taraflarında nahiye müdiri
yetlerinde bulunmu§. Lisanı Kür
de pek ziyade benziyormu§. 

Üçüncüsü, lbrahim Hulusu na
mında uzunca boylu gayet uzun 
ve siyah saçlı, kırpık bıyıklı diğer
lerine nazaran daha centilmen ta
vurlu bir adammış. Bu da uzun 

Tefrika rto.22 
3. 6. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
rt:lkıli (VA·NO) 

Osman Bey, arkadaşının elini 
avuçları arasına aldı . 

Fakat, Aliye, onun gözlerinir: 
çok fena bir ışıkla parlayıp söndü
ğünü gördü: 

"-Bu adam Edibi herhalde iz. 
mire hayırlı bir iş için götürmek 
istemiyor!,, diye düşündü. 

Osman Bey, devam ediyordu: • 

- Benim, Menemende bir çift
liğim var ... Orada otururuz .. , Os
man Bey çiftliği derler ... Yoğurdi
le yemişlerile meşhurdur ... Sonra, 
canım inzivadan sıkıldıkça lzmire 
ineriz, oranın yosmalarile bir a· 
lem ya§arız ki,.;r ,....... 

Edip: 

Dördüncüsü: Süleyman namın· 
da uzun boylu, yassı burunlu, u· 
zun kumral b.ıyıklı, dişlerinin ek
serisinden mahrum bir adammış. 
Bu Ayintap jandarmasında ba§Ça· 
vuş olarak bulunmuş. 

Kapiten Moris, dördünün de i
sim ve hüviyyetlerini ve §İmdiye 
kadar ne ile meşgul olduklarını, 

memleketlerindeki derecei itibar· 
lannı hükumeti Osmaniye idare· 
sinden memnun olup olmadıkla· 
rını İngilizlere karşı ne his besle
diklerini ayrı ayrı sormu' ve mu· 
vaf ık cevaplar aldıktan sonra: 

- Pantikyanm size izah eyle· 
diği vazifeyi kabul ediyor musu· 
nuz? 

(Devamı var) 

- Mutlaka, yarın, bankadaki 
bütün eshamımı lzmir bankasına 
nakletmeli ve gitmeliyim ... -diye 
sarhoş sarhoş ba,ını sallıyordu. 

- Evet, evet .•. Mutlak yarın ... 
Osman Bey, muznfferane ayağa 

kalktı. 

- Demek ki, çok istırap duyu· 
yorsun? ... Vah kardeşim vah ... 

- Evet, çok istırap duyuyo-
rum .•• 

Dostça omuzunu okşadı ..• 

Fal<at, genç kadın, o hainane 
alevin Osman Beyin gözlerinde 
bir daha yanıp söndüğünü gördü. 

• 
Büyük vapur, Marmarada iler· 

fiyordu. 

Güvertede, iki erkek ve iki ka
dın karşı karşıya idiler ... 

Kadınlar, aralarında, bir moda 
bahsi açmış, konuşuyorlardı. 

Erkekler, bununla alakadar 0 • 

Iur mu ya? ... Onlar da, kendi ara-

MüeJlifi: ishak FERDi 
Rüstem burnundan soluyordu. , 

Karanlıkta seçilen gözleri ate§ gi
bi parıldıyordu. 

- Nerde miydim? dedi. Ak-
şamdan beri ıeni seyrediyorum. 
Paşa ile adi bir kadın gibi cilvele
şiyordun ! UtUanmaz kahpe .... Bir 
de bana küçük hanımın yanında 

olduğunu söylüyorsun değil mi? 
Hatice birdenbire titriyerek ge· 

riye çekilmek istedi. 

- iftira! .. Evham ... Ben küçük 
hanımın yanındaydım. Sen kıs
kançlıkla ne Göylediğini bilmiyor
sun, Rüıte.m ! 

Rüstem, Haticenin bileklerin
den yakaladı: 

- Gözümle gördüm.. Kaç aa
attenberi §U duvarın üstündeki 
yan penceredn sizi seyrediyor • 
dum ! O pintinin karısı olmak için 
bir batkaıının ölümüne razı ol
muştun! Şimdi ne çabuk inkar e· 
diyorsun, alçak! Hepsini djnle
dim ..• 

Rüstem, bu sözleri söylerken 
mütemadiyen genç kızın yüzüne 
tükürüyordu. 

