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Boğazları tahkim edebilmeliyiz! •• 
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Tahkimini ıatedi_ğimiz Çanakkale boğazından bir manzara: SeddUlbahir 

Mi etler cemiyeti bugün 
çok zayıflamıştır 

Vataniler Galatasaray 
Halepte hapse Fener bahçe 
mahkum oldular 1 b 1 k 

Halep, 5 (Huıuıi) - Mevkuf stan U mınta 351 
75 vataninin muhakemeleri bit -

mittir. Vatani liderlerden Sadul -
lah Cabiri bey ıekiz aya, diğer 

vataniler de 3 - S aya mahkum 
edilmitlerdir. Mahkumlar arasın-

da İbrahim Hanano beyin oğlu 
Tarık Bey de vardır. 

Halep ve Suriyenin her tara· 
f rnda bu karara kartı protesto ma 

kllmında bütün çarşılar kapan • 
mıttır. Ali komiserliğe her taraf· 

tan protesto telgrafları çekilmek

tedir. Hr tarafta mühim askeri 
tedbirler alınmııtır. 

Gayur bey 
Gazetemiz Netriyat Müdürü 

Gayur Bey Ankarada Matbuat 
Umum Müdürlüğü Raportörlüğü
ne tayin edilmittir. Gayur Bey 
yarın yeni vazif eıine batlamak 
üzere Ankaraya hareket edecek-

maçın tekrarına 
karar verdi 

latanbul mıntakasının dün all
§am ali.kadar iki klübe yaptığı bir. 
tebliğe nazaran, Galataaaray -
F enerbahçe lik maçı, tekrar ettiri 
Iecek, yani bu iki takım, kavgalı 

maçtan ıonra tekrar ettirilen maçı, 
bir ikinci defa (tekrar) oynaya• 
caktır. 

Dün akşam klüplere yapılan teli 
liğlerin hulasası şudur: 

"İstanbul mıntakaaı merkez he
yeti toplanmıf, son GalataaaraJ; 
Fener maçındaki, iki tarafın itiraz 
Iarınr tetkik etmiş, F eıierbahçenin.ı 
Galataıarayın F arukBeye itianım 
gayri varit addetmif, Galataaara• 
yın da Zeki Bey!l ait itirazını red· 
detmittir. 

Ancak, Fener bahçenin, Galata• 
saraylı Enis Beye vaki itirazını v .. 
rit görmüıtür. Bu huıuata futbol 

n1filiz gazeteleri: "SİlJaSet aleminin lir. • -De,,... • nclde - • 

korkunç meselelerinden biri Muhalıf fırkalar meclıse 
karşısındayız/,, diljorlar iştirak etmiyecekler 

Landra., (Hususi) - Bütün in
ıiliz mahafili Türkiye hariciye ve 
kili Tevfik Rüttü beyin latanbul 
Ye Çana'kkale boğazlarının tah
kimi hakkmdaki teklifini ehem -
miyetle mevzuu bahsediyorlar. 

T evlik Rüttü beyin teklifi ıırf 
Çanakkale boğazını istihdaf et -
mekte Ye lıtanbul boğazı ile Trak 
ya kara hududunun tahkimi tek • 
lifinde bulunmadığı bazı gazete • 

l~r tarafından ileri sürülmekte • 1 hil değildirler. Almanya cemiyet-
dır. • len çekilmittir. Böylece milletler 

M · t G d. t · . cemiyeti İngiltere, Franıa ve ltal 
ançıa er uar ıyan gaze esı _ Devamı s nclde _ 

vaziyeti huli.aa ederken diyor ki: ·-----
' CllllruJlltMllllll...., .... 1111111,._..llflllllmllllll ........... _ 

'Türkiye Milletler Cemiyetinin y • • 
!ünden güne zayıflamakta oldu. enı vergı 
gunu görüyor. En büyük Avrupa 
ve Aıya devleti olan Sovyet tura
ları ve en büyük uzak garp ve 
fark devletleri olan Amerika ile 
Japonya milletler cemiyetine da 

Vekalet bütün vilayetlere 
tatbik şeklini bildirdi 

Istanbula gelen seyyah .. 
Bugünden itibaren istihlak ka

nunu mucibince verilen beyanna· 
melerin tetkikine batlanacaktır. 

Yeni kazanç vergisi kanunu mu
cibince te9kili icap eden kazanç 

vergisi tetkiki itiraz komiıyonu 
bir iki güne kadar toplanarak iti· 
razların tetkikine baılıyacaktır. 

Rıhtımda kolaylık, 
lamadıklarından 

şehir rehberi bu· 
şikayet ediyorlar 
layca teminine imkan hasıl ola
madığını görmek cidden hayretle 
kartılanacak bir hadisedir. 

Turinğ klüp'le ve muayyen 
tercümanlarla temas etmeden 
tehri gezmek isteyen bir takım 
ıeyyahlar vardır ki, bunlar tehri· 

Diğer taraftan buğdayı koruma 
kanunu mucibince unlar, ve un -
dan yapılmıt maddeler hakkmda 

- Devamı 8 nclde -

..... -------------------------~ 
Gezinti 

mizde hazan birkaç gün kalarak bilet miktarı çok az kaldı 
muhtelif semtlerde ferden dolat· 
maktadırlar. Bunlardan bir grupla Kalamıt vapuru Cuma aaba-

ltlhta d bl h hı saat 8,0Staı Köprü Kadıköy ia-m a r aeyya vapuru karıılaıan bir muharririmize iki 
Son günlerde ıehrimize gelen Alman ıeyyahı intibalarını anla- kelesinin Haydarpafa tarafın· 

ecnebi seyyahlardan bir çoklan trrken ıu ıözleri de ili.ve etmit· dan hareket edecektir. 
l.tanbula çıkar çıkmaz rıhtımda lerdir: Daha henüz biletlerini alma· 
tehir rehberi aramaktadırlar. _ lstanbula Cuma günü çık· mıı bulunanlar vakit kaybetme· 

Matha tehir rehberi tedarikin· mıttık. Her taraf ve bilha11a ki- melidir. Mevcut bilet miktarı 
... lllÜf)dilita uğrayan seyyahlar tap, kataloğ ve rehber ıatan ma· çok az kabnıttır. Bulamryacak
.ır.e..r,. bu rehberleri gelirken .ğazalar ha§tanbqa kapalı idi. Rıh Iarın bizi timdiden mazur ıör· 
lrendi memleketlerinden alarak hmda ~İr İstanbul rehberi b~l-

1 
ınelerini rica ederiz . 

.... herlerinde tatımakta iselerde mak ımki.nını elde edemedık. ~-----------~.._-..._ .. 
'iz ·--~rehberlerin ko- ,(Devamı 8 inci eaY.Jfada); 

Hadiseye sebebiyet veren Yunan 
meb'usunun yazdığı mektup 

mecliste okundu 
' 

M. Papanaataayu M. Kondllls 

Atina (Huıuıi) - Meclisi meb- duğu halde bir çek zevat Papanu
uaanda intihabat kanununun tadi- taayunun ahvali sıhhiyeaile ali.ka
li hakkındaki layihanın ikinci mü- dar olmakta ve kendisine teessür 
zakereıinde söz alan fırka reiıle- telgrafları ç~kilmektedir. 
rinden Papanaataıyunun harbiye Atina, (Hususi) - Muhalefet 
nazın ceneral Kondilia hakkında fırkalar rei~leri dün akf&Dl Kafan 
söylediği sözlerden müteet1ir olan dariıin evinde bir içtima aktede-

• 
meb'uı Anagnaıtopulosun attığı -Devamı 8 nci sayfada-
aandalya ile aağ kolu çıkan ve ıllJllllll-ıariilllH;•~ 

doktor raporlarına nazaran bir bu- Şoförlere 
çuk ay tedayi ve iıtirahate mühtaç . 
olduiu anla!ılan Papanaıtaayu ha gadroluyor 
diıesi efkin umumiyede muhtelif 
tesirler huaqlüne ıebhiyet vermit· 
tir~ Batta. reiaiciimhur Zaimiı ol-

3 ncü sayıf amızın 1 nci 
sütununda! 
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Silahları bırakma konferansından Elizizde 1500 lira sarfile 
artık hiç ümit kalmadığı anlaşılıyor h!!:. ~~?~.1~~~~~~!.~~~lıyor 

Konferansın altı ay müddetle tatili 
nunda orta mektep talebeleri tarafın· Sergi bir hafta halka açılaufhl'. 
dan bir resim ve eliıleri sergisi açıl · Cümhl1riyet meydanında yapılmak· 
mııto-. ta olan Halkevi ıpor ıahaımm intu· ve bu müddet zar

fında da Fransız ve Alman noktai nazarlarının 
yaklaştırılması teklif ediliyor 

birbirine Sergide yüze yakın muhtelif sulu hna hararetle devam edilmektedir. 
boya ve kara kalem resimleri ve elit • Sahanın ikmali için bu tene büt~ 
leri teıhir edilmiıtir. 1500 lira tahsisat konubnuıtur. Saha· 

Orta mektep reıim muallimi Ke • nın her iki tarafına 5000 kiti iıtiap e-
nan Beyin, devamJı ve ıayretli çab§ • decek iki tribün yapılacaktır. 

Londra, 5 (A.A.) - Cenevre·ı 
den bildiriliyor: 

Silahları bırakma konf eransımn 
hüroıu, dün hususi bir celsede 
cereyan eden uzun müzakeratı mü 
teakip, içtimaım bugüne tehir et· 
mittir. 

Anlatıldığına göre, bu müzake· 
rattan hali hazırdaki ümitsiz vazi· 
yete çaresaz olacak hiç bir netice 
çrkmamı§tır. 

1 
• * • 

Londra, 5 (A.A.) - Sir John 
Simonun avdetindenberi hiç bir 
kabine içtimaı aktedilmemiş olm~ 
ıı dün akıam biraz hayretle mev· 
zuu bahsediliyordu. Filhakika na 
zırlann toplanmamaları silahları 

bırakma konferansının geçirmek • 
te olduğu vaziyete ve bundan son· 
rası için ne gibi bir hattı hareket 
ittihaz edileceği hakkında Londra 
hükumetinin kararsızlığına terce . 
man olmaktadır. 

-Resmi lngiliz makamatma gö • 
re, hali hazırda konferansa teklif 
edilebilecek üç hal sureti vardır: 

2 - Bitaraf devletler tarafın· al . m anmn ve bu aayede yetiıtirdiği ta· Sahamn üç aya kadar ikmal edilece-
dan yapılmıt olan ve hır çok nokta !ebelerin vücude ıetirdikleri bu ıergi ii ümit edilmektedir. 
}arda İngilizlerin dütüncelerine 

tetabuk eden teklifler esu ittihaz ı 1 
edilmek suretile ufak mikyasta Sabah gazeteleri ne diyorlar? 
bir mukavelename yapılması. =------------------~---------• 

3 _ Nihayet konferansın emni· V AKIT: Mehmet Asım Bey bu·ı na, hatta hem Mersine, hem Trab· 
yet meselesine dair olan meıaiıi • günkü bat makaleainıde, Japon~a- zona belki de zamanla Trabıona,. 
ne ait Fransız_ Rus tefsirinin ka· rıp Kafkaayayı vadetmek suretıle Nadi Bey makalesinin sonunda iki 
bul edilmesi. Türkiye ile askeri bir ittifak yaptı· tarafın da memnuniyetle kabul 

1 - Konferansın altı ay müddet Bu üç hal ıuretinden üçüncüsü ğı yolunda bazı ecnebi gazetele· edeceği bu prensipin timendifer 
ile tatili. Bu müddet zarfında bir bertaraf edilmit gibidir. lngiliz rinde çıkan ve Moıkovada intitar kıamı tahakkuk edinciye kadar 
lngiliz müıahidi Cenevrede kala· siyasetinin ikinci hal suretine ya • eden Pravda gazetesinde de yer Trabzonla lran ara11nda düzeltile
cak ve bu esnada M. Henderaon, naımau ve ancak bu hal suretinin bulan garip haberden baahediyor. cek bir yol üzerinde en modern 
Fransız ve Alman noktai nazarla· 
rıru yekdiğerine yakınlaıtırmak 

için tahai meaaisine devam ede . 
cektir. 

tahakkuku takdirinde konferansın Mehmet Asım Beye göre itin garip nakliye vasıtalarile genit bir tran· 
muayyen bir müddet için tehiri ci· ciheti bu yolda bir f&yia çıkmıt ol· ait ticaretinin baılıyabilecejine i
hetinin düıünülmesi çok muhte • maaı değil, böyle bir haberin Moa· taret ediyor. 
meldir. kova hükametinin resmi ne!İr va· MiLLiYET - Ahmet Şükrü 8., 

• sıtaaı olan bir gazetede yer bulma· "Sar itilafı,, bathklı makalesinde 

Sulh lehinde 150 Kutup heyeti Mos- Fırka gurubunda aıdır. "Pravda gazetesi Pariıten Sar mıntal<aıı hakkında Milletler 
aldığı haberi ne9retmezden evvel meclisinde verilen kararı ve bu· 

bin imza kovaya döndü 
Londra, S .(A. A.) - Büyük 

Britanya prof eıörler milli birliği 
M. Hendenona 150 bin imzalı bir 
ıulh beyannamesi göndennişler • 
dir. Profesörler bu beyannamele· 
rinde nazırdan silahları bırakmr-

Moskova, 6 (A. A.) -Çelyüs 
kin heyeti seferiyeıi reisi profe -
sör Şmit Moakovada fevkalade 
hararetli bir surette kartılanmıı • 
tır. On binlerce kişi bayraklarla 
süslenen i&tasyonda ve sokaklar • 

ya müteallik bir mukavelename - da kendisini görmek için toplan· 
-'- --.a. .44~\-e•Cni tenıin ic;in 

bit kere daha' gayret etmesini is· 
temektedirler. 

lngiltere borçlarını . 
vermıyor 

Vafington, 5 (A. A.) - İngil
tere sefareti baık.atibi, hariciye 
müste§arı M. Filipse bir nota ver· 
mittir. 

Buna nazaran İngiltere hükU· 
metinin harp borçlarına ait her 
türlü tediyatın tehirini zaruri gör 
düğü bildirilmektedir. 

15 haziranda vadesi gelecek 
olan borçların yekunu 261.791011 
dolardır. Burada lngilterenin bu 
kararı ittihaz etmesine sebep o • 
larak kısmi tediyatta bulunsa bi· 
le gene kendisini, taahhüdünü ifa 
etmemit milletler meyanına soka
cak olan Johnson kanunu göste· 
rilmektedir. 

