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:)iJihlanma yarışı alabildiğine gidiy~ 
Japonya iki rakibi ile denizde Şah Hazretlerini karşıla 

·· t · t• yacak heyet T rabzonda musava ıs ıyor 

Bütün devletlerin kuvvetlerini 
Çoğalttıkları bu zanii:ında 1 ürkilje de 

tedbir almılJa mecburdur 

\ 

t:Sr.tanıa Fransız zırhhsı üzerindeki 340 milimetrelik toplar 
İngil~renin teklifi üzerine yakın ikinci deniz konferansına devletleri Vaşington muahedesinin ahkamı, 

~al?landa bir beynelmilel bahri konfe- hazırlama mahiyetinde olacaktır. 1936 senesi 31 Knunuevvelinde niha-
tilns toplanacaktır. Bu konferans, 1936 · senesı 31 Kanunuevvelinde niha-
1935 senesinde içtimaı tekarrilr eden si: "1922 deki bahri silahlara dair, 

'" 
yete geleceği için" binnetice doğacak 
akibetin önüne geçmektir. 

Tacirler beyanname 
vermiye başladılar 

Bundan maada, ayni tarihte 1930 
Londra konferasının deniz mesailine 
ait bir çok maddeleri, mer'iyet müd
detini geçirmektedir. 

Şimdiden tahmin ediliyor ki, önü -
müzdeki toplantıda, hiç bir devlet, 
mevcut deniz silahlarının azaltılma • 

Yeni vergi kanunlarının tatbi· J 

~tı etrafında faaliyet hararetle 
de\'am ediyor. İstihlak vergisi ka 
lltanu mucibince beyanname ver • 
~tğe mecbur olan tüccarlarla f ab 
~ka ve imalathane sahipleri dün· 
'tt itibaren beyannamelerini ver 
"ıeye ba,lamı§lardır. 
~ Un tüccarları hemerı kami'en 
b Yannamelerini vermitlerdir. 
tiirmenlerden vergi unlar ha

' çıkarılırken alınacaktır. Stok 
~arın vergileri de on he, gün 
~illde tahsil edilecektir. Te~kil 
~1\l kh "d .. 'lla.ca eyetler bugun en ıh · 
> en faaliyete başlıyacaklar, be-
'ııname vemıit olan fabrika ve 
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sını istemiyecek, hepsi de kendisinin 
fırınlara giderek beyannamelerin bahri kuvvetini arttırmağı ileri süre
doğru yazılıp yazılmadığını kon· cektir. Donanmaları çoğaltmakta en 
trol edecek'erdir. fazla hahişker olan devlet, Japonya 

D. w f dır. Kendisi büyük Okyanusta mut -
ıger tara tan istihlak resmi lata hakim olmak istiyor. Vaşington 

kanunu ile resme tabi ef yayı sa· muahedesi, Amerikanın 5, İngiltere -
tanlar arasında kimlerin beyanna nin de 5 deniz kuvvetine mukabil, Ja
me vermeye mecbur olduiu, kim- ponyanın 3 nisbetinde bahri silahı ol
lerin mecbur olmadığı noktasın • masını karar altına almıştır. Tokyo 
dan bir tereddüt hasıl olmuştur. matbuatı, daha şimdiden uzun uzadiy:ı 

B h t e ı t dd"t d" makaleler yazarak, bu teşebbüslerin u uıus a n ço < ere u e ı . Alt tarafı 2inci sayfada siyaset sutu-
len nokta (toptan satan) tabiri • nunda 
dir. 

Tahakkuk müdürlüğü "Bilva
sıta ve bilivaaıta hariçten mal it
hal edip toptan satan!ar beyan -
nameye tabidir,, mütaleaaında -
dır. Bazı tüccar kendilerinin doi· 
rudan doğruya mal ithal etmedik· 
lerini söyliyerek beyannameye ta
bi ol~adıklarını iddia etmekte -
dirler. Bu vaziyet kartısmda ma -
liye vekaletine müracaat edilerek 
talimat istenilmittir. Maliye ve -

Garbo pulu! 

kalelinin bugünlerde kanuna ait isveç hukümetinin sinema yıldızı 
talimatnameyi bütün vilayetlere Greta G~~?o. için bir pul çıkannağa ka-

br... t • b ki . rar verdıgını geçenlerde haber vermiş. 
te .•g e mes.ı e enıyor ·• • tik. fsvcç'te bunun için bir proje müaa· 
Sınema, tıyatro, bar gıhı yerle· bakası açılmış. bir çok sanatkarlar i ti

rin biletlerine yüzde on nispetin· rak etmişlerdir. Resmimiz bu projc!'e•· 
:( DeV'arnr 2 inci sayfada-) den en beğenilen ikisini gösteriyor. 

"iki devlet reisinin görüşmeleri iki 
memleket dostluğunun inkişafına 

edecektir yardım 
Tahran, 3 (Hususi) - Şah 

Hazretlerinin refakatinde harici • 
ye nazırı ile yüksek rütbeli za -
bitler bulunmaktadır. Şah Haz • 
Hazretleri ve maiyyeti otomobil -
lerle Türk hududuna doğru gidi
yorlar. 

Trabzon, 4 (Hususi) - lran 
Şahı Hazretlerini karşılıyacak he 
yet dün aaat 16 da Karadeniz va· 
puru ile buraya geldi. Heyet, va
purda mülki ve askeri erkin tara· 
fından karıılandı. Kafkas 
palas oteline misafir edildi. He • 
yet yarın otomobillerle Torol, Gü 
müthane, Bayburt, Erzurum yolu 
ile hududa gidecektir. Heyete 
Samsundan iltihak eden İran ıe -
firi Sadık Han, Şah Hazretlerinin 
seyahatleri münasebetiyle şu be • 
yanatta bulunmuıtur: 

"iki memleket arasında pek eı 
kidenberi mevcut dostluk, kar -
detlik rabıtalarının devam etmek 
te olmasına -rağmen ehemmiyet - Rıza Şah Pehlevi Hazretle 
ıiz hudut ihtilafları asırlarca ya • meye muvaffak olarak dostluk • 
f&mrş olan dostluğu az çok ihlal larını bir kat daha arttırmışlar 

etmek istidadını ara sıra olıun dır. Bu muvaffakıyet her iki de 
göstermittir. Fakat her iki hüku· let reisinin yükaek hüsnü niyet 
met bu ehemmiyetsiz ihtilafları kıymetli dirayetleri ıayeıinde k 
ve mü,külleri kolaylıkla hallet • ( Devamı 2 inci sayfada) 

Dünkü spor hareketler 

Yukar1da: Fenerbahc;e kalecisinin gUzel bir kurtar19 
Ata§ıda: iki yUz metre kotulurken 

- Y azı•ı 5 lael -yıfamızda 

(Va - Nu) nun M. Nermi Beye cevabı 
Yaz191 3 GacG salalfamızın 1 Del •ltanlllMla 
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Siliları bırakma konferansın da M. 
Litvinof komisyo~u faaliyete çağırdı 
~'Harp 

ken 
tehlikesi seneden seneye, hatta aydan 
ellerimizi kavuşturmak ve müstakbel 

beklemek doğru değildir 

aya artar
vukuatı 

Moskova, 4 (A. A.) - M. Lit
vinof silah arı bırakma konferan
zr umumi meclisinde kendisinin 
beyanatından sonra söz söyle.mit 
olan murahhasların kendisinin 
tekliflerini nakzedecek veyahut 
bunların yerine kaim olabilecek 
hiçbir teklif serdetmemiş olduğu
nu söyledikten sonra demiştir ld: 

"Milletler daha ziyade silahla
rı b1rakmanın manasını imkansız

lık ko.rşısmda duymakta oldukla· 
rı keder ve ıstırabı ifadeye çalış
mış· ardır. Cenevre eölünün kena
rında oturmak, ağlaşmak, şu veya 
bu heyetin şu veya bu muhtıra ve 
ya projesinde ifade edilmiş olan 
ve fakat umumi tasvibe mazhar 
olmamı! bulunan hüsnü niyetleri 
neye yarar. 

Önümüzde daima şu ıual var· 
dır: Müzakeresi umumi komi& -
yonu faydalı bir surette ve mu • 
vaffakıyet ümidiyle işgal edebile· 
cek müspet teklifler hangi teklif· 
]erdir?. 

Sir Jhon Simon ile M, Sand -
ler, himyevi muharebenin men'i 
hakkında bir mukavelename tek
lif ediyorlar. BByle bir mukave -
l name e:oasen mevcuttur ve 1 O 

dan fazla mem1eketin tasdikına 
iktıran etmemiş olmakla beraber 
mer'iyet mevkine girmiştir. Şimdi 
ancak bu m!-\kavelenamenin şü • 
mullendirilmesi, sarih1 eştirilme· 

ı;j matluptur. Fal<at, dnha ziyade 

şümullü ve daha ziyade sarahat • 
li şekli ile yeni bir mukavelename 
şekli projesi umumi komisyon ta· 
rafından tasvip edilmiş bulunu - ı 
yor. Şu halde yapılacak §ey, bir 
vesika tanzim etmek ve burada 
mevcut hükumetler murahhası he 
yet'erine bu misakı imza etmele -
rini teklif eylemekten ibarettir. 
Bunun yapılmasına hiç bir veçhi
le mütearrız değilim. Hatta M. Si· 
monun teklifine müzaheret etme
ğe amadeyim. 

M. Litvinof, bütçelerin neşre -
dilmesi meselesine de cevap ver· 
dikten sonra sözünü şöyle bitir • 
mittir: 

Vazifesi silahları bırakma me· 
selesine hasredilmiş olan komis • 
yon, bütün meseleleri faaliyeti 
haricinde bırakmaktadır. Halbu 
ki teklif etmiş olduğum konfe -
rans, emniyet ve silahları bırak
ma meseleleri ile meşgul olduğu 
gibi kimyevi harp hazırlıkları • 
na taahhütlerin ve sulhün muha -
fazasına matuf tedbirlerin kon -
trolu ile de iştigal edebilir. 

Sovyet heyeti, silahları bırak· 
ma itini iyi bir neticeye isal et • 
mek için elinden aeleni yapmıt -
tır. Fakat şimdi Avrupa tama • 
men değiımi§ olan bir takım şart
lar karımnda bulunurken ve eli
mizde olmıyan bir takım ıebeplt>r 
den dolayı silahları bırakmağa 
müteallik bir mukavelenamenin 

Amerika)! maliye Deniz konferansı 
mütehassısı geliyor londrada yapılacak 

Nevyork, 3 (A. A.) - Prince • 
ton üniversitesi mnliye profeıörö 
M. Edvin Valter Kamenerer Tür· 
kiye hükumetine para ve banka 
meseleleri hakkında vermit · oldu· 
ğu raporun tatbikatı hakkında 

görütmek üzere Türkiyeye müte· 
veccihen dün vapura binmittir. 
Profesör 18 haziranda Türkiyede 
bulunacaktır. 

Balkan konferansı 
Sofya, 4 (Hususi) - Bulgar 

milli grupu te§rinievelin ilk gün -
lerinde 1ıtanbulda yapı'ımaaı ka -
rarlaıtarılan beşinci Balkan kon • 
feranıına Bulgarların İ§tirak edip 
etmemesi hakkında görüımek ü • 
zere yakı.ıda bir toplantı yapa .. 
cak1ardır. 

G"up azaları ıon siyasi hare • 
ketlerin neticesinin belli olması 

için konferansın tehir edilmesini 
arzu etmektedirler. Befinci Bal • 
kan konf eranıında akalliyetler 
meıeleıi için Bulgar murahhaıla· 

rının da iştrriYtiyle bir rapor ha • 
zırlanacaktır. 

Boluda yağmur 
Bolu, 4 (H,~susi) - Son gün •

1 
lerde burada fazla. miktarda kar 
yağmaktadır. Gerede yaylasına 

kar yağmış ve soğuktan bir ço • 
banla dört koyun donmuştur. 

Londra, 3 (A. A.) - Vaıing. 
tondan gelen haberlerde Ameri • 
ka hükumetinin ıelecek deniz 
konf eranaının Londrada toplan • 
maıını arzu ettiği bildirilmekte • 
dir. 

lyi malumat alan mahafil in • 
giltere hükumetinin diğer bir teh
rin meseli. Pariıin intihabım ter • 
cih edeceğini tasrih etmektedir. 

Metr Salem 
Ankara, (Huıuıi) - Rü9vet 

vermeye teıebbüı ıuçundan do • 
layı muhakmeaine lüzum görül.,n 
Metr Salem bu karara itiraz et • 
mitti. Karar hakimi bu itirazı red 
detmittir. 

Metr Salem'in vekilleri avukat 
Sadettin Ferit ve Galip Hikmet 
beyler lıtanbula dönmütlerdir. 

Bir birliğin feshi 
Sofya, 3 (Huıuıt) - Bitaraf 

amele sendikaları merkez heyeti, 
hükumetin doğrudan doğruya hi
maye ve kontrolu altında teıek • 
kül edecek olan müteahhit amele 
prof es yon el sendikaları nazarı i · 
tibara alarak se,ndikalar birliğini 
feshetmeye karar vermittir. Mer· 
ke.& heyeti bir beyanname ile bu 
kararı bütün amelelere bildirmit 
ve onları yeni hükU.meti takviye· 
ye davet etmittir. 

imzalanması imkansız bir hale 
gelmişken ve harp tehlikesi azal· 
maz bilakis seneden seneye hatta 
aydan aya artıp dururken elleri • 
mizi kavuıturmak ve müstakbel 
vukuatı beklemek, bu tehlikeyi i. 
zale veya tahfif edecek baıka ça
reler aramaktan vazgeçmek mu -
vafık olur mu?. Silahları bırakma 
ğa müteallik bir mukavelename • 
nin fıkdanı, hiç şüphesi?: silahlan· 
ma yarııını hızlandıracaktır. 

Ben, emniyet meselesine ait 
müzakerelere bırakıldığı yerden 
baılamak üzere ıiyaai komiıyo • 
nun hemen içtimaa davet edilme· 
ıini teklif ediyorum.,, 

-SiYASET 
Japonya iki rakibile 

müsavat istiyor 
Japonya lehine d~ğiımeıini ileri ıüril
yor. Ya İngiltereylt Amerikanın 3 niı· 
betine inmesini yahut Japonyanın da 
5 şe çıkmasını istiyor. Fakat, Sovyet· 
leri ve Çini daha fazla tehdit edebil • 
mck ve geniJliycn inıaat tczıihlarını 
itsiz bırakmamak için, ikinci ııkr ter
cih ediyorlar. 

Ltkin Amerika, Okyanusta, Japon· 
ya bahri kuvvetindclfi niıbetin def it · 
mesini kabul etmiyecefini illn etmiı· 
tir. 

Amerika Bahdye nazırı Swanıon, 
bu ciheti açıkça söyledikten ıonra, ıon 
nutkunda §U fikri de ileri ıürmüttür: 

"Eğer Japonya, donanmasını mu -
tattan fazla artrmak gayretini gil· 
derse, biz de, bahriyemizi dev adım -
lariyle ilerletmekten kalmıyacağız. 

Ayni zamanda, Bahri Muhiti Kebirde, 
yeni Ussü bahrtler ihdas edeceğiz. Bil· 
hassa ihzari mesainin ilerlemiş bulun
duğu Alcut adalar hedefimiz ola·· 
caktır. " 

Rooaevelt bu Mart ayında, ayni 
noktai nazarı kuvvetlendirmek için, 
Winson projesini tasdik etmiıtir. Bu
na nazaran Amerikaya verilen sitAh -
lanma müsaadesinin azamtsini bulmak 
için, bir milyar dolar sarfedilecektlr. 
Rooscvelt, ilk önce, bu projenin, kon
feranslardan alınacak netice üzerine 
"vaziyete göre tatbik olunup, yahut 
olunmıyacağınr,, ilave etmiştir. Llkin 
Mayıı ayında, Winson kanununun, 
fimdiden tatbika başlanmasını lilzum· 
lu görmilıtür. 

Bundan anla§ılıyor ki, toplanacak 
bahriye konferansları, asla donanma -
ları azaltmağı istihdaf etmiyecektir. 

1ngiltcrenin ne fikirde olduğunu da, 
en büyük 1nıiliz bahriye mütehassıs • 
tarından BywatCI, 23 Mayıs tarihli 
Daily Telegraph'ta söyliyor: 

" 1934 sonuna kadar, ne miktarda 
donanma yapmak mümkünse, in'a et
tikten maada, ondan ıonraıı için de, 
yalnz kruvazör, torpido ve tahtelba
hir değil, hatta büyük dretnot tez· 
gahları geniılctilccektir." 

İngiltere, bahri anlaımalann kabil 
olamıyacağını, Va~ington, Londra nlU· 
ahedelcrindcki ahkıimın artık cıkiıi gi· 
bi devam cdemiyecelini anlıur.rı~u. 

Jıponyanın Hoai faimli ıa•·ctcıi, 
1921 den evvelki vaziyetin rücü, ede· 
ceğini, yani, donanmaların hiç bir ıu
'fette mukayyet olmıyarak, yeniden 
rekatebc baılıyacağını ıöyliyor. 

Bahri yanı, harpten evvelki gibi 
dotudiı:ğin alabildiğine devam edecek· 
tir. Dünyanın b8yle bir yola &ittiği ıt· 
rada, Türkiycnin de ıeri durmıyarak, 
kendini muhdaza altına almasını ta • 

bil bulmalıdır. ' 

~. ··---· --l .. __ ' 

1 Sabah gazeteleri ne diyorlar? 1 
V AKIT - Bugünkü ba~aka· \ 

leainde Mehmet Aıım Bey, M. 
Nermi beyin mektubunu tahlil e· 
derek "Alınanyanın yahudilik si
yaseti Türkiyede tatbik edilebilir 
mi?,, sualinin cevabım araıtırı • 
yor. Mehmet Aıım bey, M. Nermi 
Bey gibi Türkiye yahudilerinin 
Türklük camiasına hiçbir zaman 
karııamıyacakları düşüncesinde 

değildir; "Şimdilik bu teıebbüsle 
rin neticelerini beklemek vaziye. 
tinde bulunuyoruz,, diyor. Yakıt 
baımuharriri "Türkiyedeki yahu
di teıkilatından emir alarak Al • 
manya aleyhine iktısadt boykot 
hareketi tatbik,, edip etmedikleri 
noktasını en mühim nokta olarak 
görüyor ve bunun tahkiki lüzu • 
muna işaret ediyor. 

CÜMHURIYET - Bugünkü 
baımakale Ali.ettin Cemil beyin· 
dir. latanhul meb'uau: "Hayırlı 
bir teıehbüı: Ankarada yapı ko· 
operatifi,, baılıklı makalesinde 
birkaç gün evvel kırk elli müteıeb 
biıin aayretiyle kurulan yapı ko
operatifinden bahsediyor. Koope· 
ratif "Bugünkü Ankaranın hila 
muhtaç olduiu evleri yaptırarak 
bunları ücretle çalııan vatandat • 

lara maletmek,, gayesiyle kurul • 
muttur. Ali.ettin~ Cemil bey bu ih· 
tiyacı karşılamanın zaruretini an· 
lattıktan ıonra kooperatife hükUı
metin yardım etmesi veya hiç ol • 
mazıa Emlak bankaıırun rehin e• 
ıası üzerine uzunca vadeli kredi 
açmaıı lazımıeldiiini söylüyor. 

MiLLiYET - Ahmet Şükril 
Bey bu sabah "Hem kel, hem fo • 
dul,, batlıklı baımakalesinde ba • 
zı Avrupa devletleriyle Amerika 
arasındaki harp borçları meıeJe • 
sini anlatıyor. Şükrü bey borçlar 
meselesinin üç senelik tarihçesini 
yaptıktan sonra ıimdiki vaziyeti 
izah ediyor: İngiltere bu ıene az 
bir para vererek "Sanki verdim,, 
teklinde hareket edemiyecektir. 
Çünkü yeni bir kanun mucibince 
bu takdirde hazine bonoları Ame 
rika piyasalarında satılmıyacak • 
tır. Şükrü bey makalesini föyle 
bitiriyor: "Borçlar işinin gülünç 
olan ciheti, lngilterenin tediye et· 
mediği halde tediye etmit gibi 
görünmek istemesidir. Borçlarını· 
zı tediye etmemit vaziyete düıtü 
nüz denince İngilizler köpürüyor· 
lar. 

Yani hem kel, hem fodul.. • . ......................................................................................... , 
Bu ne iş! 

lstanbul radyosu cihana 
musiki yerine kavga ve 
münakaşa dinletiyor 
Dün aktam muzik dinlemek için 

radyosunu açan radyo aboneleri 
ıaat dokuz buçukla on raddelrin· 
de musiki yerine bir takım konuı· 
malar, münakatalar dinlediler. 
Programda o esnada bir 
hanımın ittirakile danı muıikiıi 
çahnacaiı yazıldıiı halde böyle 
bir takım mi.nasız konufmalar i!İ• 
tilmeıine hayret ettiler. 

Bu uiultu yarım saat kadar sür
dükten sonra birden bire bir ıes 

yükselrek Ateş-Güneş klübünün 
gayesinden, yapacağı itlerden hah 
setmeğe ba§ladı. O da yarım saat 
kadar söyledikten sonra radyo ani 
olarak mutat vaktinden on be, da· 
kika evvel kesildi. 

Bir tehir hatta daha doğrusu 
bir memleket radyosunun bu ıeki1 
de hareket etmesi ~ayet yanlıştır 
Aboneler zaten çok kısa olan ne· 
şir müddetinin mühim bir kısmın· 
da herhangi bir klübün uğultu ha· 
linde konuımalarını dinlemeğe 
mecbur deiildir. Radyo bir fert, 
bir ufak zümre menfaatine değil , 
büyük bir kütle menfaatine, cemi· 
yet menfaatine çalıımaia mecbur 
olan bir müe11eıedir. 

Eğer bir klüp hakkında netriyat 
yapmak lazımsa münakaıalarını, 

dinletmeğe ne lüzum vardı?. 
Yalnızca nutku alaay -

dı daha iyi bir hareket olmaz mı 
idi? Bu suretle hem halk diğer 
müddet esnasında muzik dinler 
hem de verilen konferans - ga· 
yet az bir müddet- neşredilerek 
klübün de arzusu yerine getiril
mit olurdu. 

Sonra bunlar daha evvelden 
kararlattırılarak gazetelerde o şe· 
kilde ilan edilir. Rastgele program 
ıız olarak hareket edilmez. Nite • 

kim bize yapılan bir çok mi.iraca
atlar da bu fikrimizi teyir eder 
mahiyettedir. 

Radyo müeşaesıeinden halkın 

menfaatine daha uygun bir ~ekil· 
de hareket et.meıini ve böyle dav· 
ranmamasını beklerdik. 

istikbal hey eti 
Trabzonda 

(Bat tarafı 1 nci sayı fada) 

bil olmuıtur. Bu iki büyük devlet 
reisi Türk - İran memleketleri 'f/e 
halkının refahı için her !eyden 
evvel mutlak ve kat'i doıtlujun 
lüzumunu anlamakta hiç ıecik " 
mediler. 

lki devlet reisinin müllkatı 
Van vilayeti dahlliode bir y Ji 
olmaıı düşünülmüıtü. Fakat ıa\\ 
hazretleri, Türkiyenin on sene ai· 
bi pek az bir zaman zarfında vii• 
cuda getirdiği, bütün dünyanırı 

gıpta ve hayretini celbeden bü " 
yük inkılabın semcreaini yakın • 
<lan görmek arzusiyle Ankaraya 
k:ıdar giderek Gazi Hazretlerine 
<.lrada mülaki olmayı iıtedi'er. 