Hatice ağlamağa baıladı: 
yan pencereden ıizi seyrediyor· 
tem! dedi. Ben dünyadn senden 
başka erkek sevemem. 

Rüstem hiddetle bağırdı: 

- O halde o beyni sulamnı§ a· 
damla neden evlenmek istiyor
sun? 

- Patanın benimle evlenmek 
niyetinde olduğunu bilmiyordum. 
Bana dütüncelerini açıkça ıöyle
yince müıkül vaziyette kaldım. 
Ona güçlükler gösterdim .. Küçük 
hanımın evden uzaklaştırılması • 
nı teklif ettim. Her şeyi kabul 
etti. Halbuki ben onun küçük kı
zını çok sevdiğini ve kendisinden 
bir gün bile ayrılamıyacağını zan· 
nediyordum. 

Rüstem sustu .. Tereddüt ve ka
rarsızlık içinde, ne yapacağını, ne 
söyliyeceğini bilmiyordu. 

Hatice acaba doğru mu ıöylü
yordu? 

Rüstem, dimağında kıvrılıp ka
lan bu endişeden kolay kolay ııy
rılamıyordu. 

Haticenin dedikleri belki de 
doğruydu. 

Efendisine hoı görünmek için, 
her teklifine peki derneğe mecbur 

luınd;-bir muhavere tutturmuş
lardı. 

ihtiyarı: 

- Bak, ne iyi oldu da sözümü 
dinledin ... diyordu. 

- Evet, Allah razi olsun siz
den ... Beni İstanbuldan uznkiaş-
tırdınız ... 

- Şimdi artık, kalbinin rahat· 
ladığını hiaaediyor musun? 

-Çok .... 

- Öyleyse memnunsun? .. 
- Elbette. Nedemezsiniz. Mem 

nun olrnazmıyım hic. Dünyaya ye· 
niden doğmuş gibiyim ... Ne garip 
his, Osman Bey ... insan, annesi • 
nin yanına giderken, ona kavu -
şacağı zaman, ancak bu kadar se -
vinebilir ... Halbuki, ben, uzakla • 
§ırken seviniyorum ... 

- E ... Mukadderat ... Artık bun 
ları düıünme de aklını hal ve is
tikbal ile yor ... Bak, göreceksin, 
İzmirde nasıl eğleneceksin, Edip .. 

Sesini alçalttı. Kadınların mu • 

kalını§ gibl davranan Haticeyi de' 
nemek güç bir it değildi. 

Rü&tem sordu: 
B . h-ı- . ,, - enı a a ıevıyor muıun · 

- Bunu sormağa lüzum var 111' 
Rüstem? Ben seni ıevmeıem, her 
gece pencerede saatlerce ıeni be~ 
ler miyim? 

- Seninle evlenmeğe karı! 
verdim. o halde haydi yürü .. se
ni bu gece kaçıracağım! 

Hatice tereddüt gösterdi: , 
- Hemen §İmdi mi kaçacağı•· 
- Evet ... Ben bir daha bu tt' 

raflara gelemem .. 
- Peki .. O halde gidip bo~· 

mı alayım .. Biliyorsun ki pa~ 
bana verdiği bütün mücevherltf 
odamdadır! 

Rüstem, o günlerde çok pır'' 
sız olduğu için, Haticenin müclr 
herlerini de birlikte almasına ısııl' 
vafakat etmişti. 1 

- Peki, dedi, burada bekli!°' 
rum. Haydi çabuk git.. Bohç•~ 
pencereden aıağıya at .. Kayık tJ' 
hilde bizi bekliyor. 

Hatice, yılan gibi, karanlık)~ 
dan süzülerek gitti. d 
Rüstemin hiddeti geç.mitti. Kel\ 
kendine: 

- Haticenin mücevherleri iti' 
me yarıyacak. Nasıl olıa bir yerd' 
küçük bir ev bulup Haticeyi orad' 
kaparım. Ötesi kolay .. 

Diyerek ağacın dibinde sindi, 
Bekledi .. 