Yunan donanması 

Atlna, 6 (Hususi) - Donan -
ma temikatiyle uiratan komis • 
yon, evvelki günkü içtimaında i · 
cap eden kararları verdi. Komis· 
yon, hacmi ufak olan zırhlıların 
inıaama müsaade vermiştir. Bu 
müsaade kararı kabinede görü -
!Ül~ek ve ondan sonra tatbikına 
baılanacaktır. 

iki vapur çarpışh 
Karadeniz Ereğlisi, 6 (Huıu

ıt) - Kandilli kömür ocağına, 

kömür almak üzere giden Millet 
ve İitikli.l vapurları Kandilli Ön· 
lerinde çarpıştılar. Bu çarpışma -
ya sebep gemilerden biribirlerine 
verilen itaretlerin yanlış anlaşıl· 
ması olmuştur. Müsademede Mil
let vapuru hasara uğramıştır, ki 
bu zarar üç bin lira tahmin edil
mektedir, 

mI!lJ• 

Askeri bir müfreze selam resmi 
ni ifa etmİ§tİr. 

Hükfunet azasından Kubitef 
ve ihtilal harp mcelisi ikinci rei
si Kamenef ile Nuschlicht, Alks -
nis, fabrikalar, ilim teıekkülleri 
mümessilleri ve d.iğer zevat kutup 
kahramanım selamlamışlardır. 

istasyon meydanında aktedilen 
büyük mitingde Moskovada Sov· 
yet reisi vekili Klesin ile Unachli· 
cht birer nutuk söylemişlerdir. 
Profesör Şmit yorgunluğu ve ah· 
vali sıhhiyesi münasebetiyle ce • 
vap verememi§ ve evine gitmi§ • 
tir. 

Sovyet • Leh hududundan Moı 
kovaya kadar bütün güzergahlar· 
da amele heyetleri, Çelyüıkin ka· 
zazedelerinin kurtarılması müna • 
sebetiyle sevinç tezahürab gös -
termitler ve memleketine dönen 
Şmiti tebrik etmiılerdir. 

Kurtarılanları himil bulunan 
Smolensk vapurunun 7 haziranda 
Viladivoıtoka muvaaalatına inti 
zar edilmektedir. 

Kazazedeler Moskovaya hu -
susi trenle geleceklerdir. 

Arnavutlukta islahat 
Tiran, 6 (hususi) - Büyük hü

kumet memurlariyle zabitler kral 
Zogoya kartı sadakat yemini e -
deceklerdir. Yemin etmiyenler 
derhal azlolunacaklardır. Bun -
dan başka muhtelif rejim ve te -
şekküllere mensubiyetleri hisse· 
dilen kimseler de azlolunacaktır. 

Yeni Ssvyet elçisi 
Sovyet Rusyanın Ankara sefi· 

ri Suriç yoldaşın Berlin sefareti -
ne tayini üzerine inhilal eden An· 
kara sefirliğine Karahan ve yahut 
Potemkin yoldaşlardan birisinin 
tayin edileceği kuvvetle tahmine· 
dilmektedir 

Anakra, 5 (A. A.) - Cümhu
riyet Halk fırkan grupu idare he
yeti reisliğinden Cümhuriyet halk 
fırka grupu, maliye encümeninin 
hususi idareler hakkındaki rapo • 
ru okundu. Muhtelif hatipler ile 
başvekil ismet pa§a hazretlerinin 
mütaleaları dinlendi. Maliye ve -
kili ile birlikte vilayet hususi ida· 
releri bütçelerini tetlcik ve 'bunla

rın tevazünlerini temin ve büt • 
çeler üzerinde kat'i murakabeler 
vazetmek üzere grup idare heye· 
ti tarafından bir komisyonun tef· 
kiline karar vererek celseye niha· 
yet vermi§tir. 

Bir nakil 
Ankara, 6 _(Huıuıt) - lktısat 

vekaleti huıusi kalem müdürü Ca 
vit bey, tarifeler müdürlüğünde 

baıka bir ite naklen tayin olun -
muıtur. 

SİYASET 
Türkler, Sovyetleri arka

dan vurmaz! 
Moskovada çıkan "Pravda0 gaze· 

tesi, Japonların bizlere, Sovyetler a • 
leyhine ittifak teklif ettiğini yMryor; 
dünkü gazetemizin sabah gazeteleri 
hillisasında bundan bahsettni§tik. 
Fransız matbuatı, bu neıriyata dair 
diyor ki: 

" Pravda ıazeteıi Japonyanın Tür· 
kiyeye askeri bir ittifak teklifinde bu· 
lunduğunu haber veriyor. Bu gazete· 
ye göre, Japonya, Türkiyeyi, Uzak 
Şarkta bir harp zuhuru takdirinde 
Sovyetleri arkadan vurmağa matuf 
gizli bir muahede aUine davet etmİ!· 
tir. 

Gene bu gazete, Japonya hükume· 
ti tarafından, Türkiyenin kendi,iyle 
te!riki mesai etmesi §artiyle Rus Kaf. 
kasyasını işğal etmesine müsaade edil
diğini yazmaktadır." 

Sovyet matbuatr, filhakika bu iddi
aya inanmış bulunuyor. Halbuki, ne 
Türkiye böyle bir gizli ittifaka yana· 
şacak mevkidedir, ne de Japonya böy
le bir teklifi ileri sürmÜ§tÜr. 

Türkiye Cümhuriyeti, kendisine 
daha ilk günden beri dostluk gösteren 
ve hala da göstermekte olan Sovyet -
lerin kuyusunu arkadan kazıyacak bir 
zihniyette olmaktan çok uzaktır. 

Türk her zaman merttir, samimi. 
dir. Bilhassa, hakiki dostlarına kar§ı 
içi dışı birdir ı 

bir kerre Türk mahafilinden tah· 
kikle kontrol edebilirdi. O vakit 
bu ıayianm kıymet derecesi daha 
iyi takdir edilirdi.,, Mehmet Asım 
Bey makalesine §öyle devam edi· 
yor:"lnaanlar arasında olduğu gi· 
bi devletler arasında da doıtlukla· 
n yaratan 9ey gene dostluklardır. 

Türkler Sovyet Rusyadan en acı 
günlerinde dostluk görmü!lerdir. 
Türk kalbi bu dostluğun kıymetini 
nasıl takdir etmekte olduğunu şim 
diye kadar bir çok delillerle gös· 
termiştir.,, 
CUMHUR~YET - Yunus Nadi 

Bey bugünkü bapnakaleainde 
''Türkiye • İran transiti itleri,, ni 
anlatıyor. Nadi Bey !ah hazretle· 
rinin Ankarayı ziyaretinin ehem· 
miyetinden bahsettikten sonra di· 
yor ki: "Bizim §İmendiferlerimiz 

iki üç koldan lran hududu istika· 
metinde ilerliyor. Koınşu memle
kette de bunlardan herhangi biri· 
ne telaki etmek üzere yapılacak 
bir timendifer hattı İranı Kara ve 
Akdeniz limanlarımızdan herhan· 
giıine iıterae oraya, hatta her tara· 
fa. bağlıyabilir: Mersine, Samsu· 

nun manasını izah ediyor. Sar, 
Versay muahedesile beyne1milel 
bir komisyonun idaresi altında bu· 
lunmaktadır. Gene ayni muahede 
mucibince 1935 senesinde Sar a· 
halisinin reyine müracaat edilecek 
bunun neticesinde bu mmtaka ya 
Fransaya, ya Almanyaya verile· 
cek, veya •imdiki bevnelınilel ida· 
resi devam edecektir. 

Almanlar burasını halkın reyini 
sormadan geri almağı, Fransızlar 
ise aranın 1935 senesinden daha 
sonraya bırakılmasını istiyorlardı. 
Onun için şimdi milletler cemiyeti 
karar vermeden evvel aralarında 
anla§maları ve Milletler cemiyeti· 
nin verdiği kararın aedta bu anla§ 
mayı tasdik mahiyetinde kalması 
bu itilafın kıymetini arttırmakta· 

dır. Ahmet Şükrü Bey diyor ki: 
"Sarda Hitler aleyhtarlığı tedri· 
cen sükunet bulmuJtur. Herhalde 
nüfuıun büyük bir ekseriyetinin 
Almanyaya iltihak lehinde olduğu 
muhakkaktır. Almanyanın İstedi· 

ği, reyiim neticesinin uhk bir ek· 
seriyetle değil. kahir bir muzaffe· 
riyetle tecelli etmesidir.,, 

············································~·············································· 
Iran şahı j Bir kanun layihası 

Gümüthane, 6 (Hususi) - latan· Ankara, 6 (Hususi) - icra mu 
bula müteveccihen hareket et - amelelerinde alınacak harçlar 
mİ§ olan lran taht Pehlevi hazret· tarifeıi hakkında hazırlanmıt o • 
lerini karşılamak üzere İstanbul • ı lan kanun layihası Büyilk Millet 
dan çıkan heyet, buraya gelmiş i Meclisine verilmittir. 
ve vali, belediye reiıi tarafından ı Meclis bunları per§em· 
kartılanmıtlardır. be gününe kadar tetkik edecek, 

Heyet burada bir gece kaldık· : iskan kanunu ve mülki tekaüt ka· 
tan sonra Erzuruma gitmittir. nununun 21 nci maddesine bir 
Şah Hazretleri bu ayın on üçün • fıkra iliveıi huıuıunu tezekkür· 
de burada bulunacaklarından mi· den sonra taıdik edecektir. 
safir edilecek yer vilayet konağı· • 
dır. Şah burada bir gece kaldık • Yeni ha1 iciye mümessilleri 
tan sonra Trabzona gidecekler -.. 
dir. 

muhafız gücü bısikletçileri 
Karaman, 5 (A. A.) - Muha· 

fız gücü bıaıkletçileri bugün saat 
15,30 da Karamana gelmişler ve 
ıehirden 15 kilometre uzaktan pi 
yade alayı ve idman yurdu bisik· 
letçileri, klüp ve alay mümeaail -
)eri tarafından çok samimi bir su 
rette karıılanmııtrr. Yürüyüf arı· 
zaıız ve güzel olmuttur. 

Ankara, 6 (Husuıi) - Ticare
ti hariciye mümeuilliklerine ta .. 
yin edilecekleri söylenenler fUD" 

)ardır: 

Paris ticareti hariciye mümer 
silliğine iktııat vekaleti tetkiki 
mukavelat daireıi müdiri Avni, 
Nevyorka eski ticaret mümeuili 
Muzaffer, lskenderiyeye Türk O

fisi §eflerinden Mithat, Londra .. 
ya harici ticaret mümeuili Niz• · 
mellin Ali beyler tayin olunacalı• 
tır. 
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Şoförlere 

gadroluyor! M hk J d• ~ dJ• k•J A 

;,ı.!~~~t:,ü:~~~,~·;:::;~i~:·: a eme er ve ıger a ıye teş ı atı 
ıeye beriye gitmekliğim lazımge- b• b• • tahaneye taşınıy~\.r 
liyor. Her bindiğim taksinin şofö- ırer ırer yenı pos v 
rü, yana yakıla, şunu anlatıyor: -----------

- Nahiye müdürleri, her nasıl S J Ah "' ı· •• •• •• hk 
olmuşsa bir karar· vermişler: E - U tan mette agır Ceza Ve as ıye UÇUDCU Ceza ma e~ 
minönünde, Sirkecide, lş Bankası } • } B "' l d k• ı· •k• • h k k hk • 
mn önünde, Karaköyde, Taksim me erıy e eyog UD a l as ıye l lDCl U U ma emesi 
meydanında, .t~giliz sefaretinin bugu·· n . postahane binasında çalışacaklar yanında ve dıger bunlara benzer yenı 
kalabalık yerlerde, toför kahya • Mahkemelerin ve diğer adliye ı da bulunan mahkeme1.erden birin· 
lıkları ihdas edilmiş .. Bir taksi, teşkilatının lstanbul postahanesi • ci ve ikinci ceza mahkemeleri ge· 
nöbete girmek için bu kahyalara nin adliyeye tahsis olunan kıamın· çenlerde poıtahaneye alınmıştı. 
be§ kurut (bn§ka tabir bulamıyo- da toplanması iti ilerliyor. Dün de üçüncü ceza ve ağır ceza 
ruz) baç vermek mecburiyetinde- Adliye sarayı yangmından beri mahkemeleri, postahaneye ta§ın · 
dir. Sözde, bunlar, intizamı le • Sultanahmette Tatmektep binasın· mıtlar, bu suretle Taımektepte 
min ediyorlarmı§. Peki ama, bu .. , __ n __ ımı _ _,_ batka mahkeme kalmamııtır. __ , ___ ,.,...,, ... ·-----· .. ""--

gibi işler, seyr~sefe~ memurları • Ticaret ve sanayi Diğer taraftan adliye sarayı Ik_ i bakkal altışar 

za mahkemeleriyle Beyoğlu adli
ye binasında bulunan asliye ikinci 
hukuk mahkemeleri, 6 - 6 - 934 
çarşamba gününden itibaren yeni 
postahane binasındaki dairelerin
de ifayi vazife cyliyecekler.dir.

11 

nm zaten vazıfelerı meyanında yangınındanberi Beyoğlu adliye bi 
d~ğiJ midir?... _öyl_eyse, ayrı~ müdürlükleri kalktı nasında bulunan ikinci hukul· ay yatacak 
kahyalara ne ıhtıyaç var?. Bugun mahkemesi de, dün postahaney~ 
kü buhranda, bir şoför, ancak ek- Mmtaka ticaret ve sanayi mü • tatınmııtır. 
mek parasını kazanabilmektedir.. dürlüklerinin haziranın birinden Postahanenin adliyeye tahsis 0 • 

Taksimetronun bir seferde yazdı· itibaren mülga olduğu dün iktı • lunan kısmında istintak hakimlik
iı yek\lndan, bize, mesela ancak sat vekaletinden vilayete hildiril· icra için top~u bir halde bölmeler 
on kuru§ kalıyor. Bunun da beşi- mi§tir. Ancak burada, mezkur mü ,eklinde tesisat yaptırılmı§tı. istin· 
ni değnekçi3re verirsek halimiz ne dürlükler itlerinin ve muamelele- tak hakimlikleri, yeni tesisat yapı 
ye varacak? .. Şehrin herhangi bir rinin devir ve taafiyeai için vila .. lan cihete tamamiyle yerleımit1er· 
tarafındaki nöbet yerine girip de yet murakabesi altında bir büro d. 

d ·~ ora an müşteri alsak, oranın kah· teşkil edilmiıtir. Şimdiki halde Liman hanında 
yasma çeyreği toka ediyoruz.. Mülga ticaret müdürlüğü ıir • bulunan adliye müfetiıliği için de 
Kar§ılık bize bilet de kesmiyor • ketler ko~iseri Hayrettin, tica • postahanenin e9 üst katında yer 
lar, makbuz kabilinden bir şey de ret müdürlüğü mümeyyizi Nuri, ayrılmıttır. Müfetişlik te yakında 
vermiyorlar .. Bu paranın miktarı 0 

• ··d·· l ··f · l · buraya gelecektı"r. sanayı mu ur üğü mu ettıt erın • 
ne olup nereye sarfedildiği de an den Danit beyler bu ıubeye tayin lıtanbul müddeiumumiliğinden 
lqılmıyor. Dört beş gündenberi edilmiılerdir. dün akşam tu tebliği aldık: 
bizi kasıp kavuran bu usulün kal- "Sultanahmette Taşmektepte 
dınJ~asr için gazetenize bir feY. bulunan ağır ve asliye üçüncü ce-
yazmız.. Belediye resimlerinin Mütekaitlerin maaşı nnımuııımııınuıuıuııııı ... ııınnu---·-· ... --..... 