İki devlet reisinin bu temaıla• 
rını iki memleket dostluğunun ill"' 
kişafına ve Türk • İran milletleri• 
nin müşterek menfaat1erinin ya " 
kınlaşmaaına çok güzel bir vesile 
olacağına şüphe edilemez. 

r.n1PJ1?11111H1Htttm1ııt1ttlllun.uıı'"'''''tttıı••t Q\tım.uımıııwaııwımı tutttttt111nırnt'ftll' 

Tacirler beyanna" 
me veriyorlar 

(Baş ttlrarı ı nci 6ayıfada} 

de tayyare ·pulu yapı§brılma•1 

hakkındaki kanun hükmü de diiat 
den itibaren tatbik edilmeye btaf 
lanmı§tır. Plak imalathaneleri ve 
depoları da plaklara tayyare pu • 
lu yapıştıracaklardır. Yeni pullı' 
henüz basılmadığı için o zama11' 
kadar tayyare pulu yerine darnı• 
pulu kullanılacaktır. 

Tütün ve cigara ile müskirat' 
tan müdafaa vergisi §İmdilik iıı• 
hisar resmiyle beraber alınae•1ı' 
pullar basıldıktan sonra iıe i111• ' 
lathanelcrde paket veya !İ9eJer~ 
pul yapıttırmak ıuretiyle veri' 
tahıil edilecektir. Pullar bu haft' 
ıonuna kadar hazırlanmıt olac•1'' 
tır. , 

Mayi madeni mahrukat versi•' 
' kanunu da tat'bik edilmeye b•f f 

lanf!ltftır. Bir kanunla madefl 
rnayi mahı·ukların kilosundan °~ 

I' 
kurut resim alınmaktadır. Be111 

nin kilosu da 4 kurut 15 para re'' 
me tabidir. Ağır madeni yağJıtı1~ 
kilosundan 55 ıantim resim -.hf1 
maktadır. 
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Yahudilere ve Al-
manlara dair 

Öledenberi, gazetelere "M. 
Nermi,, imzuiyle Drestenden ma· 
kaleler yazan bir arkadaıımız, iki 
ıündür, "V akıt,, de, Artvin meb
uıu Mehmet Aıım beye yazdıjı 

açık mektuplarla, yahudiler aley· 

Karısı Zoiçayi 4 yerinden yaralıyan 
Nikolanın muhakemesi neticelendi 

hine sütunlar dolduru;or. A Maznun evvelce on sene hapse mahkum olmuştu, dava 
Bundan, batmakale.er hulaaa • •1 • ft • •f d • • d• d• k 

ıında karilerimizi ııcağı sıcajına yenı enınce a an ısti a e etti şım 1 ye 1 sene yataca 
haberdar etmiıtik. 

M. Nermi Bey, hulaaatan, tunu 
iddia ediyor: 

lıtanbul alır ceza mahkemeıi, 
öldürmese tam teıebbüs madde • 
sinden açılan bir davayı dün neti· 
celendinnittir. 

Karıaı Zoiçe hanımın dayı11 Ma· 
nol efendiye karfı, bir meıeleden 
dolayı iğbirar duyarak, bir ,Un 
Gedikpapda aokak ortaıında kar· 
tılaıınca, onu bıçakla dört yerin··: 
den yaralıyan Nikola efendi, evvel· 
ce lstanbul ağırceza mahkemesin· 
de öldürmeğe tam teşebbüıten on 

"Fransadan, yahudi neşriya
tından ve sovyet prensiplerinden 
mülhem olan bazı muharrirleri
miz, Almanyaya, yahudi mesele . 
sinden dolayı çatmakla, Türk 
menfaatine vurduğumuz yumn1-
ğun farkında değildir .. Almanya, 
bizim ehemmiyetli bir süriim ye
rimizdir. Öğrendiğimize göre, 
Tiirkiyedıeki yahudiler, el aJtın· 
dan, Alman mallarına boykot ya- ıeneye mahkum olmuıtu. 
pıyorlarmış. Bunun bize çok zarar --"-"""'"'-""'"""' .. -k, ....... -.:-)'"""';-·R·,,-
vereceğini auşunmenizi rica ede- Sıhhat Ve ı ı e-
rim.,, 

M. Nermi Bey, her halde, had· 
diaatiııde samimi bir muharrir • 
dir. F.Ut, Almanyada ticaretle 
mctıul oluyor. Bütün dünyada 
yahudi aleyhtarı propaganda yap 
makla mükellef nazi tetkilitı, bu 
arkadatımızın zihnini nası•ıa çel· 
mit olacak. Çünkü, büyük cere· 
yanların yakininde bulunanlar on 
lann arkaıında ıürüklenmekten 
kendilerini alamazlar .. Şayet, te· 
aadüf, ticarethanesini Filistine at· 
ınıt olıaydı, ıanırım ki, M. Ner· 
ıni Bey, o zaman, ıimdiki düşü· 
nütleriyle taban tabana zıt vadi· 
,Je kalem oynatabilirdi .. 

illil' Türk muharriri olarak, Hit· 
lerklrt ateı pllskUren M. Nermi 
Bey, tunları unutuyor: 

1 - Yahudiler aleyhinde Tür· 
kiyede cereyan uyandırmak 
(Türk inkılabının ruhu ile zıt ıel· 
mek bir tarafta kalım) iktııadi 
nıenafiimize ayni ıuret!e muzır· 

dır. Amenna: Almanyaya ibraca· 
tımız var. Lakin, bütün dünyada· 
ki pek çok iktııadt tesisatı elindo 
bulunduran diğer memleketlere 
yok mu? .. Ejer M. Nermi Beyin 
taniyelerini, farzı muhal, yerine 
getirmeye kalkıtırtak, bu ıefer, 
A!manyanın büten dünya piyasa· 
ıında çatııtıiı ve cidden ıaratldı· 
iı boykotajla biz de kartılaşmaz 
mıyız?. 

fik 8. in teftişi 
Sıhhiye Vekili Refik Bey dün 

Haydarpafada Eylul veya Tetrini· 
evvelde açılması mukarrer olan 
hastahane binaıını gezmiş, ıonra 
Ü ıküdardaki Zeynep Kim il haı· 
tahanesine gitmiıtir. Refik Bey 
hastahanede gördüğü temizlik ve 
intizamdan memnun olmuıtur. Ve 
kil Bey İstanbulun hastahane ihti· 
yacını yakından tetkik etmekte· 
dir. 

Balkan ticaret odası 
Balkan ticaret odaıı konseyi 

dün ticaret odaıında Nemli sade 
Mithat Beyin reiılifinc:le toplan· 
mıttır. Toplantıda Balkan memle· 
ketlerini alakadar eden meseleler 
görütülmüttür. Bu arada ıimendi· 
fer tarifelri, paıaport vizeleri, bu· 
na mümasil meseleler sörüıülmüt· 
tür. 

Dünkii içtimada Yuııoılavya ve 
Arnavut murahhasları bulunma· 
mıtlardır. Balkan Ticaret Odası 
bir celse ile müzakeratını bitirmit· 
tir. 

Himayei etfal yardımı 
Hiınayei Etfal Cemiyeti umumi 

merkezi 16 Mayıs 934 ten Mayıı 
nihayetine kadar 2197 çocula yar· 
dım etıniıtir. 

2 - Türkiyedeki yahudiler, el =ı:==--=------=-=ııı===-=ıı:==ı• 
altından, Alman maParıı nasıl 

boykot yapabilirler? .. A. E. G 
nin, Siemenıin, Bayerin ilah gön· 
derdiii malların satılmasına ma . 
ni olabilirler mi?.. imkanı yok! 
Bisaenaleyh, ALman sanayi mah· 
ıulıeri burada ıattldıkça, Türk ip· 
tidat maddeleri de orac!a sürülür! 

lriyarı bir adam, 111ka birine 
ıorınuı: 

- Adın nedir?. 
- Maliyim! 
- Sert olsan ne yapının?. 
lıte, bizim buradaki musevi· 

ler de miıllyimdiıler ! Sert olsa· 
J•r ne yapacaklar ki?., 

. . . 

çi, o memleketin, ilim ve hara va· 
disinde eıkiden yarattığı eıerleri 
takdir ederiz. Lakin, aklımız ve 
hi11imiı, bize: "Bir kavme dün· 
yanın hiçbir yerjnde yqama bak· 
kı verilmesin! lsrail kanını da· 
marlannda taııyanlar mel'undur• 
lar !,, propagandasını makul ve 
munsif göstermiyor. 
Ecdadımız daima taarruza uğ· 

rıyana zahir olmuıtur. Biı, zu· 
lüm göreni münaziünfih addedi • 
yorsak, hiç deiilae, bitaraf kal • 
malıyız., 

M. Nermi Beye, bilha11a ıu ıu• 
ali ıorarım: 

Temyiz bu kararı bozmuı, fa· 
kat lıtanbul adliye aarayı yanı• • 
nında doıya yanmıf, yenilenmitti. 
Bir müddettenberi muhakeme ye· 
niden ıörülüyor, tahitler tekrar 
dinleniliyordu. 

Bu arada ıuçlunun kanıı Zoi· 
çe hanım da ıahit mevkiine ıelmit 
p.hitlerin dinlenilmeıi bittitkten 
ıonra müddeiumumi Kitif Bey, 
eıua dair mütaleaıını ıöylemif, 

eıki cezanın verilmesini, ancak af 
kanununun da ceza tayininde ıöz 
önünde tutulmasını iatemittir. 

Davacı Manol efendinin vekili 
Huaamettin bey, tahıi davayı teı· 
rib etmiı, ıuçlu, müdafaa yollu ba· 
zı ıözler aöyliyerek, kendiıinin ma 
ıum olduiu iddiaıını ortaya atmıt· 
tır. 

Muhakeme heyetini teıkil eden 

l\ö!•Ll.ITlj 
Yoldan ~ıktı .. 

Sirkecide paket poıtahanesi ö
nünde, Beıiktat - Fatih tramva· 
yı yoldan çıkmıt ise de bir kaza ol 
mamııtır. 

K8mUrcUnUn elbl•e•I 
Kaıımpqada havuz arkaıında · 

ki kömürcü Cemalin bir kat elbiıe· 
sini çalmak istiyen Apostol yaka· 
lanmıttır. 

iki erkek bir k••hn 
Takıimde Panorama bahçeıin· 

den bir çok çiçek çalan ve bekçiyi 
de döven Bayram ve Mehmetle 
Vicdan Hanım yakalanmıtlardır. 

Yemek pl9lrlrken 
Kalyoncuda Sakızağacı cadde· 

sinde oturan Madam Sofi,, dün 
aktam yemek pitirirken mangal· 
dan ııçrayan bir ateı entarisini ve 
Dilihare de vücudunun muhtelif 
yerlerini yakmııtır. Madam Sofi 
Fransız haıtahaneıine kaldırılmıt· 
tır. 

Bir ilk mektep 
Kadrköyünde Y eldeğirmenin • 

deki Fran11z Sen Lüi mektebi 28 
bin liraya ıatın alınmıt ve dün bi· 
nanın teılim muameleıi yaptlmıt· 
tır. Bu binada bir ilkmetkep açıla· 
caktır. 

Nakledildi 
lıtanbulda bulunan maliye tem 

yiz komisyonu An.karaya nakledil
mittir. 

Kapanan mekteplerin 
talebesi 

Anadoluclaki yatı mekteplerinin 
kapanmaıı üzerine Eliziz ve Kay· 
seri yatı mektepleri talebeıi tehri· 
mize gelmiılerdir. Bu talebeler 
Dumlupınar ve Hakimiyeti Milli· 
ye yatı mekteplerine yerleıtiril· 
mitlerdir, Ordu yatı mektebi tale
besi de buıünlerde gelecektir. 

Beyazıt valisi 

Alnwı!ann bir kıımı olan Hit· 
lercilerl• yabudiler zıt gidiyor. 
Biribirlerini iktıaaden üoimıya 
•i•atı1orlar .. Bizim, burad.-.n, iki 
tarafı da dinledikt"n aonra f rv- • 
kettijİlllİz ıudur: Almanlar, iktı· 
ladt tedbirlerin de f evk:ne çık· 
-.Jıtadn-lar.. Binaenaleyh, ne 
1apmamız icap eder?. Harbi u · 
lbumtde olduğu ribi körOİ<örüı.e 
etalann pefine takılmaL mı?. Ger 

- Alman ırkçıları, Cennenle • 
rin en üıte, onun altına Skandi· 
navyablan, aonra lnıilizleri ko • 
yarak, ,tya yükaekten alçağa 
dofru verdikleri mevkiden, bir 
Türk olmak sıf aliyle, Nermi Bey 
memnun mu olmuılardır ki, Hit• 
1erci1eri hu kadar beğeniyorlar? •. 
Cevap v~rirlerıe, rica ederim, &u 
nokto.yı meıkOt geçmesinler .. 

(Vl·"G) 

Birinci U1Duml müfettitlik mü· 
favirlerinden lmadettin bey Be • 
Yazıt Yaliliiine tayin edilmiıtir. 

reis Aziz, aza Kemal ve Sakıp Bey 
ler, kararı, yarım ıaat müzakere 
etmitler, neticede ıuçlunun öldür· 
meğe tam tetebbüıten on sene a· 
ğır hapıe konulmasına karar ve · 
rildiği, af kanunu dolayııile bu cc· 
zanın yedi ıeneye indirildiji bil· 
dirilmittir. Suçlu, ayrıca kanuni 
mahçuriyet altına alınacak, amme 
hizmetlerinden müebbeden mem · 
nu tutulacaktır. 

Suçlu, kararı itilince: "Neyıe .. 
Böyle olıun !,, demittir. 

·-··-.... , ------llllCl .................. ""'1111""'• _..,, __ 
Kardeşini vuran 
mahkum oldu 
Bir ıece Ayvanıarayda kardeşi 

Şabanı öldürmekten ıuçlu Cemil, 
mukaddema ağır ceza mahkeme· 
ıince on bet sene hapiae mahkUm 
edilmit ve fakat bu karar Cemil 
tarafından temyiz edilmitti. Mah· 
kemei temyiz bu kararı bazı eıbap 
tan bozmuı ve dün tekrar ağır ce· 
za mahkemesince muhakeme edil 
mittir. Neticede Cemil iene on be! 
seneye mahkUm ve ancak aftan iı 
tifade ettirilerek bet ıeneıinin ter. 
zilen on ıene hapiıe mahkUın edil· 
mi§tir. 

Mülkiyede imtihanlar 
Mülkiye mektebinde imtihanla

ra 10 Haziranda batlanacaktır. Bu 
münasebetle deraler kesilmittir. 
1 mtihanlar 1 O Temmuza kadar de
vam edecektir. Bu sene mektepten 
kırk efendi mezun olacaktır. 

Yeni vapur kalktı 

Vapurculuk tirketi tarafından 
yeni alınan Tari vapuru dün ak· 
ıam Trabzon hattına ilk seferini 
yapmak üzere hareket etmittir. 

Yatak adedi çağahyor 
Haıtahanelerde mevcut yatak· 

ların azlığı hasebile Haairan ipti· 
daaından itibaren Makrik6y emra· 
zı akliye hastahanesindeki 1410 
olan yatak adedi, bin ıekiz yüze, 
Etf al haıtahaneıinin yüz elli adet 
yatak miktarı yüz altmııa, Hey· 
beli Senatoryomunun yüz otuz be· 
ıe çıkartlmııtır ki bu veçhile haı· 
tahanelere 'daha dört yüz yatak i· 
lave edilmi! bulunmaktadır. 

Adliyede değişiklik 
Adliyenin 935 aeneıi kadroıu 

dün müddei umumiliğe tebliğ olun 
muştur. Kadroya nazaran hiç de· 
ğişiklik yoktur. Yeni teıkilit liyi· 
haıına göre kadrolarda bir deği· 
tikliğin yapılması iktiza ederse ar 
Jiye intihap encümeni yirmi Ey· 
)Giden evvel toplanacak ve bazı 
tayinleri tezekkür edecektir. 

Haziran maaşı 
Maliye Vekaletinden ıelen emir 

üzerine memurların Haziran ma· 
ı.ıları dün verilmiıtir. Yalnız lkti· 
ıat V ekileti memurları maaılarını 
henüz alamamıtlardır. 

Olmüş bir satış tarzı 

Kontrol edilecek 
bir ahlak 

zemini daha 
Kapımızın önünden bir adam 

geçti. 
Kolunda cam bir kutu, 
Batında beyaz bir takke, 
Belinde, göğsünde, gene beyaz. 
Bıyıklı .. 
Traııız .. 
Elini ıakağına koyarak, etrafı· 

nı da tuhaf bir merakla sarmıf, 
cıvıldaıan çocuklardan birine, bir 
kaçına doğru fU "mani,, yi ıöyle • 
di: 

Hanımımın var ala bir gocu. 
ğu, 

Ne güzeldir bakkal Bodosun 
ıucuğu. 

Ulan sen benimle alayı nerden 
öğrendin?. 

A " .. ' ... ,, çocugu. 
Hoppala! 
Önce "Yanlıt mı itiltim !,, diyr 

dütündüm. 
Hayır! •. 
Bunun batka bir çetidini daha 

savurdu .. 
Çocukların damarına baıtı, di· 

yebilirim. "Yuha!,, diye batırma 
ğa ba§ladılar. 

Ardından neredeyse teneke 
çalacaklardı. Adam, yerinden bi· 
le lomıldamaiı tercih etmeksizin, 
soculdara: 

- Öyle olmaz, beyitle cevap 
verin .. Nah .. Sıkar mı?. 

Diye bağırıyor; ıesini o cıvıl· 
dak, münfeil çıjlık ta,kınlıiı için 
den duyurmaia, ıivriltmefe çalı· 
ııyordu. 

Şimdi size bir fey söyliyeyim 
mi? .• Bazı itiyatlar var ki, on• 
lar fiilen, reımen ve bir daha lü· 
zum görülmiyecek derecede öl • 
müt olduiu halde, el'an bir kıy • 
meti, bir tesiri olduğunu sanıyo· 
ruz. "Mini,, ile mal ıatmak, her· 
keıi eğlencJirdiğini f arzetmek, 
ıeçmiı bir devrin kaplumbaiacı· 
lığıdrr. Kafeılerin ardı~da türlü 
nüktelerin, türlü ıizli kelime ok • 
tayıılarının cezbesine kapılıp "Bi 
ze de on paralık!,, 

0

diye, merdi· 
venlerden inip, kapılar aralayıp 
parmaiınm dört buçuk milimet • 
reıinin beyazlığını tethir edebile· 
rek iibey'u • tiri,, eyliyen inıanla· 
rın ıün ve i.lemi ııeçti. 

Hakikatler ıert, kısa ve anla • 
yıılıdır. Bunu en küçük ferde 
kadar, bütün halkın yaıamakta 
olduiunu ıeziyoruz. 

Şimdi, ıu, "mini ıöyliyerek,, 
·keten helvaıı ve kurabiye nev • 
inden ıeyler - hem de cür'etle -
ıatmıya aavatan adam, aözlerin • 
deki bu zillete, terbiyesiz manaya 
nasıl düştüğünü anlıyor mu aca · 
ba ! ? .. Kim bilir kaç sokakta, bu 
geçmiı devirlerin yavaf, manaıız 
üılubu tekrarla denemit ve ujra • 
dığı isitakaller yüzünden, beyitle· 
rin bu kadar tecavüzkar ve adeta 
cevap verir derecede berbat bir 
müıaare halini almaıına ıebep ol· 
muıtur. 

Daha da olacaimdan baıka .. 
Radyoda ıöylenecek ıarkılara 

kadar, çetidin yoklanmuına pek 
haklı ve uyanık ıurette bat vurul· 
duiu tu zamanlarda, en \icra kc;. 
ıelerde alabildiğine intat edilen 
satıcı "mini,, lerinin de muhteva• 
ıına bir kulak vermek liımıdır. 

S-.çmahyan, müteca vizleter 
mened i 1 meli. 

Saçmalamıyana maıallah ! .. 
Hikmet MUnlr 
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r HABR'in 1 
tikl11eleri J Bedbaht Dürzü F!~~a.~~!~~n~ lagllizce dersleri 

_ Sekizinci sayıfada resme ba- 'ı 
lanız! -

Son defa olarak Cebeli Lübna

" ' gittiğim vakit, o memleketin 
ncr yerını dolaıtım. "Elrimad,, 
elenilen kumlukta, cayır cayır gü
neıe nazır hapishanesini gezmek
ten de, bittabi, kendimi' alama

dım. 

Böyle bir ziyarette nazarı dik
kati celbeden, en ihtiyar ve garip 
suçlu mücrim değil midir? .. 

Benim de öyle oldu .. 
Bir deve postu üzerine bağdaş 

kurmuş, iki yana sallana sallana 
zikreden süt beyaz sakallı lbnül
hadi gözümden kaçmadı. Bilhas -
sa, onun Samedaniye şubesinden 
bir Dürzü asilzadesi olduğunu öğ
renmek ,büsbütün alakamı celbet 

ti. 
Eıki devrin adamı olduğu için, 

meğer, türkçe de biliyormuf .. Ba· 
na macerasını, memnuniyetle an

lattı: 

Ah, sorma, sorma, Ya Efendi!.. 
Ebedi küreğe mahkumum .. Tam 
elli iki senedir burada mahpu
sum .• Ama, bana müıtehaktır, 

müstehaktır !.. 
Meşrutiyette, Sultan Re,adın 

cülusunda, kaç kere affı umumi
ler oldu. Lakin, Cebeli Lübnan 
muhtariyettir diye, bizler bundan 
istifade edemedik. Şimdi de, be
ni bu Elrimada indirdiler .. Kav • 

rulup duruyoruz .. 
Ben, en büyük Dürzü ıeyhi Ab-

dülkadirin biraderzayesiydim. 1 
Merhumun hiç evladı doğmadığı 
için, mirasına kanacaktım .. Postu 
na ela. cülüa edec.ek.t\ın.. Kendisi 
ihtiyarlamı§ olduğu için, bu bek-

lediğim an yakındı ..• 
Fakat, günün birinde, bana bir 

şey haber verdiler. 
- Amcan, Bcyruttan bir Fran

sız kadını ile bir kız getirdi .. Kız
la beraber, kol·u' ukta dolaşıyor ... 
Hatta onu öptüğünü bile gören· 
ler var .. Meclisi ruhanideki ihti
yarlara da haber vermiş: Bu kızı 
pek yakında, bizim mezhebe res -
men sokacakmış .. Duasını okuya
caklarmı§ .. "Ondan sonra da, ta· 
ıacağınız bir şey yapacağım!,, 

demi§. Anlaşılan, kızı, Dürzü ta • 
rikatine soktuktan sonra, onunla 
evlenecek.. Amcan, ihtiyarlığına 
rağmen, zinde bir erkektir •. Haya 
tında asla evlenmedi.. Binaena
leyh çocuğu da doğmadı .. Lakin, 
bu kız ona bir halife doğurursa, ' , 
hapı yuttun .. O zaman, ne post-
nişin\ik, ne de miras .. Anladın mı 
§İmdi? .. Gözünü aç, yavrum!.. 