Aradan uzun dakikalar g 

mişti. 
Hatice meydanda yo • 

Rüstem sabırsızlanmağa b•t\s' 
miıti. 

. de~ 
Ortalık ağarıyordu.. Denıı 

balıkçıların sesleri ititiliyord.\I• t'1 
Rüstem pencereye ufak bır 

attı .. 

Cevap yok! 
Bir ta, daha .• 
Gene ıcs yok. 
Rüstem: 

• J 
- Tuhaf §ey .. ! Hatice bel'l1 

mi atlattı? 
Diye mırıldandı .. 

( 
Y av atça pencerenin dibine 1 

kuldu: 
- Hatice .. Hatice .. 
Hatice meydanda yoktu. ~ 

Rüstemin batındaki saçlar d 
dik olmuştu. 

- (De~ 
havcrelerine dalmıt olduğunıı. 
kendilerini işitmiyeceğine et"fl

1 

yet hasıl edince ilave etti: ~ 
- Bir şarkı vardır, bilir J11İf 

Edip bey ... 
Anasını sen al.. .. 
Kizini da ben.... • 
''işte, biz de öyle yapahJ11•',, 

iki hanımdan anasını ıen 2Llıı1 ~ 
ım, kızını ben ... Çünkü, benı ' 
den yaşlıyım ... 

Edip, alay etti: 
-Ay, neden o?.-:.. ~ 
- Neden olacak. .. Deınind' 

beri, genç kızla meşgul old\J~ 
görüyorum ... Halbuki, adet st 
dır, biliyor musun? ... 

- Nasıldır? 
- Birerkekle bir kadınıtı 

dıf' muu yaşı altmış bet olmalı 
- ?. 

M J ~ • • datci - ese a, yırmı yaıın 
1 

erkek, umumiyetle kırk bet 1 ~ 
daki bir kadından hoşlanır·· 
buki, yaşı ilerledikçe, inıatJ <1 

(Devanı' 



3 Haziran 1934 

Muhterem 
Halkımıza 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tarafın
dan halka sahlacak tütün ve müskirat mamulatından 
ahn mağa başlanılan müdafaa vergiJerinin miktarı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

1 - fi'ia t i 25 kuruş ve daha yukarı olan 20 sigaralık 
· veya 20 - 25 gramlık tütün, enfiye, tönbeki ve pipo tü

tününiin beher paketinden bir kuruş, fiati 25 kuruştan 
a~a~l'r olanların beher paketinden yirmi para. 

2 - 10 sigaralık paketlerden verginin yarısı ve 
yiizlük l>akctlerden beş misli alınır. 

:3 - Puroların, tanesi 25 kuruş ve daha yukarı o
!an larınm beherinden bir kuruş, 25 kuruştan aşağı o
lıınlarmm beherinden yirmi para. 

4 - Rakı, votka. konyak, vermut, likörlerin 25 
sa nıilit r ""lik ve daha büyiik şişelerinden şişe başına 
2 k11ru., . 2:) santilitreden küçük ~işe başına l kuruş. 

El Hir=ı arın beher şişesinden 1 kuruş. 
G - Fıcı icindc satılan biraların beher litresinden . . . 

2 ·uru~. 

i A<:ıli veya ka11alı her ne kap içinde olursa ol
·un şara ;>ların beher litresinden 1 kuruş. 

8 - Sarnı>anya, cin ve viskilerin beher şişesinden 
2:1 kuruş. 

Bu vergilerin, paketlerin ve şişelerin etiketleri üze
rinde gö~terilinciye kadar bayiler tarafından satış be
uellerine ilaveten alınacağı halkımızca malum olmak 
iizere ilun olunur. (2947) 

HABl~ 11 , .. ·············-····· ... ·-··········· .... ··········· .. ·······························----····----.... , ··········ş;t;;ı;;;i~i;;-;·~-ğü;·;i···;;···;;;ı····;·;h-;·iu-;;.-;~ .... --. 
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Münir Nurettin Bey 
FE. 71 Bu Yıı.z Geçen Günlerimiz 

Uşak Şarkı 

Gine Kalbim 

:: Kız ~atma H. :: 

