
r ....... ulgar Erkinı Harbiy 
reisi de isti ını ver · 

Her 

'ine ha/ıranı deoam ediqOr komi- man 

in kalırmdan lca~a 4 hed/Jalıt · 
,--- le. dalıa lıadmta öldür: ldii 

Sot,ad- bir ....... Y•kar1da 
,...._ ed• Goepoclln Mqanof qa• 
lıda __. .. N1a1 Goapodln Mallnof 

Gazi Hz. 
Din oeldller lıe11flli Clnı

lı ,,,.,.eiainİIJ rigaeli 
altında toplandı 

~ 18 (Huaal) - Veldl
ler hqeti din C6mlmr reiai Gui 
Mutafa Kemi Huntleiain rip· 
Mli altmda Mr..,.... JaPb. Ba 
tıoplanbda *"'- ...._ laarbiJe 
reial Feni Pata ile &lla • amt 
IE&tibl Recep., - ...... Wan. 
matlaıdır. 

ICUPOR 

131 

öbels Yahudilere 
· skürüyor 

Yabudilerin ropagandası AI
kalbinde unutulmaz bir kin 

uyandınyorm111 

tahkikat yapı ıy~ 



18 Mayıa 1834 ~ 

eki eti Sumer Bank dahili 

Mermiler Der'iyenin bet 
tarafında yangın çıkardı 

(Bag tarafı ı nci ısayıfada) \ mei~ mecbur oldu ve yerine 0~~ 
haıemle Mekkeye girmit, Ya· İbrahim Paıayı gönderdi. fda . 
habilerle birlikte hac farizeıini ifa aadı Bütün Necidi istila etınekt'' 
etmit, o kadar miblümanca hare • ve Vahabiliğin kökünü kazııııak' 

at 
• • • 

ket etmitti ki hiç bir kim~ onur. tı. , 
halinden fÜphe etmemitti. Mısır valiıi Mehmet Ali PsJ~~ 

hazırladı nızamnamesını 

Devlet sermayesile vücude getirilecek sanayi 
lerinin kurulması · çin icabeden sermaye 

sermayesine ilave olunacak 

•• muessese-
banka 

Ankara, 16 (Hususi) - lktı· 
sat vekaletince hazırlanan Sumer 
bank dahili nizamnamesini lcr.n 
vekilleri heyeti tasdik etmiştir. 

kumetçe bankanın ~ennayesine i· faizi çıktıktan ıonra kardan idare 
meclisi azalarına yüzde iki, me· 
murlarına yüzde üç maaılan nis· 
pelinde ikramiye verilecektir. 

lave edilecektir. · • 

Sumerbank vasıtaaile ve devlet 
sermayesile vücuda getirilmesi hü· 
kfımetçe kararlaşan sanayi mües· 
seselerinin ilk kurulması ve itletil· 
mesi için icı.ıp eden sermaye h ü 

Kaybolan alonun 
ankazı bulundu 
Moskova, 16 (Hususi) - Hav 

tabakası haricine çıkmak üzere 
Almanyadan uçan balon Sovyet 
hududuna yakın Dunaıburg'ta bıı 
lunmuştur. Rasıt sepetin içinde 
pilot ta 15 kilometre uzakta id" 
Her ikisi de ölmüşlerdi. 

Cesetler buraya getirilmiştir. 

Buradan da Almanyaya gönderil· 

mesi muhtemeldir. 

T rabzunda hazırlık 
Trabzon, 16 (A.A) - İran Şa· 

hını istikbal için hazırlrklar başla· 
mıştır. Bir çok taklar yapılacak 
ıeh\r donanacaktır. 

Bafra Halkevinde 
Bafra, 16 (A.A) - Pazar günü 

aktamı Halkevi komiteleri umumi 
toplantısında yeni idare reisinin 
verdiği izahatı dinlemiş komitenin 
daha yüksek verimli bir §ekilde çr 
lışması esaslan tespit edilmişti; 

Her hafta muntazam toplantıla 
ynpılması kararlRJtınlmıştır. Ha · 
ziranın on beşine kadar büyük 
programlı bir müsamere tertip e · 

dilecektir. Köycülük şubesi Ala • 
çam nahiye merkezinden başlaya· 

rak köy seyahatlerine çıkmak üzr 
redir. 

lspartada zıraat 
Isparta, 16 (A.A) - Bir hafta 

dan beri ehir ve civarına zürraı 

sevindirecek dereced faydalı ya · 
murlar yağmaktadır. 

Trabzonda kongre 
Trabzon, 16 (A.A.) - iktisat 

mıntakası kongresi 14 vilayet mu 

rahhaslarının ittirakiyle dün ticr 
ret odası salonunda iktisat müdr 
rünün riyasetinde açılmıştır. Kon 
greler mukarrerah encümenlere 

havale edilmiştir. Kongre mesaisi 
iki üç gün sürecektir. 

Yeni Leh kabinesi 

Sumerbank idare ettiği veya 
se:rmayesine müşterek olduğu ser· 
mayelerden başkası için tahsis e· 
deceği senayi kredisi, kredi mua· 
melelerine kabili tahsis meblağın 
nihayet yüzde ellisi olacaktIT. 