Aldığım ikaz edici bu haber Ü· 

zerine, fena halde tepem attı. 

Bildirilen evin etra.fında gün • 
)erce dolathm .• E·nela, ıunu söy
liyeyim ki, kızı görür görmez pek 
beğendim .. Yirmi yaşlarında ka -
dar, sarı saçlı, mavi gözlü bir ha -
rikaydı.. Adeta aşık oldum .. 

Lakin, tarassudumu arttırıp 

amcamın bu ': n:la ormanda dolaş 
tığını; onun ise boynuna sarıla
rak ihtiyarı öptüğünü görünce, 
çok müteessir oldum .. Aşkım, der 
hal kin halini aldı .. Bunun üzeri
ne, servet ve şöhretimi kaybet
mek, postu kaçırmak endişesi de 
ilave edildi; kendimi kaybettim. 

iki gün sonra, Şumşukiye bay -
ramı vardı. Bu, biz Dürzülerin 
pek mukaddes günüdür. Artık, 
kulaktan kuağa şu haber doaşı -

yordu: 
- Sarı kız, o gün, bizim mez· 

bebe girecek.. Sonra, şeyhin sa -
rayına taşmacakmıı .. Annesi olan 
Fransız kadını Beyruta, oradan 
da Fransaya dönecekmiJ.. Ayni 
gün zarfında, meclisi ruhanide, 
şeyhin bir resmi tebliği okunacak 
mış .. Buna herkes şaşacakmış .. 
Acaba, tebliğde ne yazılı? .• 

Fazla düşünmeye hacet görmü
yordum: Evleneceğini ilan ede • 
cekti .. Buna emindim .. 

Onun için, dimağımda olgunla
şan fikri, kuvveden fiile çıkar

dım .. 
Birkaç arkadatımla beraber, 

tenha bir zamanda, kızın ve an· 
nesinin oturduğu evi sardım. Üze 
rimize saldıran bekçi köpekleri 
ni öldürürken, içerdekilere: 

- Teslim olun!.. - diye haykır· 
dım. 

Kapıları açacak yerde, pence -
relerin hile kapaklarını örttüler .. 
Evin içinde, eşya namına ne var· 
sa, bunlarla methalleri tıkadılar. 
Konsollar, dolaplar, halılar .. Hep 
sini üst üste yığdılar!.. 

Kız, ne de acar ıeymit·· Bir ta
banca bulmuş .. Boyuna atıp duru
yor .. Karşı dağdaki karakoldan 
duyarak imdadına gelecekler .• 

Onun için, acele et~k lüzu -
munu duydum.. Kapılardan içeri 
girmenin uzun iş olduğunu anla
yınca, dama tırmandım .. 

Bizim orada, evlerin damı, sa
manlarla örtülüdür •. Aynı Ferde • 
nin havası bunu götürür .. 

Binaenaleyh, tavanı deşmek 
güç bir iş olmadı .. Sarı kız, beni, 
samanları eşelerken görünce son 
iki kurşununu üzerime boıalttı. 

Mermilerden biri, bota gitti. 

dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
mamaıı, ıeçme olmaıı ve okunaklı 
yazılması lizımdır. 

285 - ip gibi 
Eski zamanlarda bir vezir ken 

disine yeni bir nedim alır. Yalnız 
bu nedimin bir kabahati varmış. 
Müthit surette mübalağacı ve ya
lancı imi§. Vezir birçok def al ar 
kendisine ihtar etmitse de bir tür
lü nedimini yola getirememif. Ni
hayet ıuna karar vermiıler. Uıak .. 
her yalan söyledikçe vezir öksü -
recek, o da bunu anlıyarak yala -
nını düzeltecek. 

Gene bir gün vezire birkaç tane 
paşa ahbabı gelir. konuımıya ba!· 
larlar. Biri: 

- Benim fU kadar çiftliğim, şu 
kad~r öte berim var. 

Diğeri: 

- Benim de ıuyum var, buyum 
var diye öğünürlerken nedim de 
dayanamamış: 

- Benim de bir tarlam vardır. 
Boyu on bin ar§ın •. 

Bu esnada vezir öksürür. Nedim 
yaptığı yalanı hıhih etmek için: 

- Fakat eni yarım artındır, 

der. Paşalar hayret ederler: 
- Bu nasıl tarla böyle? Şerit 

gibi.. deyince, nedim de: 

- Ne yaparsınız diye cevsp ve
rir. Vezir pata öksürdükçe ıerit gi 
bi d~ğil, ip gibi de olur. 

Anadolukavağı: Şükran 

287 - kürdün sırtı 
Y ıkanmamakla meşhur bir kürt 

evlenmeğe karar verdiğinden bil
zarure hamama gider. 

İçeriye girip ~e kalabalığı gö
rünce yanındakilere: 

lkinciai aarığımı deldiyse de ha - - Aman, demiı, bugün amma 
na zarar vermedi.. da çok kiti evleniyor? 

Fakat, artık, deliği adamakıllı ••····--···········-···············----······-' 
delmiş bulunuyordum .. Annesi: İ Gidilebilecek 

- Ma fiy ! Ma fiy ! - diye fran- fi 
sızca haykırıyor, duruyordu. fi egv lence yerleri 

Fakat, kinimi, mirasımı, postu- =ı 
mu düşündüğüm için bütün bun· SiNEMALAR: 
lar, bana vız geldi. Hatta, kurşu· iPEK: Tehlikeli yollar. 
nu kalmıyan sevgilimin sol elini § MELEK: Hüküm gecesi 

ı: 
kaldırarak: İ! ELHAMRA: Şen mülazim. 

- Yapma .. Kıyma bana .. • de- i SARAY: Beyaz şeytan. 
mesine de aldırmadım.. TORK H 1 1 d d kl . . : uya ı u a ar. 

Namluyu çevırdım.. SUMER: Paprika. 
Ateş ettim.. SARAY: Palya~o. 
Genç kız, servi endamiyle, ye- HlLAL· Yüzü damgal adam. 

re yuvarlandı .. Güvercin yavrusu · 
ŞIK· Hayatım sana feda. gibi çırpınan minimini eliyle, · 
ŞARK: Kongre eğleniyor. 

Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 
Müellifi: ömer Rıza 
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13 (Xlll) 

Thirten is a number; the next 
[*sertin iz e nambcr, zi nekst .. 
on üç dir bir sayı daha sonraki. 
on üç bir sayıdır. 

number İs fourteen. Then comes 
fifteen, 
nambcr iz fortin l *zen kamz fiftin 
sayi dir on dört sonra gelir on bet 

Daha sonraki sayi on dörttür. Da· 
ha sonra.. 
Sixteen, seventeen, eighteen, ninteen. 

sikstin, scvcntin, cytin, nayntin. 
on altı on yedi, on sekiz on dokuz. 

On be§, on altı, on yedi, on sekiz, 
on dokuz gelir. 

Twice ten are twenty, add ten 
Tuvays ten ar tventi. ed ten. 

iki kere on dirler yirmi ilave et on 
iki kere iki on yirmi eder, yirmiye 

on katınız, otu7. olur. 
to twenty and you have thiry, ten 

tu tvcnti cnd yu hav [*serti, ten 
ye yirmi ve siz malik otuz on. 
On daha katınız. 

more and you have forty. Five tens. 
mor cnd yu hav forti. Fayiv tcnz. 

daha ve ıiz malik kırk be§ kere 
Kırk olur. 
Are fifty. three times twenty are 

sixty. 
ar fifti, [*sri tayimz tvcnti ar sikst: 

dir!er elli üç kere yirmi dirler albnı§ 
Beş kere on ellidir. Oç kere yirmi 

altmışbr. 

Twice thirty five are ıeventy, add 
ten .. 
t Tuvays [ * serti fayv ar sevin ti, ed 

ten. 
iki kere otuz beş dirler yetmiş 

ilave et on .. 
iki kere otuz beş yetmiş eder. On 

katınız. 

And you have eighty, then comeı. 
ninety. 
cnd yu hav cyti, [*zen komz nayinti 
ve siz malik seksen. solU'a ,cefü 
doksan .. 

Seksen olur, sonra doksan gelir. 
Twice fifty are a hundred. 
tuvays fifti ar c handred .• 
iki kere elli dirleı· bir yüz 
iki kere elli bir yüz eder, 
Count from 10 to 25. 
Kavnt from 10 tu 25 
say dan on e yirmi bet. 
Ondan yirmi beşe kadar say .. 
10, 25 ar figars .. 

on, yirmibeş dirler şekil. 
ıo. 25 are figurs. 
There are sixty minutes İn an hour. 
[*zer ar siksti minits in en avcr .. 
vardir altmı§ dakikalar ta bir ıaat 
Bir saatta altmıt dakika vardır. 
How many in half an hour. 

l Yirmi betinci yirmi sekizinci nin 
Ayın dördüncü, on üçüncü. yirmin 

ci, yirmi betinci, yirmi sekizinci &Ü • 
nüdür. 

Montb. 
mans•] 

ay .. 
How many monthı are there .. 
Hav meni mans• ]z ar [*zer .• 

kaç aylar vardır. 
in a year.? 

in c yir? 
bir yılda. 

Bir yılda kaç ay vardır. 
There are twelve., 
[*zir ar tvclv. 
var on iki .. 

On iki vardır. 
The first half of the year. 
zi ferst haf ov zi yir 

ilk yamn nin ıene 
Senenin ilk yansı .. 

The firıt month of the year lı 
January. 

zi fcrat 
Januvcri. 

ilk ay nin ıene dir Kinunuaani .. 
Senenin ilk ayı Kanunusanidir. 
then the snow iı on the ıround. 

it coverı. 
[*zin (*zi sno iz on zi gravnd. 

it kavcrş .. 
o zaman kar dir üzerinde zemin o 

örter .. 
O zaman yer üzerinde kar vardır. 
The ground and ali iı white. ln 

February 
Zi gravnd cnd ol iz vayit. in 

fcbruvcri .. 
zemini ve herıey dir beyaz ta ŞulNal 
Kar zemini örter. her taraf beyaz

dır. 

We ıometimes have much rain; it 
Comes. 

vi samtaymz hav maç ren; it 
kamz .. 

biz hazan malik çok yaimur o J!.ı.ir 
Şubatta bazan çok yağmur yafıır. 
From the cloudı. Thiı month haa 

only twenty-
From zi klavidz. [*zis mana•] haz 

1 onli tventi-
den bulutlar bu ey maliktir yalnız 

yirmi. 
Yağmur bulutlerdan gelir. Bu ayın 

yalnız yirmi sekiz günü vardır. 
eight dayı, except in leap • year, 

then it. 
eyt deyz, cksept in lip - yir, (*zen ti 
ıekiz günler, müıteına de gece yıl 

o zaman o 
geçen ıene müstesnadır. 

has one more. 'fhe next month is 
March; 

haz van mor. ?i nckst mana•] iz 
Hav meni in half en avcr. març. 
kaç ta yanm bir aaat Maliktir bir fazla daha sonraki ay 
Yarım saatte kaç. trr Mart .. kanlı göğsünü sıktı.. Kirpikleri, 

ALKAZAR: 
açıldı, kapandı .• Mavi gözleri sü· 

ALEMDAR: 

İstanbuldan geçerken 1 When it is thirty minutes past three, O zaman bir gü•ı dah3 olur. Daha 
Ankara Türkiyenin·ı· ven it iz [* serti minits past [*sri. sonraki ay Marttır. 

züldü .. Her yeri raıeler içinde sar 

sıldı •. 
Ağlıyan, yolunan annesinin kol 

ları arasında hareketsiz kaldı .. 

kalbidir. ne zaman o dir otaz dakika geçe üç. We now see some flowera, and we 
Oçü otuz dakika geçtiği zaman c1e- say: 

MiLLİ: Deli gönül. Ü riz. vi nav si sam flavcrz:, cnd vi sey: 
YILDIZ: Niçin öldürdüm. i We say: it is half • past three. biz timdi görür bazı çiçekler ve biz 

Ben, büyülenmit gibi, ayni yer- HALE: Ben ve İmparatoriçe. Bir dir o o dır yarım geçe iiç. Bu sırada bir miktar çiçekler görü-
KEMAL BEY: Şehvet adası. 1 Vi sey: it iz haf - past [ *sri. der. 

de durmuf, manzarayı ıeyredi - • Üçü yarım geçiyor. rüz. Ve deriz. 
ı b 

. FERAH: Sandu. •I 
yordum.. Arkadaş arımzın em ·=· Telime the time. "Spring is Comingl,, The dayı are 
çağırdıklarının, sonra kaçtıkları • •m:::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::: tel mi zi tayın less •. 
nın, askerin gelerek beni yakala - türlü evlenemedik .. Fakat, bir kız söyle bana vakit. spring iz kamin! zi scys ar lcs. 
dığının farkına - it i!ten geçtik- çocuğumuz oldu .• Yirmisine ka • Vakti söyle. bahar geliyor günler dırlar daha az 
ten sonra - vardım.. rtar annesinin terbiyesinde kalma Teli me the date. Bahar geliyor. Günler daha az kı • 

ı tel mi z.i det. sadır. 
Bir sevgiliyi vurmak kolay de- sına, ondan sonra ise, kendi ha i- söyle bana tarih.. Short and the ıun iı wann; it is 

ğil.. Hatta ona kin bağ!amış ol - ne bırakmıya karar verdik •. Kı • Tarihi söyle.. not. 
sanız bile.. zım, hürriyetine sahip olunca, çok 1t is the fourth, thirteenth, twentieth, şort cnd zi sam iz vorm, it iı not. 

Fakat, Ya Efendi .. İşin asıl fe· şükür, babasının tarikatini ihti - it iz zi fors• ]. sc ı tins•J , tvcntiyes*J kısa ve günet dir ılık o dır deiil. 
ci tarafı bundan sonradır.. yariyle kabul etti.. Binaenaleyh, o dır dördüncü on üçüncü yirminci Sıcak değildir. Güneı ılıktır. 

Twenty fifth, twenty eighth of the hot .• 
Amcam da bu haberi duyunca kızım, artık resmen aramıza karı· 

tventi fifs*], tventi eyts• ] ov zi. bot. 
füc' eten öldü.. şıyor •.• Onun, bugün, veliahtım sıcak .. 

İki gün sonra, ruhani mecliste 
resmen okunacak tebliği bulun -
du .• Açıldı! 

İçinde ne yazıyormuş, biliyor 
musunuz?. Diyormuş ki: 

_"Allah beni affetsin! Gençli -
ğimde bir günah itledim: Bizim 
tarikatta olmıyan bir Fransız ka -
dını ile sevjştim .. Onu din değiş
tirmeye razı edemediğim için bir 

lbnülhadi ile evlenmelerini emre- ---·------.................. - ... ·-·······-.. -· ı 11 11 lllllııı.. 
diyorum .. Ben de istirahate çeki • ,===ş=~~·i;i;·i·~ ... -;·;; .. ğÜ~·;i .... ;; .. ;;;ı----;;;;·~iıi;ı~·~·--- ' 
leceğim için, bütün mevkiimi ve il p A N o R A &.& A 
servetimin idaresini biraderza - ~ ~T1 
dem damadıma terkediyorum !,, is Bah~esinin alaturka kısmı a~lldı 

Bu maceraya ne dersiniz, E • ii Muganniyeler: HAMiYET H. Melahat H. Dilrdane H. Bereli 
fendina?. Bu zindan köıelerinde si Kız Fatma H. 1 
hatta bu dünya yüzünde benden i~ Okuyucular: Agyazar Ef. Haf11 Yatar Ef. 

h d *' :: Saz heyeti: Kemini Nubar, Kemini Demir Ali. Piyanist ~ da a betbaht kim var ır · · :: M J Jb b. 
(v ... "O) 15. Anjel, Udi ısır ı ra ım, Klarnet Ramaıan 
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konuşalım 
Yazın sıcak dagaları vücutları 1 

•arıyor. Güneşin kızgın ışıkların- l 
dan kendini korumak için şemsi· 
>'e dallı J.ğaçların albna sığınmak 
U~ere ılık deniz yeli yüzü okşar • 
ken, çayırların üzerine uzanıp 
>'iltınak ne tatlı şeydir. 

Tanyerine doğru inen güneş 
lftık kızgın yakışlarından vazgeç 
liği sırada deniz in dJ.ha soğuma
llıı! olan suyuna dalarak kendini 
)'ullıuşak ve yapışan bir sargıya 
'iltdırmak ne kadar derlik verir. 

Bütün mektepler bu hafhdan 
itibaren tatil devresine giriyorlar. 
Yukarıda gördüğünüz resim 56-
nci ilk mektep yavrularını hoca
larile beraber kır gezmesinde 

HABER ~am Posta9i 5 

gösteriyor. Altındaki ise: İmti
handa muvaffak obn ve sınıfla
rını iyi derecede geçen 2 nci sınıf 
talebelerini gösteriyor. 

Dünkü futbol maçı 
Birinci devreden 1-3 galip . çıkan 

Fenerliler maçı 4-4 berabere bitirdiler 
Dün F enrbahçe stadında şehri

mizde bulunan Avusturyalılar ile 
Fener takımı revanş maçını yap
tı. 

Maçtan evvel gene şehrimizde 
bulunan Yunan ve Avusturyalı at-] 
Ietler ile bizim atletler arasında ' 
müsabakalar yapıldı. 

... . 
Dün Fener takımı sahaya şöyle ı 

çıkmıştı. . 
Bedi, Fazıl, Yaşar, Esat, Ali Ri

za, Cevat, Fikret, Şaban, Muzaf
fer, Namık, Niyazi. . 

Avusturyalılar ise gene Cuma 
oünkü takımları ile çıkmışlardı. o 

Oyuna misafirlerin akım ile 

kikaten çok güzel bir oyun oym
yan Şaban Esattan aldığı bir pası 
ile takımının 3 üncü golünü yapı
yor ve devre de biraz devam ettik 
ten sonra 1 - 3 Fenerin galibiyeti 
ile bitiyor. 

ikinci devre başlarken Avustur
yalıları akında görüyoruz. Akın

larından biri Fener kale direğine 

çarparak geri geliyor fakat Avus
turyalı muhacimler hu fırsatı ka
çırmıyorlar ve topu kafa ile Fener 
kalesine sokuyorlar. Artık mektep sır:ısının karar -

ltıış ve nice nesiller görmüş tah-
1tları üzerinde sağa sola kımıldı
}'il!nadan oturmak, muaPimin her 
1ll'afı tarıyan gözlerinden gizli 
~İt an bekliyerek o anda ağzına 
~ir şeker yahut bir iki leblebi at
inak, arkadaşı yazısını yazmıya 
Salışırken ko' undan y:\Vaşça dür
tiivererek vazifesi üzerinde koca 
bir leke belirtmek, evvelden ha -
~ırlanmış atkıc ile uzakta oturan 
?.rkadaşları11 ;üzüne minimini ka 
ğrt yuvarl~khrı fırltamak yok. 
Şimdi ra hat rahat nefes a lmak 
koşmak. hayatın tadını tatmak ' 
\>ar. Ağaç d:ılına asılınış salıncak
larda sallanarak, kırlarda kele
bekler peşinde koşarak eğlenmek 
"a.r. Yaz mevsimi, tatil, eğlence, 

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

başlandı. Bu akın Fener müdafa
ası tarafından kırıldı ve Avustur· 
ya nısıf sahasına intikal etti. F ene 
rin akınları karşısında Avusturya 
müdafaası bocalamağa başladı ve 
onuncu dakikada Fener muhacim
leri Şabanın ayağı ile ilk gollerini 
yaptılar. Bu golden sonra Avustuı 
ya muhacimleri oyunlarını açtılar 
ve Fener kalesini sıkıştırmağa baş 
!adılar. Bu akınlardan birinde 
sağdan güzel bir pas alan Viyana
lı sol açık takımının beraberlik 
golünü yaptı. Artık oyun müteva
zin bir surette devam ediyor. Fe
nerbahçe muhacimleri faaliyette 
gene Avusturyalıları sıkıştırıyor

lar. 

Devrenin ilk dakikalarındaki 
bu gol Fenerlileri biraz şaşırtıyor 
ve henüz kendilerini toplamağa 

vakit bulmadan sağ açığm aldığı 
pası durdurmadan çektiği bir şütle 
bir gol daha yaparak beraberliği 

men ilk dakikalarında iki sayı ya· 
parak Viyanalılar 3 - 3 beraber
liği temin ediyorlar. Artık oyun 
çetin bir çekişme halini alıyor Vi

yanalılar daha sert oynuyorlar.Bir 
Fener hücumunda top Avusturya· 
lı müdafiin koluna çarpıyor: Pe
naltı Yaşarın vuruşu golle netice· 
leniyor. Fener gene galip fakat on 
beşinci dakikada Avusturyalılar 
bir gol daha yaparak breaberliği 

temin ediyorlar . Ve maç ta böyle
ce bitiyor. Bilmece 

dinlenme mevsimi.. Yeni bilmecemiz ~udur: 
Yazın güzel günlerinden isti • ''Sekiz harfli bit- kelimeyim. Herkeş 

ft\de edemiyen miniminiler pek beni sever ve sevdiği için yer; ilk üç 
harfim "az" ın tersi, dördüncü beşbci <;~'ltlur. Bunlar, ana babalarının harflerim bir emri son, üç harfim ise 

klldretsi~Jiğinden dolayı kır ha- "baba" manasına bir kelimedir. Ben 
"i\s1na kavu•amıyan, •ehirlerin iz · ? -:: -:: neyım •.. 
be sokaklarında yıkık duv:ırlar a- 01 Mayıs bilmecemiz 
~asında ciğerlerinin gıdasını vere- Kitap, itap, tap, ap idi. 

illeden yaşıyan zavall~lardır. Da - Yarım kilo 4)İkul8ta kazanau 
ha bu kadar mı?. Bırçokları d:ı İstanbul üçüncü ilk mektep sınıf 4 
latil olduğundan istifade ederek ten Muharrem. 

"İlelerine yardım edebilmek için Birer kitap kazananlar 
~tede beride çıraklık yapmıya lü- 1 - lstanbul kız lisesinden 1254 

~llrn görürler .• Bunlara ne kadar Jale 2 - Beyoğlu birinci ilk mektep· 
~ttnsa azdır. Cemiyetin kurulma ten Fikret Necmettin. 3 - İstanbul k.~ 
li\'l'zı muktezası olarak mahrumi- orta mektepten Halil Asuman 4 - 18 
y 11 inci ilk mektepten Zinnure 5 - Aya • 
~tler içinde yaşıyan bu zava. 