1 
i! Okuyucular: Agyazar Ef. Hafız Yaıar Ef. İi 
li! Saz heyeti: Kemani Nubar, Kemini Demir Ali, Piyanist U 

ı ii Anjel, Udi l'lı'ltrlı l b ra'ıim , K1arnet Ramazan H 
i! F i K R i Y E H A rt 1 M Si .. .. 
::::::::::::::;::::ı:::::=::=:=:::::: c:::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::ın::mnın:::=c-J 

Hü'Zzam Şarkı ----· Nereden Sevdim 
Kürdili Hicazkar Şarkı 

FE 73 Bir Kış Gecesi Şişlide Kaldmı 
Nehavent Şarkı 

Şefak Saçlar 
FE 74 Suzinak Şarkı 
Yandım Eminem 

Ömrüm Seni Sevmekle 
FE 75 Hüzzam Şarkı 

Heybeli Şarkm 
---

-

Koklaıam Saçlarını 

Nehavent Şarkı 
FE Deli Göynüm 

Neveser Şarkı 

-
-- Kimyager --.. 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar
fıaında İzzet Bey Hanı 60 

Glandokratin 
ADEMi iKTiDARA, ıafi· 

yeti umumiyeye vo asabi buh· 
ranlara karşı, methur Prof. 
Brovvn Sequ ard ve Şteinah'ın 
ketfidir. Eczanelerde 200 ku· 
ruşa satılır. Deposu: lstanbul 
Zaman ecza deposu 16837 

Hanım Efendilere: 
Yazlık hasır şapkalarımıza başladık. 1 eşrif 

edecek hanımlar her hususta memnun kala

caklardır . Çünkü ·en son model ve çok ucuz 

bir fiyat ile alacaklar ve Beyoğluna kadar 

ihtiyar edecekleri zahnıetten dahi kurtulmuş 

olacaklardır. 

Mütahassıs madmazel emirlerine amadedir 

Her türlii tamir işleri dahi yapılıyor. 

Anadolu 

Mısırlı oğlu 

şapka fabrikası 

han altında. 

Y enipostane sıras~ 

Tt:J Q KiVE 

Z 1 R~.LiT 
BANKA51 

Os: Hukuk Hakimliğinden: ı 

Beyna H. tarafından Kocası 1 

Sultan Çiftliğinde Enver Efendi 
abyhine açtığı boşanma davası-

İstanbul ikinci İcra memurlu- .._ __ , __________ • 

ğundan: Satılık irat 

nın tahkikat günü tebligata rağ
men gelmediğinden gıyaben icra 

kılman tahkikat esnasında müd
c!eiyer.in ~ahitleri istima ve Enver 

Efendi ile karısı arasında geçim
sizlik olduğuna ve iki sene evvel 
ı~arı:;ı annesi evine götürüp bir 
daha aramadığına şahadet etmiş 
,.e bu şahadetten bahisle muame
lei gıyap kararı tebliğine karar 
Yerilmiş ve tahkikat 23 - 6 -934 
Cumartesi !aat 1 O a talik kılınmış 
olduğundan işbu şahadete karşı 

15 gün zarfında itiraz etmediği su 
rette şahadeti mezkureyi kabul et 
ıniş addile kanuni muamele ifa ve 
bir daha mahkemeye kabul edil· 
nıeyeceğine dair gıyap kararı 

nıahkeme divanhanesine talik kı· 
lınmı~ olduğundan malumu olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (2492) 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi Galatada altında üç dükkanı 
mukarrer Oklant markalı ve üze- bulunan on üç odalı kargir bina 
ri Alüminyom boyalı bir adet spor ıatıhktır. Galata rıhtımında Sela· 
otomobili mukaddema dairemizin nik kıraathanesinde Sabita Efen • 
930 - 5635 numaralı doıyasile diye müracaat (2386) 
Taksimde Cümhuriyet apartmanı -------------
1 ZAYi - 1875 numaralı ehli-

a tında Doç acentası Kemal Halil 
Beyin 500 lira alacağından dola- yetnamemi zayi ettim. yenisini a-