ı,,..,.. .. 1,l .. 3,,., tıa.l.o~ııw>c.lı ..,la.rın inal -

lanıldı~ı ve acyrüaefer memurla • 
rmm mekik dokuduğu bir ıehir -
de, kahyaya ne lüzum var? .. Bir 
taksi istediği yerde duramaz mı 
kuzum? .. Meydanlar, kahyaların 
mı? .. 

Şoförlerin pek çoklarından 
duyduğumuz bu tikayete hak ver 
memek kabil değildir. Kurunuvus 
tada bir toprak bastı, parası var· 
dı. Bu kahya çeyrekleri de ona 
benziyor. 

:-ı· etim, dul ve mutekaitlerin üç 
aylık maatlarının verilmesine 
mal müdürlüklerince yarından i
tibaren ba~lanacaktır. Mülkiye ve 
askeri yetimlerinin maa§ları 7 
hazirandan 16 hazirana kadar, 
askeri, ilmi, mülkiye tekaütlerin 
maaıları 17 hazirandan 21 hazi • 
rana kadar verilecektir. 

Marsilya ko!lsolosu 
Marsilya konsolosluğuna tayin 

edilen hariciye memurlarından 
Kudret bey Ankaradan geLmittir. 
Bugünlerde yeni vazifesine ıide· 
cektir. 

Kazlıçefmede Sotiryadis bi· 
ile Hayrettin aralarında dün ak • 
ıam denize girmek meselesinden 
bir kavga olmuf ve neticede Hay 
rettin Osmaru yumrukla gözün • 
den yaralamıttır. 

Carih yakalanmıttır. 

GözUnden yaraladı 

Kazlıçeımede Sotriyadiı bi • 
raderlerin fabrikasında katip Di· 
mitri efendi dün fabrikanın tez • 
gihlarından biri üzerine çıkınıt 
ve muvazenesini kaybederek yere 
dütmüttür. Yarası ağırdır. 

Barlının Küçük limanında bak 
kal Ali ve Bartınlı bakkal Mus • 
taf a çakmak taf1 kaçakçılıiından 
dokuzuncu ihtisaı mahkemesinde 
muhakeme edilmiılerdir. Dünkü 
muhakeme neticeıinde Ali altı 
ay hapia ve 825 lira para cezası· 
na, Muıtafa da altı ay hapis ve 
25 lira para cezasına mahkUm ol· 
muılardır. 

Yeni kanunlar 
Nafıa vekaletinin teıkilit

1 

ve 
vazifelerine dair kanun, umumi 
nüfus sayımı hakkında kanunla 
matbuat umum müdürlüğü teıki • 
lit kanunu dün vilayete tebliğ e • 
dilmittir. 

Nüfus sayımı kanununa göre, 
935 senesinde Türkiye cümhuri • 
yetinde umumi nüfus sayımı ya • 
pılacaktır. 

Geri kaldı 
itfaiye efradını yetittirmek 

üzere tesiıi dütünülen itfaiye 
mektebinin timdilik açılmasın -
dan vazgeçilmiştir. 

Juri heyeti 
lıtanbulun müstllkbel planını 

yapacak mimarı seçmek üzere le 
ıekkül eden jüri heyeti önümüz · 
deki pazartesinden sonra topla • 
nacaktır. 

Şükrü Kaya hey, köprüden de· 
rebeylik usulü müruriyeyi kaldır
makla lıtanbulluların daimi bir 
tükranını kazanmıştır. Muhittin 
bey de bu gibi gediklerin benzer· 
ferine karşı mücadele açmakla 
meşhurdur. Gene onların iktidar 
mevkiinde bulunduğu bir sırada, 
ıoförler kahyalığı diye bir usulün 
ihdasr, her halde, her ikisinin de 
henüz gereği gibi nazarı dikkati
ni celbetmemiş olacak. Eğer bu 
yazımızla, yeni bacm önüne geç
meye muvaffak olursak iftihar 
duyacağız. Bunun ihdasına kimin 
ıebebiyet verdiğini de araştırdım, 
§İmdilik keşfedemedim. 

iki madamın akıbeti Bet lira ~aldı . 

F d ki d M f 
A. Muhtar B. ın konferansı 

(Va-rto > 
Museviler M. Nermi beye 

ne diyor? 
Dünkü nüshamızda vaadetti

ğiıniz bu mev~u yarma tehir 
mecburiyetinde kaldığımız için 
itizar ederiz. (V. N.) 

Bakırköye su verilecek 
Eyüpten Edirnekapıya doğru o

lan sahadaki T erkoa borularının 
değittirilmesi bu ay nihayetine 
kadar bitecektir. 

Bakrrköyüne su vermek için de 
tetkikat yapılmakta, projeler ha .. 
zırlanmaktadır. Diğer taraftan 
Bakırköylülerde 800 abone temin 
ederlerse ana borulann hemen dö
fenmesine başlanacaktır. 

Kaçakçılık yapmakla maznun 
Y enikapıda oturan madam Sira • 
nuf ile Keğorkun muhakemeleri 
dün birinci cezada bitmiı, birer 
ay hapisle 235 er lira para ceza • 
sına mahkum olmuılardır. 

Fuhuşla mücadele 
Gizli fuhuıla mücadele çok 

şiddetlenmiıtir. Zöhrevi hasta • 
lıklarla mücadele nizamnamesine 
göre vaziyetlerini teıbit ettirmi • 
yerek eskisi gibi randevuculuğa 
devam etmek istiyenlerin mühim 
bir kısmı yakalanmıı, adliyeye ve 
rilmiılerdir. Komisyon tarafın • 
dan şimdiye kadar 200 randevu e 
vi tcıcil edilmittir. 

Haydarpaşa hastahanesi 
Haydarpaşada, eski fakülte a.e· 

ririyatında açılacak nümune has~ 
tanesi için proje ihzarına memur 
edilen komisyon itini bitirmiıtir. 
Haydarpafa nümune hastanesi a· 
çıldıktan sonra lstanbuldaki has
tanelerin yatak miktarı 3010 a çr
kacaktır. 

ın ı ı a oturan usta a e • 
fendinin bir yorgan ve be§ lira • Tıp fakülteıi ordinaryüsü pro • 
sını çalan Avni cürmü meıhut ha fesör Akil Muhtar bey dün ıaat 
linde yakalanmııtır. 18 de Beyoilunda, Türk tıp cemi· 

sut getirirken 
Kasımpaıada, Kulaksızda Ha

san efendinin mandırasında çalı· 
§an Fehmi, dü~ gece süt getir • 
mekteyken ıoför Mehmedin ida • 
resindeki 932 numaralı otomobil 
çarpmıt ve yar~anmasma sebep 
olmuıtur. Şoför. yakalanmı§hr. 

Kooperatif toplantısı 

yetinde romatizma hakkında bir 
konferans \•ermittir. 

Polonyalı talebe 
Yakında tehrimize Polonyalı 

talebeden mürekkep bir grup re· 
lecektir. ·12 kitiden. mürekkep o • 
lan bu heyete prof eaör Sur ey ri • 
yaset etmektedir. Seyahatin gaye 
si Türk lisanını, Türk adet ve an· 
anelerini tetkiktir. Belediye kooperatifi heyeti u· 

mumiyesi bugün fevkalade bir 
toplantı yaparak faaliyetini genit ilk mekteplerde mezunlar 
letme mevzuu etrafında görü§e • 1Ik mekteplerdeki imtihanlar 
cektir. devam ediyor. Bu sene lstanbul 

Florya plajı 

Daimi encümen azaları ~yet 
halinde Flotyaya giderek plajda 
bazı tetkikat yapmıılardır. Bele • 
diyenin plajı istimlak iti bu sene 
kalmıttıı·. Çünkü plajın bulundu· 
ğu ıahaya birçok kimseler tasar
ruf iddiasında. bulunmu!Iardır. 

maarif mıntaka11ndaki ilk mek • 
teplerden 6000 talebe mezun ola· 
caktır. Bu yekununun yarıaı kız· 
dır. 

BiR KADIN ARANIYOR: Ev 
itlerinde çahthrılmak üzere bir 
kadına ihtiyaç vardır. Aktam ga· 
zetesi çinkografi ıubesinde Fuat 

ı 

Beye müracaat. 
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~tqde: _,,_,_ - ----
modern harpte 

kadınların mevkii 
Bütün dünya ıili.hları bırakma 

konferansları ınünaıebetiyle var 
kuvvetiyle silihlamyor. Avrupa • 
dan gelen haberler töyle: 

"İngiltere, hava kuvvetlerini i· 
ki misline çıkarmıya karar vermit 
tir. Fransızların ıimal hududunda 
on beı bin kiti manevra yapıyor. 
Almanyada yer altında çalııan 

bir tayyare f abrikaaı bulundu. 
İtalyan donanmasına yeni gemi • 
ler iltihak ediyor. Rusya, en bü .. 
yük çapta toplar yaptı. Japonya, 
ruı hududunda muazzam ordu • 
lar tetkil etmekle metgul.,, 

Bu ıilahlanma harareti gaze· 
tele re de intikal etti. Top, tayya • 
re, dretnot, tank resimleri biribi· 
rini takip ediyor. Birİl\Ci ıayıf a • 
Jar, Alsaı Loren, Rus - Japon, Bo 
livya - Paraguay hududundan 
farksız. 

Hatta dikkat ettim, bu li:flar 
çıkalı arkadaılar arasında da bir 
deiitiklik oldu. Yürürken asker 
gibi yürüyorlar, kapıYJ hızla ka • 
patıp yüksek ıeıle harp dediko • 
duJarı yapıyorlar. Poliste de cerh, 
yaralama vak' aları çoğaldı. Son
ra, futbol maçlarına da müthit 
rağbet var. (Öyle ya, o da top!) 

Bu silahlanma gürültüleri, pa· 
tırtrları arasında bir harp müte· 
haaamnın tayanı dikkat bir ma • 
1'aleıini okudum. Makalede di • 
yor ki: 

"Bundan sonraki harpler, bir 
ordu harbi deiil, tam manaıiyle 
birer memleket harbi olacaktır. 
Vukua gelecek harplere bütün 
memleket efradı bilfiil ittira.k e • 
decektir. Artik harplere akdınla· 
rın da ittirak etmesi bir zaruret 
halini almıttır. Kadınlar bedenen 
zayıf ve mukavemetaiz oldukla • 
rından knedilerine tahsiı edilebi· 
lecek en münasip it tayyarecilik• 
tir.,, 

Şayanı dikkat bir fikir. Bir ba· 
kıma göre pek münasip; kadınla
ra modern harpte bundan daha 
muvafık İf bulunmaaı imki.naız. 

. Tayyare idaresi ile otomobil ida· 
resi arasında fazla fark olmadı • 
ğına göre kadınlar bu iti pek ili. 
batarabilirler~ Hatta bir hanımın, 
bir otomobil yarı§mda erkek ra • 
kiplerini gölgede bıraktıiına ba .. 
kılıraa bu itte erkeklerden daha 
iyi it görmeleri de muhtemeldir. 

Sonra efendim, gökte kurdeli.· 
lar ve boncuklarla süslü tayyare • 
lerin dolatması bediiyat noktai 
nazarından da faydalı. 

Bence bunun bir tek mahzuru 
var. O da, bir harp esnaamda ka· 
dınlarrn yukarda harbi unutup 
moda ve dedikodu ile metıul ol· 
malarıdır. 

Maamafih bazı yerlerde l<adJn 
ların bu ebedi iptilalarından da 

• 
pek ili istifade etmek mümkün • 
dür. 

Mese!.i. ben Hitl~r yerinde ol • 
sam, bütün kadınları, yeraltmda· 
ki gizli tayyare fabrikaların .. 
da ( ! ) yapılan tayyarelere pilot 
tayin ederdim. 

Ezeli düşmanı olan Fransa ile 
harp baıladı mı, hiçbir hücum 
emri vermeden tayyareleri mey • 
dana çıkarmak kifi. Çünkü ha • 
nımlar, tayyareye atlar atlamaz 
hücum etseler, ebeler; yeni mo • 
daları görmek için doiruca Pari· 
sin üstüne hücum ederler. 

Bu suretle matlup da sabit o • 
lur. 