1 
- sofya soğuk çeşme yokuşu numara 35 

li\'l'ı ·· ·· ·· '"ld'"rebilmek vıc • N'h 6 k "lk 1 n yuzunu gu u ı at - Beyoğlu do uzuncu ı meti 
~i\nın en mühim bir borcudur· tep 2 • 4 ten 101 Nezahet 7 - Darüş· 

* "' "' şafaka lisesinden 212 Musa Kazım 8-
İki sene evveliydi.. Matbaanın Gelenbevi orta mektepten 53 Burhan .. 

lııU'l'ettiphanesinde, kara gözlü 9 - Davutpaşa orta mektepten 571 
b Handan Salih 11 _ İstanbul kız lise • İı· yavru vardı. Bir arkadaş; a· d 799 N Kız al 
ı· l sin en eriman 12 - mu • 11kliğinden ve gözlerinden do ayı lim mektebinden 325 Sadet Süreyya.. 
~tıa Ceki Koğan ismini vermişti. 13 Şişli terakki lisesi terakki lisesi 371 

t,llı;r y:ıvru ateşli ve yaramaz Acar Rifat 14 - Beyoğlu Musevi lise· 
bil' şeydi. llkmektep tahsilini he- sinden lzidor Behar 15 - Üsküdar Si
~i: k k k k nanpaşa Eczahane sokak numara 26 d:ı ,.~ bitirmiRti. E me azanma , 
~ 'l' Ekrem. 16 - Kadıköy Erkek lisesin • 
'tine yardım etmek kaygusiyle den 643 Şükrü 17 - Üsküdar 4 üncü 
~haili bir tarafa bırakmış, hır ilk mektepten 28 Belkıs 18 - lstan kız 
~U'l'ettiphanenin antimuan .v: lisesinden 987 Süreyya 19 - Istanbul 
lı'l'!undan mürekkep harflerını ................ - ........... _ • .-.... . 