alacağımdan eskisinin hükmü ol
yı haczedilmiş ise de şimdiye ka-
d madığını ilan ederim. (2413) 
ar bir muamele yapılmadığı ve 

bu kere mezkur otomobil garaj ki- Kasımpaşada sandalcı Ahmet 

rasından dolayı Tophane garajı 

müsteciri İsmail Hakkı Bey tara· 
f ından haczettirilmiş olup birinci 
alacaklısı vekiline 3 günlük ihbar 
gönderildiği halde daireyi icraya 
müracaat etmediğinden mezkUr 
otomobil 7 - 6 - 934 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 9 
dan 1 O a kadar Tophane lskele 
caddesinde Tophane garajı önün
de birinci açık arttırma suretile sa 
tılacağından taliplerin ayni gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak 

HABER 
Akşam Postası 

lST ANBUL AN .. 
KARA CADDESi 

idarehanesi: 

Telgraf Adresi: tSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 288'12 ldare: 21370 

r-- ' ABOrtE ŞERAiTi 
1 S 8 12 aylık 

Türkiye: 120 830 660 12GO :ıu,. 

Ernebl: 150 4t~ 810 1610 

ILAn TARiFESi 
İstanbul 6 ncı hukuk hakimliğin memuruna müracaatları ilan olu-

den: nur. (118) 

Ticaret UAnlıırınm satm 12.~o 
R('llml UAnlar 10 kuruştur. 

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

H:ımiyet Hanım tarafından ko- ilanen tebliğine karar verilmiş ve Sahibi: HASAN RASiM 
cası GaJatada merkez rıhtım ha- mahkeme günü olarak 27 - 6 - Ne§riyat müdürü M. Gayur 

Basıldı~ı yer: (VA.KIT) l\lııtbaa!llı 

runda be§İnci katta 14 numaralı 934 Çarşamba günü saat 10 dört- '!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I 
J•azıhanede avukat Ahmet Rem· te tayin ve bu bapta imli kılman =--

zi Bey nezdinde sakin Yusuf Ke- davetiye varakası mahkeme di-
llan Efendi aleyhine açılan boşan vanhanesine talik kılınmış oldu
tna davasında mumaileyhin ika- ğundan keyfiyet tebliğ makamına 
tnetgıihınm meçhuliyetine binaen kaim olmak üzere ilan olu-
davetiyenin on beş gün müddetle nur. (2494) 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
i•im . . . .. . • . . 

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

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-bDbQ 

lııtanbul İkinci İcra Memurlu- Altıncı icradan: 

ğundan: Bir borçtan dolayı tahtı haczt: 
alınmış 3 adet Anadolu halı Sec-

Mahcuz ve paraya çevrilecek cadesi 5 - 6 - 934 tarihine mü· 
koltuk, kanape, halı, büfe, masa, sadif Salı günü saat ila 11 e kadar 
i,kemle, avize, perde, karyola, ko- açık arttırma ile Beyoğlunda Çat· 
modin, tuvalet ve saire ev eşya- ma Mescit Akarca sokak 41 numa 

sı 6 - 6 - 1934 tarihin~ müsa- ralı Krespi apa.rtımanının 5 numa

dif Çarşamba günü sabahı saat 9 ralı dairesinde paraya çevrilecek
dan itibaren Taksimde Gümüşsu· tir. Taliplerin mezkur günde ve 

mahallim~e hazır bulunmaları ilan 
yunda Gümüşsuyu caddesinde 23 ( 1 O") olunur. ~ 
numaralı hanenin kapısı önünde 

açık arttırma ile satılacağından ıpıı-.. •G-o•.•z•H•e•k•i•m•i•••• 
talip!erin mahallinde hazır bulu-
nacak memuruna 1934-1246 dos Dr. Süleyman Şükrü 
ya numarasile müracaatları ilan 
olunur. (150) 