Murat Sellml 
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her feyi öğrendim.. Senin cezanı 286 - Kaz .Nakd ve tettlme h•kkı mabfaıdar 
lsviçre aanatoryomlarına sa· vermek iatiyorum •• Hem de tim· Bir gün bir Laz dağda gezer- Yazan: .' Gayur 

de verem tedavisi için gidilir zan· di •• Şu dakikada.. ken bir kaz gördü. Kazı tutmak 
nediyoraamz, yerden göke kadar Mühendis yukarı doğru baktı. için peşin.den koşmağa başladı .. 
yamlıyonunuz.. Avukatın gözleriyle karıılqtı.. Kaz kaçtr, Liz kovaladı. Nihayet 

Bu istirahat ve tedavi yurtlan· Bu gözler, iki namlu dehşetiyle bir uçurumun önüne geldiler. 
na etlenmek için gidenler de pek kendisine çevrilmitti: Suikast mu Kaz kanatlannr açtığr gibi u-
çoktur. Bilhassa alpini1111 denilen hakkaktı •• Netekim, sabık dostu, çurama atıldı. Bunu gören Laz: 
yani Belçika kralı Albertin ölü - belindeki ipi çözmeye ha7.11"lanı • - Kaz atladı da Laz athyamaz 

• müne sebebiyet veren "Dağlara yordu •• V anetonun altında, uçu • mr diyerek kendisini kazın arka
tırmanmak sporu,, Javiçrede ta • rum, bir dev ağzı gibi açılıyordu. smdan uçuruma atar .• 
ammiim ettiiinden bu eğlence • Mühendu, uzun girizgahlar ya· Türk lisesi: Seyfi 
Din meraklıları, sanatoryomlarda parak inkar tarikine sapmanın 
eksik olmazlar.. imkinmı göremediği için, derhal 287 - Size demedim 

Avukat Hanı ile mühendis Va· en kısa yolu tuttu: Bektqinin biri bir gün kavaf· 
neto, ifte bu maksada karlı dağ· • - Sen kannr pek öyle aevmi • lar içersinden geçiyormut. Kavaf 
lar diyarına gelmifti. Yanlann • yordun.. Kaç metresin vardı.. E· lar kendisine muziplik makaadiy· 
da, ffamm karısı da vardı. Bu len, Margörit, Janet .. Daha saya· le bir tanesi "Hitt,, demif. 
kadmcaiız, aenelerdenberi, mü • yım mı?·· Fakat, ben, çocuklu • Bektqi bakmıt, "Sana deme
bendia Yanetonun metresiydi. Ci- ğumdanberi Blapyı seviyordum.. dim babacığım, demi,:,, İki adım 
varda kim varsa hepsi meselenin Mektep arkadatıydrk.. Onu al • gitmit bir hiıt, ben sana deme • 
farkındaydılar. Bu gibi §eyleri en mak istedim •• Henüz mevki tut· dim ha .. Nihayet bektqi kavafla
IOD kocalar anlarmıt derler •• Pek madığım için bana vermediler.. rı geçmit, arkasına dönmüt• 
döiruımut: Avukat Hana, neden Sen daha o zaman, f(>hretini, ser- "-Vay utanmazlar,, diye ba. 
sonra ,aıv:.ak o sabah dallara tır- vetini kazanan bir avukattm.. ğırmıt. Kavaflann hepsi kafala • 
mamıap siderlerken, meselenin Sevgilimi zevce diye aldın.. Ger· rını çıkarmıtlar. 
farkına vardı. Karıuyle arkadatı- çi, bunu bilmiyorsun ama, haki • Bu sefer bektati de, "Size de-
m, aralık kalan kapıdan, ÖpÜfÜJ'· kat, böyledir •• Ben, bir behane ile medim, ıize demedim, demif. 
Jerkıea prdü: aeninle tamftnn •• Maksadım, Bla· Eyüp: Fahri 

"-Ya •• Böyle demek ha? •• • ıanın evine girmekti •• Bu sıralar- 1•-ı!! .. !!.-~.~-!!!.!!! •• !'!'! .. !! •• -~.!!! .. !!! •• !!! •• !! .. !! •• -!!!!!! •• !!'! •• !!!._!!_!!_~ •• .:, 

.cUr• dütündü. Ben, sizi, namus. da, artık tahsilimi bitirmi,, mü. Gı.dı.lebı·ıecek 
lu jmanlar sanarak, geceler ve hendis olmuttum .. Ve sen, karını 
pndüzlerce bq bata bıraktım.. aldatmıya ba,Iamışbn.. Görüyor· v } } • 

Y.icdan rahatiyle yazıhanemde ıun ki, itin içinde, arkadqa iha· eg ence yer en 
aldım, ..,abatlere gittim •• De • net yok.. Onun için, bu derece bü SiNEMALAR : 
mek m h&yle ha.. Elbette karımı yük cezaya miiltehak değilim.. iPEK: Ne sevimli 
hqtan çıkaran semin.. O, teni - Müıtahakam •• Benim karımı H MELEK: Vakitsiz baba 
lianclırm&dr ya.. Dur hele! Ben elimden alan insan her cezaya • ELHAMRA: Şanghay ekspresi 
._. .aGnUnü ·g6steririm, Vaneto!. müatehaktır.. SARAY: Çareviç 
Ba alrpm gibıetin hatbğma tahit Hana, ipi koyuvermek üzerey • 

0 imiuyacabm.. Herkes, seni, dağ di •• Mühendis, bunun farkına var 
TORK: Hulyalı dudaklar. 
SUMER: Paprika. 

HiLAL: YU.Zil damgal adam. 
"- 11......, -...,ı.. lıııöpek ..... -

C:IUD sanacak .. Hatta, beni bu "le· bennek ve bu adama intikam al· 
manın, Blitayi kendine hasrettir· ŞIK: Hayatım sana feda. 
menin zevkini tattırmak istemedi. ŞARK: Dudaktan gönüle 

Madem ki ölecekti, ikisi birden ALEMDAR: Valansiya yıldızı 

liketimden,, dolayı taziye ede -
celder ... Ye, ben, itte o zaJDJU1, 
'bıyık albndan sülecetim··,, 

Hiç aezdinnedi.. Y"üzümdeki 
'daimi tehetaiim •iliıanemifti .. 
Düşmanını tüphelendirecek bir 
l8J yapmak iatemiJıordu •• Gülüşe 
o,Üta, HanllD kansı Blifa ile 
yeclaJqblar.. Dailarm yolunu 
tattaiar.. Eneli, alelide yollar • 
C1an ilerledi&er •• Gelif igüzel ıne· 
zelik ettiler •• Sanatoryom aahibe
Rnia dazlak olup bqına peruka 
taktıtıJle alya ettiler •• Amerika • 
hlarm yemek alonunda J.iıra • 
rak komıttulunu ayıpladılar •• 
Miliracenin lransnun pek teker 
fe1 oldaiunu avukat iddia etti. 
Fabt, Yaneto, onu, aptallıkla 
itham eyledi •• 

Çoktandır alelade yolları geç-
mitlerdi •• Bellerine ipleri bağla • 
m19lardı .. Bir ucu kazmalı ve çen 
pili, lhiir ucu •ivri olan deinek· 
1-iDe buarak, en kayıan, en dik 
tepeleı\len ltiriae tırmaıtmaktay • 
dılar •• Biribirlerinin çılatma yar• 
Cima ediyorlardı.. Avukat, timdi, 
"*8rda, bakim bir mevkide, mü· 
liealia athr mailde kendine doğ· 
ru çekiyordu. Fakat, çok eski al
pinilt olduklan için bqkalarmın 
.,.....,. döndürecek olan bu müh· 

.IMYkide, konup.biliyorlardı: 
- Demek, aP.tal kadınlardan 

liotlanmazım, öyle mi, Vaneto •• 
- Hiç mi hiç.. Atla hotlan· ........ 
- Peki, Blifadan naaıl hoıla

m,..... 
- ! .. 

"im l" d'l ALKAZAR: Dostum kral 
o e ıy ı er.. MiLLi· B 

İpi hızla çekti •• Hana, sendele· Ü YILDIZ •• ~::_ ... : . -·sm venuı d. r 
ı.. :! KEMAL BEY: Şehvet adası. 
Kaygan zemin üzerinden, ok il HALE: Ben ve İmparatoriçe. 

gibi, uçuruma doinı fırladılar.. =1 FERAHı Sanclu. 

• Ahla;ında • buİ~n • yo'ıda0, üç Lım ... -..... : .... ra .... --....... -.... 
alpinist yürüyordu. Evveli., tepe • dik de hayatımızı yeniden kura • 
lerinden bir çıi kaydıjmı sana • cağız .. Fakat, bu takdirde de Bli· 
rak, kayanın dibine ,sindiler •• Son fayı üçüncü bir p.hsa bırakmanın 
ra: manası var mı? •• O, ya tenin ya 

- Eyvah .• iki adam yuvarlan. benim saadetimi ikmal etmeli .. 
dı .• • diye biri birlerine haber ver- Haydi söyle, tek mi çift mi?. Tek· 
diler.. ae, Blqa benim olacak •• Sen çe· 

Uçurumun kenarma iğildiler.. kilip gideceksin •• Çiftse, senin o· 
Haykırıyorlardı •• Hakikaten, qa• lacak; ben çekilip gideceğim •• Ka 

ğıdaki dereye doğru, aksi sedalar bul mü?·· 
çıkararak ağır, cisimler düıüyor • - Kabul .. 
du. Fakat, bunlar, kaya parçala. Cebinden bir miktar bozukluk 
rıydı. Adamlar, mucize kabilin • çıkarıp avucunun içinde rakibi· 
den, yolun altmda kar yığınları. · ne uzatırk~n, baıları üzerinden 
nın yumutakbiı üzerine saplanıp sesler geldı: 
kalllllflardı .. Tepe taklak düttük· - Hey .. Bir yeriniz kırılmadı 
leri için, hatları içer.de, ayaklan ya?.. Orada ne yapıyorsunuz? ... 
dıp.rda, bir müddet ÇD'pmdılar.. İp atıyoruz .. Yakalayın •• 
Yukarda, diğer üç alpi11utin bağ- İki adam: 
rıflığını ititmediler.. - Aman bizi görüyorlarmıt ! .. 

Nihayet, kaf alarmı kardan kur • diye biribirlerini ikaz etti.. Bu 
tarıp ıerıem sersem etraflarına vaziyette tek mi çift mi oynadığı· 
bakındılar.. mızı farkederlerse çddırdığımı • 

Mühendis, memnuniyetle: zı sanacaklar .. Haydi, turadan bir 
- Demek ki ölmedik •• - dedi. • ayale evvel çıkalım da ondan son· 

Mücadele deavm edecek mi? •• • ra ayni usulde kozumuzu sulh • 
diye endişeyle sordu. perverane paylaşırız .• Malôm ya: 

Avukabn hiddeti, sadmenin te- Cenevre civarında bulunuyoruz! .. 
siriyle geçmiıti. Ölümle yüz yüze Valc'ayr ancak bu noktaya ka
gelmek, hatta onun pençesinde ıü dar takip ettiğimiz için, kur' anın 
rüklenmiıken yakayı böyle kur • mühendise mi, yoksa avukata mı 
tanvermek haleti ruhiyesini de - iıabet ettiğ\ni tahkik mümkün ol· 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 
ve hizmet meslekleri sebebiyle tecil e • 
dilmeleri lizım gelenler dahi bulun • 
duklan müessese ve imalitbaneler 
müdüriyetlerinden verilmi, mahalli be· 
lediye meclislerince tasdik edilmit bi • 
rer phadetname alarak ilk veya son 
yoklama zamanlarmda yoklama heyet· 
lerine ve yoklama bitmit ise bulunduk· 1 

lan mahalli askerlik ıubelerine göster · ı 
meleri veya ıöndermeleri ve çürükle • 
rin dahi hakkında haber verilmek li • 1 

zmıdır. "Madde 66'' 
Memuriyetleri ve memuriyetlerin bi 

rinden diğerine bili fa11la geçmif bu • 
lunduklan halde tebdili memuriyetleri j 
ve çürüklükleri hakkında vaktiyle ha • ı 
ber vermemiı ve ıahadetname getirme· I 
mit ve kafrtlanna ipret ettirmemiş 
efradm _,_._lilr UAnından sonra id • ı 
dialan dinlenmez ve ~ iddium· 
da bulunanlann arkadqlariyle ıiJih al
tına alınarak gidecekleri kıtalarda mu -
ayene olunurlar. Aileli zahire müstesM 
dır. "Madde 68" 

Harp zamanlannda çağırılacak ruh· 
ıatlı ve ihtiyat efradından bet sene a • 
ğır hapsi ve daha ziyade cezayi müsteJ 
zim cürümler müstesna olmak üzere 
diğer bir cürüm veya kabahat ile maz 
nun (me-.kuf olsun olmasın) olanların 
muhakemeleri terhislerine talik olunur 
ÇağırıJma zamanında mahkUm olanlara 
müddeti mahkiimelerini ikmal ettirdikw 
ten sonra emsalleri kadar hizmetleri 
yapbnlır. "Madde 69'' 

Yardım 
Hazar ve seferde imle bet giinden zi 

yade müddetle askerde balunanlann 
yiyecek ve sair ihtiyaçlarım öteden he· 
ri kendileri tarafından tedarik olunan 
ve baıkaca muavenet edecek kimseleri 
ve rayici mahalliye söre idare ve ihti • 
yaçlanm temin edebilecek aervet ve s• 
lirleri bulunmadıiı mukim bulundulda· 
n mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince 
tebeyyün edenlerin hanelerinde usul ve 
furu' ve zevce ve erkek ve kız kardet • 
lerine askere gittikleri günden terhisle
ri tarihine kadar mahalle ve köylerinde 
bulunup ve aıkere almmamıt o1anlar 
yardun etmeie m'!t:burdurlar. ftbu yar 
cbmm ne suretle yapdac:aiı mahalle ve 
köy ihtiyar meclis ve heyetlerince tes· 
bit ve onlar vuıtuiyle ifa olunur. HÜ· 
kumet rüeauı ve mahalli belediyeler 
bu huıuıu tllkiP. ve temini adilane bit" 
1uret tatbikini mürakabe ile mükellef • 
tirler. 

tıbu heyetlerce tesbit olunan ve yar· 
dnnı yapmaktan imtina edenler hakkın
da mezkur heyetlerin mazbatası üzeri· 
ne tahsili emval kanunu tatbik olu • 
nur. "Madde 71" 

Vakti seferde yapılacak iıbu yardı
ma idarei hususiye ve helediyeler de 
iıtirake mecburdurlar. "Madde 73" 

madıiı ıubece en ıeri vuıta ile tahkik 
olunur ve netic:ei tahlribta kadar kua 
ba haricine çıkmamak va sabah alqam 
isbab vücut ebnek üzere JMhalli zaltı· 
tasına teslim olunur. (lıbu tahkikat •· 
zami bir hafta içinde ikmal edilir.) 
Tahkikat neticesinde askerlikçe i1ipji 
olmıyanlar serbest bırakılır. "Madde 
74" .. 

Aakerlik çağında olup ıuhni dıüre

sinden on be! günden fazla olmak ibe· 
re tqraya çıkmak istiyenler çıkmazdan 
evvel sidecekleri yerler hakkında kö1 
ve mahalleleri ihtiyar meclisi veya he • 
yellerini veya ıubelerini ıifahen vey• 
taahhütlü mektupla haberdar etmeie 
haber vermemiı iseler ilk ve son yokla· 
ma uruında nere~ bulunuyorlarA 
bulunduklan ihtiyar meclisi ve heyetle· 
rine veya ıubelerine veya ıubei aıliye
lerine veya •efuet ve tehbenderhanele
rine bu suretle mahalli ikametlerini bil· 
dirmeie borçludurlar. 