1~'tlerce sağdan sola taşımayı :t- :t- :t-

~~~e aldırmıştı. Günün birinde Diprda süslü elbiseler giymiş, 
~~itinin hastalaı.dığını ~~Y~~· temiz yüzleri gülen minimini yav 
~'fta. geçmedi, betba~tı~ oldugu ru!ar, babalarının, annelerinin e
~il.beri geldi. Kara gozlu, es~~r linden tutarak onları kıra u'aşh· 

l'ıli yavru toprağa iacle edılı· racak olan istasyon ve iskele yol-
~!)'l'du. ların:i doğru koşuyorlardı. 
1 turna günü math:ıada henüz Burada zavallı, betbaht Çeki i-
~ ~ tahsilini bitirmemiş bir yavru· ki elinde bir •~kne içindekileri 
ı~'.ll dolaşt .ğmı gördüm. Bu yavru düşürmemek için kalbi hoplıya -
~·'&ene evvel kaybettiğimiz <;e - rak mürettiphanenin bir bölme • 
~)i andnıyordu. Kim olduğunu sinden diğer bölmesine seğirti • 
~~\.lrn ~t~er zavallı Çekinin yordu .. 
!~ -\ik k:ıtdqi imiş. Tatilden isti- Onlar güneşin hararetinden ge
l! de ederek birkaç para yevmiye niş bn~hklar altında sakınırken, 
1~~k ümidiyle o da tekneler için bu çalışmanın yorgunluğu ile bo -
~~ l lcurrnn ve antimuan haiıtası- rab roma ter döküyordu.. Hayat 
~'ltftel"İ t.agJar. sola. soldan sağa bu ... 
~,Hı.ıl'rnıya başlamış. O da "A -

11 

'lllm yolunu ıu.:.muf.. ) 
Ağebey 

Elli beşinci mektepten 562 Danyal.·· 
20 - Vefa lisesi 610 Sabahattin. 

Birer paket ~ikolata 
kazananlar 

1 - Davutpaşa orta mektepten 98 
Sedat 2 - Rumelihisar mektep so • 
kak Talat 3 - Ak§am kız sanat 
mektebinden 500 Feride 4 --Beşiktaş 

Vişne zade numara 18 de Muazzez. 
5 - Kız lisesinden 53 Semiha. 6 -
Aksaray Horhor caddesi Ebe Safiye 
Hanım 7 - İstanbul 24 üncü ilk mek· 
tepten Nihat. 8 - İstanbul 15 İnci ilk 
mektepten Kadir. 9 - Gelenbevi orta 
mektepten 700 Fuat 10 - Galatasaray 
lisesi son sınıf Danyal 11 - latan. kız 
lisesi 557 Nefise Halil. 12 - Üsküdar 
24 üncü mektepten 228 Necip 13 -
Beşiktaş 19 uncu mektepten 337 Bedri 
14 - Kadastro mektebinden 65 Mu • 
ammer 15 - Kasnnpaşa Bahriye mat
baasında makinist Hurııit. 16 - Devlet 
Matbaası makinistlerinden Ernin 17-
Davutpaııa orta mektepten 304 Galip .. 
18 - Beyoğlu kuyu sokak numara 14 
te Asüman Nedim. 19 - Fatih Hasan 
Bey apartnnamnda Sadi. 20 - Avuııı

turya Sen Jorj lisesi sınıf 4 ten Anet 
Kohen .. 

Birer paket kakao 
kazananlar 

1 - Cağaloğlu yokuşu Bahçe so -
kak numa'"a 5 te Ahmet. 2 - Beyoğ
lu Müsevi lisesinden 300 lzidor Behar 
3 - 44 üncü ilk mektepten 490 Fikret 
4 - Ebüssuut caddesi numara 23 te 
Münevver. 5 - Beyazıt Tatlı kuyu 
numara 7 de İsmail 6 - Türbe Ferhat 
ağa mahallesi 15 Nusret 7 - Beyoğlu 
29 uncu ilk mektepten Sevim CelaL 
8 - Beyoğlu Bursa sokak numara 40 
Adil 9 - Beyoğlu Tarbaşı numara 2'7 
de Vilelmin 10 - Deniz matbaasmda 
mürettip Ratıp. 

Birer kartpostal kazananlar 
1 - Çar§ı kalpakçılar numara 207 

de Ahmet 2 - Sen Jan Batist mek ·· 
tehi sınıf 4 ten Edvar Mansur 3 -
Galata Sahil sıhhiye idaresi memurla
rmdan Raif Bey oğlu Şakir 4 - F e -
ner Rum mektebi lise 2 den 52 Teo · 
doridis 5 - Sirkeci Yeni Anl@ra ber• 
ber salonunda Hasan 6 - Beşiktaş 19 
uncu ilk mektep sıılli B 5 ten 34 Se ~ 
lami 7 - Çoruh vilayeti sıhhat ve iç-

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 

1 
••4•Hlalzlirlalnlll9l34•• ..,.J 

Bu esnada sağ açıktan bir pas 

alan Şaban iki oyuncuyu da atlatı
yor ve Fenerin ikinci golünü yapı· 
yor. 30 uncu dakikada gene Avus
turya kalesi sıkışıyor ve bugün ha-

Dün Fener takımında İyi oynı
yanlar Fikret, Esat ve Şabandı. 

Dün profesyonel Avusturyalılar 
Dün profesyonel Avusturyah

lar karşısında muvaf fitkıyetli bir 
oyun gösteren amatör Fenerlileri 

tebrik ederiz. 

Herekede spor faaliyeti 

Hereke idman yurdu reisi 
Halim Bey 

Hereke, (Hususi) - Lik maçları
na hazırlanmak üzere Cuma gunu 
Herekeye gelen Gölcük deniz spor klii 
biyle Hereke idman yurdu arasında 
icra edilen dostluk maçı pek kalaba · 
lık bir seyirci önünde icra edildi. 

llk maç B takımları arasında yapıl 
dı. Bu maç hakikaten çok zevkli old··. 
Küçük sporcuların göstermiş oldukla
rı teknik oyun seyirciler tarafından 

dikkatle seyredildi ve maç her iki ta
rafın çok çalışmasına rağmen 1 - 1 be 
rabere bitti. 

ikinci maç A. takımları arasında 
icra t'dildi. Hakem eski sporculardan 
Şemsi Beyin idaresinde başladı. tık hü 
cumu Hereke yaptı ve Gölcük müda. 

kat Gölcük müdafaasının çok güzel ve 
yerinde müdahaleleriyle bu tehlikeli 
hücumları pek kolay durduruyor ve 
cidden muvaffak oluyorlardı. 

Oyunun 32 dakikasında Hereke sağ 
açığının güzel bir hücumla hasnn ka • 
lesine kadar indi ve karşısındaki mü
dafii ve kaleciyi atlatarak takımın ilk 
ve son golünü attı. 

Oyun bundan sonra daha zevkli 
bir şekle geçti ve Gölcüklüler tehlike
li hücumlar ile Hereke kalesini sıkış • 
hrmağa başladı. 

Hereke kalecisi Şefik ve müdafii 
Sıvaslr Alinin bu tehlikeli hücumlan 
pek kolay durduruluyor ve cidden ha· 
rikalar ibda ediyorlardı. 

Oyunun 42 inci dakikasında Göl • 
cük Hereke kalesine indi ve sağiçin 
bomba gibi bir şütuyla beraberliği te
min ettiler. Ve bir az sonra birinci par 
ti bitti. 

ikinci haftaymda her iki tar.af ta 
çok güzel hücumla•: ile galibiyet sayı
sını atmak için çok çalıştılar. 

20 dakikada Herekenin güzel bir 
hücumünu Gölcük müdafaası 18 pas 
ceza cizğisi içinde eliyle topu tuttu • 
ğundan hakem bir penaltı verdi. Fa • 
kat Hereke bundan istifade edemedi. 

Gölcüklüler bundan sonra galibiyet 
sayısını atmak için çok uğraştılar. 

Oyunun bitmesine 3 dakika kala 
Herekeye bir penaltı oldu. Fakat Göl
cüklüler bundan istifade edemediler. 
Biraz sonra hakemin acı bir düdüğiy
Je oyun 1 - 1 ~rabere bitti. 

llftl1Ufllm fl t1HIUllllWll WlllUIUllll lfm lOUUUlllQfHlllfl8DmtllfWll.Wll'WUU1tMHlll11tl9'N 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
faasında birinci oyun her iki tarafın Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
birbirini denemekle geçti. Oyunun 22 l\hıaYcne sııatları : 10-12 Ortaköy Şifa 
dakikasından sonr;:ı Heı·ekeli]er açıkları ! yurc.iu T 5-!8 BeyoP;lu ı~ı i khtl caJ. J<) 

vasıtasiy]e tehlikeli hücumlar ile Göl - Telefon: 42221 \ ' C 41960 -
cük kalesini sıkııtırmağa ba§ladı. Fa· 
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Tarlht Tefrika: 67 4 Haziran hJ34 

Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 
f .... _o_IG_a_r_a_d __ e_n __ iz_~_o_r_s_an_l_a_r_ı _o_._..] 

Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 

4·6·934 Her bakin mahfuzdur Tefrika: s~ı Geçen kıaımlar1n hulaaası \ dattı! Kafesten kut kaçırır gibi,, 
Ali baba, lstanbulla Rusya, iki onu, yakalamı!ken elimle bırak· 

memleket araaında kadın ticareti tım .• Ge~en kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra İstanbulda A

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

Hepsi de kabul ettikleri
ni söylemişler. Moris tarafından 
ibraz olunan bir muvafakntname· 
yi imza etmişler ve bunu müteakip 
te ayrılmışlar. Dün sabah saat on 
birde gene Pantikyanın yazıhane· 
sine gelmişler. Pantikyan kendile
rine iki yüz ellişer lira vermiş. 

Pasaportlarının salı günü yaptm· 
lacağını ve Perşembe günü de ha
reket için hazırlanmalarını söyle
miı. 

Oelilim bunların nereye gönde· 
rileceğini anlıyamamı§. Yalnız 
harhiy~deki mülakatta Hamdi Pa· 
şanın itimatlarını haiz olduklarını 
Pantikyan, Morise Fransızca söy
lemi§. Pasaportların herhalde elim 
den geçecek resimlerile nereye 
sevkedilmekte olduklarını arz ve 
takdim ederim. Harbiyedeki deli
limin keyfiyetten kat'iyyen haberi 
yok. Zannıma kalırsa bunlar Mu
ıula ve belki de Kürt Mustafa Pa· 
~anın maiyetine gönderiliyorlar. 

~ ihtiyat zabitanından Hasan 
Tahsin Efendi namında biri Ana· 
doluya gitmek üzere müracaatta 
bulunm~k üzeredir. Bu hreif uzun 
boylu, zayıf, koyu sarı gözlü, 
1•urnra.l bıyıklı, 1'ulo.klo.rı bir z bü-

yük hir adamdır. Yedi ay evvel 
Tahsin Beyin delalet ve tavsiyesi· 
le istihbarata dahil olmuştu. Üç 
ay ifayı hizmetten sonra vücudün· 
den istifade edilemediği kaydile 
hizmteine nihayet verilmişti. Şim· 
di işsiz kalmış, dün kendisini elin· 
de Hüsnü namına muharrer bir 
nüfus kağıdı ve altı adet fotogra· 
fi olduğu halde köprü üzerinde 
gördüm ve bittabi görüştüm. Ana· 
doluya gideceğinden bahsetti. 

lf. Silivride iki Yunan taburunun 
vapur beklemekte olduğunu istih· 
barat mensubininden Yaniden 
öğrendim. Y nni Silivri den yeni 
geldi. 

~ S ... veya A ... B-eye, Belkis ha· 
nımın fotografı elde edildi. Yarın 
bir sureti takdim olunacaktır. F o· 
tografla mahalli malumda tetki-

E 

Geçen kısımların hulasa ı 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi varc!ır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipi:ı fela· 
ketine uğrıyacağını haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağım bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

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

Osmad Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkada§ına meseleyi söylüyorsa da, an· 
nesine bir türlü açılam•yor. Şimdi, E· 
dip, Aliye Hanım isminde tanıdığı bir 
kadının evine gitmiştir. Kafaları du 
manladıktan sonra Osman Beyi de 
çağrıyorlar. 

kat icra edildi. Buna mü§abih hiç 
bir resme tesadüf olunamadı, Yal
nız tahkikatımızda elyevm bazı 
lngiliz zabitanının ara ura valide
sinin hanesine uğradıkları tebey· 
yün ediyor. Casusluklarına ve ya· 
hut casus olmadıklarına kat'iyyet· 
le hükmedebilecek delail olmadı
ğından bunlar hakkında kat'i bir 
söz söylemek mümkün olamıyor. 
Yalnız mevcut fotograflar meya
nında bir sureti dört bet gün son· 
ra takdim edilecek olan bir resme 
pek cüz'i bir müşabehet hissettim. 
Fakat hüküm vermeğe yarıyacak 
bir şekil ve kat'iyyette değil. Bi· 
naenaleyh yarın elde edilen res· 
min Kopyaaı ve onu müteakıben 

de mahalli malfimdaki fotograf 
takdim olunacaktır. Bir de tarafı 
alilerinden tetkikini rica ederim. 
Bu aile hakkında pek mufaaaal 
malumat aldım. Bizzat arzederim. 

"' Şilede bulunan bazı hükumet 
memurlarının hususi vasıtalarla 

Kuvayi milliyeye mensup zevatla 
muhabere etmekte olduklarını, 
Edip Bey namında millici bir yüz· 
ba~ının bugün Şilede ve rüsumat 
memurunun nezdinde miaafireten 

yapmakla meığuldil. Alibaba küçük • . 
kcn hadım yaptığı Ferhada lstanbul
daki kızlannı teslim ederek, Kafkaa· 
yaya gidiyor. Tifliıtc valinin kona • 
ğında (Fatma) isminde bir Gürc:U kı
zını kaçırmağa uğraıırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanı§ıyor. Bu eenç, 
Ferhadın arkada1ıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmi§ • 
tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorbr. 
V c Rüstem, günün birinde Fatma ile 
İstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

- Alacağın olsun ,kaltak! 
Diyerek bahçeden çıktı... Yalı

nın arkasından kıvrılarak sahile 
indi. 

Kayıkçı uykuya dalmıfb. Rüa
temin kayığa atladığını görünce 
gözlerini açarak güreklere ıarıl
dı: 

- Gidiyor muyuz, beyim? 
Rüıtem homurdanarak: 

- Çek lıtanbula .. ! 
Diye bağırdı. 
Rüstem kayığın içinde hidde· 

tinden titriyordu. 

Uzaktan yalıya bakarak içini 
çekti: . 

- Alçak kız ... Beni nasıl da al· 

bulundug~unu Şilenı'n yenı' mahalle ========:======= 
istihbaratına gönderiyor. (Tezke· 

sinden olup berayı ticaret latan· re mealen tercüme edilmi,tir) 
bulda bulunan Yakup Efendi na· 

"Aıaletmeap ! 
mmda bir kimseden itittiğini söy· 

Balkan harbini müteakıp ve har liyerek Agop imzasile bir rapor 
bi umumi esnasında Garbi Trakya 

verilmittir. Rapor ehemmiyetle 
da resen ve vakayii ahirede Edir· 

nazarı dikkate almmıttır. latihba-
nede Cafer Tayyarın maiyetinde rattan bir zabitin birdenbire Şile· 

ye iderek Edip beyi tevkif etmesi filen bir çok menfi faaliyetlerde 
muhtemelmiş. Nazarı dikkati alile bulunmak auretile Trakya ihtilal 

komitesi ile münasebettar olduğu rine arzeylerim. 
esasen sabit <'lan ve Balkan h!.r1'i 

il- Mecır Hey tarafından istih· ni müteakıp gene faaliyeti men· 
barat memuriyetine yazılan bir huaesine devam etmek üzere itti· 
tamimde lstanbulda, Ankara hü· hat ve Terakki hükumetinin emir 
kumetini temsil eden ve en ziya· ve tensibile askerlikten istifa et· 
de sahibi salahiyet olan zatın tah· mit gibi gösterilerek Kavala Oı· 
kik ve isminin 11hhatle İ!'arı talep ınanlı ko11ı1olosluğu kitabetine ta· 
ve beyan olunuyor. Şimdiye kadar yin olunan ve harbi umumi esna· 
gelen cevaplardan 70 adedi Esat sında Türk ve Alman karargahı 
Bey, 90 adedi mckatibi askeriye umumile\·i nam ve hesabına olarak 
müfettiti Pertev pata 9 adedi Zi· salahiyeti vi.aia ile Makedonya 
ya Paşa, 115 adedi Hariciye Nn:z: cephesinde tetkili.tile faal bulu· 
rı izzet Paşa, 67 adedi binbatı Sey nan ve 0 esnadaki hizmetlerine 
fi Bey, 13 adedi erkanı harp yüz· mükafaten Enver Pata tarafından 
başı Ekrem Bey, 49 adedi nafia ihtiyat binba,ılığa terfi olunan ve 
müsteşarı Bürhanettin Bey, 3 ade· mukaddema teşekkül eden Trak· 
di Salih Patadan bahsediyor. ya hükumeti muvakkateıi itlerin· 

~~ İstanbul Yunan istihbarat da· de pek mühim roller ifa eden ve 
iresi berveçhizir tezkereyi lngiliz (Devamı var) 

Tefrika "o.23 
4. 6. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
rtlkıli (Vft·rtO) 

aramağa hatlar •• Her halde, senin 
de bu kaideden müstesna olma • 
man lazımdır ... Çünkü, daha §İm· 
diden genç kızlara başlarsan en -
camın neye varacak? Ben yafa 
gelince, olgunlaşmı§ hanımlara. 
hiç bakamıyacakım... Ölünciye 
kadar onlardan mahrum kalacak· 
sın ... Ben, senin yatında iken yat· 
lı ve olgunlardan başladım. Son· 
ra, sinnim ilerledikçe. maıukala • 
rımı küçüklerden seçmek yolunu 
tuttum... Ellisine üç senem var ... 
Onun için, on sekizindekilere ba· 
yılıyorum ... Bir kaç sene sonra 
bii<;h•jtün tehlike teşkil edeceğim 
galiba ... Yahut da, tabiat beni ıs· 
'cartaya çıkaracak ... Ha? .. Ne der· 

. ? 
sın ..... 

Böyle soğuk soiuk konu!uyor· 
du. 

Elini arkada,ının omuzuna koy 
du: 

- Hulasa, lclal hanımı bana 
bırakacaksın... Onunla ben me! • 
gul olacağım .. Kendisine ben kur 
yapacağım ••. Sen ise, annesini ka· 
çırma ... Pek eyyam görmüt feye 
benziyor .... 

Delikanlı, dimağına saplanan 
kara fikri tardetmek için her ,e. 
ye razıydı .•. Bilhaua bu adam, it· 
te, onu büyük bir tehlikeden al • 
mıf, kaçırıyordu ... Onun için, Os • 
man beyin bütün söylediklerini 
körü körüne tatbik edecekti. 

Seyahat, bu ana k1zın refaka· 
tinde, lzmire kadar devam etti. 

Delikanlı, bu sefer de, Osman 
Beyin söylediklerinden harice çı· 
kamadr. Genç kızı arkadaıına hı • 
rakarak, o, ya Iı kadınla alakadar 
oldu •••• 

• 
• 

-49-
Rüatem, Cibalideki oturdukları 

evin bahçesinde bir ağacın dibineJ 
uzanmıf, gür ve yanık seıile: 
Ala gözlerini sevdiğim dilber, 
Seni görmiyeli göresim geldi. 
Altın kemer sıkmış ince belini, 
Usul boylarını sarasım geldi! 

Türküsünü söylemiye batlamıı 
tı .. 

Üç gündenberi Fatma ile ko· 
nuımuyordu. 

- Alçak kadın, beni aldattı .. 
Diyerek Haticeyi hatırladıkça 

arkaaından mütemadiyen küfürler 
savuruyorsa da: 

- O kahpeyi bu kadar çok sev 
diğimi bilmiyordum .. 

Diye dövünerek ağlamaktan da 
kendini alamıyordu. 

Türküıüne devam ediyordu: 
Aladır gözlerin, siyahtır kaşın, 
Aradım cihanı, bulunmaz eşin .. 
Yaylanın karından beyazdır dişin, 
Uzanıp üstüne ölesim geldi! 

Rüstem o gün çok dertliydi .. 
Bir sevgi yüzünden iki sevgili

den olmu§tu. 
Haliçten geçen her güzel kadı· 

na gönül vermek, her sevgilisinin 
boynuna sarılıp hasretini dindir· 
mek istiyordu. 

İ§te gene, uzaktan yüzü yaımak 
h bir genç kadını götüren zarif bir 
ıandal geçiyordu .. 

Rüstem yüksek sesle, söz atar 
gibi, ini emeğe batlamı§tı: 
Şurda bir güzele meylim aldırdım, 
Eğlenip orada kalasım geldi. 
Başına sokmuş gülü, nerk;si, 
El sunup ucundan alasım geldi! 

Haliçten geçen sandal yava!la· 
dı .. 

Rüstem sesini yükseltti: 
Aladır gözü de karadır kaşr, 
Arasam bulunmaz menendi eşi. 
Yaylanın karından ak beyaz döşü, 
Yıkılıp üstüne ölesim geldi! 

Sandal Fenere doğru ilerledi .. 
Rüatemin gözleri sandalın arka· 

11na takılmıştı ... 
"Güzel bir kadın., Tıpkı Hatice· 

ye benziyor.,, 
Diye söylenerke tekrar batım 

ağaca dayadı: 
yıkılası şu dağların ardına 

Şimdi artık lzmirdeler ... 
lstanbulda •on gece konu§tuk· 

larını aynen tatbik ediyorlar ... Ba· 
zan, Menemen civarındaki çiftliğe 
gidiyorlar ... Orada, bir iki gün ka· 
lıyorlar ... Bazan da şehire iniyor· 
lnr .... O bar senin, hu bar benim! .. 

Osman Bey, lzmirin kurduydu ... 
Bir çok randevu evleri tanıyordu ... 
Edibi oralara sürükliyordu.. Ne 
alemler ya§ıyorlardı ... 

Fakat, yalnız bununla kalmıyor
lardı •.• 

Fransızların "dömi monden,, 
dedikleri ıımftan bazı kadınlara 
rastlıyorlar; kır gezintileri tertip 
ediyorlardı ... Osman Beyin, karşı 
yakada, gayet iyi döşenmiş bir evi 
vardı ... Buldukları hanımları hu· 
raya getiriyorlardı ... 

Hele ahbapları içlerinde Selma 
isimli bir kadın vardı ki, Edibi bir 
hayli me~gul etti ... Bu, uzun boy· 
lu, siyah saçlı, kibar tavırlı bir ka· 

Aşup gider bir gözleri sürmeli. 
Cenneti alada bir gül açılmış, 
Kokar gider bir gözleri sürmeli! 

Fatma Rüıtemin seıini ititmit• 
ti .. 

Dayanamadı .. Pencerenin iç ta· 
rafına sindi. 

Rüstem derinden bir of çekti: 
Kuru l\ütiik yanmayınca tüter mi? 
Ak memede çifte benler biter mi? 
Vakti gelmeyince bülbül öter mi? 
Otüp gider bir göLleri sürmeli! 

Bu sıra pencereden akseden 
bir hıçkırık Rüstemin neşesini ka· 
çırmıştı .. Baıını kaldırdı .. Yukarı· 
ya baktı .. Ve F atmanın hüngür 
hüngür ağladığını gördü. 

Rüstem: 
- Tuhaf §ey ... Gene memleke· 

tini hatırladı galiba! 
Diye mırıldanarak pencereye 

doğru seılendi: 

- Fatma ... Niçin ağlıyorsun? 
Fatma saçlarını yolarak bağır· 

dı: 
- Gözümün önünde, uzaktan 

geçen kadınlara söz atıyorsun .•• 
Maniler söylüyorsun! Utanmaz ... 
Buna tahammül edilir mi? 

Rüstem birdenbire ,a,alıyarak 
içeriye koı tu. 

Üç gündür Rüsteme: 
- Senden nefret ediyorum ... 
Diye bağıran Fatma böyle bir· 

denbire neden ve nasıl hahrekete 
gelmi§ .. Kıskançlık eseri göster• 
mişti? 

Rüstem, F atmanın -uzun gün 
ler süren bir gerginlikten aonra
göaterdiği bu alakayı hayretle kar 
§ılayarak çarçabuk karunn n yi' 
nına gitti. 

- Ben ağacın dibinde kendi 
kendime söyleniyordum, Fatmacı• 
ğım ! Kimeeye li.f atbğım yok ... 

Fatma, Rüstemin yalcaama aa· 
rıldı: 

- Sen her zaman böyle yapı· 
yorsun, insaf11z: Gözümün önün· 
de şu kadına atmadığın laf kalına 
dı. (Cennette açılmış bir gül.) .. 
Gözleri (sürmeli) .. diyerek mani· 
ler söyliyen sen değil miıin? 

Rüstem birdenbire karıısmın kol 
larından yakaladı ve kucağında ıı 
karak, yanaklarından öpmeğe bat 
ladı. 

Rüıtem o gün karısını ve ka· 
dınları kıskandırmanın aırrın1 

bulmuştu. 
(Devamı var) 

dmdı ... lzmirde bu tarz bir hayat 
yatamımrn sebebi bir türlü anlat1' 

lamazdı... Evlenmeğe kalkıt•'' 
ıüphesiz, mükemmel bir parti ya.· 
pabilirdi ... Pek az erkek onun aeh· 
har hali karşısında mukavemet e· 
de bilirdi ... 

Hatta, Edip bile, Selma ile e<1· 

lenmeği değilse bile, uzun bir nıi.i• 
nasebet tesisini dütündü. 

"lzmirden ayrılmaz!am bu k1' 

dından da ayrılmam!,, diyordu··· 
Selma da, ona karşı bir bai' 

lılık duyuyor gibi idi... Herahldeı 
Edibin uzun zaman lzmirden af 
rılmağa niyeti olmadığımı. göre•' 
aralarında bir kaynatma olaca~!' 
benziyordu. 

Delikanlı, annesile mektuplst'' 
yordu. Burada, bir ticari ife girİf: 
tiğini, hayatından memnun oldıJ 
ğunu, rahat yaıadığıru, fakat uz"~ 
bir müddet lzmirdcn ayrılanıı1~ 
cağını yazıyordu. 
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1 Muhterem· 

• 

hastahanelere, klinik ve sanatoryomlara fıer ~ vakıt 
faydalı bir yardımcıdır. 
Ehemmiyetsiz bir masrafla Frigidaire yiyecekleri 
her türlü bozulmalardan korur ve hastalara taze 
ve soğuk içecek temin eder. .L 

Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini, serom ve 
ilaçları her vakıt muhafaza eder. 

Yüzlerce "Frigidaire ", hastahane, fakülte, klinik v.e 
~.ıhhat evlerinde kullanılmaktadır. 

"Frlgldalre" hakkında bizden izahat l•teylnla. 

"Frigidaire " adını t şimiyan h r soiuk hava. tertibatı 
hakiki bir " Frlsldalre" d•illdlr. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş11 
~·r•::a 

'1 Pirinç özü 
Patates ozu 

~ Nişasta özü 
. Arpa ozu 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 
irmik 
Çavdar 

.. .. 
ozu .. .. ozu .. .. ozu 

Ünl:rmı çocuklarınıza yed;riniz. latedilderini ve ıevdiklerini bık· 
tırmıynrak değiştire de:iştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, ııhhatli, tonı· 

bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk di§ çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 
tıir, iıh:ıl olrr.azlar, çelik kollara. dernir pençeye, laf adalita, gra· 
tıit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim ı 

\re irade1e malik olurlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 1 
~1AHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
lcrin lezzetine payan olmaz.Haıan Ecza deposu. Taklitlerinden sa· 
kınmız. 

liASAN M,l\RKASINA DiKKAT . 

~~rupoı rujlarından mükemmel 
tt. 30, 50 kuruttur. 

sabit ve latif kokulu her renai var· 
Deposu: Eminönü Necip Bey 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (5) 