Babı :lli, Ankara cadJes1 i'\o. 60 
Telefon ; ~256 5 

lflıtııııı ıuunıı ı u.m ııırrııınmunı ırımınuııttııım ııınıııın ııınıııını ı ııımı11111111uıııı11111111Hu11ııın11111111nı111ınınuutm•t•mınnnınnnnımu111mmurmuıullillunmmut111muUMU1nmıu1ttHı#fmVtnnmııtnıır .. 111• "ııwnntwun••ıtttn1ııaııt111111unrnwı"""""""'"uımrnnu111ıuuınnı11uuıınu11Mmıtıı11mınmmunnınnmmıımı nv1111rrm11 mıı ımnm ımımrnmmnıımıumı ıı ıunnmnmmttt ı ıııı nmmıuııı ıınonnııum11ntı1KU1tttıKUtı11-

Sülalesini imha eder. Öldükten ıonra katiyyeu kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müeuir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe r.ürülerek fareler tatlılıkla· ve severek yerler. 25 kuru§tur. Fare zebirinin bufday 
tıevileri de çıkmı,tır. Macun ile birlikte buğdşy zehirinden farelerin bulunduklar mahalle ıerpilirıe ftı1relerin ve aıçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve silsilelerinden eser kalmaz. 25 kuru§tur. Tak· 
litıerinden ıakınınız. Far Hasan markasına dikkat. 



Naf ıada mühim değişik
likler oldu. Vilayet mü

hendisleri yenilendi 

HABER'in DENiZ 
GEZİNTİSİ 

.. . 

Caz 
acesaz 

t~alova ve 
Büqükde

rede 
gezinti, 

sabah saat 
8,05den 

gece 
l}arıma 

kadar 
durmadan 
eğlence 

Havai fişekler, el 
mehtabı, çargıf e
lek, Romakandili 

:: :-..._.._. ............. ::::::===: ... .::::::::::::: .. .. .. .. 
:: Diş Tabibi :: :: :: .. .. 
ı: .. 

~~ Halit Galip !! 
i! Istanbul ve Müoih üniversite· g 
i~ ferinden diplomalı ~i - -g f epcbaşı Necip ap 3 Birinci kat No 2ii 

gezintisini yapacağı 

,--------------, PROGRAM 
8,05 Köprü 
8,35 Oıküdar [*] 
8,55 Kadıköy 

9,50 Büyükada 
11,20 Yalova 
18,00 Y Rlova (hareket) 
19,30 Büyükada 
20.20 Kadıköy 
20,40 Köprü 
21,50 Büyükdere 
22,45 Büyükdereden 
23,00 Beykoz 
23, 10 Y eniköy 
23.25 Ka~hca 
23.35 Anadolu hi,ar 
23.50 Arnav11tköy 
24.00 <:env.elköy 
24.20 Ü•küdar 
24.35 Kö.,rü 

[• ] B,.c;\kt.astan 8. t 5 te tJı::kü· 
dara harchet eden ııapurdan 

aktarma a.lmacaktrr. 

Yalovadan bir manzara 

Mü~takil 
Kiralık Ev 

iki odadır. 
Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 

1 

Bltl§lğlndekl 7 yahut karşısınd:ı.kl 4 numara · 
ya rullracaat. g [Majestik lokantası üstünde) SS .. .. ---------------

~~ Hergün 10 • 20 ye kadar ii .. .. .. .. 
ı: :::::::ı ::::::::::: :: :: :: :: :: :::::: ::::::::::::::::::::: :: 

ZAYi - 1128 numaralı tekaüt 
maatımı alırken kullandığım mü· 

$ MEAi< 54 

KALAMIŞ vapi.lru 

Caz 
Tokatligan otelinin 

caz heyetidir. 

Biletler 
Davet/ilerimizin 

yanlarında getirecek
leri arkadaşları ıçın 

80 kuruş. Lüks mevki 
biletleri: 

150. 
Bilet sahşı 5 

haziran tarihinde 
nihayet bulacak. 

Vapurda büfe var
dır. 

Yalova kayma -
kam/ığı H A B E R 
okuyucularının Ya/o
vaya ucuzca çıkmala
rını temin etmiştir. 

Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
T ifo ve Paratifo hastalıklarına tutul. 

mamak içia tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Her eczane ve 
ecza de olarında bulunur. (l 62i0) ---hürümü zayi ettim. Yenisin yaptı· 
racağımdan eakiıinin hükmü ol· 
madığmı ilan ederim. (2506) 

Ni,antaıında Meşrutiyet ınahal
lesinde 13 numarada mütekait 
yüzbatı Mustafa , 

KUPOft 

149 
3·8·1834 

Iran bütçesi artık mun· 
1. l ı 1 1 ı 11 ' "1111 1 

tazam bir şekil aldı 
1934 senesi bütçesi varidatının 621 

milyon riyale baliğ olacağı tahmin 
edilmektedir 

Pehlevi Hazretlerinin en büyük mu· 
vaffakıyetlerinden bjri lranm timdiye 
kadar mahrum olduğu bir muntazam 
bütçeyi temin etmeıi olmuıtur. 

1933 bütçeıi mütevazin bir ıekil ar· 
zetmektedir. 

Maaraf: ~,044,460 .. 
Varidat: 506,912,227 riyaldir. 
Son itilaf mucibince Anglo- Penan 

petrol ıirketinden alınacak 2 buçuk mil 
yon İngiliz lirası hesaptan har\c;tir, ve 
bu para Avrupaya yapılan aakeri ıipa· 

rişlcre aynlmı§~ıt . Bütçede varidat te· 
min eden bilvaııta vergiler gümrük ve 
monopoJlardır. Varidat bütçeıinin 768 
ni bilvaııta verıiler, mütebakisi ise bili. 
vasıta vergiler teıkil eder. Masraf büt· 
çeıinin en mühim kalemi Jandarm11 
bütçesini de ihtiva eden harbiye bütçe· 
sidir ki, umum bütçenin Z 42 sini teı· 
kil eder. Evvelki seneden 27 milyon ri
yal fazla kaydedilmektedir. Maarif büt· 
çesi bütçenin Z 8 ni almakta ve 10 ıenf" 
zarfında takriben 5 miıli artmıt bulun· 
maktadır. 1934 varidat bütçeai: 
621.413,417 riyaldir. Masraf bütçeai i· 
sc: 621,282,665 riyaldir ki, takriben 52 
milyon Türk liraıı eder. 

Bu fakir bütçe memleketin mühim 
ve müıtacel bir çok ihtiyacına kartı ko· 
yacak vaziyette değildir. Bununla bera~ 

ber vergi vaziyeti halkı ezecek kada~· 

da ağır değildir. Son aeneler bütçeleri 
tetkik edilirse, vergi uıulünün bir de· 
receye kadar ıslah olunduğu ve varida
bn her Hne bir miktar arttığı görülür. 

Son senelere kadar bir bütçeden 
mahrum olan İran için böyle müteva· 
zin ve memleketin umran ve iktiıat İt· 
lerini mümkün mertebe göz önünde tu· 
tan ve halkın kudreti fevkinde olmıyan 
bir bütçe meydana getirilmeıi haddi za
tında ,ayam takdir bir hadise ve İran 
için yeni bir intibah ve terakki escridil". 
1933 varidat bütçeıi: Riyal 
Bilvasıta vergiler 69,800,000 
Bilavaııta vergiler 25,850,000 
Gümriikler ·'142,200,000 
İnhisarlar 164,500,000 
imtiyazlar _ 14,650,000 
Devlet esham ve menafii · 4, 140,000 
Miri emlak ve madenler 
vesaire 
Muhtelif 
Devlet matbuatı 
Millet Mecliıi matbaa ve 
bahçesi -
Adliye vezareti 
Maliye vezareti 

23,000,000 
10,272,744 

708,533 

660,000 
16,981,000 
9,101,000 

138,000 

1934 varidat bütçesi: 
Bilavaııta vergiler 
Bilvaııta verciler 
Gümrükler 
lnhiaarlar 
imtiyazlar 
Devlet eıham ve menafii 
Miri emak ve menabii ta· 
biiye 
Muhtelif 
Devlet matbaaıı 
Adliye vezareti 
Maliye vezareti 
Dahiliye vezareti 
Hariciye vezareti 
Posta Telgraf vezareti 
Maarif vezareti 
Yollar vezareti 
Umum ticaret daireıi 
Umum aan'at dairesi 
Paaaport 
Gayri melhuz 
Tahıilatı geçen seneden bu 
seneye devredilen tekalif 

Riyal 
102,000,000 
36,650,00() 