MahalJi ikametlerini lrilcliıaswaeı.I 
hasebiyle yoklama sırasmda ahvelleri 
meçhul kalanlar ceza faslında yazılı ce
zayi görürler. Şube ve sefaret felıba • 
derhaneler bu huıuıta alacaklan malu· 
mattan efradm ıubei uliyelerini haber· 
dar ederler. Köy ve mahalle ihtiyar 
meclisi ve heyetleri köy ve mahallerin
de on bet günden ziyade oturan yaban· 
cılar yoklama ıırasmda ve firar 1-ka • 
ya yoklama kaçaiı, izimiz .... Wan het 
7.aman ıubelere haber vennei• mecbur 
dur. "Madde 75" 

izin verl9 
Muvazzaf hizmetini yapmak ben 

kıtaat ve müesaeaata girmit bulanan • 
efrada, askerlikleri altı ayı seçmedikçe 
ve cezalı efrada cezalan müddetini ik .. 
mal etmedikçe izin verilemez. Altı •V 
....a--.ı:ı. ................ -.. ....... _____ ...._J..:,.;. 

metlerini• bitirip terhis edilecekleri za • 
mana kadar bir kere de ve yalaat bit' 
kaç defa da topu bir ay izin verilebilir. 

Bu müddetten fazla izin ile alb ayı 
ikmal etmemiılerden fevkalide mue • 

1 
•• 

retleri oldulu aıdaplan ara ızm wn- • 
bilmek halda kolordu ve daha JikMk 
makamata aittir. "Madde 77''. 

Muvazzaflarm tebdil bava)'ll sidenle· 
rin tebdil bava müddetleri üç ay ve da• 
ha ziyade olduğu veya temdit veya tek· 
rar ile üç ayı geçtiii halde üç aya ka • 
dar (dahil) olan kısmı ve izin alan ef • 
radın izin müddetlerindea yalnız ltir a
yı muvazzaf hizmetlerinden 1a,ıtır. 
Muvazzaf hizmetlerini bitİnnif olduk • 
lan halde sörilen lüzum üzerü. t..hi• 
leri geçiktirimit olanlarla ruhaath " hi 
tiyat ve cezalı efrattan tebdilhavaya 
pclenlerin ve izin alanlann tebdilban· 
ya ve izin müddetleri ne kadar olarM 
olsun temum hizmet ve cezalanpdan 
1a,ıtır. Hazercle üç ay ve daha zİ)'lld• 
seferde ne kadar oluna olsun tehdilba• 
va alan efrat kıta ve müesseseleriyle 
irtibatlan keıilerek tubeleri emrine ve · 
rilirler. 

Hazerde üç aydan az telMlilhava • • 
lanlann kıtalari1le irtibatlan kesilmez
yalnız. müddetleri ne olursa olsun te11-
Jeri seçiktirlmt olanlarla ruhsatlı ve İh· 
müddetlerini ikmale alb aydan az k~l· 
mıt olanlar mukim bulundaklan iUbe • 
lerinin mensup oldulrlan kolonlu nal • 
rettebabna verilirler. "Madcle 78" 

Ka~aklar 
Kıtaat nya müessesattaa kapa 

veya aldıklan bin veya teladilhava mü -t 
detlerini seçiren efrat kıtaatça ve ta· 
belerce ele ıeçi1'11inceye kadar U'8Qll' 

ve elde edilenlerin ifadesi alınarak ıu· 
~!erince tahtelbıfz aevkedilmek üzen 
mahalli hükUnıete teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak geçen nriid· 
detlerle yirmi günü geçen inzibat ce
zalan ve her hangi bir ............ ;. 
bülanettiii cezalar muvaaaf " ihti
)'llt hizmetlerinden sa~ "MM • 
de 80" 

- O., aptalın biri •• Halbuki ona 
ba,..IıJonun.. Evet, evet, metre· 
tin pek aptal •• Zira, bu sabah, ö
p&ftüfünGz sırada, odanın kapı • 
um kapamayı bile unubnuf •• 

ğiflirivermiıti: madı. Ancak ıurasını ilave ede • 

H t ded" Mad ki lim ki, Blaaa, o sırada, üçüncii bir - ayır. • ı. • em , y-

talih bizi kurtardı, mücadeleye sevgilisiyle gezmekteydi. 

Viliyetleri haricine çıkın~~ istiyen 
her erkeğin hüviyet cüzdanını yanında 
gatarmeie ve esnayi seyahatte talep 
vukuunda poliı ve iandarmalara ıöat• 
meie mecburdurlar. Ellerinde hüviyet 
cüzdanı bulunmayıp ta bariz bir suret• 
te askerlik çağı haricinde görülenler 
(çocuk ve ihtiyarlar müıteına olmak 
üzere diierleri veya cüzdanları bulu " 
nup ta itbu cüzdanların aıkerlik hane
lerine ve J'8flarma nazaran ilk ve son 
yoklamaluım ,...,tmhklarma ve em • 
aali silih altına .......... olan1anlan •• -
kerliklerini ifa ettiklerine veya tehir 
ve)'ll tecil edilcliiine dair kayıt ıöster
miyenlerin henüz y'la çılmıamıı iselet' 
hareketine ve hidayete yolculuğuna 
müsaade edilmez. Bu sibilere vapur ve-
ya ıimendiferle yolculuklan esnaamda 
tesadüf olunursa halleri tetkik olun -
mak üzere çikacaklan iskele veya iı • 
taıyonlann askerlik ıubesine yoksa za· 
bıtasma ve zabıtaca en yakın askerlik 
ıubesine teslim olunur. Vesaiti saire ile 
yolculuk yapanlar ilk uğrayacaklan 
ıubelere teslim olunur ve bunlardan ı 
hüviyetleri sabit olanlarla ıubelerce 
takdir olunacak kefaleti nakdiyi veren· 
ler ahvali askeriyelerinin tetkikine de • 
vam olunmak üzere seyahatlerinde ser
best bırakılır. Hüviyeti sabit olmadıitl 
gibi kefaleti nakdiye de irae edemiyen • 
lerin ahvali ve askerlikçe ilifiii bulun• 

Aıkerlik çalma sirdikten 
yqlannı deiittirenleria ~ 
Jllpılan defiıikliiin uker1ilderine te
siri yoktur. Ancak son yoklama sör -
memit olanlardan nüfus kiitüiüncle devam manasız olur.. Farzet ki, (Hatice Süreyya) 

ikimiz de öldük ve yeniden diril· - Neler s&llü,.onun Ham .. • 
(Dalla WtmMi) 
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Sinemada 
bir keşif 

1...wz gazetderi haber veriyorlar: 
Sir l...ug mühendisi mühim bir ke • 
tlfte ~ut, bu ketif sinemacılığı 
J1lllİ bir latikamete eevkedecek, film· 
ler 'büıbütihı 1-tka bir şekilde çevrile
cek ve timdikilerine hiç benzemiye -
cekmit·· 

Katif §11dur: Perdede gösterilen 
film mücetıem olarak gözükecek, in· 
..... ft eıya canlı İmi! gibi görüle
celdir. Ba ıaretle perdenin tam kar
tıanda otaranlar filmdeki artistin yü
aünG tam brııdan görürlerken yanda 
obmmlar profilini gör-eceklerclir. Bu 
IQretle film tam mananyle hakiki his
abd yermekte ve seyredeni• bir ti -
l'atro ıeyredermiı gıöi olmaktadır • 

'-· 
JCet&a ..m-w Dr. lves lmıinde bir 

mühencliıtir. Keıfinin esulanm gizli 
tatmaktadır. Geçenlerde Londrada bir 
sinemada yalnız mütehassrslann bu -
lunclafa huauıi bir seansta icat ettiği 
ınakjne ile almmı! bir f'ilm göstermiı, 
keıfi hayret ve takdirle karıdanml§• 
tır. 

"Plastik film" denilen bu filmler 
h11111•İ bir makine ile almmaktaf gene 
buımi bir makine ile gösterilmekte • 
dir. 

Keıfin esası artistin veya eıyamn 
fibnini ayni zamanda muhtelif taraf. 
1..-dan, yani karııdan ve yanlardan fo
tofrafa almaktır. 

Yeni usul sinemada projeksiyon 
ileti, !imdi olduğu gibi, perdenin kar· 
tısında değil, arkasındadır. 

Bir iki ıeneye kadar, ayni zamanda 
1etli olan bu tarzı filmleri, göreceği • 
l!lİz anla§ılıyor. 

• lngilterede, Kral beıinci Corcun 
bahta çıkııınm yirmi beıinci yıl dönÜ· 
ıııü münasebetiyle bir film çeVTilecek
tir. 

Lilian Harvey'in yeni filminin adı 
"A'ık ıpti" dir. 

Muriel Evans ve orijinal "Lamba saati,, 

Yeni bir jön premiye mi? Hayır .• • .. 
MURNA LOY 

Samson ve Dalila 
Tarihi filmler yapmakla şöhret bu

lan rejisör Cecil B. de Mille "Kleo
patra" filmini bitirmek üzeredir. Film· 
de Kleopatra rolünü Claudette Col -
bert yapmaktadır. 

Cecil B. de Mille bu filmi bitirdik
ten sonra "Samson ve Dalila" filmini 
çevirecektir. Bu filmde "Dalila" rolü
nü Miriam Hopkins yapacakhl'. Her 
iki film.de birinci erkek rolü l ngili.z ar· 
tisti Henry Wilcoxan'a verilmiştir. 
Bu aı-tist "Kaleopatra" filminde "An· 
tıvan", Samson ve Dalila filminde 
"Samson" rolünü temsil edecektir. 

* Güzel sesli meıhur Tenor Jean 
Kiepura Viyanalr sinema yıldızı Marta 
Eggert ile nişanlanınııbr. 

* Mae West'in bundan sonra çevi
receği iki filmin mevzuu tesbit edil -
miıtir. Bunlardan birinin adı "Ben ve 

Kral", diğeri "Saba Kraliçesi" dir. 

~' Adolphe Menjou, Veree Teas'dole 
ile, Norma Talmadg George Jessel ile 
evlenmişlerdir. 

* John Barrymoore, Garele Lom • 
bard ve Ralph Forbes "Yirminci asır" 
filmini bitirmişlerdir. 

Mütehassısımız bu günkü tahliller ara
sında 12 numaralı yazı sahibine büyük 

bir istikbal müjdeliyor. 

Istanbulda 
taharri yat 

Bir Amerikan sinema ıirket i "İs • 
tanbulda tahaniyat,, adlı bir film çevir
meğe ba§ltyacağım ilan ediyor. Filmin 
bat kadın artisti Joan Grawford veya 
Myrna Loy olacaktır. Filmin is -
mi "lstanbulda taharriyat,, olmakla bera 
ber tamaıniyle Amerikada çevrilece • 

ğine §Üphe yok.. Çünkü ıirket bura • 
daki mümessilinden Istanbuldaki bazı 
müeueselere ait fotoi°raflar istemiı, T o 
katliyan, Perapalas gibi otellerin oda-

larının, salonlannın muhtelif fotoğraf
lan alınarak Amerikaya gönderilmiş -
tir. Amerikada bu fotoğraflara göre 
dekorlar vücude getirilecektir. 

Filmin mevzuu hakkında henüz ma· 
li'imat yoktur. Y aİnız bir casusluk ro
mam olduğunu, Leo Birinski isminde 
birinin romanından almdığmr, rejisör 

Sam W ood tarafından çevrileceğini bi
liyoruz. 

• Clark Gable ile Jeannette Mac 
Donald yakında birlikte bir film çevi
receklerdir. 

Filmin ismi "Dütes Dolınoniko" 

dur, Clark Gable şimdi "Beyaz adam" 
filmini çevirmektedir. 

Jeannette Mac Donald ise Maurice 
Chevalier ile beraber çevirdiği "Şen 

Dul" u tamamlamak üzeredir. 

• "Üniformalı genç kızlar,, filmile 
şöhret bulan Dorothea Wieck, hemen 
hemen beynelmilel bir .yıldızdır. 

Dorothea lsviçrede doğmuı, Avus• 
turyada büyümüf, tahsilini Alrnanyada 
yapmııtn-. Annesi İsveçli, babası İngi· 
lizdir. 

"' ',Trzan,, fillbinde Johny Weis
muller ile birlikte oynıyan Mauren 
O'Sullivan Tarzan tarzında yeni bir film 
çevirmek üzere bir şirketle mukavele 
yapmıştır. 

"' Lupe Velez ve Johnny Weismul
ler bal ayı seyahatleri için Honoluluya 
fdtıni4Jel'.<lir. 

1 - (Gümütaııe) F. Erdogan: 
İnatçı ve müstehzi tiplerden. Zekası 
yeni inki§af etmektedir. Kimseye iti -
mat etmez. Yaşi ilerledikçe itidal ve 
muhakeme sahibi olacaktır. Biraz müs 
riftir. 

2 - Sait Şevket: Mübalağayı sev
mez. İşlerinde intizam ve doğruluk a
rar. Bazan müsrif, ekseriya muktesit
tir. Herşeye ve herkese inanmaz. U
zağr görüş kabiliyeti yaşiyle mütena
siben aTtmaktadır. 

3 - Es, Ef. 66.: Asabi ve hayalper
ver tiplerden. Maddi ve yorucu işler
de muvaffak olamaz. Kararsızdır. Fi
kirlerinde ittirat yoktur. En büy; 1-

kusuru: Sebatsızlığıdrr. Muhitini de -
ğiştirirse, hayatında tahavvüller hu -
sule gelebilir. 

4 - Cingöz - 815.: Mütecessis tip
lerden süratle karar verir. Görüşleri•
de isabet yoktur. Yapacağı işlerde in
tizamdan ziyade sUrat arar. Alayişe 

kaP.ıhr. Göze çarpan kusurlarından bi
ri de: Sebatsız ve lakayt oluşudur. 
Sevdiklerine karşı biraz vefakardır. 

Cesareti yoktur. Hesap işlerinde mu
vaffak olamaz. 

5 - Vedia Rifat: Evhamlı ve cısa
bi tiplerden. Fikirleri de işleri kadar 
dağınıktır. Musikilye istidadı sön -
mektedir. Herkese itimadı yoktur. 
Şüphe ve karasızlık içinde yaşar. Ha
yatta mes'ut ve muvaffak olnıa-;1 İiİn, 
yorucu bir me~ğale bulmalı<l"T. 