BIU§lğ'indekl 7 yahut k&?'§l8ıtldakl 4 numara
ya mllracaat. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Yunaniatanda olduğu ve ma· 
halli ikameti meçhul T omagaçol· 
ya efendiye: 

Sabber hanıma bin yüz on ıe· 
kiz lira aekıen kurut borcunuzdan 
dolayı alacaklı taı:_afından vaki ic· 
rai takipte mahalli ikametinizin 
meçhuliyetine binaen ödeme emri 
tebliğ edilemediğinden tarihi ilan
dan itibaren otuz gün müddetle da 
iremize bilmüracaat borcunuzu te· 
diye etmediğiniz veya bu müddet 
zarfında borcunuzun tamamına ve 
ya bir kısmına itirazda bulunma· 

lkımıza 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tarafın

dan halka satılacak tütün ve müskirat mamulatından 
alınmağa başlanılan n1iidaf aa vergilerinin miktarı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

l - Fiati 25 kuruş ve daha yukarı olan 20 sigaralık 
veya 20 - 25 gramlık tütün, enfiye, tönbeki ve pipo tü
tününiin beher paketinden bir kuru~, fiati 25 kuruştan 
aşağı olanların beher paketinden yirmi para. 

2 - l O sigaralık paketlerden verginin yarısı Ye 

yüzlük paketJerden beş misli alınır. 

3 - Puroların, tanesi 25 kuruş ve daha yukarı o
lanlarnun beherinden bir kuruş, 25 kuruştan aşağı o
lanlarının heherinden yirmi para. 

4 - Rakı, votka, konyak, vermut, likörlerin 25 
santilitrelik ve daha büyiik şişelerinden şişe başına 
2 kuruş, 25 santilitreden küçük şişe başına 1 kuruş. 

5 - Biraların beher şişesinden 1 kuruş. 
6 - Fıçı içinde satılan biraların beher litresinden 

2 kuruş. 

7 - Açık veya kapab her ne kap içinde olursa ol
sun şarapların beher litresinden 1 kuruş. 

8 - Şampanya, cin ve viskilerin beher şişesinden 
25 kuruş. 

Bu vergilerin, paketlerin ve şişelerin.etiketleri üze
rinde gösterilinciye kadar bayiler 1arafından satış be
deJierine iJaveten alınacağı halkımızca maliım olmak 
üzere ilan olunur. (2947) 

dı~nıztaktirde krak~ununun ~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~ 
maddei mahıuaaıma tevfikan hak 
kınızda muamelei icraiyeye de
vam olunacağı ödeme emri maka
mma kaim olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. (910) 

HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bil\imum tahlili.t. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankaıı kar· 
tıaında izzet Bey Hanı 60 

Satılık irat 
Galatada altında üç dükkanı 

bulunan on üç odalı kirgir bina 
satılıktır. Galata rıhtımında Sela
nik kıraathaneıinde Sabita Efen • 
diye müracaat (2386) 

~-----, HABER 
/\kşam Postası 

1 darehanesi: 
tSTANBUL AN·· 

KARA CADDESi 
---

Tel&'r•f Adretl: ISTANBUL BABEJt 
Telefon Yuı: 28872 ldare: 216"10 

,-- ' ABOrtE ŞERAiTi 
1 s 6 12 8Jhlt 

TUrklyo: 120 S:50 660 1:!50 Kr,. 

F.r.nrbl: 150 ,HiS 8!0 1610 

~LA" TARiFESi 
llcarct UAnlıırmın ıatırı 12,50 

Resmi lllnlar 10 lrnruıtur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Ne§riyat müdürü M. Gayur 

IJ:ı.,ıldıfı ~er: (\'AKIT) l\l:ıtb:ı.ası 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . . · · · · • • 

, 
Raleigh 

Bisikletleri 

inkı14p yaratan Me~hur 

En haaaaı ciltleri kadife gibi yumu§ahr ve beyazlatrı. 



M. Litvinof konferansta 
uazigeti hülasa ederek 

bir teklifte bulundu 

Vahabtler ve Vahabilik 

Arap içinde yeni 
bir doğuş 

Necidin göbeğinde kopan 
Suudi kuvvet Arabista
nıcenubunu istila etmiştir 

Vahabiler mezarların üzerin • 
deki kubbeleri yıktıkları halde me 
zarl:ıra ilişmemiılerdi. 

Mezarların üzerindeki kubbe • 
leri yıkmak Vahabiliğin en büyük 
umdesidir. Onların piri der ki: 
"Mezarların üzerine yapılan 

kubbeler, birer ibadetgah, sayıl • 
dığ;, Allah bırakılar.:ık bunlara i · 
badet edildiği, bunlara sadakalar, 
adak:ar, hediye olunduğu için yı • 
kılmaları icap eder.,, 

V :ıhabiler de Mekkeye girdik • 
leri zaman böyle yapmıtlardı. 

Suut oğlu melik Aptülaziz Mek· 
keye girdikten sonra Mekke halkı
nı kabul etti ve onlara hitaben bir 
nutuk söyledi. Onlara Vahabilik 
esaslar!nı anlattı ve nihayet reyle· 
rini sordu. Onlara: 

- Ne diyorsunuz? dedi. 

Halk: 
- Sana biat ederiz? dediler. 
Aptülaziz: 
- Hayır, dedi. Sözün doğrusu· 

nu söyleyiniz. Bunun üzerine Mek 
ke ülemasından biri kalktı ve: 

- Bizi, dedi, Necil ülemasile 
karşılaştır. Onlarla görtişelim, mü 
nakaşa edelim ve karar verelim. 

Suut oğlu bu teklifi beğendi: 
- 'l"elU\la, dedi, yakında görü· 

şürsünüz. 

• * • 
Bir kaç gün sonra Mekke üle· 

masından bir grup ile Necit üle
masmdan bir grup karşılaştılar. 

Görüştüler. Din meselelerini mü· 
nakaşa ettiler. Neticede Mekke 
üleınası bir beyanname ne~rede

rek halka hitaben şu sözleri söyle
diler: "insan ile Allah arasında 
hiç bir vasıta yoktur .. Kabirler ü
zerine kubbeler yapmak haramdır. 
Biz bu meseleleri Necit ülemasile 
görüştük ve mutabık kaldık.,, 

Mekke üleması Vahabiliği ka· 
bul etmiş oluyorlardı. O halde dö· 
vüşmeğe mahal kalmamıştı. Annesi çırpındı; 

Fakat, ben, . 
k . " k ' ız. canıma ıyma.,, 

namluyu çevirdim ve 
diye 
ateş 

Jtalvardı ... 
ettinı. 

Sıhhat vekili Re/ ik Beg 
lstanbul hastanelerini 

teftiş ediyor 

' 

Ucuz fiyatJa 
Acele satıhki'liane 

Bakırköy Oımaniye Fildayı cad 
desi 2 numaralı hanenin tamamı 4 
odalı ve iki dönüm güzel bahçeli· 
dir; elektriği vardır. 

Büyük.postahane tebligat daire· 
sinde mübaşir Sadullah Efendiye 
müracaat. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemeıinden: 

Beyoğlunda Papaa köprüsünde 
Yeni Mavi sokağında (9) numara· 
lı hanede sakin iken 15 - 4 -932 
tarihinde vefat eden Madam Man· 
to Roso'nun terekesine mahkeme
ce vaz'ıyet edilmittir, ilan tarihin· 
den itibaren alacaklı ve vercekli· 
lerin bir ay ve mirasçıların üç ay 
içinde Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu 
kuk mahkemesine müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

ZA YJ - Ilgaz askerlik tube
sinden almış olduğum tezkeremi 
zayi ettim. Eskisinin hükmü yok· 
tur. Yenisin çıkaracağım. Adres: 
Kabataşta Set üstünde { 46) numa 
rah aparhmanda Dursun. 

İstanbul Tapu müdürlüğünden: 
Fenerde Seferikoz mahalleıinin 

Fener cadcdsinde eski 95 No, lı ar 
sanın Mihalden metrukiytei dolayı 
siyle milli emlak müdüriyetince 
400 lira bedelle Ayşe H. a ihale e· 
dilmişse de"mezkUr arsa 80 tahrir 
defterinde merkum namına mu· 
harrer olduğu halde tasarruf kay• 
dı bulunamadığından senetsiz ta -
sarrufata kıyasen muamele ifasına 
lüzum görülmekle mczk(ir anaya 
başkaca tasarruf iddia edenlerin 
bir hafta zarfında vesaiki taaarru
fiyeleriyle birlikte İstanbul Tapu 
idaresine müracaatları. (2513) 

Vefat 
Vagonli kumpanyaaının Gala· 

ta acentası şefi Kamil Beyin kayın 
validesi Rabiha Rifat Hanım uzun 
zamandan beri nıüptela olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak dün 
gece bulunduğu Fransız hastaha· 
nesinde vefat etmi,tir. 

Namazı yarın saat 12 de Te9· 
vikiye camiinde eda edildikten 
sonra Rumeli hisarındaki aileıi 

kabristanına defnedilecktir. 

• il!lınmnnnınııııııııınıılllı111nıınmnmıllll!ıınıuınıııınııınııımmınwı1111111t11• 

Ancak dövüşmek istiyen bir teh 
kişi vardı. O da Şerif Ali idi. Ken
disi hali. Mekke emaretini istirdat 

Yazısı dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli 
etmeyi umuyor ve onun için çalı- hikayelerimiz birer günlüktür, yani rnabadıizdir. '

1 A KB A 
Şıyordu. Maverayı •eria ona bir H be • d h ·· böy'e bir · ı· h"k :r a r gazeteaın e ergun . resım ı ı aye Ankarada A K 8 A kitap 
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Y
a l · M kk .' ~ d 1 u ay Bu şeraiti iki taraf ta kabul et- cenup kısmındaki Yemenle çıkan Bu suretle Arap ;~;~;;d;~·;~-;;· bir şekilde Maarif Vekileti 
re erı e e cıvarın a uçurtu· . Ş "f AI" k Ik . . b" 'h "}Af V h b"l . y d k kar111mda arıl-ıştır AK 8 A 

Y h ık k d 
. . b mış, en ı, a ıp gıtmış ve ır ı tı a , a a ı erın emen e mamur ve mes un kısmı, ufak te· " .... • 

or ve a ı ıyama avet ıçın e- . . A • • • kitap evleri her dilde kitap, 
Yannam 1 d w t d 1924 senesının 24 Kanunuevvelı harbetmelerıne saık oldu. Vaha· fek bazı istisnalarla, Vahabilerin 'h . 

e er agı ıyor u. .. .. d C"dd 1. 1 b"l b' h l d H·· mecmua, gazete ı tıyaçlanna 
Ciddenin üzerine yürümekten de gunu e ı e tes ım o muştu. ı er ır am e e udeydeye var· eline geçmiş oluyor. Acaba Arap · cevap vermektedirler. Gerek 

başka çare yoktu. Cidde kutatıla- Bütün Hicaz, Suut oğlunun eli- dılar. Yemenin mühim bir parça· yarımadasını ele geçiren Vaha- . kitaplarınızı gerek kırtasiyc-
cak ve zaptedilecekti. ne geçmi, bulunuyordu. Kendisi sını işgal ettiler. Yemenin denizle biler daha ileri gidecekler mi? - nizi en ucuz olarak A K B A 

Dig~ er taraftan ilerliyen bir kuv· Ciddeyi teslim aldıktan sonra Mek olan muvasalasını kestiler. Yemen Bir Arap ittihadı vücuda getir- k~t~p .. eYlerinden tedarik ede· 
. · kl . y~ . 1 . bılırsınız. Devlet Matba11ı 

vet Medineye dog~ru yürüdü. Ve keye döndü, ve oradan bütün halk kuvvetleri Sanaada toplanmağa mek ıstıyece er mı? anı rak gı- ı k't I VAKiT' . . . . . . . ı ap an ve ın neırı· 
Medineyi ko]aylık]a zaptetti. Bun· kendisini Hicaz meliki Han etti. mecbur oldu. Bu vaziyet kartısm· bi, Surıye, Fılıstın gıbı. mem]eket· ı yatının Ankarada ıatı~ yeri 
dan sonra Ciddenin tutunmasına Bunun için toplar atıldı ve tehir· da kalan Yemen, mütareke aklini lere de sıra gelecek mı? AK 8 A kitap evleridir. 
imkan kalmamiştı. iki taraf ara· ler donandı. istedi. Ve mütareke yapıldı. Ye- Bunu yakın istikbal gösterecek! lın AKBA l\Jerkczi Telefon : 3377 

d k l l men pek agwır mütareke •artlarını -S O N- Birinci Şube ·• : 1161 
sın a müza ere er bat adı. Şerif :r ikinci Şube : Saman Pazar 
Ali Hicazı bırakıp gidecek, eşya- Aradan aşağı yukarı on yıl geç· kabule mecbur oldu. Ömer Rıza ' •ımııımnmıımmımıUlllllllUIHllllıınııı ıınıu • 

smdan başka bir şey götürmiyecek miş bulunuyor. Önce Necidin gö· iki tarafın bundan böyle harp 
elinde kalan silahları, zahireleri, beğinde bir emaret sahibi olan Ap etmemeleri çok muhtemeldir. Fa
erzakı, tayyareleri, vapurları Suut tülaziz, Arabistanın en büyük kıs· kat Vahabilerin işgal ettikleri 
oğluna devredecekti. Buna muka- mma sahip olmııştu. Onun haki· mıntakadan çekilmiyecekleri an· 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

bil Suut oğlu melik Aptülaziz u· miyet dairesi, önce hiç bir Arap laşılıyor. Bu takdirde Y enıen de 30 -'- 5 - 934 tarihinde neşrolunan 2458 numaralı ve muhte· 
mumi bir af ilan edecek, memle· emirine nasip olmıyan vüs'ati al- Hicaz gibi ortadan kalkmış sayı- lif maddelerden alınacak istihlak vergisine mütedair kanun hakkın 
ketlerine dönmek istiyen askerle- mııtr. Bu hadise Arabistan içinde labilir. Çünkü deniz kıyısından u· da dünkü nüshada neşredilen 'ilanın 10 uncu ınadeai (Yan ipliği) 
ri, zabitleri yerlerine gönderecek, yeni bir doğuş gösteriyordu. zaklaşmca bütün kıymetini knybe- diye başlaması lazım gelirken sehven (Yün, ipekli) !eklinde tertip 
askerlere, zabitlere bes altın dağı· Fakat iş bu kadarla kalmadı. der ve Vahabilerin hükmüne ho- olunduğu anlaşıldığından yanlışlığa mahal kalmamak üzere keyfi· 
tacaktı. Arabistanın . Şapdenizi k_ıyısının yun eğmiş olur. yet tasbihen ilan olunur. (2962) 

• 



Kadın ve Moda 
.................................................................................................... ~, 

Öğleden sonra i~in bir "trua piyes,, 
:ıni üç parçalı elbise... Siyah düğmeli 
-: sjyah fantezi kumaştan bir jaket .. 

r:.eyaz pikndordan bir blüz... Eteklik si
yah yün1üdür. 

Bir öğleden sonra kılıgı : Siyahlı be· 
}'azh §atranç dokunmuş taftadan bir 
kumaştandır. 

~ Kcnaılan siyah pik.ıdan bir ka~lin 

Bugün neşretti~imiz modeller 
Parisin en son modelleridir 

Gelin elbiselerinde de epeyce değişiklikler vardır. Bunlar da seneden seneye tebeddül eden modaya tabi olu· 
yor. Hele bizim memlekette, eskiden, gelinler, beyaz renk bile giymek meebu riyetinde değildiler. Annelerimiz, kırmı
zı, mavi renklerle süslenerek gelin olmuşlardır. Tabii, taçların takılması, tellenmek, pullanmak, eski modanın ayrı ayn 
süsleriydi. Halbuki, şimdi, bunda da garp usulünü kabul ettik. 

Yukarıya koyduğumuz resim, bu sene Pariste evlenen bir yüksek tabaka kadınının zarif elbisesidir. 

garnitürlerinin kenarı havai mavi taf-

1 1 , ,__....__... ~ 
1 

Siyah "Dent de I.yon,, dan bir gece 
elbisesi. Siyah bir kuşla süslenmiştir. 

Siyah dantelden bir gece elbisesL 
Fonu siyah krepdöşindir. 

"Tafgeh,. denen kumaştan iki par

çalı gri elbise... Kemeri ayni renkten 

"Filak .. dandır. 

Kanotye şapkası yumuşak pikadan

dır. Üzerinde beyaz bir süs ve fantezi 

bir kurdele vardır. 

Bu üç köşeli toka siyah satenden yapılmıştır. 



8 HABBR - A~lll Poet ... 

3 ortağı öldüren canavar 
ruhlu adam kim? 

S Haziran 1934 

Maslak yolunda 
bir muhavere 

oğlu katil 
zannedilerek Senelerce arandıktan 
Maktüllerden birinin 

Sarayburnu gazinosu işlemiyormuş! 
işlemesi için pehlivan yakısı lazımmış! 
Yaz gezmelerinin tadı nasıl çıkar? 

Llltiii patlıyan otobüı, Maıla· 

sonra meqdana çıktı iın biraz beriıinde: 
-Rap! 
Diye durunca Takıimden beri 

ellerindeki kese kiiıt doluıu ki
razları hili yemekle bitirememit 
olan iki ahbaptan biri, ötekine kır 
lan ı&tererek: 

l 
dar etmit Te çiftllli nuaret altına 
almıttı. Biraz aonra müddeiumu• 
mi Te doktor ıelerek ceaetleri mu· 
ayene ettiler. Doktor, üç cinaye· 
tin de yedi sekiz saat evvel aynı 
aletle yapılmıt olduiunu teıpit et· 
ti. 

Müddeiummtıl de odaları dik· 
katle arqtmnaia batladı. Birden 
bire bir muanm ·altında kapalı 
Te üttü yazılı bir mektup buldu· 
lar. Zarfta: 

"M. FranaoTaya mahsustur,, 
diye yazıyordu. Zarfı açtılar ve 
fU aatırlan okudular: 

"Allahıımarladık Franaova •• Se 
fillere yela.pn bir it yapıyonıDI· 
Beni affet. Sellmlar.,, mektubun 

- Oooh ! dedi, ne ıüzel yerler, 
ne eüzel yerler! 

öteki cevap verdi: 
- Güzel amma pek tenha, pek 

bombof ••. Şuralarda gazinolar fa
lan olea ldmlailir naul itler! 

-Beldeltler! 
- Niçin ltlemea ! 
- Girmiyor musun, latanbulun 

burnun~ ucundaki o canım koako 
UJ S.Sraybumu ıazinoıunu bile 
bir tUrlil ifletemediler ! 

- O bqka ! Oranın itlemeıi İ· 
çin pebliTan yak111 İller! 

- Neden? 

Martin pkalından bir balyozla vurulmuı olarak. .. 

altında Jan imzası Tardı. O za· 
man çiftlik halkı arumda Jamn 
bulunmadıimm farkına vanldı. 
Odaaına · ıidenler kimseyi bula· 
ınaddar. Yalnız alelicele etyuı· 
ııın toplanmıt olduiunu prdüler. 
Biraz aonra çiftlik korucuıu ken• 
di•ini yedi sekiz saat enet atla 
s8rdüfiinü tayledikten IODl'a ar· 
tık fÖphe kalmadı Ye jandarmalar 
:Cendiıini yakalamak için hareke
te ıeçtiler. Her ihtimale kartı 
mektubun yaz111 da tetkik edildi 
Te ttlhakilca Jana ait olduiu ta-. 
hakkuk etti. 

-:-- Nedeni TV mı? Bizde ıez
me, tozma, etlenme dedin miydi. 
mutlaka itin içine, at, araba, va
pur, sandal, otomobil, timendifer, 
otobüı ta ıirer. Hatti aon zaman
da bu ite kamyonlar da kanımaya 
bqladı. Geçen cuma baktnn, 
Şiirtli seyyar aabcılardan dardü, 
beti bir olmutlar, çoluk çocukları· 
nı da beraber alıp koca bir yük 
kamyonuna dolmutlar, çala aöy· 
liye Çırpıcıya ıidiyorlardı. 

Dlln):au yapılan bir çok cina· 1 
;,etlerin, bir çok hınızlıklarm fa· 
illeri meçhul kalıyor. 

Mahkemelerde ne kadar dik· 
kat etiilıe, ne kadar uirqılaa ıe

~-tamam olarak 
l)'Or ve cani veya hır 

11z müstahak oldukları cezaya çar 
pılmıyorlar. Hatti hazan bir çok 
canilerin beraat ettikleri ve bir 
çok masumların da cezaya çarpıl· 
dıklan da vaki oluyor. 

Bunun en mühim sebeplerin • 
den biri de ıuçluların ıuç yerinde 
bıraktıkları yanbt izlerdir. Bun • 
lar bir çok defalar zabıta ve ad • 
)iyeyi f&f P'tacak mahiyettedir. Me 
ıeli bundan bir müddet evvel 
Prangini isminde bir adam Marie 
Regnault iıminde bir kadınla ma· 
nevi kızını büyük bir vahtetle öl· 
dümıüıtü. 

Zabıta cürüm yerinde tetkikat 
yaparken C. G. markalı bir ke • 
mer, ve bir mendille Charlet Ge· 
i11ler namına gelmit bir mektup 
bulmuıhır. Bunun üzerine haki· 
katen ıabıkah bir hır11z olan Char 
Iea Gei11ler iıminde birini yaka -
lamıttı. 

Bütün inkirlanna raiınen ma· 
aumiyetine kimseyi inandA"amı • 
yan Cbarlea kiyotine giderken bir 
tesadüf neticesinde hakiki katilin 
bulunmaaı üzerine yakuını kur -
tarmıtb. 

Ataiıda anlatacağımız vaka 
Cla buna benziyen çok ıayanı dik· 
kat ve tüyler ürpertici bir cinayet· 
tir. 

Fraııaada Grandbua yaylaıın· 
Cla büyük bir çiftlik vardı. Bura· 
Cla Depla, Baptiıt ve Martin ia
minde zensin üç çiftçi otururdu. 
Bunlardan Depla Te Martin, genç 
Yatlarında Amerikaya gitmitler 
•e orada öküz yetİftirerek çok 
zengin olmutlardı. 

Deplamn iki oilu vardı: Daha 
büyük yqta biraz kalın kafalı fa· 
kat kunetli adeleli Jan ile Fran· 
IOVa •• 

Franıova akıllı ve itküzar bir 
a'lamdı. Mektebini iyi bitirdik • 

ten ıonra tehre inmit, orada tica· 
rete batlaınıt, iJi bir kadınla ••· 
lenmıt Ye iki de çocuiu olmllflu. 

Jan çiftlitbıde yatıyor Ta top
rak ile uiratmayı tercih eclifOl'du. 
Yalnıs Janla babuı Denla .,....m
da bir anlatamamazlrk vardı. Bir 
çok defalar kavga ettikleri cörül
müttü. Bunun ıebebi de Janm 
timdiden miraıını iıtemeıi, buna 
mukabil babaaının razı olmamaaı 
idi .. 

Depla oilunun iararlanna kar
t• serdettiii en eıaılı itiraz, diier 
ortaklarmm bana razı olmadıkla· 
rı nokta11 idi. Hakikaten bir iki 
defa Martin ve Baptiıt de kendi· 
aile münakata ederek bu fikrin • 
den katiyen vazıeçmeıini tavsiye 
etmitlerdi. 

Bir kıt sabahı çiftliiin uıakla· 
nndan biri jandarma daireıi ka • 
p11ını tiddetle vurmağa baıladı. 
Nöbetçi jandarmalardan biri pen
cereden bakıp ne iıtediğini sordu. 
Utak bunun üzerine: 

- Çabuk, çabuk ... Çiftlikte Gİ· 
nayet Tar. 

Diye baiumala bqladı. Bu· 
nun üzerine nCSbetçi jandarma der 
hal arkadatlannı uyandırdı ve dı· 
tandaki kara, fırtınaya bakma • 
dan atlanna atladıklan ıibi çift • 
liiin yolunu tuttular. 

Çiftlikte maktüllerin ceeetleri· 
ni çok feci bir tekilde buldular. 
Y atağmda ölü yatan Deplanın vü· 
cudu büyük bir bıçakla delik, de
tik edilmiı ve kafası laf kırmaia 
mahıuı balyözle ezilmitti. 

Martin de tabima vurulan 
bir balyöz darbeıiyle ani olarak 
ölmüt, takaiından IJZ&ll kanlar 
kulajını Te yanafmı lekelidiii gi· 
bi yatalı da kızıla boyamıttı. 

Jandalrmalar Depla ile Marti· 
nin uyurken öldürüldüklerini tea· 
pit ederken, diier odadan yeni 
bir feryat daha yükseldi. Meler 
üçüncü beeıbaht ortak Baptiet de 
parça parça edilerek öldürülmilf. 

Jandarma bir taraftan ıürat1e 
tetkikatını yaparken diier taraf· 
tan da müddeiumumiliii haber-

Aynı zamanda cinayetten aon• 
ra bir aün evvelıi mahsullerin aa• 
tdmaaı ile alman paranm Te ka· 
aada mevcut bütün eıbamm, el· 
mulann, altınların da alınmıt ol· 
dulu anlatıldı. 

Bütün bu deliller Janm müc· 
rim olduiu kanaatini Terdi. Fa· 
kat bütün arqtırmalara ratnıen, 
kendiıi bir türlü bulunamadı. 

Bu cinayetten aonra bütün çift· 
lik Franaovaya miraa kaldı. Fran• 
aova bu meıum yerleri elinde tut• 
mak iıtemedi ve delerinden çok 
daha atai; bir fiatle Lui Bel he i ... 
minde çiftliğin eıki adamlarından 
birine aattı. Bu adam, cinayeti 
jandarmalara ilk defa haber ve • 
ren adamdı. 

Aradan meler ıeçti. Bir ıün 
Fr&n10Ta Cenubi Amerikadan bir 
mektup aldı. Framovanm Cenubi 
Amerikada biç tamdıiı olmadıiı 
için çok hayret etti. 

Fakat mektubu açtıktan ıonra 
büyük bir dehtet içinde kaldı. 
Çünkü mektup Jandan ıeliyordu. 
Babaıının ve ortaklarının katili 
Jandan .• Büyük bir heyecan ve 
nefretle okumaia batladıiı mele· 
tup onu daha ziyade hayrete dü· 
türüyordu. Çünl -ii büyük bir ka· 
til olarak bildiii Jan diyordu ki: 

"Buradan uzaklatıp Boenoı 

A.yrea' e ıitmete çoktan karar Ter· 
mittim. Yalnız bu kararımı tatbik 
etmediiimin sebebi param olma· 
dıiı içindi. O gece mahaulitın pa 
raaını aldıiımızı biliyorum. Giz· 
lice babamın odaıına ıirerek açık 
olarak unutulmut olduiu lcuadan 
bir hır11z gibi 500 dolar aldım ve 1 

evvelce hazırladığını ata binerek 
kaç hm. 

Yaptığım işin <:Ok cocukça ol· 
du~unu anlıyorum. Maamafih 

- "Ey .. Battdan Stlra,...111 ııan'a' 
ne? 

- Ne olur mu canım? Bizde en 
atalı tabakadan tut, en yukarııına 
kadar bayledir. Gezmele, tozma· 
la, hava almaia, kır, deniz, 1eıil· 
ilk 16rmeie ıiderken mutlak YB 
arabaya, ya sandala, ya vapura. 
y.,hut ltiaim rrlbi bayle otobüıe ve
yahut ta o dediklerim ıibi bir kam 
,ona binerk saatlerce gidecekle,. 
ki, 0 itin tadı çıkım! .. 

- Ya? "11P----
- Yaiı balı bu .. Senin anlıya-

caiın bizde gezme, tozma, hava 
alına, yazın tadını çıkarma demek 
Boğaziçi, Çamlıca, Adalar, Kağı· 
tane, Çırpıcı, Florya, Bentler, Ya 
kacık demektir. Evlerden çoluk 
çocuk zenbil, sepet, kilim keç, ten· 
cere tabak, cezve fincanla, k&mür 
odun hep beraber ayaklanacak ve 
tıpkı ıöçe ıider ıibi yaz ıezmeıi· 
ne ıidilecektir. 

- Sahi öyle! 
- Öyle ya 1 Hem itin tatlııı da 

budur. Tabii Saraybumuna böyle 
ıi•ilmez! 

- Demek Saraybumu bunun 
için itleıniyor? 

- OJI• cl•lil mi ya? Dütün bir 
kere, , .. sODU Jlotuiçinde, Ada
larda, Y etilkiyde, Çamlıcada1 
Topçularda, Göztepede, Yakacık· 
ta oturan inanlar k~ndi ayaklan· 
nın dibindeki o qnım uç.uz bu • 