160,000,000 
] 88,000,000 
18,145,000 

2,040,000 

26,380,000 
12,410,737 

580,000 
18,000,670 
9,501,000 

191,500 
21,000 

18,111,000 
1,227,550 

250 
38,500 

9,646,210 
2,320,000 

650,009 

15,000,000 

621,413,417 
Bütçede ıeçen ıeneye niıpeten ıörôi· 

len fazlalık yeni vazolunan kazanç ver· 
gisinden ileri gelmittir. Varidabn yüz· 
de 10 unu afyon teıkil ettiğinden, bu 
mühim irat membaını hükumet tehi 
etmektedir. Memleketin inkiıafı ıçın 
Maliye vezareti bütçesine bu ıene ekle· 
nen paranın müfredatı aıaiıda ıöıte· 

rilmittir: 

Çimento fabrikası tesiaah 
Hudut karakol teıkllatı 
Milli banka sennayeıinin 
taz'ifi için 
Ziraat bankaamın taz'ifi için 
Gümrük binaları intası 
Haatahane, karantina, ıana· 

m,.aı 

8,000,000 
5,500,00U 

5,000,000 
5,000,000 
3,000,000 

toryom, röntgen tesiıatı 2,000,000 
Oniverıite binaıı inıası 2,000,000 
Göçebe atiretlerin iskan ve 
tespiti, mezbaha ve gümrük ve 
muhafaza motörbotlan için 3,000,000 
Hariciye vezareti binaıının 
tevsii için 
Poliı binaaının tevıii için 
Bağdatta ıefarethane intan 

için 
Menafii umumiye için 

Yekun 
Afyon inhisar idaresi teıki
lat ve tahıiıatı 

( 

1,000,000 
1,000,009 

700,000 
40,000,000 

76,200,000 

18,000,000 

94,000,000 Dahiliye vezareti 
Hariciye vezareti 
Poıta ve Telgrat vezareti 
Maarif vezareti 

9,000 ===~~==~:====~=:=7 
19,316,000 Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 

Yollar vezareti 
Umum Ticaret daireıi 
Umum sanayi dairesi 
Pasaport 
Gayri nıelhuz 

128,000 Hakimliğinden: 
250 Kaıımpaşada Yahya Kahya ma 

l,
516

,
200 halleıinde Pirinççi aokağında 16 

129,000 
yeni No. 1ı hanede mukim iken el· 1,800,000 

2,272,000 yevm ikametgahları meçhul olan 

605,912,227 
Güzide, Hikmet, Vedia Nahide H. 
lara: 

1933 masraf bütçeai: Riyal Nebiye Hanım ile hiuedar bu· 
lunduğunuz Kaııınpatada Yahya 
Kahya mahallesinde Pirinççi aoka 
ğında eıki 10 yeni on altı No. h 
hane hükmen izaleyi şuyu zımnın 
da açık arttımıa ile aatılacaktrr. 
Birinci arttırma 24 - 6 - 934 Pa· 
zar günü ıaat on betten on altıya 
kadar ikinci attırma 9-7- 934 
Pa.zarteıi günü saat on betten on 
altıya kadar Beyoğlu Sulh mahke· 
meıi Baıkatip odasında. icra olun• 
caktır. Y evm ve saati muayyende 
bizzat hazır bulunmanız veya mu· 
ıaddak bir vekil göndermeniz teb· 
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (2507). 

Saray vezareti, Şahın tahıi 
kalemi Millet Mecliai ve ri
yaseti vüzera 12,556,540 
Harbiye vezareti ve Jan· 
danna teşkilatı 
Dahiliye vezareti 
Adliye vezareti 
Hariciye vezareti 
Posta Telgrat vezareti 
Maarif vezareti 
Yollar vezareti 
Umum ticaret dairesi 
Umum san'at dairesi 
Maliye vezareti 
Devlet tahsisatı 
Melhuz masraflar 
Gayri melhuz masraflar 

209,934,980 
47,572,490 
21,849,240 
19,131,130 
25,894,074 
41,270,15') 

865,540 
3,338,940 

10,395,31 (1 

51,912,SOIJ 
1,800,000 

35,857,135 
23,426,131 

506,904,460 

ç 