6 - A. V. • 85.: Mutevazi ve sa
bırlıdır. Yaşi ilerledikçe musik~ye is -
tidadı artacaktır. Bazan sebatkar, ba
zan kararsızdır. Eğlenceli muhitten 
hoşlanır. Vefalıdır. Fazla kıskanç de
ğildir. 

7 - (Gümüıane) Trabzonlu M. 
Salih: İşlerinde intizam ve doğruluğu 
sever. Mütecessis o1makla beraber kim 
senin zararına çalışmaz. Biraz kibir -
lidir. Zekbı basit, fakat hafızası kuv
vetlidir. Müsrif değildir. 

Bu filmin 
bilmemiz 

8 - l N. Ayanoğlu (7): Zekası 
yaşiyle inkişaf etmektedir. İtidal sa -
hibidir. Fazla cesareti ve atılganlığı 

yoktur, fakat korkak değildir. İsrafa 

meyli vardır. Merhametlidir. 
9 - Clara Bow: (Eğer daimi el 

yazınız bu şekilde ise, karakterinizi 
tesbit etmek çok güçtür. Maamafih 
tahlil etmeğe çalışacağım l) Mütered -
dit ve mütecessis tiplerden. 
Görünüşe ve sefahete meyli vardır. 

Ketumdur. Yorucu işlerden boşlan -
maz, fakat daha ziyade adali işlerde 
muvaffak olabilir. Eksantrik zevkleri 
vardr. Muhitine çabuk uymak kabili
yeti yoktur. Vefasız değildir. 

10 - Nedim (271): (Yalnız el ya
zınızı yani mektup metnini tahlil <' -

diyorum). Fikirlerinde ittirat vardır. 
Hafızası zayiftir. Uzağı görüş kabili
yeti çok geç inkişaf edecektir. Vefa -
sına ve samimiyetine güvenilebilir. İş
lerinde doğruluk arar. Az kıskançtır. 
Dostlarını ve muhitini fazla düşünür. 
Riyakar değildir. 

11 - (Karaköy) Feridun Saliha: 
Biraz inatçı ve soğukkanlıdır. Nefsi • 
ne itimadı varsa da başkalarına inan
maz. Bazan kibirli görünür, fakat fit
reten mütekebbir değildir. Sefahete 
ve israfa meyli vardır. Müteşebbis de

ğildir, maamafih tuttuğu işi yarıda bı
rakmaz. Zekası geç inkişafa başlamış
tır. fşlerınde intizamı sever. Zevki se
limine güvenilebilir. 

12 - (P. C. N. talebesi).: Azım 
ve irade sahibi tiplerden. Nefsine iti -
madt vardtr. (Merhamet) i hazan bir 
zaaf, hazan da aciz telakki eder. Uza. 
ğz görüş kabiliyeti yaşı ilerledikçe ar
tacaktır. Mimaride muvaffak ve şöh • 
ret sahibi olabilir. En büyük meziyeti: 
Sebatkar olu§udur. Makul düşüncele -
re karşx itiraz etmez. İste olduğu ka
dar sözde de ölçü ve mantık arar. İs • 
tikbali çok parlaktır. 

Dr. W. 

mevzu unu 
lizımdır! 

Mirlam Jordan 

Bugün sinema sütunlarımızda da 
görüldüğü veçhile, Amerikada, 
mevzuu lstanbulda geçmesi muta
saver olan bir film çevrilmek ü
zeredir. 

Bu filmin adı: "lstanbulda ta· 
harriyat,, tır. 

Filmin ne vedide, ne zaman geç
mit, hayali veya hakiki bir vak'a· 
ya temas edeceğini bilmiyoruz. 

Sıcaklar başladı, plajda keyif süren Jean Parker'e gıpta etmiyor musunuz 1 

Haber, Amerikadan ve Avrupa· 
dan muntazaman gelen sinema ha
vadis raporları arasında okunmuş
tur. Ve gene ayrıca öğrendiğimize 
nazaran, film kumpanyası bura
daki merkezinden lstanbula ait bir 
takım vesaik, fotoğraflar istemiş
tir. 

Şu fikirdeyiz ki: Bu memlekete 
ait yapılacak olan bu filmin tefer
rüatile alakadar olmak lazımdır. 

Film, hakkımızda bir propaganda 
mahiyetinde bulunabilir. Bunun 
sUi tesir hasıl etmesi herhalde is
tenilecek bir şey değildir. Buradan 
giden resimler, alınan malumatın 
behemehal bir kontrol edilmesi e
ğer fotograflar gittiyse birer su
retlerinin gözden geçirilmesi ve 
hakkımızda sorulması muhtemel 
sorgulara, faydalı müspet cevap
lar verilmiş olmasına dikkat et
mek elbette menfaatimizedir. 
Haiz olduğu ehemmiyete binaen 
ait makamların alakasını uyandır· 
mağı muvafık gördük. 
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1 8·6-934 Geçen kısımların hula•a•ı ı 
Ali baba, İıtanbulla Ruıya, iki 

Geçen kıaımlar.n huUlsası c~hetle istihbaratm bu gibi husu. memleket aıraımda kadın ticareti 

Her ha.kkı mahfazdar lı bahıediyor, aizımın ıuyunu akı· 
tıyordu. Sonra ne oldu, bilmiyor
muıun teyze? Meier bu adam ti· 
marhane kaçkınının bir imi§. Çok 
seneler evvel bir padiıahın ağaaı 
iken çıldırmıt .. Timarhaneye girip 
çıktrktan ıonra, onun bunun evine 
giderek herkesin rahatını bozma· 
ğa baılamıf. Tam deniz kıyııma 
geldik .. Bir ıandal .arıyorduk. Ka
pıda benimle güzel güzel konu§an 
arabın birdenbire babaları tut-

Rüateın kulaklarına inanamıya• 
cak kadar ıeraemlemitti. 

- Vay alçak vay! -Diye bai" 
rıyordu - Fer hat nihayet bana bu 
oyunu oynadı ha... ? ? Ben onları 
timdi gider bulurum ... 

.Mütarekeden ıonra İstanbulda A- aatla me~gul olamıyacağıru ve ar- yapmakla meığuldU. Alibaba küçük -
nadolu lehinde çalışanlar arasına ka· zu ettiği takdirde bu qi şahsiı na· ken hadnn yaptığı Ferhada İıtanbul-
tılan İlhami, İngilizler lehinde çalı • mına deruhte edebileceğini ve fa· daki kızlarını teslim ederek, Kafkaı-
ıan Fatma Nllzhetle tanı§ıyor ve o - ·d· T·n· t ı· · k kat neticenin kendisine bildiri! • yaya gı ıyor. ı ıs e va ının ona, -
nunla beraber yapyor. Diier taraftan • • b"ld' . ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı· 
P +:ı-- • mesın ı A f.kr. · an---.ı .. n yanhaneaındc milli kuv • 1 ırmış. yrıca, 1 ının zını kaçırmağa uğratırken, Rüstem 
vetlere ,aıqan Feridun Bey Pantik • onlara ihsas edilmesini de tavsi • isminde blr gençle tanrııyor. Bu genç, 
yan tarafından takip ettirilmektedir. ye etımi§. Pantikyan keyfiyeti bir / Ferhadm arkada1ıd1r ve Ali babadan 

efkarı umumiyenin tenvirinden tezkere ile Hamdi pa§aya anlat .. intikam almak üzere Tiflise gelmit -
ibaret bulundu2unu söylemiştir. mış ve henü:z: bir cevap almamıf. · tir. Rüstem Fatmayı kaçınyor ve fail 

M h• 5 ıfir~ :r. Evvelkı· gu''n ak•am .. . olarak Ali babayı zindana atıyorlar. a ır ait bey muhalefetin tek :c uzen geç 
k. t' . d .. Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 

bir gazetesiyle tenvir ve irşadın va ıt sure 1 zır e munderiç Hida latanbula dönmeğc muvaffak oluyor. 

ne derecelere ,kadar kabil olabile yet be:.i~. te~k~r~sini. al.dmı. "Cu- _ Gel yavrum, ıeni şöyle bir 
ceği hakkında beyanatta bulu • ma gunu ıngılız ıstıhbaratına doya doya öpeyim. Artık bundan 
nurken salonun açık bulundurul • mensup henüz ismini öğreneme· sonra benim olacaksın! Seni bu· 
makta olan kapısı birdenbire ka- diğim bir fahsın beni hanemde gün kaçırmıya geldim! 
pab1mıf ve binaenaleyh delilim ve sair uğramaklığım muhtemel 
artık hiç bir ıey işitememittir, Yal olan mahallatta aramış ve beni • • 
ıuz lçtimam hitamında ve avdet • bulamayınca Dimistoklinin ga· 
te bahçede _(Mecır Hey) ile Ali Ke zinosuna merbut puslayı bana ve
malin kua bir mükilemesinden rilmek üzere bırakmış. Bugün aa
içtimam terkolunduğunu anlamış. bahleyin Paı\tikyan efendiye git-

• Kadıköyünde Hamdi paşa- tim. İngilizlerce derdest ettiril • 
nın konağındaki içtima netayici mesi son derecede matlup ve mül 
çer1!_e. Bekir Sıtla bey tarafından tezim olan Fuat beyin icra ettiri· 
Pantikyana bildirilmiı ve oıumai· len taharriyata rağmen hali 
leyh tarafmdan tanzim ve tahrir ele geçirilemediğini ve binaena • 
olunan rapor '(Mecır Hey) ye tak leyh mumaileyhin ancak tara. 
dim olunmuıtur. Bu rapor münde fımdan aranıldığı takdirde bulu
ricabna nazaran o günkü içtima • nabileceğini (kaptan Gordon ve 
da mevzuu müzaliere olan bahis mülazim Çeter) e söylediğini ve 
mulialefetin zaafı ve nifakı imi§.. hemen işe ba~lamaklığrmı ve key 
Muhaıefetin temini mevcudiyet fiyeti bilhassa ıenden ıaklamak • 
ve ldameıl için ittihat ve ittifakın lığımı ve gayet mahrem tutarak 

• 
• • • 

-50-
Rüstem, ogün, kotarak eve dön· 

dü. Kapıda teyzesine rastladı .. 

-Böyle §ey hayatımda başıma 
gelmemişti, teyze! Şu sabahki fel· 
lahı~ bana. yapbğım gördün ınü? 

Rüstemin teyzesi dizlerinin üı· 
tünde güçlükle durabiliyordu .. 
Rengi sapsarı idi.. · 

-Ne olmu§? 
Diye mırıldandı. 
Rüstem içeri girince hiddetle 

anlatmağa ibaıladı: 

-Yolda gidiyorduk.. Arap ba· 
na saraydaki vazifemden tatlı tat· 

IUzumwıdan bahsedildikten •on - takibat ve taharriyata devam et· ~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!I!!!!!!!~ 

ra meml~ket Te devletin vaziyeti mek:lıiğimi ve mütkülita tesadüf 
h'azırai elimeıinden bihiı bir be • etmemek üzere icap ederse yanı· 
yanname kaleme alınmış ve bun· . ma bir memur verileceğini söyle
aan 'bhtn ...... F~nt ı>a!aya Ho- di. E.,,..,.ekıe aeninle aramızda aö-

ca Sabn7Te°ynelabidin, Gümülcü rüşüldüğü veçhile vazifeyi derhal 
neli, Sa<lık, Hoca Vasfi, Cemal, kabul ettim. Arayıp bulacağımı 
Kemaleddin, Mahir Sait, Isparta· vaadettim. Ve refakatimde bir 
lı Kemal, Ali Kemal, Refi Cevat, memurun bulunmumın daii §Üp· 

Refik Halit, Sami efendi ve bey· he olduğunu ileriye sürerek bu fi. 
fere g(Snderilmit ve memleketin kirden ıarfınazar ettirdim. Ve ih
seli.meti namına banımaları tek· tiyaç vukuunda böyle bir memur 
Uf ve rica olunmu§tur. talep edeceğimi kendisine söyli • 

Ce'\fapların temmuzun on be • yerek ayrddım. Bu huıuata görü· 
tinci gününe kadar Hamdi paşa· şülmek ve jcap eden tertibat ka
ya iraali teklif olunmuf. Sadık rarlaıtırılmak üzere bu gece •a· 
bey ile Gümülcüneli tefriki mesa· at onda bendehaneye kadar her' 
inin imkansızlığından bahseden halde gelmenizi rica ederim kar· 
birer cevap göndermişler. Hamdi detim. 9 temmuz 337 
pafanm teklifi üzerine telifi he - Ali Hidayet 
yin için Pantikyanm Sadık ve lı· "" Hidayet beyle gece görüş. 

tının enzannı orada teıbite çalı • 
ıacaktır. Fuat beyin hareket ede
ceği gece vaki ihbar üzerine bu· 
lunduğu hane civarında iki ev ha
sılmıı ve taharri edilmittir. lhgi • 
lizler Fuat bey meselesine son 
derecede ehemmiyet veriyorlar e· 
fendim. 

"' Ankara ile lstanbul arasın • 
da zabitan aileleri mektubunu ge 
tirip götürmekle meıgul kadınlar 
dan ve ezcümle Emine ha.mm na
mında bir kadından istifade için 
mahalli malumda bazı tertibat ve 
taaavvurat vardır. Bu kadına; bu· 
rada İngiliz istihbaratına mensup • 
bazı İslam kadınları müracaat et• 
tirilecek ve Ankara ve Kaıtamo· 
nuda bulunan zevç veya birader· 
lerinden mektup alamadıkların • 
dan bahisle ve bir takım eıami i· 
tuı suretiyle tanı§ıkhk hasıl ede
ceklerdir. Delilim bunu kemali e· 

mail beylere gitmeai rica olun • tüm. Ne suretle hareket etmesi ik 
mut. Pantikyan keyfiyeti (Mecır tıza edeceğini izah ettim. Hida • 
Hey) ye arz ve müsaade talep et· yet bey ita edeceği raporlarda Fu 
mi,. Mecır Hey muhalefette bir ıt- at beyin lzmitte bulunduğunu be· hemmiyetle arz ve ihbar eyliyor. 
brat ve intizam meşhut olmadığı yan ile İngiliz ve yunan istihbara· 
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Ge~en kısımların hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
ll,!llleıi vardır. işte, o giln, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin f ela

ketine uğnyacağmı haber veriyor. De
lİkanh, iıtırap içinde, ne yapacağını bi
ltıniyor. Eve dönUyor. 

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

Koridoru geçti. 