............................................. 
ltayle hareket etmem ı..nim için 
çok iyi oldu. Çünkü buraya ıel· 
dikten aonra kafamda bir tabav· 
ril olclupau hi11ettim. Bir çok 
itlere bat yqrdum. 'i111di sensi· 
nim. Hem de ümidinden faıla. 
Sekiz tane çiftliiim, ve bankada 
S0.000 dolanm Ya-:. Yakında her 
teYimi satarak oraya dönecejim. 

(Devamı 9 ncu sayfada) 

cakıız denizleri, deryalrı, koruları. 
ormanlan, ıulan, ballan, tepeleri, 
daiları ne diye bırakamlar da kal" 
kıp Saraybumuna ıelıinler ! 

- Ya tehrin içindekiler? 
- Şehrin içindekiler de, demio 

ıöylediiim gibi takıi otomobilİD" 

den tuğla kamyonuna ye tenteneli 
ıandaldan kum salapurjaıma va" 
rıncıya kadar takım taklaTat bit 
doldular mıydı içine, haydi ver e
lini gidebildiiin yere kadar, diyip 
dayanıyorlar lıtanbulun öbür ucu· 
na! 

Bak, biz bile bugün ıeninle kalk 
tık, Sulara gidiyoruz, niçin Sarar 
burnuna aitmiyoruz? Çünkü Be
yazıttan kalkıp Saraybumuna gi • 
dinciye kadar ne görecefiz, hiç de 
ğil mi? Bu S!cakta Beyazıttan kal· 
kıp ha Akıarya ıitmipin, ha Sa" 
rayburnuna... Ayvaz kasap, hep 
bir heıap! .. 

Amma oraya gidince ıölıe var 
mıf, Yetillik varmıt, hava varmıf, 
deniz varmıt ... Varmıt am•• sa" 
de oracıkta var, fakat bapnı biras 
ıeriye çevirdin miycli, kartına di
kilecek manzara ıene ıoiuk çet
medeki tıptılaz tramvay bldırı· 
mı ile, Demir kapıdaki toslu IO"' 

kaklar ve Sirkecideki kaıvetli çat 
tıd11•! 

lnıan yaz ıünü ıezmei.,.._. 
mağa, hava almağa, dinleameğe 
......................... ıt"'llıettıl'k,, 

de yollarda saatlerce gözleri i}e 
beraber gönlü de açılmalı, o ıit
tili güzel yerin tadı tuzu hemeıa 
oradan ayrılır ayrılmaz ıöziindeSI 
ve sönlünden silinmemeli, o SÜ " de 
nün lltif çetniıi ister denizde ol• dil 
ıun, iıter karada yol boyunca u• 
zamalı, alqam üıtü ıehre dönülür.. de 
ken tehrin •iırlıiı ve ıürültU.ii 
insanın o gün ferahlamıt olan ii• 
zerine birdenbire paldır küldür de 
ğil, yavaş yavaı ve alıttıra alııtr 
ra çökmelidir. · 

- Haklısın birader~ 

- Haklıyım ya! itte bunun İ' 
çindir ki, Sarayburnu gazino 
iılemiyor. Eğer mutlaka itlelm 
iıter!erae pehlivan yakııı açsıll" 

lar !. 
- Yazın, haydi böyle, ya kt 

tın? 
- Kıtın mı? Dur bakalım, bif" 

de daha kıt eilencelerinin bati~ ~ 
maaına bir fınn ekmek İlter! He- ~ 
le yollarda çamura batmadan, k•" ' 
yıp dütmeden kurtulalım da S•' ' 
rayburnunda kıt eilenceaine d 
elbet bir sün olur, ııra ıelir. 

Uıtili tamir edilen otobüs Y 
niden yollanırken, bizim yaılı~ 
iki ahbap ta heın ellerindeki ki" 
razları, hem de liflannı bitirdi 
ler, bot kese kiiıdını aafaltm U•. 
tüne fırlatıp gizlice yaktıkları 
ıaralarını ıene ıizlice açık pe 
cereden F eahane bacaıı ıibi · 
türmeie bat ladılar. ! 

• • • 
Dut, çi bal-

Miı kokulu pembe çilelin T9 

lilı zipzıpa benziyen kırmım 
razm petinden beyaz Te sakal 
natmaz dut hazretleri dirt 
tetrif buyurdular. Yalmayak, 
kabak (çi balcılar) kaç akpJll 
çarııları, pazarları: 



~ S Haziran 1934 

- Aılama ~i bal! 
'-ta.larile inim inim inletiyorlar. 
~eçen ak§am bunlardanbiri boa
ltııda.n yeni getirdiği tepeleme do
~ ta.hlaıını yere indirip te genit 
Lir nef eı aldıktan sonra o ıenlik 
törınemi§ hoyrat ıeıile: 

- Atlamadır çi bal! 
Diye bir bağırıı bağırdı ki kal

dltnnın kenarında madamını bek· 
İIJen ağzı ta.amalı iri boldok köpe· ı 
ii korkuıundan o kaldırımdan 1 
~!ı kaldırıma öyle bir sıçrayı~ 
'IÇra.dı ki az kalım tarla başından 1 

0k gibi gelen bir gaz kamyonunun 
tltında zavallı kuyruğunu titrete· 
ttkti. Biraz sonra köpeğin ıahihi 
olan yan mutmula madam tabla
)a yanattı, önce korkudan kar§ıya 
ftrlamıt olan suratsız köpeğini ça
hrdı: 

- Ela pedi mu ela! Ela mori ! 
köpek gelmek iıtiyor, fakat he

tif bir da'ha bağırırsa diye pek le 
ltı>laya ıokulmaya secaret edemi· 
tor, Karşıdan zeki gözlerini fıldır· 
da.tarak ve güdük kuyruğunu sal-
lıtarak: ' 

- Ben gelemiyeceğim, beni af· 
1~, hatta aklın varsa sen ,de bu ta· 
"tfa geç, neredeyse herif bir daha 
~a.irraca.k ha ! 

Deıı.aek istiyordu. Tam bu ara· 
ldc berilci deminkinden keskin bir 
llara daha. fırlatma.sın mı? 

- Haniya. a.ıılamadır çi bal! 
Tablaya arkaaı dönük olan ma· 

da.nı birden sıçradı ve elile sol ku· 
~imı kapadı. 

Sonra dutçuya dönerek: 

- Kale tatlı mı? 
Diyerek tablaya eğildi ve bir 
~ alarak ağzına attı. 

Dutçu malını methederek: 

- Afiyet olsun ye de gör! 
- Afiyet olsu amma, niçin ya-

' ıöylüyorıun ya sen? 
.....,.Ne yalanı? 
- Kale hem söylüyoraun aala

'-ladır, hem bakiyorum dutlar aı-

Refik B. 
Sıhhat vekili hastane

lerdeki tetkikatını 
bitirdi 

Haydarpqa Tıp fakültesi se • 
ririyatlarından birinde açılması 

kararlaıtırılan nümune hastane
sinin hazırlıkları etrafında tetki
kat için ıehrimizde bulunan ııh • 
hiye vekili doktor Refik bey ha
zırl;k tetkikatını bitirmiı ve dün 
Zeynep Kamil hastanesiyle bura 
da yapılacak doğum evi teıkilitı
m tetkik etmi§tir. 

Nümune hastanesi bu seneki 
bütçede kabul edilen tahsisat nis 
pelinde 250 yataklı olacak ve da
hiliye, hariciye, kulak, boğaz, bu
run cilt ve bevliye k111mlarını ih 
tiva edecektir. 

Bunlardan maada hastanede 
çamatır ve mutfak kıaımları da o 
lacaktır. 

Bu hastanenin projeleri Cerrah 
paşa hastanesi baıhekimi Rü,tü 
ve Şişli çocuk hastanesi batheki
ıni Rif at Ha.mdi beyler tarafın -
dan tanzim ve vekalete takdim o

lunacaktır. 

Önümüzdeki tetrinievel ayı 
içinde açılması muhtemel olan nü 
mune hastaneıi için Avrupadan 
ecnebi mütehassıslar da celbolu -
nacaktır. Vekil bey, yaptığı tetki 
katın neticesi hakkında demittir 

ki: 
"Memleketin umumi aıhhat va 

ziyeti tabii ıeyinde ve nomal bir 
vaziyettedir. Haydarpa§ada yeni 
açılacak nümune hastanesine ait 
hazırlıklarla me~gul oldum. Bir • 
kaç gün sonra Ankaraya dönece-

ğ~m. 
Mumaileyh bugün de hastane 

işiyle meşgul olacak ve perşem -
be günü de Ankara.ya dönecek 
tir. 

9 HABER - Aktam Poatası 
---------'-~-==-===================:=;:=;=======================----==== 

Köpek yüzünden 
Çocuk düşürdü 

(Baş taraiı 1 nci sayıfada) 

komtuları ve gerekse birçok ye -
tim ve kimsesizler indinde hayır-1 

Beyannameler için veri
len mühlet bugün bitiyor 

hahlığı ile tanınmıştır. 
Hadiseyi anlatalım: 
Madam Karolinin iki kızı da 

oldukça güzeldir. Bunların ka~ı
sında Salmina isminde kocalı ve 
çocuklu bir kadın vardır. Karışlık 
lı evlerin mesaf~si çok yakın ol • 
duğ~ için her iki evin pencerele
rinden bakılırsa bu evlerin içleri 
iyice görülebilir. Genç kızların za 
man, zaman pencereye çıkmaları 
ve hazan sokak kapısında oturma 
ları, ıarkı söyleyip, gülüp, oyna -
maları karıılarındaki madam Sal 
minayı kocasından kıskandırmak 
tadır. Ve bu yüzden sık, sık da 
kavga çıkmaktadır. 

Madam Karolinin kızların -
dan b8.§ka bir de çok sevdiği kö

-Bae taralı ı tncı aayfada

na dair Maliye Vekiıetinden ma
liye varidat tahakkuk müdürlüğü 
ne icap eden talimat verilmiştir. 

Tahakkuk müdürü Talat Bey bu 
hususta diyor ki: 

- Avrupadan toptan mal ge
tiren ve toptan satan müesseseler 
topdancı olduğu gibi Avrupadan 
getiren ilk elden topdap aıp hem 
toptan ve hem perakende satan 
tacirler toptancıdırlar. Bu veçhile 
ticaret yapanların da e 'leriıuleki 
malarm miktarını gösteren beyan
namelerini vermeleri lazımdır. 

Avrupadan· toptan mal getirip 
toplan satanlar veya Avrupadan 
get irenden toptan a1 ıp toptan ve 
perakende satan toptancılar yerli 
fabrikalardan aldıkları mal'arı da 

peği vardır ki bu köpek evin için- beyanname'erine ithal edecekler
de göz bebeği kadar kıymetlidir. dir. 
Bu köpek bir fırsat bulup sokağa 
çıktığı vakit hazan kartılannda • 
ki komıularının kapıları önüne 
gider. Çarıamba günü madam 
Salmina bu köpeği behane ede
rek bir kavga çıkarmıt ve genç 

Perakende alıp toptan satanl::ır 
veyahut toptan alıp perakende sa
tanlarda perakendecidirler. Bun · 
lar beyanname vermekle mükel
lef değildirler. 

kızların üstüne hücumla olmıya • Yeni kazanç vergisi kanununa 
cak laflar söylemiştir. göre san'atkiir addedilen esnaf se-

Bu kavgadan sonra perşembe nede 12 gündeliğinin yekununu 
günü Salmina çama§ır yıkamış ve kazanç vergisi olarak verecektir. 
kurutmak için sokağa astığı esna San'atki.r ad,dedilmiyenler ise 
da madam Karolin de sokak kapı günde1iğinin 20 mislini senelik ka 
sının önünü süpürüyormuş, toz zanç vergisi olarak ödiyecekler
kalkmıt ve bir kavga daha batla- dir. Yeni kazanç vergisi kanunu
mıı, nihayet her iki taraf epeyce na göre mesleki letekküllerden es
bağrıttıktan sonra hamile olan naf cemiyeti mümesillerinden mü
Madam Salmina, evine bitap bir rekkep komisyonlar htanbuldaki 
halde girerek yatmış ve cuma gü- bütün esnafın vasati olarak gün • 
nü de çocuğunu dütürmüştür. delik kazançlarını teıbit etmitler· 

Polis her iki tarafın ifadele • - dir. 
rini ve Salminanı.; raporunu müd Esnaftan kazanç vergi'eri bu 
deiumumiliğe vermittir. Salmina cetvel üzerinden alınacaktır. 

(ikinci ıınıf) 75, (üçüncü sınıf) 

60 kuruş. Şef garsonlar: (Birinci 
sınıf) 150, (ikinci sınıf) 125, (ü
çüncü sınıf) 100 kuruş. Büfeciler: 
(Birinci sınıf) 125, (ikinci sınıf) 

talc:! ~~~~'!!!...~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~ 
hutanede ayak tedavisindedir. 
Tahkikat devam etmektedir. Kundura boyacıları: (Birinci 

sınıf) 70 kuru§, (ikinci sınıf) 50 
kuruf. Zerzevat kabzımalları: (Bi 
kundura tamircileri: (Birinci sı-

100 kuruş. Hama1lar: (Birinci sı
nıf) 80, (ikinci aıruf) 60, (üçün
cü aınıf) 40 kuruş. Küfeciler: (Bi
rinci sınıf) 50, (ikinci sınıf) 35, 
(üçüncü sınıf 50, (ikinci sınıf) 

35, ( ücüncü sınıf) 25 kuruı. Ha

malbaşıları: (Birinci sınıf) 160, 
(ikinci sınıf) 120. Hamamlardaki 
natırlar: (Birinci sınıf) 50, (ikinci 
sınıf) 40 kuru§. Tel'aklar: (Birin
ci sınıf) 45, (ikinci sınıf) 35 ku
ruş. Seyyar meyva kabzımalları: 

(Birinci sınıf) 800, (ikinci aınıf) 

300. Apartıman kapıcıları: (Birin 
ci sın•f) 100, (ikinci sınıf) 80, (Ü• 

çüncü sımf) 35 kuruş. Kaldırımcı· 
lar: (Biri~ci sınıf) 125, (ikinci aı
nıf) 100. Lağımcılar: (Birinci ıı

mf) 125, (ikinci aınıf) 100. Mez· · 

bahacılarda hayvan kestirip dük
kincrlara satanlar: (Birinci ıınıf) 
1000, (ikinci sınıf) 800 kuruş. Lo
kantacıların ahçıları: (Birinci ıı

nıf) 100, (ikinci sınıf) 80, (üçün
cü ıımf) 60. Bu'aııkçılar 30, 40, 
50. Dönerciler 70, 50 40. Mezeciler 
70, 50, 40. Otel katipleri: 80 ku
ru§. Seyyar baston ve temsiyeciler 
40, 50. Otobüs ~oförleri: 175, 160, 

150 kuruş. Kamyonet toför~eri: 

200, 175, 150 kuruş. Kamyon fO

förleri: 125, 150, 75 kuruş. Otomo 
bil şoförleri: 125, 100, 75. Erkek 
işi yapan berber kalfaları: 175, 
125, 100 kuruş. Çırak'ar: 25, 15. 
Bardakla seyyar su satanlar: 40, 
~5. Tek hayvanla iyi su satanlar: 
100, 80, 60. Kamyonetle au satan
lar: 300 kuruf. Sıvacılar: 220, 200 
180 kuruş. Seyyar tenelteciler: 60, 

50, 40 kuruf. Arzuhalciler: 80, 60, 
40 kuruı. Seyyar mühürcüler: 40, 
30, 25 kuruş. Ocak temizleyici!er: 

Dutçu dayanamadı, biraz ileri· 
de çilek satan batı kirli bir men· ı 
dille çatkılı ayakdaıma seslendi: 

- Gel ulan Aleko, gel burayni 
deli oğlan gel de madamdan nu· 
"ı•ra öğren! Bak bu numara ne 
~nde vardı, ne bende! 

* * * 
Dün ikindi vakti, baktını, latan

~l tarafında da ayni tertip bir 
)llın ayak, başı kabak tablasını 
W,. köıeye yerleştirnıif, iki eli kal
~da, fakat, by yavaştan sesleni

~du: 
- Lokma ye, bal ye! Lokma ye, 

~l ye! 
l abla henüz yarıya inmem itti. 

&,i yanına küfeli, sepetli bir çi
~ltçi geldi, yerle§ti. Biraz ıonra 
~ ıol yanına gene küf eli, itporta-

bir kirazcı çöktü. O, bunlara fe
' halde içerlemekle beraber sesi 
'i çıkarmadı. Sade biraz ıomurt
'-a, Derken üçü de teraziler ellerin
\ ınüıterilere mal satarlarken kö
lt bqmdan bir belediye memuru 

~n etmesin mi? 

L !>utçu hemen terazidekiler~. tab
~a döküp tablaarnı katla goz a
~trıda batına alınca belini kıvıra 
~ kalçalarını titrete titrete 
~ , 
l:e ıihi sokağın içine daldı, hal-
~ ötekiler küfelerini, ıepetleri
l falan toplaymcıya kadar enıe-
~iler. 
~İraz 10Dra, ihtimal onlar mer
\ de ifade verirleTken beriki ge· 
~ l>İre gibi zıplıya zıplıya ayni 
~ lelmit, gene ayni nağmeyi 
~tu: 
~ ......_ lokma ye de can heıle efen 
lalanaı 

Oaman Cemal 

-Ust tarafı 8 nci sa.vfada- nıf) 50 kurut, (ikinci sınıf) 40 ku-
Fabrikamızda bu kere yazlık k H Babama ve ortaklarına çok çok ruş, (üçüncü sınıf) 25 uruş. ay-

son moda kadın •apkal:ırına baş • selam ederim. Mini mini Pol ve 'l vanlarla zerzevat satan seyyar 
lanmıttır. Hem fiat hem de model ı ( B' · · f) 80 Anna da yanaklarından öperler. zerzevatçı ar: ırıncı sını 
ve metanet itibarile memnun kala- k' · f) 7 k ( · Bunların kim olduğunu sorarsan, kuru§, ( i mcı sını O uruş, iı· 
caklarını muhterem hanımefendi- f) O k S söyliyeyim. Benim çocuklarım. çüncü smı 6 uruş. ırtta zer· 
lere ilan ederiz. l (8' · f) 60 Yakında görüımek üzere oru- zevat satan ar: ırınci sını • - , 

var.,, Anadolu ppka fabrikası (ikinci) 50, (üçüncü) 30, Balık sa 
Fransova bu mektubu okudu- Yenipostahane sırası meş - tanlar: (Birinci) 140, (ikinci) 110 

bur lzmirli şerebtçi karşısı. ba ı (B' ğu zaman çok t•flı. Ve bir türlü kuru§. Balık madra z arı: •· 
hadiseyi izah edemedi. Y olua 

1
._ ________ .<,.2•46• 9.> __ , rinci sınıf) 250, (ikinci ıınıf) 175 

3 ortağı öldüren ı-
Muhterem Hanım 

efendilere canavar 
50, 30, 20 kuruf. Seyyar muamele 
takip edenler: 120, 80, 60 kuruş. 
Atla süt satanlar: 120, 150, 125 ku 
ruş. Sırıkla süt aatan'ar: 125, 100 

kuruş. Seyyar tercümanlar: 125, 
100, 75 kuruş . Mahalle bekçileri: 
120 80 60 kuruı. Mezarcılar: 

' ' 200 130 75 kuru•. Seyyar ıüpür-
' ' 'l 

ge satan' ar 50, 40, 30 kuru§. 

Bunlardan başka daha b ir çok 
esnafın da kazan~ları tesbit edil

mittir. 
kardeıi yaptığı feci cinayetler - •!IDlllllllıtmll•ıııımıınıııırııııııl!lllllıuntnBIHnıııııın ııııımı. kuruş. Zerzevat kabza mal' arı: ( Bi 

den ıonra çıldırmıt mıydı? Yok - ı A K B A rinci sınıf) 6001 (ikinci ıınıf) 300 
sa kendilerini aldatmak mı isti - il kuruı. Şehir. dahilindeki dükkan· !=============~ 

d 1 l& , larda tezgahtarlık yapanlar: (Bi-
yor u · i An karada A KB A kitap : 

Mektubu zabıtaya verdi. Bu es- 1 evinin birinci şubesi modern ı rinci sınıf) 150, (ikinci sınıf) 110, 
ki cinayet te~rar dirildi. Yeniden 

1al bir tekilde Maarif Vekaleti '' (üçüncü sınıf) 80 kurut. Dokuma 
ketifler, tahkıkat yapıldı. Ara· kari11ında açılrcıştır. AK B A 1 imaliıtane1erinde kalfalık eden-: dan bir ay geçmemitti ki bu sefer kitap evleri her dilde kitap, !er: (Birinci ıınıf) 60, (ikinci ıı-

Jandan hareket ettiğine dair bir I mecmua, gazete ihtiyaçlarına ı ' nıf) 50, (üçüncü sınıf) 40, ayni 
telgraf aldılar. ı- cevap vermektedirler. Gerek yerde çıraklar: (Birinci sınıf) 20, 

T bu eınada yeni bir hadi- k!t~plarınııı gerek kırtasiye· e (ikinci sınıf) 15 kuru'. Seyyar ek-
am . . 0121 en ucuz olarak A KB A il :ı 

ae oldu. Ve bu e.ararengız emaye- kitap evlerinden tedarik ede· ii mek satanlar: (Birinci ımıf) 200, 
\in hakiki ıebebı anlatıldı. Fran- bilirsiniz. Devlet Matbaası 

1
-ı (ikinci sınıf) 150, (üçüncü sınıf) 

aovadan çiftliği satın alan Lui Bel kitapları ve VAKIT'ın neşri· 100 kurut. Seyyar börekçiler: (Bi 
he bir tren kazımda öldü. Vasi- yatının Ankarada satış yeri rinci sınıf) 120, (ikinci sınıf) 100, 
yetnamesi açıldığı zaman bu ci- AK B A kitap ev.eridir. ~ (üçüncü sınıf) 80 kuruş. Seyyar si 

nayetin kendiıi tarafından yapıl- Al\BA l\lcrkczi Telefon : SJ:':' 1 mı'tçı·ler: (Birinci sınıf) 90, (ikin-, 
Birınci Şube ., : J !öl 1 

mış olduğunu okudular. j ikinci Şube , :Saman Pazar ci sınıf) 60, (üçüncü sınıf) 40 ku-
Lui, her naıılsa Janın 500 do- IUlllMllllll.....uıtııııuııııı ıııınınııı ııııı nııı• ruf. Garsonlar: (Birinci sınıf) 85,. 

Papanastasyo 
lU:ış ı.arafı l locl aayıfada) 

bir sandalye f ırlatmı§, ve muma· 
ileyh yaralanmııtır. 

Bu hareket meclisi altüst et • 
miş, gruplar arasında döğüşme • 
ler olmuıtur. 

~,.~@ r ~~\I 
~~ :-iy ..... - 'i, <aila=3k oW ç 
·~~""Dl IDı.,üo }o:...L :;il"·~ L 

!:.il ~!ed~v~ı>i d:ı ~~\.,..c ~-:a 
' ""' -'!ı-ı:-' 1. e f\_ ,,.._ .. ~tır. \il~ ı..:A~~&ut'ıiiİ) .-VJ~ 

~ ik\\11.ı• ~ıll'. 'tf-"U ~lJ..~ 
~ 'tt.· a1:.~ )&;1ı1-.et13'~ır. 

~ra~nkk~tığınıöğ~nmit ff tırm19. il•••••••••••••••••••••••••••• 
bu esnada Franıovaya yazmıt ol- Janın bufunmamaıı itini büs • 

duğu mektup ta eline geçmif. Bunl bütün kolaylaştırdığından az va - H ABER'in deniz gezintisi 
dan meH~nane iıtif ade etmeğe ka- kitte zengin olmuf. 
rar vererek her üç ortağı öldür • Jan geriye dönüp te bu vazi- ))avetlilerimizin beraberlerinde götürmek istedik
müt ve kasadan on bin dolara ya· yeti öğrenince fevkalade mütees - ]eri icin hazırlanan biletlerin verilmesi vuku bulan mü
kın para, mücevher ve eshamı da air olmut ve derhal Cenubi Ame- raca~tlar üzerine Perşembe günü öğleye kadar de-
alarak gizlemİf. rikaya avdet etmittir. Yalnız bu vam edecktir. 

En son olarak cinayeti bizzat ıefer karde!i fransovayı, karıaını Gezfrıti tafsilatı son sayfamızdadır. 
j~darm~a hlldi~• ~~~ n~~~~nıdahlrl~~~~-•••••••••••••••••••••••••••• 
büthüıtün .Kendiıinden uzaklat- müt tür. 
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Haki kf vesikalara tasnif eden ve 

Kadri 
birbirine bağhyan 

CEMiL 
1 5-6-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 83=ı 

Ge~en kısımlaran hulasası 
MUtarekeden sonra lstanbulda A

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

Garbi Trakyadaki tüyleri ürperte· 
cek harekatile maruf bulun.an F u· 
at Beyin, Ankara hüklımetince 

Trakyada vukuu arzu olunan ~ha· 
rekatı ihtilaliye hakkında görü§· 
mek üzere bir ay evvel Ankaraya 
davet olunduğu ve gene vaki arzu 
ve davet üzerine Bulgar meb'usla 
rından "Gorkiyef,, ile yüzba§ı (İs· 
mi okunmuyor) un da Ankara ya 
gittikleri ve icap eden tertibatı 

takarrür ettirildikten sonra muma
ileyh Fuat Beyin salahiyeti vaıia 
ve mebaliği mühimmeyi hamilen 
Karamürsel tarikile lstanbula ge
lirken Yunan torpitosu taraf mdan 
derdest edilerek lzmite ıevkolun· 
duğu ve lzmitte bir kaç gün mev· 
kufiyeti müteakip on birinci fırka 
karargahı zabitanından yüzbaıı 
Anastiyadis ve mülazim Petrakise 
beş bin omıanlı lirası vermek sure· 
tile kurtulmıya muvaffak ve üze· 
rinde on altı bin lira bulunduğu 
halde lstanbula vaııl olduğu haber 
almmııtır. Mumaileyhin Şarki ve 
Garbi Trakya idamları üzerindeki 
nüfuzunun ehemmiyeti müstağroi 
beyandır. Mumaileyhin Trakyaya 
dühulüne miisaade etmek Elenizm 
menafiine mugayir olduğu gibi 
• ..,1 .... ..1 .. n'hF! ... : ı. ... ı: ....... n.lct. lc:Alan 
Şark sulhünün büsbütün uzaması· 
m intaç edecektir. Binaenaleyh 
mumaileyhin derdesti için çalış· 
makta olan Yunan istihbaratına 

filen muavenet olunması lüzumu· 
nun icap edenlere emir buyurul· 
maı::ı ricasını teyidi ubudiyet ve ar
zı hürmete vesile addeyledik. 

Bu mektup üzerine keyfiyet Me· 
cırhey tarafından Galata istihbarat 
şubesine tayin olunan (kapiten 
Gordon) a bildirilir. O da icrayı 
taharriyat ve tahkikat için Pantik
yana emir verir. Bu tebliğden üç 
gün mukaddem de bendeniz bu 
paranın Yunanlılardan istirdadı i· 
çin Pantikyana müracaat etmiş ve 
Fuat Beyi Emin Fuat ismile ve bir 
tüccar olduğu beyanile gıyaben 

takdim etmiş ve bu hususta mua-

Geçen kısımların hulAsaaı 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela

ketine uğnyacağını haber veriyor. De-
likanlı, istırap içinde, ne yapacağım bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

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

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkadaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılam!yor. Şimdi, E
dip, Osman Beyle beraber İzmire git
miı, yani annesinden kaçmıştır. Orada 
bir çok kadınlarla bu meyanda Selma 
H . isminde birilc tanışıyor. 

Haftada bir iki kere mektup 

venetini de temin etmi§tim. Bitta
bi Pantikyan vaki müracaat ve be· 
yanatımı kapiten Gordona anla· 
tır. Şimdi bendenize Fuat Beyin 
tevkif edileceği değil parasının is
tirdadına delalet eyliyeceklerini 
ve meselenin sureti cereyanı hak· 
kında izahat alacaklarını beyan.la 
Fuat Beyin istihbarata getirilme· 
sini tavsiye ve bu hususta pek ga· 
rip ve aşikar bir surette israr edi· 

yorlar. Tertibatlarına delillerim 
vasıtasile vakıf olduğum için bir 
taraftan Fuat Beyi saklamakla be· 
raber mumaileyhin lzmitin kuvayi 

milliye larafindan işgalinden mu· 
kaddem lzmite gittiğini söylemek 
ve bu havadisi İngiliz memurları· 
na da bilvasıta yazdirmak suretile 
noktai nazarlarını oraya celbet· 
tim. Fuat Bey bir gece bendehane· 

de bir gece de ikinci ıube müdür 
muavini sabıkı Hidayet Beyin ha· 
nesinde saklandı. Hidayet Beyi 
Pantikyanla bilhassa bu husus için 
temasa memur ettim. istihbaratı 

iğfal ve tahkikat ve taharriyatla· 

rını baıka cihetlere imale edeceği
mizden kat'iyyetle eminim. Hiç 
bir tehlike melhuz değildir. Fuat 
Bey faaliyetine Clevam etmek üze· 
re dün akıam geç vakit Üsküdar· 
dan Beyoğluna gene Hidayet Be
yin delaletile geçirildi. 

"' Delilim; hariciye nezaretin -
den buı doıyaların ıirkat ettiri -

leceğine dair istihbaratın pek 
mahrem bazı teşebbüsatına vakıf 