Merdivenleri çılanağa başladı. 
Ev ıkigir olduğu için hiç gürül

tü olmuyordu. 

Geçerke~ mutfağa baktı. Sel· 
ma, orada değildi. Diğer odalara 
da göz attı. Her yer alelacele top· 
lanmıştı. 

Allah Allah... Bu ne hamarat
lıktr. 

Fakat, kadının kendisi neredey· 
di. 

(Dovamı var) 

Bir şapka duruyordu. 
- Garip ıey .•. Bu, benim de 

değil, Osman Beyin de değil ..• Ki· 
min olacak acaba.? .. 

Bu yabancı eşya kimin olabilir· 
di? ... 

Yan taraftaki adada 'hir gürül· 
tü i,itti. 1Burası yatak oda11ydı.Şüp 
hesiz, Selma orada olacaktı. Deli· 
kanlı o tarafa doğru yürüdü. 

Kapının aralığından içeri bak· 
tı. 

Henüz aklma hiç bir fey gelme· 
mİ§tİ. Zira, bu kadının kendine 
körü körüne bağlı olduğuna emin 
bulunuyordu. 

Fakat, gördüğü manzara, aklını 
batma getirdi. Selma, odada, ya· 
hancı bir erkekle beraberdi. Yan 
yana oturuyorlardı. Genç kadın, 
yabancı erkeğin saçlarını okşuyor· 
du. O da, ba§ını onun omzuna da· 
yamıttı. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arJ~adaıma meseleyi söylüyorsa da, an
neaino bir türlU açılamıyor. Şimdi, E
dip, Osman Beyle beraber İzmire git
mİJ, yanı annesinden kaçmıştır. Orada 
blf $ok,kadmlarla bu meyanda Selma 
H. isminde birile tanışıyor. 

Birdenbire, sofadaki kanape· 
nin üzerinde sabahliyin unuttuk· 
ları çanta nazarı dikkatini cel· 
betti .•• 

Ve, onun yanında .•• 
Delikanlı, hayatta, başka er

l keklerin aldatılmasına alet olınuş-

maz mı?! 

Rüıtemin teyzeıi gülmeden Ö· 

nüne bakıyordu. 
Rüıtem merdivene dayanarak 

ıözüne devam etti: 

Riiıtemin teyzeıi korkarak ıu 
sözleri de ilave etti: 

- Ferhat: "Rüıtem ıakın bizi 
aramağa kalkmaım .. Biz latanbu· 
lun 9eytanlıu bile geçemiyen bir 
köıeıinde yaıayacağız,, dedi. On· 
ları nerede bulacaksın, oğul? 

- Ferhat Üıküdardan bir yere 
ayrılamaz, teyze 1 

- Senin Üıküdara gidecefini, 
onları orada arıyacajmı bilmeı 
mi? 

Rüıtem yumruklarını ııkarak 
sof anın ortasında bağınyordu: 

- Karımı kaçıran alçağın ya· 
kasını kolay kolak bırakır mıynn, 
teyze? Ya r.ocuium.. Onu da gö· 
türdüler, J<'ğiJ m ! ? 

- Elbette ... Fatma çocuğunu 

bırakır mı? Onu ""·· Yükte hafif, 
bahada ağır eıyuım da birlikte 

- Fatma ... Fatma ... Nerdesin? aldı. 

- Arap bu ıırada birdenbire 
aizmdan köpükler ıaçarak kendi .. 
ni yere attı:"Ben deliyim, beyefen 
di ! lnaan delinin lafına kızar mı?,, 
diyor ve mütemadiyen gülüyordu. 
Eğer herifin deli olduğuna inan· 
masaydım, ki.ratayı denize atıp 

gebertecektim. 

Rüstem yukarıya çıkmıtb. 

Diye ıeılenerek ıofadaki minde· Rüstem kamaırnı beliue taktı .• 
rin üıtüne oturdu. Evde fazla duramadı .. Sokağa fır· 

- Fatma. .. ! Nerdeıin ... ? Bak, Iadı. 
baııma neler aeldi. .• Anlatayım da Rüstem yolda kendi kendine 
dinle! 'öyleniyordu: 
Rüıtemin teyzeıi bu eınada, bir - Alçak köpek... Bu memle· 

çocuk gibi emekliyerek merdiven· kette sen hancı, ben de yolcu iken, 
lerden yukarıya çıkıyordu. elbette biribirimi:ı:le çok çabuk kar 

Rüıtem, teyzeıinin hıçkırarak §ıla§ırız ! 
ağladığını gördü: 

- Ne var, teyze? Niçin ajbyor· 
sun? Fatma nerede ... ? 

- Dur yavrum, üzerime varma 
da anlatayım... Senin arkandan 
Ferhat gelmişti. Fatma ile ıözleı· 

mi§ler .. 
Rüstem kaşlarım çatarak bağır

dı: 

- E ıonra, ne oldu? Çabuk ıöy· 
le .. 

- Ne olacak, yavrum! Ferhat, 
Fatmayı aldı, götürdü. 

Rüıtem birdenbire tataladı .. 
Odalara girip çıktıktan sonra: 

- Fatma nereye gidebilir? O 
benim nikahlı karımdır, dedi, sen 
nereye gittiklerini öğrenmedin mi 
-Öğrendim ... Ferhat: "Rüstem 

ıelince ana ıöyle, bi:ı: birbirimizi 
seviyoruz. Bizim yakamızı bırak· 
sın .. Ve Haççeıini alarak yaşasın.,, 
dedi. 

tu. Fakat, daha ilk defa olarak al· 
datılıyordu. Onun için, bu manza
ra pek fenasına gitti. Se)madan 
bir an içinde soğuduğunu hi11et

ti. Artık bu kadını görmek bile is
temiyordu. 

Geldiği gibi, ayaklarının ucuna 
basarak, uıul uıul geri döndü. Çan 
tayı aldı. Merdivenleri indi. Po
tinlerini giydi. Mahut pencereden 
dıtarı çıktı. 

- bmirde kaldığım müddet 
zarfınrla, Selma beni teselli edi· 
yol'du. Adeta onun tefkatine, mu· 
habbctine 11ğınmıt gibiydim. Hal· 
buki, işte .... ne olduğunu gö· 
zümle gördüm. • diye dütünüyor 
ve eaefleniyordu • Artık bir daha 
onunla karıılaşmak bile iitemiyo· 
rum. Zira, bu kadın, yüzüme bu 
derece güldükten ıonra, yarım 

aaat evvel ayrıJdığım bir eve ya
bancı bir erkeği alabildi. Ve daha 
ciğerlerimden '; :kan havanın da
ğılmadığı bir odnda ba,kaaile ae-

. . . 
• • • 

-51-
Rüstem, üç gündenberi, latat\ • 

bul da F erhadı aramadık yer bı• 

rakmamıftı. 
Fermenecilerdeki esrar kahye• 

leri .. Galata soyguncular yatajl·• 
Hasköy batakhaneleri.. Eıirpazar• 
ları .. Ve nihayet Osküdarın bütün 
semtlerini araıtırmıt olan Rüıtem 
hiddetinden çıldırıyordu, Fatma· 
dan ziyade ufa.cık yavrusu gözün· 
de tütüyordu. 

Cibalideki teyzesinin oldukça 
fer ah ve güzel dötenmit, bahçeli 
sahilhanesini beğenmeyen Fatma 
acaba bundan daha iyi bir hayat· 
mı yaıayacaktı? 

Rüstem, Fatmanın kendisini 
terk edip, Fer hat gibi bir hadırıt 

erkeğin pefine takılacağını batı· 

rmdan bile geçirmemifti. 
(Devamı varı 

vitti. Ben, bir kadına mulıtacrm· 
Öyle bir kadına ki, benim bütü1' 
hiasi ta.raflarımı tatmin etain .• 

Edip, sevilmeğe, okıanmağı 
çok alışmış insanlardandı. Anne· 
sinin yanından asla ayrılmanııtll· 

Set'Vet hanımefendi, onun her ıe· 
yile o derece metıul olmu9tu ki, 
delikanlının şefkat ve ınuhabbet 
ihtiyacını tamaJDile tatmin et· 
mjıti. Bir erkek, kadında bunlat' 
arar. Fakat, Edip, ıafkııtle muhab· 
beti annesinde bulduğu için, b· 
tanbulda iken tanııtığı kadınlar: 

1 . 1 
da, aıkın ya nız m.addt cihetler•" 
aramı9tı. Şimdi, lzmirde, birlikte 
yafıyacağı kadmla her cihetçe t•t· 
min edilmek iıtiyordu. Bu, oıı"" 
için bir ihtiyaçtı. Selma.da arad•' 
ğını bulduğuna zahip olmuıtu .. 

Yediği darbe, hakikaten oıı" 
ıal'lmııtı. 

Yazıhaneye ıeldiii vakit, peri' 
şan bir haleti ruhiyedeydi. 
Odacıya sordu: 

(Oev&mı vat) 
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Hasan özlü unları 
Pirinç 
Patates 

.. .. 
ozu 
özü 

Nişasta özü 
Arpa özü 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 
irmik 
Çavdar 

.. .. 
ozu .. .. 
ozu 
özü 

Unlarını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve ıevdiklerini bık· 
tınnıyarak deği§lİre değiştire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi çok 
olan bu mükemmel özlü unlar)a yavrularınız neıeli, ııhhatli, tom· 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 
nir~ iıhııl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adallta, ıra· 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 

HABl!R - Akpm Poataaı 
htanbul İthalat Gümrüğüne ait 

31/5/932 tarihli ve 135 liralık bir 
kıta 468260 numaralı aiimrük De· 
pozito makbuzu uyi elmit oldu· 
ğumdan yeniıini alacağını cihetle 
hükmü olmadıiı ilan olunur. 

Kerope Karalyan 

ZA Yl - Nüfuı kiiıdmıı kay .. 
bettim. Y eniıini çıkaracajımdan 
eakiıinin hüknıü yoktur. 

Vefada Kitipçelebi caddeıinde 
berber İbrahim ef. kalfaıı lamail 
oilu Bekir No. 66 T. 331 

lıtanbul Yedinci icra memurlu· 
fundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıine 
karar verilen demirhane ilat ve e· 
devatın hi11ei ıayiaımın 9/6/ 934 
cumartesi ıünü ıaat 9 dan 10 a 

7 

R11mt daireler • Belediyeler • Mektepler 
Bankalar, luılalar • Demiryollan Nafıa 

.-e ıan'ıt mDe11eıeleri • Camiler·Me1dın 
ve c•ddeler Vı. için: 

Kurmakla veya elektrik cereyanı ile 
itler gayet hauae, ~alaraız veya aaat 
ba9ıar1nı, yarım ve ~eyreOI ~alar, ftluhtellf 

ahenkli aaatler. 
letanbul: EminlSnll S 1 n G E R aaat ••tau11. 

kadar Takıimde Ayazpqa k19la -------~----------------
içinde 3/ 5 No.lu demirhane CSnün· 
de açık arttırma ile ıatılacajından 
taliplerin mahallinde hazır buluna 
cak memuruna müracaatları ilan 

AVUKAT.-... --... 

Ekrem llhimi ve Ahf Fehmi 
ya11bınıluiai Aıirefeadi cadde11i, TOrlci1e ban 42 • 43 · 44 

ounur. 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE YAPILAN ----------- Numıral1rla nalrletmiılerdir 

MAHALLESi ve ÇORBALARIN ve tatiıların ve pürelerin ve yemek ZA Yl - Zatt mühürümü •ayi -------------- . .-------------
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden 1&· ettim. Hülanü yoktur. Yeniıini 
kınmız. kazdırdrm. 

HASAN M,~RKASINA DiKKAT 

· En hassas ciltleri' kadife gibi yumutatrr ve beyulatn. 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Ke§İf bedeli kırk dokuz bin küsur liraya baliğ olan Akuray'da Haseki 
cıil8-.U.de HASTABAKJCI HEMŞIRE'ler mektebi lııabpaiacle 79P• 
tınlacak yatakhane inıaat ve t esisabnm pazarlık ıuretiyle icra kılman 
münkasasında taliplerin teklifi haddi layilanda ıörülmedifinden on· 
beı gün müddetle ve kapalı zarf uııuliyle tekrar münakaaaya konulduiu 
ve 17 Haziran 934 Pazar günü saat 15 te JSTANBUL'da Eıki Zaptiye 
caddesinde Hilaliahmer ınbt bürosunda ihaleıinin icra edileceii iJln 
olunur. (187). 

·----~ ......................... . 
Hanım Efen dil ere: 
Yazlık hasır şapkalarımıza başladık. 1 eşrif 

edecek hanımlar lıer hususta memnun kala

caklardır. Çünkü en son model ve çok ucuz 

bir fiyat la alacaklar ve Beyoğluna kadar 

ihtiyar edecekleri zahmetten dahi kurtulmuş 
olacaklardır. 

Mütehassıs madmazel emirlerine amadedir. 

Hertürlü tamir işleri dahi yapılıyor. 

Anadolu şapka fabrikası, Y enipostane sırası 
Mısırlı oğlu han alhnda. 

Heybeliada Ukmektep hademe-
ıi : Şerife 

Satılık irat 
Galatada altmda üç düldcl.nı 

bulunan on üç odalı klrılr bina 
aablıktır. Galata rıhbmmda Sell· 
nik kıraathaneıinde Sabita Efen • 
diye müracaat (2388) 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hersUn akşama kadar 

Beyoğlu Tokatlıyan otcll yanında 
Mektep sokak 35 Nu. lı muıyeachı· 

nesinde tedavi -eder. Tel. 4078S 

HABER 
Akşam Postaaı 

ISTANBUL AN .. 
KARA CADDESi darehaneıi ı 

- -'!""---Telıraf Adreelı l8TAMBl7L llABU 
Telefon Yazı: :ZS8'121 idare: %U10 

ı •• u ~ 
TUrklye: 120 MO 660 1%50 Krı. 

Ecnebi: 1150 «5 140 ıeıo 

ILAn TARiFESi 
Tlcare' U&nl&rmm aatın U,60 

ftelml llAnlar 10 kunıttur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Duddlft yerı (V AKIT) llatha• 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlll kuponu 
lelm • . . . • • • • 

Tl:.:J Q K iVE 

llR~AT 
BANKASI 

-DAoA 
BiRil<TiREN 
QA~T--~Ol;Q 

· HABER'in deniz gezintisi 
Davetlilerimizin beraberlerinde götürmek istedik· 

leri için hazırlanan biletlerin verilmesi vuku bulan mü· 
raeaatJar üzerine Perşembe günü öğleye kadar de· 
vam edecktir. 

Gezinti tafsilatı son sayfamızdadır. 

Istanbul Ziraat Bankasından:!·A K B A • 
Sira Semti Mahalleıi Sokaiı Cinai Hi11eai · !ıam.<nı uam nı·oN 

No.su 
83 

506 
495 
496 
255 

Büyükada Karanfil 
·ureqnuı a.ıgl eAall!H l{!IU13 

Ank1rada A K 8 A kitap 
evinin birinci tubui modera 
bir ıekilde Maarif Ve~lleti 
kar1111ada açıla:ııbr. AK B A 
kitap eYleri her dilde kitap, 
mecmua, r11ete ihtiyaçların• 
cevap vermektedirler. Gerek 
kıtaplırtnııı ıerek lurtlaiJt· 
niıi ea ucuı olarak · A K 8 A 
kitap e•leriadea tedarik ede· 
bilirainiz. DeYlet Matbaaaı 
kitapları Ye VAKIT'ın ae9ri· 

. ı 
" Heybeliada 
,, 

Boğaziçi 

,, 

Niı:am · 
Dağ 

,, 
Yeniköy 
Bebek 

Yenimahalle 
Kamerhatun 

Karakol 
Fabrika 
..>eğirmen 

,, 

Arsa 
Ahtap hane 

,. 
., 

" Arsa 

Tamamı 

65/192 
Tamamı 

,, 
,, 

" 1/ 4 

8 500 T. L. 

12 338 ,, ' 
84 300 " 
86 300 " 
6 500 " 

12 500 " 
93 83 " 

279 
562 
119 
337 
370 

Beyoğlu 

" 
Hüıeyinaia 
Kürkçü batı 

Kürkçü 
Dere 

Pazarbatr 

Irmak 
Mwnbane 
Yedikule 

" Ah9ap hane 
Tamamı 

2/ 3 
3/ 10 

8 200 
25 665 '' vatanın Aakarada nbt yeri 

" A K B A kitap eY:eridir. Yedikule iki hane 11 / 13 800 " Af<BA Merkezi Telefon : 3377 
: ıt61 Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen veya ıayrimübadil bonoıile Ödenmek üzere yukarıda yazılı ıayrimenkuller 

1
ttki!1nci Şube ·· 

· ıncl Sube Sıman Puar pazarlıkla satışa çıkarılmıttır. ihaleleri 18/ 6/ 934 pazarteai ıünü ıaat 15 tedir. Müzayedeye ittirak edeceklerin mezkur ıünde ıaat on dört1•1•-'----•ıııımıt .. 1111t111lllllllll• 
b 1- d k l . 1 }"' d S . h J" • d' ' l . . .•ın•m Dil Wi uçuğa xa ar pey a çe erıni yatırma arı azım ır. eneı a ıye vergısile Bele ıye reıım eri mütteriye aıttır. 

Şartname bankamız kapısına asılmı§tır .(2800). , 



lngiltereye dönen Si1 
Con Simon büyük bir 

kütiimiyet gösteriyor 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
sınıf 1 ıube C talebesi tarafından 69-
Saraçbanebqı 20 numaralı hanede Re
ha Mümtaz 70 - inhisarlar umum mü 
dürlüiü mimari ıubesinde ressam Ha· 
lit 71 -Yefa Hoca mahallesi 
ahzukeri sokak numara 5 te Fatma 
P.nhan 72 - Edimeı Doian mahal· 
lesinde keresteci Salamon oğlu Hayım 
73 - İstanbul kız lisesinden 799 Ne
riman 74 - Kumkapı Kolluk sokak 
numara 29 da Berhiz 75 - Fatih Al • 
tay a.hallesi Merdiven sokak numa 
ra 11 Ahmet Cemil 76 - İstanbul kız 
lisesinden 20 Seniha Kemal Beyler ve 
Hanımlar .. 

Gelen seyyahlar 
(Baı tarafı 1 nci aayıfada) 

Hatta İstanbul manzaralarım ha· 
'Yl kartpostal tedarikinde bile 
müfkülAta uğradık. Bir muıevi 

~iu bize tanesini on bet kunıt· 
tan birkaç tane kartpostal getir
~eydi, tehrinizden bir hatıra 
elde etmeden dlSnecektik. 

ı Muh'arririmiz bu haklı tiki.yet 
liarı111nôa söyliyecek söz bulama
mıttır. ıBu vesile ile Turing klübe 
:ve belediyeye hatırlatmak istiyo
ruz: Ecnebi memleketlerinde li
man ve iıtaıyonlarm hemen bir 
çoğunda bu itleri gören yani o 
tehrin rehber ve kartlannı ıatan 
ufak kulübecikler vardır. Bizde de 
rıhtımda bilhassa Cuma günleri 
bu ihtiyacı temi~ edecek böyle bir 
ıatıı maliallinin daimi surette açık 
\,,...\ d-W-== mD lclbt deiil 
midir? 

wcm nt11nıaautwaıu•umrrm11ıın mmnmın...uauıtlWAw 

Muhalif fırkalar 
iştirak etmiyecek 

(Bq tarafı 1 nci aayıfada) 

rek meclilteki hadiseden aonra mü 
zakerata iftirak edip etmemeleri 
lnuunda mOdavelei efkirda bulun 
mutlanbr. 

Netieecle tevil llakkm tam ola
rak istimali mümkün görülmediği 
için mecliı müzakeratma ittirali e

~ilmemesl !kararlaıtmhnııtır. Bun 
elan aonra ~ört fırka relıi~n ima· 
zasmr lafıyan bir beyanname ile 
liar_. bTidin1miıtir. 

Meliafili siyuiyede beyanname 
nln metni muhalefetin hükumet 
f rrkalarma bir ültimatomu suretin 
de telakki edilmektedir. 

:A:tl~, '(Hususi) - Baıvekil 
M. ~ldariı gazetecilere meclis· 
te, Papanaatasyuya karşı yapılan 

tecavüzde büyük bir teessür duy
"duiuna aöylemiı ve mulialefet fır
ialannm mecliı müzakeratma q
tiraJC etmemek huıuaunda verdik
leri ksarClan vaz fgeçmeleri temen 
nlılnde bulunmuştur. 

J\tina, (Hususi) - M. Papa
naStuyuyu ıandalye ile mecliste 
yaralıyan meb'us Anağnastopu • 
I~ Meclisi Meb'usan reisine gön -
ClertUii bir mektupta meydan'a ge
tlrdiği hadiıeden dolayı büyük bir 
teeuilr <luyduğunu bildirmiı ve 
mektulrunun mecliste okunmasını 
rb etmiştir. Harbiye Nazırı Ce-
1'&1'a1 Kondilis mektubun okunma· 
anidan ıonra söz alarak M. Anağ
nutopuloıun yazdıklarına tama -
men iıtirak ettiğini bildirmiştir. 

Hadisenin bu beyanattan sonra 
Jiapanmıı telakki edilmesi lazım 

geldiği söylenmekle beraber bazı 
mahf ellerde de hararetli münaka· 
f&l-ra 'devam olunmaktadır. 

·' l KUPOn 
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Y e.ni ~~r,gi 
(Bq tarah l inci Myıfa4&) 

verilen beyannamelerin maliye 
kontrol memurları taraf mdan tet
kiki bitirilmittir. Memurlar be • 
yannameler üezrinden vergi ta • 
hakkuk ettirmeye batlamıtlardır. 
Yarın akşama kadar bu da bitiri· 
lerek netice maliye vekaletine bil 
dirilecektir. 

Bazı dükkancılar damga reı
minin sekiz misli arttığı fayiası 
üzerine dükkanlarındaki tabelila .. 
rı indirmİ§lerdi. Şayianın yanlış 

olduğu anlaşıldığından tabelalar 
tekrar yerlerine asılmııtır. 

Yeni vergiler dolayıaıyle vila
yetlerde bazı karıııklıkılar ve 
yannameler i4?erinden vergi ta -
dan maliye vekaleti kanunun tat 
bikı sureti hakkında bir tebliğ 
hazırlıyarak bütün vilayetlere bil 
dirilmiştir. Tebliğ aynen tudur: 

2458 numaralı kanunun muvak 
kat maddesinin bir çok mahaller
de yanlış tatbik edildiği yapılan 
muhabcrclerden anlaşılmakta ol
duğundan keyfiyet aşağıda yazr· 
lr şekilde tavzih olunur: 

1 - Muvakkat madde ınuci -
hince vergi mevzuu dahilinde bu
lunan maddeleri beyanname ile 
bildinnek mecburiyetinde olanlar 
fabrika, imalathaneler ile bu mal 
lan Türk.iye haricinden ithal e • 
derek toptan satanlardır. 

2 - Fabrika ve imalathane sa
yılacak mahaller ticaret odlası ve 
ya belediyelerce bu suretle tescil 
edilmiş olan yerlerdir. 

3 - Maddedeki toptan satan 
tabiri toptan ahp, toptan satan 
demektir. Toptan alıp perakende 
satanlar veya toptan alıp, hem 
toptan, hem perakende satanlar 
perakendeci sayılır ve bunlardan 
beyanname istenilemez. 

_iki eski arkadaş ve yeni düşman, uçurumdan aşağı, yu
varlandılar. Yoldan geçenler, çığ düştüğüne zahip oldu 

ve kayaların altına saklandı. 
Y azm dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli 

hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadıizdir. 
Haber gazeteıinde hergün böyle bir reıimli hikaye 
vardır. 

4 - Hariçoon Türkiyeye ithal 
edilmiş mevaddt gerek kendisi it
hal etmiş, gerek başkası tarafın • 
dan ithal edilmiş olsun toptan sa· 
tanlarla fabrika ve imalathanele
re ait mağaza ve depolarda bulu
nan mevat için fabrika ve imalat
hane sahipleri veya bu depo ve 
mağazaları idare edenler beyan -
name venneye mecburdurlar. 
Fabrika ve imalathanelere ait de 
po ve mağazalar perakende sat -
salar bile mevcutlnnı beyanname 
lere ithal edeceklerddr. Şu kadar 
ki evlerde bulunan tezgahlar ma
mulatı bir mağaza veya depoda 
bulunuyorsa bu hiikme tabi de -
ğildir. 

Galatasaray - F e
nerbahçe 

heyetinin evvelce verdiği kararı 
ekseriyetle kabul etmiıtir.,, 

Fı.-tbol heyetinin sene batında 
verdiği bir karara nazaran, bir 
klübün oyunculau, ayni günde 
hem (B) hem de (A) takımların· 
da oynamaktan menedilmi§lerdi. 

Yarıda kalan ve bir müddet son 
ra tekran icap eden Galatasaray. 
F enerbahçe maçınd, maçın tehir 

edildiği :gün (B) takımında oynı· 
yan Enis Beyin de bir ay sonra tek 
rarlanan'maçta (A) takımında oy
naması, bu tehir maçının ayni gün 
de oynandığını farzeden futbol ı;e 
yetince; evvelce verilen karar hi
lafına telakki edilmit ve ancak or· 
tada bir anlaşamamazlık ve Gala
tasarayın vaziyeti kavrıyamadığı 

telaki edilerek, ne Galatasaray 
hükmen mağlup ettirilmiş, ne de 
Fener hükmen ıgalip getirilmiş, u· 
zun içtimalardan sonra, bu maçın 
tekrarına karar verilmittir.,, 

Milletler Cemiyeti bugün 
çok zayıflamıştır 
-Bat tarafı ı inci aaytada

ya devletlerinin nüfuzu altında 
kalmış ve dünya milletlerinin 
mahdut bir kısmının kuvvetine 
dayanır fer'i bir anla§madır. Bu 
üç devletten ltalya da cemiyetin 
siyasetine aykırı bir yol tuttuğuna 
göre Cenevrede bir takım küçük 
devletlerle İngiltere ve Fransa 
baş ba!a kalmış oluyor. 

Bu vaziyeti ihata eden Türki· 
ye tedafüi tedbirler almıya lü • 
zum görüyor. Bunların başında 

Çanakkale boğazının tahkimi ge· 
lir.,, 

Mançister Guardiyan gazete· 
si olsun, boğazlar meselesinden 
ehemmiyetle bahseden Taymis 
gazetesi olsun Lozan muahedesi 
ahkamının tadili için Tev
fik Rüştü heyin ileri sürdüğü 
zaruretleri kafi addetmiyorlar ve 
Çanakkale boğazı meselesinin ıi-

yaset aleminin en korkunç mese· 
lelerinden biri olduğunu söylüyor 
lar. 5 - Kanun mamul maddeleri 

Deyli Ekspres gazeteıine ge • vergiye tabi tutmuş olduğundan 
lince, huli.aatan şunu yazıyor: deri imal edilen tabakhane ve 
"1918 den sonra aktolunan mua· fabrikalarda henüz mamul hale 
hedelerin tadil edilmemesi lngil • gelmemiş dm·iler beyannameye 
tere için pek tehlikeli hadiselere dahil edilmez. Bu esaslara muha
yol açıyor. Muahedeleri mucibin- lif muamele yapılmışsa derhal 
ce muahede ahkamının tatbikım t!.shihi lazımdır. 

temin edecek devletlerden biri in ·-h--f·ı· ·d·-·-Ç k-k-1 - b v 

v T" a ı ın e ana a e ogazının 
gilteredir. Eger urkler, Çanak - t hk' · h kk T'· k' hk. a ımı a ının ur ıyeye ve • 
kal~ boğa~ını ta 1.m ederler~e rilmesi meselesi zaruri görülmek· 
lngılterenın bu tahkımatı men 1 • tedir. Türkiye Cenevrede böyle 
çin zecri tedbirler . al~ası !ani bir tezi ileri sürecek oluna lnıil· 
harbe ıürüklenmesı lazımgelıyor. 
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. . .1. l v tere tarafından yapılacak itirazın 
ua e e erın ıngı ız var ıgını ,.. ,,.. b' h 

. ,.. h h surı ve sun ı ır ma iyeti atmı .. 
zedelıyen bu ahkamının er al- v h' d'I kt d' T" k' 

v• • • • • b k yacagı ille 1 me e ır. ur ıyea 
de degıştırılmesı çaresıne a ıl • · b .. k" b I 'l l · 
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nın ugun u eyne mı e vazıyet• 

ma ı ır.,, t L h d . . d'I' 1 

İngiliz gazetelerinin endi!eli 
neşriyatına rağmen lnailiz ma • 

e ozan mua e camın ta ı ın 

talep edebileceği ve buna itiras 
olunamıyacağı kanaati hakimdir• 