olmu§. Bu iıe ( Kapten Bıı lccı) lA 

yin edilmi§tir. Delifimın hariciye 
memurlarından olduğunu zannet· 
tiği orta boylu, siyah kırpık bıyık 

lı, esmer renkli gayet şık elbise 
giyen Emin bey ve uzun boylu, 
sarı ve kırpık bıyıklı, kırmızı ya
naklı §tk gezer ve daima elinde 
siyah bir evrak çantası taııyan 

Beliğ bey adlarında iki §ahıı (Pa
terson) ile ıık sık temasla bulunu 
yor. Geçen perıembe günü de is· 
tihbarattan iki yüz ellişer lira al· 
mı§lar. Beliğ bey denilen ıahım 
~ecirhey'e evvelce ittirakçi 
Hilmi tarafından takdim edildi • 
ğini hatırladığım söylemektedir. 

:.r. Hanedanı saltanat hukuku -
nun himayesi için aktedilecek iç· 
timaın §İmdilik terk ve tehiri ten
sip olunmuş. Geçenlerde Ni§anta· 

r 
Tefrika "o.24 
5. 8. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
"Akıll (Vl·l'tO) 

teati ediyorlardı ... Edip mektup· 
larda, tam manasile bir bohem ve 
bekar hayatı yaşadığını sık ıık 
tekrarlıyordu ... Annesinin buraya 
kalkıp gelmiyeceğini bilmekle be
raber, bu ciheti bü•bütün emniyet 
altına almak istiyordu. 

Böylelikle, Edip, annesile ken· 
di arsındaki mesafeyi dağlarla, 

denizlerle ayırıyordu. 
İzmire gelmeleri üzerinden bir 

ay kadar bir zaman geç.mitti .. E· 
dip, Selmaya epeyce bağlanmı~. 
oturuyordu ... Onu, Osman Beyin 
kar§ı yakadaki evine almı§, ala.tur 
ka manasile "kapatmııtı,,. 

Genç kadın, timdi, Edibe, deli
cesine i§ık görünüyordu.Bunu her 
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Geçen kısımların hulasası J 

Ali baba, !stanbulla Rusya, iki 
memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla me~ğuldü. Alibaba küçük • 
ken hadım yaptığı Ferhada İıtanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkaa
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona -
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı
zını kaçırmağa uğra~ırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanıııyor. Bu genç, 
Ferhadm arkada§ıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tifliıe gelmiş • 
tir. Rüstem Fatmayı kaçınyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorhr. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
İstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

Fatma, Rüstemle barışmı§lı. 
O geceyi ağhyarak, seviterek 

geçirdiler. 
Rüstem, Haticeyi unutmağa, ça· 

lışıyordu. 
- Mahmut Paıa koynuna gir

meğe ve onunla evlen,nıeğe razı 

olan kaltağın peşinde kotmak de· 
liliktir ... 

Diyerek, F atmaya büsbütün sa· 
rılryor, onu yalnız bırakmak iate· 
miyordu. 

Aradan geçen iki üç gün içinde 
F atmanın gözüne girmek için içki 
bile İçmemitti. 

Fatmaya gelince .. 
Rüstemin sarhotluğundan usa • 

n:\n Kafkas dilberi, el altından 
Ferhatla konutarak Cibaliden Üs· 
küdara kaçmağa karar vermiıti. 

Fatma son günlerde Ferhadın 

Cibaliye sık uk gelmediğinden 

şüpheye düterek, her saat pence • 
reden pencereye koşuyor, yeni aşı
kının yolunu bekliyordu. 

Fatma gizliden gizliye kaçıraca 

·········--··, .................. ------.. ··--· 
şın<la Ferit paşa konaiındaki iç
timaa Peyamcı Ali Kemal de da· 
vetli imiş. O gü~ içtimaa Mecrhey 
de iştirak etmİ§. Delilim ter· 
cüman sıf atiyle maiyyetinde bu • 
lumnu§ ve fakat müzakere icra e 
dilen salona kabul edilmemİ§tir. 

Bu içtimada Ali Kemal bey uzun 
bir nutuk irat etınif ve bu içtima· 
ın hanedanı ıaltanat için fayda • 
dan ziyade mazarratı mucip ola· 
cağını ve ahval ve vaziyeti dahili· 
yemizi bÜsbütün karı,tıracağını 
ve eğer bu içtimadan maksat An· 
kara hükumetinin bu gibi icraat 
ve taıavvuratından düveli muaz• 
zamayı haberdar etmek ise esa • 
sen bunun hasıl olduğunu ve bu 
hususta yapılacak yegane tedbi • 
rin muhalif matbuat vasıtasiyle 

(Devamı var) 

f ıraatla tekrarlıyor, hayatından 

mes'ut olduğunu söylüyordu. 
Bir ıabah, ayrıldılar. Selma 

evde kaldı. Aktam üzeri buluta· 
caklardı. Genç kadın, onlara ga· 
yet güzel bir yemek yapacağını 

vadetmitti. 
iki erkek, vapura binerek l:ımi

re indi. Kuru üzum üzerinde ti· 
cari muameleler yapıyorlardı. He
le o gün ehemmiyetli bir devirde 
bulunmağı umuyorlardı. 

Fakat, tam lzmire ayak bas· 
mı§lardı ki, Edip birdenbire: 

- Hani çanta? .. diye ıordu. 
Qıman Bey t•ıaladı: 
- Sende değil miydi? 
- Hayır ... 
- Aman, sakın vapurda bırak· 

mıı olmıyalım? 
- Ben, kendi hesabıma, evden 

çıkarken çantayı almadım, Çünkü 
ıizin aldığınızı ıandım. 

- Vallahi, ben de almadım. 
Öylcıyse, korkulacak bir fey yok. 
Evde kalmııtır. Haydi fU vapurla 

- Müellifi: ishak FERDi 
ğı eıyaıını bile hazırlamı§tı. \ 

O sabah Rüıtemin ba.baımdan 
bir haber gelmiıti: 

Sultan Mecitle ıık ıık temas e· 
den Trabzon valiıi oğlunu ıaraya 
çağırıyordu. 

Cibaliye gelen haremağası, Rüs 
temin oturduğu evi naul da bul
muştu! 

Rüıtem evvela burada olmadı· 
ğım söyletti.. Fakat, baremağası 
sokak kapısında hızlı hızlı anlatı· 
yordu: 

- Rüstem Bey korkmasın .. Pe
deri kendiıine mühim bir it hazır· 
ladı. iyi haberler getirdim. Haydi, 
beni atlatmayın ! Ben, onun bura· 
da oturduğunu kom9ulardan öğ· 

rendim. 
Rüstem yukardan bu sözleri i!İ· 

tince, pencerden seslendi: 
- Dur ağam, dur!... Geliyo· 

rum ... 
Ve atağıya İnerek: 
- Galiba hayırlı bir haber ge

. d' D '"l '? tır ın... egı mı. 

Dedi. Haremağası terini ıilerek 
Rüstemin kulağına eğildi: 

- Pederiniz zatı tahaneye siz· 
del bahsctmi~... Efendimiz ıizin 
sarayda istihdan·ınızı ferman bu· 
yurdular. Sizi almağa geldim. 

Ve gülerek şu sözleri ilave etti: 
- Batına devlet kuşu kondu, 

evlat! Haydi, çabuk, hazırlan! 

Birlikte gidelim ... 
Rüstem tereddüt içinde, arabın 

yüzüne bakıyordu. 
- Acaba beni bir tuzağa mı 

dütürecekler? 
Padişahın evvelce gazabına uğ

rayan Rüstem ne ~abuk affedil· 

mitti? 
Fakat, Rüıtemin tereddüdü 

fazla sürmedi. 
- Beni tuzağa düıürmek iste· 

seler, evimi sarıp tevkif ederler. 
Benim bir araba kolay kolay tes· 
lim olmıyacağımı herkes bilir. 

Diyerek derhal yukarıya fırla
dı. 
Fatmanın yüzü gülüyordu. 
Uzun zamandan beri muhte· 

,em saray hayatının hasretini çe· 
ken Kafkas dilberi Rüıtemin sa· , 
rayda mühim bir işe geçtiğini du· 
yunca ıevinmitti. 

Haremağaıı kapıdan ıeıleııİ' 
yordu: 

- Çeneyi bırak, evlat! Kapıd• 
bekliyorum ... 

Rüstem gittikçe artan garip bit 
şaıkınlık içinde giyindi.. Hazır' 
landı. 

- Bugün uğurlu tarafımııd"° 
kalkmışız galiba! .. 

Ve a§ağıya inreken: 
- Ben akşama gelmezsem, .,. 

kın merak etme, F atmacığıın ! dr 
di, malumya.. Saraya gidiyorııl' 
Büyüklerin sağı solu belli olm•' 

• * • 
Rüstem kapıdan çıkar çıkrıı''ı 

evin arkasında, sahilde bir sand' 
durmuftu. 

Fatma penceredn bakınca f ;'' 
hadı tanıdı. 

Fatma kaç gündür Ferhadırı f 
lunu beklediği halde, §İmdi orı' 
gelitinden hiç te memnun olrı'' 
mıştı. 

Ferhat bahçeye atladı .• Ve il 
riye girdi: 

- Budala gitti, değil mi? t 
Fatma hayretle Ferhadın yiiS 

ne bakıyordu. 
- Nereye gittiğini biliyor ıı111 

sun? 
Diye !ordu. 
Ferhat yüksek sesle gülerek: t 

- Babas~ ?aber göndermi§:~ ~~ 
dişah kendısıne aarayda muh 
b. · k . D ... ·ı . 1 dt. ır ış verece mış.. egı mı. 

di. 
Fatma gözlerini actı: 
- Bu iti konuşalı aradan 

dakika bile geçmedi. Sen nerdt 
ha her aldın? ,,, 

Ferhat acdirin üzcr:ino k-' 
rak: 

- O aptal inanıp gitti arı'l~·· 
·10 Senin de inanacağını zannetııt1 

R·•5t dum. Yavrucuğum! dedi, O ; 

min baba~ile uzlaşmasına iın1' 
var mıdır? 

Fatma §aşa1adı: 
- Fakat, kapıya gelen hare~ 

ğasına ne diyelim?! }'I 
_ Onu ben gönderdim.. I 

gördüğün arap, sarayın adaını 0 

mazya ! Bu arap ta benim adaJ11 
dır •.. 

Ve kendi kendine söylendi: 
- Aferin f ellaha .. Ne aed 

- Haydi, Rüstem, giyin.. Ha· se aynen yapmı§. " 
zırlan ! Sonra kollarını açarak Fatı" 

Diyerek kocasının boynuna sa· nın yanına gitti: 
1 

(Devamı~ rılmııtı. 

geri dön .. Çantayı al, gel ... Zira, 
bugünkü muamelemiz için ondaki 
evrak behemehal lazım! .. Sen da· 
ha gençsin git ... Ben de, yazıhane· 
de, diğer muamelelerle mefgul o· 
)ayım .. 

Edip, Karşıyakaya tekrar gide
cejine memnun bile oldu. Zira, o· 
rada, Selmayı tekrar görecekti. 
Doğrusuya, bu kadına kartı, kal· 
binde, epyece bir incizap duyu· 
yordu. Onun da kendini sevdiğine 
emindi. 

Anıızın eve gidince ne sürpriz 
olacaktı. Selma, kimbilir bundan 
dolayı ne kadar sevinecekti. 

Vapurda, hep bunları dütünü· 
yordu. iskeleye çıktı. Seri adım· 
Jarla evinin yolunu tuttu. 

Cebinde anahtar vardı. Uydu· 
rup kapıyı açmak istedi, Lakin, a· 
nahlar, kilitte dönmekle beraber 
kapı açılmadı. 

- Allah Allah ... Demek ki ar
kadan ıürmiif ... 

Kendi ·kendine ıüldü, alay et-

ti: ' - Ne kadar olsa kadın ... fi 
de, yalnız bulunmaktan kO -
yor ... Halbuki, akşamları b~ 
yapmaz ... Kapıyı daima açılc ,,

11
; 

luruz... Demek ki, korktuS 
bize be1li etmek istememi,... ~ 

Eli zile gitti. Çalacaktı. f' 
ansızın aklına geldi ki, bu sı11' 
bahç etaraf ındaki aralık pellt 
nin açık oldu(iunu görmüttü. , 
kapatılmadıysa kanadı iterel< 1 

girebilirdi. ~ 
"-Aman, dur, Selmayı 

k ' d" .h . r.o' utayım .... ,, ıye zı nıne ,. 
ça bir fikir saplandı. 

Bahçe kapısı açıktı. 
içeri girdi ... 

"- Bak, şansım varını§"' 
cere de kapatılmamış .. Burad'; 
nukomtu beni göremez .. Ev-e 
olabileceğim ... ,, 

Gürültü etmemek için pol 
rini çıkardı. Çoraplarının 
basarak evde yürüdü. 

tDc\•aıJ'.1 1 
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Tür~ lirası ...... ·-······ . . .. il ,, 405.248 11 2 920250.57 

Deruhte edilen evrakı nalı; tiye iL. 158 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lcriııe tevfikan vaki tediyıı 9 379 563. -

Hariçteki Muhabirler: Deruhte edilen evruı nıktlye 

Altın Saft kilogram ~ 745 142 
Altını tahv li kahil ~ erbest dövıılcı 

5 267.852. 77 ba!cıycsi .............................. .. 149369000 -
s 813 395. 21 '-> 081 247.98 Kar~ılığı cama.men altın ol arık ----H•zlne Tahvilleri : 
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Vadesiz .............................. 1 19.883 906.70 
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rleruhıe edılrn e\•rakı naktiye 
karşılı~, es'ıam ,.e tahvilat 
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Altm ve döviz Uzerine avans 
Hissedarlar .................... . 
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7
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·
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YekOn 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi yUzde & 1·2 - Altın Uzerine avan• yUzde 4 1·2 

Erba ı Ticaıet 
ve Sanayiin nazarı dikkatine 

Mühim ilin: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 

1934 ıeoes i oda kayıt ücretlerinin tahsil müddeti llaıiran 
1934 nibayetioe kadar temdit edilmiştir. 

ı 93::S ıeneai ücreti kıydiyesioi benQz vermemit olanların 
borçlara dahi yalnız bu müddet zırfında ceza1ız alınacaktır. 

Tahıildarlarımızın müteaddit mtirae1atlarına rağmen ücret
lerini vermemit olanların bilahare cezaya maruz kalmamak ve 
icra daireıiae müracaata mahal verrnemelr için itbu mOddet zar
fında borçlarım getirip tediye etmeleri illn o!uaur. (2913) 

Kıymet bilir müşterilerine en güzel musiki eser
lerini teşkil eden işbu yeni çıkan 

lıtanbul radyosu ve ODEON fabrikaıınm kıymetli aan'atkirı 

Vedia Rıza Hanımın 
270008 F erabnak şarkı • Göz yaşlarıoız "Beste Sellbattin B.,, 

Hicaz şarkı • Hasta kalbimde "Beste Selibattia B.,, 

Hamiyet Hanımın 
• 270009 Hüuam şarkı - O siyah gözlerinin 1aatlerce batb•t• 

Mahmure Handan hanımın 
270016 Hicaı ıarkı • Ey sevimli Bursa kızı "Beste: Kadri B.,, 

Rast rarkı - Sevdalıyım beni kırma "Udi Mı11rlı 
lbrahim B.,, 

Fahire hanımın 
270010 Cece tangosu - Hiç •kllmdan çıkmaz "Beate: Ora. 

rnah Hasan B.,, 

Fantezi - Mehtaplı Denizde 
"Beste: Dramalı Huan 8.,, 

Nedime hanımın 
270011 Uıak t•rkı • Bir gün ıeverek "Beste: Udi Zeki 8.,, 

Hüızam farkı • Yalnız · beni sev "Beste: Udt Zeki B.,, 

._•==:111ııı- Plaklarını tavsiye ederiz ~ 11n•• 

latanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemeıinden: 

Cemil ve Ali Beyler tarafından 
12-10-933 tarihinde T. A. 20 
ıef er No.ıile İstanbul' dan Kalas' a 
hareket eden Avantino vapuruna 
yükletilmi§ olan A. G. markalı yir· 
mi çuvalda (1147) kiloluk Çüven 
kökünü havi 319 No.lu kon§imen· 
tonun zayi olduğu iddia olunmak· 
la ticaret kanununun 638 inci mad 
desinin ıon fıkralarına tevfikan it· 
bu kontimentonun 45 gün zarfın· 
da bulan mahkemeye ibraz olun· 
maaı ve ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin hitamında iptalinE 
karar Yerileceii ilin olunur. 

Satılık irat 
Galatada altında üç dükkanı 

bulunan on üç odalı kirıir bina 
satılıktır. Galata rıhtımında Seli· 
nik kıraathanesinde Sabita Efen · 
diye müracaat (2386) 

HABER 
Akşam Pos~ası 

1 darebaneai: 
ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi 
--- --

Telpaf Adnıal: ISTANBUL HABER 
Telefon Tazı: !SSU idare: 2t8'70 __ , _______ , 

ABO"E ŞERAiTi 
ı a e ıı aylık 

Tllrklye: 110 830 880 lZ&O KJ'f· 

Ecnebi: 130 4U HO 1810 

ILAn TARiFESi 
Tlcıaıeı UAnlannm atırı lJ,60 

Reemt ll&nlar ıo kunaftur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

lluddıfı yer: (VAKiT) Ma&IMıan 

HABER gazetesi 
El y••••• tahlll kuponu 
lalm • • • • • • • • 

o 

cın 

·~· 

\~ 

Muhterem 
Halkımıza 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler tarafın
an halka satılacak tütün ve müskirat mamulatından 
alınmağa başlanılan müdafaa vergilerinin miktarı a
şağıda gösterilmiştir. 

1 - Fiatı 25 kuruş ve daha yukarı olan 20 sigaralık 
veya 20 • 25 gramlık tütün, enfiye tönbeki ve pipo tü
tününiin beher paketinden bir kuruş, fiatı 25 kuruştan 
aşağı olanların beher paketinden yirmi para. 

2 - 10 sigaralık paketlerden verginin yarısı ve yüz
lük paketlerden be.s misli alınır. 

3 - Puroların, tanesi 25 kuruş ve daha yukarı olan
larının beherinden bir kuruş, 25 kuruştan aşağı olan
larının beherinden yirmi para. 

4 - Rakı, Votka, Konyak, Vermut, Likörlerin 25 
santilitrelik ve daha büyiik şişelerinden şişe başına 2 
kuruş, 25 santilitreden küçük şişelerinden şişe başına 
1 kuruş. 

5 - Biraların beher şişesinden 1 kuruş. 
· 6 - Fıçı içinde satılan biraların beher litresinden 

2 kuruş. 
7 - Açık veya kapalı her ne kap i~inde olursa olsun 

şarapların beher litresinden 1 kuruş. 

8 - Şampanya, Cin ve viskilerin beher şişesinden 
25 kuruş. 

Bu vergilerin, paketlerin ve şişelerin etiketleri ü
zerinde gösterilinciyc kadar bayiler tarafından satış 
bedellerine ilaveten alınacağı halkımızca malum olmak 
üzere ilan olunur. (2947) 



Sinemacılar belediye 
ergisini kô.tibiadilliklere 

veriyorlar 

Çocuk 

ahif esi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
timai muavenet müdürü Dr. Zühtü 
Bey mahdumları Yıldırım ve Yılmaz. 
8 - Çoruh vilayeti 11hbat ve içtimai 
muavenet müdürü Dr. Zühtü Bey kı -
zı Yıldız. 9 - Haydarpafa Kemal Bey 
sokak numara 27 de Saba Neıet 10 -
Tütüncü ve piyankocu Samsun zade 
Hüseyin Salih Behbut 11 - Suadiye 
Halim ağa sokak numara 2 de İzzet 
Bey oğlu Ayfer 12 - Vakıf paralar 
müdüriyeti memurlanndan İbrahim 

Bey oğlu Nezih 13 - Teıvikiye Ihla· 
mur yolu numara 2 üçüncü kat Mu -
azzez Halil. 14 - İstanbul telgraf tev 
ziatında Ismail 15 - Davutpaıa 25 İn· 
ci ilk mektep sınıf 2 den Nariye 16-
Bakırköy Taıyalı fokak numara 22 de 
Yani Hiıtopulos 17 - Fener Rum li
sesi sınıf 1 den 60 Nikola Aliksiyadli. 
18 - Samatya sancaktar Hayrettin 
mahallesi ikinci sokak numara 21 de 
Şakire Münir 19 - Beyoğlu Hamal -
baıı Kurdela sokak Unciyan apartı . 
man numara 3 te Nermin Ziya 20 -
lstanbul telgraf tevziatında Safer 21-
Adapuar: Çarh sokak nurama 49 da 
Orhan Cihat 22 - Anadolukavak ko
miser Edip bey kızı Şükran 23 - Bey 
o~lu 9 uncu ilk mektep sınıf 2-4 ten 
378 Abdülkndir 24 - Fatih Çarşamba 
mnrnngoz fabrikasında Mustafa Bey -
den Saim 25 - Şehremini Saray mey
danı numara 70 de Fehmi 26 - Sen 
Jorj mektebinden 80 Metaksula 27 -
Uleli Şair Hatmet Sokak numara 17 
de Metin 28 - Be)"oğlu 9 uncu ilk 
mektep smıf 2-4 ten 708 Melahat Şa -
be.n 29 - Beyoğlu 9 uncu ilk mektep 
sınıf 2-4 ten 411 Nezihe 30 - T. O. 
M. , 3 B tnlebesinden 107 M. Kemal. 
31 - Bilecik: Köylü ilk mektebinden 
Orhan 32 - Karaköy ikinci barulha -
-• --..a.~-" --~- 4.'L .J.. S.~hcr;yU. tffc\: 

33 - Galata kürkçü ba§ı han umara 
18 de İlyas Sami 34 - 39 uncu ill: me'< 
tep aınıf 1 den 305 Mükerrem Ahmet. 
35 - Ayazpaıa Osmanpaşa aparbman 
numara 7 de Muhaı 36 - Beyoğlu 3 
üncü ilk mektep sınıf 1-4 ten Mehmet 
Arslan 38 - Kasımpaşa Kamer mat
baasında makineler ustası Hayri 39-
Tııksim Hüner fabrikasında tesviyeci 
Osman 40 - Kurtulu§ caddesi ilk me'k 
tep smıf 5 ten Yani Dimça 41 - 17 
inci ilk mektep sınıf 4 ten 113 Nevzat 
Cemal - Fenerde Şahezer Hamdi. 
43 - Gedikpa§a Neviye sokak numa
ra 30 da Dikran Karaboğosyan 44 -
Deniz küçük nakliye esnaf. cemiyeti 
umumi kntibi Ali Bey oğlu Nejat 45-
Fenerde Maraşlı Rum mektebinde 
Kostantin Vapuridis 46 - Tekirdağ: 
Dramalı Ahmet Mitat Bey kızıEniıe .. 
47 - 43 üncü ilk mektep sınıf 2 den 
230 Hayrünnüsa Kenan 48 - Büyük 
Millet meclisi saatçisi Hasan Tahsin 
"Ankara" 49 - Ankara: Saatçi Şev
ket 50 - Beşiktaş Makroyan mekte -
bi sınıf 3 ten Onnık Malkasyan 51 -
G:\lnta sahil sıhhiye idaresi tabibi Dr. 
Münir Şevket Bey kızı Emel Güngör. 
52 - Fener Rum mektebi lise 2 den 
22 Anaıtns Hennatidis 53 - Ankara: 
Ön Cebeci: 156 numaralı hanede Ab
~ullah Bey kızı Günay S4 - Fener 
rum mektebi lise 2 den 4 Elepteryoı; 
Lazaridia 55 - Kasımpaşa Bahriye 
matbaasında Tranport Mehmet 56 -
Hrap akademisinde birinci mülazım 

Kemal Bey kızı Ülkü 57 - Davutpa· 
fa Orta mektep sınıf A 1 den 207 Ali 
58 Karagümrük Hasan Fehmi Pati'! 
cadesi numara 58 de Adil Bey kız; 

Muazzem 59 - Beıiktaş Sinanpa§a 
Salih Efendi sokak numara 8 de Me • 
Iahat 60 - İstanbul 48 inci ilk mek • 
lepten 24 Salamon 61 - Nitantaı kız 
orta mektepten 818 Samahat 62 -
Kadıköy lisesinden 812 Kazım 63 -
:Avusturya Sen Jorj lisesi sınıf 6 dnn 
Niso Slimvviç 64 - Üsküdar Bağlnr
baıı Selamet sokak numara 60 da Ay
ten Lütfü 65 - Bakırköy nu
mara 9 da Cazibe Mehmet 66 -
Rumelili Abdülkadir 67 - Anadolu· 
kavakta komiser Edip Bey kızı Şük • 
ran 68 - İzmit: Ulugazi ilk mektep 

'HABER'in DENiZ 
GEZİNTİSİ 

HABER'in büyük 

Caz 
lncesaz 

deniz gezintisini yapacağı KALAMIŞ vaparu 

r PROGRAM =ı Caz 

Yalovadan iki manzara 

Tokatligan otelinin 
caz heyetidir. 

ince saz 
Tanınmı musikişinas· 

lardan tertip edilmiştir. Ve 
11 ki§iden mürekkeptir. 

Biletler 

KUPOrt 

ısı-
5·6·1934 

Meş'um gerdanlık 
Baş tarafı 6 ncı sayıfada 

derece kendinden geçmitti ki, kap 
lan'n yam ba!ında homurdandığı
:u ve gözleri döndüğünü farkede
tned1 ... 

Hatta elini ona doğru uzata
rak: 

"- Ben artık zenginim... Ben 
artık zenginim ... ,, diye haykırdı •• 

Fakat, hayvan, taze kan koku• 
su kar§ısında canavar lığı birden• 
bire hatırladığı için, mürebbiıinin 
kolunu, bir hamlede, gerdanlıkla 
beraber kaptı ... Sonra, artık, ne 
"Uskut !,, para etti, ne "Muıkut !,, 

Beş on dakika sonra, çenber 
sakallı F attihin yerinde yerler e
siyordu ... 

• ' .. 
Hani, romanlarda sahibine u· 

ğursuz gelen bir zümrüt gerdanlık 
vardır. lşte, onun menşesi bu ma· 
ceradır: Melik, bir bazirganı öl· 
dürerek bunu elde etmitti. Suri
yeli sevgilisinin katlini haber a
lınca çıldırdı. Yeşil gözlü kızla 

timsahın ve çenber sakallının ma· 
ceralarını anlattık.. Fakat, kapla
na da gerdanlık yar olmadı .. Zira 
onu da avladılar ... 

Hülasa, zümrütler, o günden 
beri kimin eline geçtiyse batına 

felaket getirmİ§tir. 
Son sahibi de, geçenlerde Mon· 

te Kar loda pek feci surette öldü ... 
Lakin, bu macera, bambaşka bir 
hikayedir. 

(Hatice Süreyya) 
' ~ . . ,, ' . 

üsta i 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

l<mnkapı Nişancası Havuzlu 
1\Iührc sokak No. (5) 

! BlU§iğindcki 7 yahut kar§ısındakl 4 numara· 
ı ya müracaat. 

Sultanhmet Üçüncü Sulh Hu • 
kuk mahkemeıinden: 

Sirkeci Alemdar caddesi (71) 
No: da mukim Pertev efendin in 
B. tertibinden 10742 ve 10806 
ve gene B. tertibinden (3425) ve 
(91341) ve gene B. tertibinden 
(66066) No: lu beş adet Ergani 
bakır yolu istikraz tahvillerini çal 
dırdığından ve tediye edilmemesi 
:çin maliye vekaletine ihbarattta 
bulunduğundan bahisle bu huauı• 
ta karar itasını talep etmiş ve tet· 
kik edilen Sosyalist Sovyet Cüm
huriyetleri ittihadı Ticareti Ha • 
riciye Bankasının (501) No: lu 
ve 23/ 5 934 tarihli taadikname
siyle ve gene Türkiye İt bankaıı
mn 194 No: ve 23/ 5/ 934 tarihli 
tasdiknamesi ve Adapazarı Türk 
Ticaret Bankasının 193 No ve 26 
5/ 934 tarihli tasdiknamesinden 
İ§bu"° beş adet Ergani bakır yol\J 
istikraz tavilleri iştira ettiği anla-

1 şılmasma ve işbu tahvillerin air • 
akt edildiği Sultanahmet birinci 

sulh ceza mahke.meıinin 21/ 2/ 934 
tarihli evrakına nazaran mumai • 
leyh Pertev efen dinin iddiaıınıı1 
sıhhatine kanaat hasıl olmu! bu .. 
lunduğundan yukarda No: }arı 

yazılı tahvillerin faiz ve bedeli " 
nin bir tarafa tediye edilmemesi• 
ne ve keyfiyetin gazetelerle ilanı• 
na 29 15 1934 tarihinde karar ve " 
rildiği ilan olunur. (2518), 