Bankanın ihraç edeceği tahvil· 
ler normal kıymetlerile kefalet ak· 
çesi olarak kabul olunabilecektir. 

Nizaınname 60 maddeden iha· 
Banka ihtiyat akçesi sermay!. rettir. 

Kayseri fabrikası lspartada gençliğin 
Ankara, 16 (Hususi) - Kay- bir çay ziyafeti 

eri fabrikasının küşat resminde 
hazır bulunmak üzere Batvekil Pa 
ıanın Kayseriye gitmesi muhtemel 
dir. Kendisine iktisat Vekili, Sü
mer Bank müdürü, Kayseri meh'· 
uslan, Sovyet heyeti ve matbuat 
mümessilleri refakat edecektir. 

Samsunda kongre 
Samsun, 16 (A.A) - Bugün 

Samsun Ticaret Odası ve mıntaka 
odaları kongresi birlikte toplan· 
mı§tır. Samsun limanının bir an 
evvel yaptmlması, tahmil ve tah· 
liye masraflarıyle deniz ve kara 
nakliye tarif el erinin azaltılması 
ve inhisarlar idaresinin tütünün 
tohumundan ve tarlasından batlı· 

Isparta, 16 (A.A) - Şehrimiz· 
de 'bulunan Bolu Meb'usu Falih 
Rıfkı, Antalya Meb'uıu Rasih ve 
Isparta Meb'usu Kemal Turan 
Beyler şerefine dün saat 17 de or· 
ta mektep son sınıf talebesi tara· 
fından bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Ziyafete pek çok güzide zevat 
bulunmuıtur. Cümhuriyet yavrula· 
rının kendi bilgi yuva.lannda '\""' 
dikleri bu ziyafet pek samimi b · 
hava içinde geçmiş ve iki saat sür· 
müştür. 

Konyada yağmur 
Konya, 16 (A.A)"- Bir kaç 

sün evvel baıhyan yağmurlar fr 
sılalı surette devam ebnektedir. yarak satı§a hazırlanmı§ bir ıekle 

gelinciye kadar geçirdiği bütür. = =====.=:::;:========-
safhalarla ilmi bir .surette alaka· 
clar olması gibi mühim esaslara te· 
mas eden kararlar verilmi§tir. 

Gençlik hakkında 
Ankara, 16 (Hususi) - Fırka 

idare heyeti azasından Hüseyin 
Rahmi Bey gençlik sporları hak· 
kında tetkikatta bulunmak üzere 
Gazi Terbiye ve Ziraat enstitüle· 
rini gezmiştir. 

Giresun bütçesi 
Giresun, 16 (A.A) - Belediye 

meclisi şehir bütçesini 120 bin 1iı 
olarak kabul etmiş ve toplantısına 
nihayet :vermİ§tir. z 

Birinci müfettişin teftişi 

Tekirdağı, 16 (A.A) - Dün 
lbrahim Tali Bey ve refakatlerin· 
deki xevat Çorludan haareketle T e 
!kirdağına gelmişlerdir. Umurr 
müf ~ttişimize şehrin methalinde 
ve Muratlı ~osesi üzerinde vali hü· 
kUmet erkanı, mektepler, hususi, 
resmi teşekküller taraf mdan par
lak istikbal merasimi yapılmıştır. 
Müfettişimiz hükUmet dairesindC" 
halkın samii tezahüratına tefek· 
kür etmiş, vilayetin ihtiyaçlarım 
mahallinde tetkik etmeğe ba!la· 

Almanyadan hicret 
meselesi 

Beynelmilel muhaceret itleriyle 
uğn§mak üzere, . Milletler Cemiyeti • 
nin geçen Teırinievvelde kurduğu ko
misyon, ikinci fevkalde içtimaını 

yaptı. 

Birinci içtima, kurulu§tan iki ay 
sonra olmu§ ve o zamana kadarki fa· 
aliyetin hUlbası tesbit edilmişti. 

Bu komisyon §U noktalarla met • 
ğuldUr: 

l) Dünyanın her hangi tarafına 
dağılan muhacirlerle gittiklel'i mem • 
leketler arasında itil~f temin etmek. 

2) Muhacirler menfaatine kurul • 
mu§ diğer teıekküllere her cihetten 
yardım. 

Komisyonun riyaseti bir fngilizin 
elindedir. Bu İngiliz, son bir kaç ay· 
ltk faaliyetinin hesabını vedrken: 

"Bir çok hilkQmetlerle muhacirler 
lehine anıa,malar tesis ettiğini ve mu· 
hacirlerin bazı memleketlerde muayyen 
hadden fazla bile kalabileceklerini" 
söylemiştir. 

Gene bazı memleketlere, daha çok 
muhacir gidebilroeJl için, mevcut ma
halld takyidatm aultılmasına çalı§tldı
ğını bildinni9tir. 

Varşova, 15 (A. A.) - Profe -
sör Kozlovski, kabinesine dahil o• 
lan zevatla görii!melerini bitir -
miştir. Kabine listesini yarın rei • 
sicümhura verecektir. 

mı!hr. l V 

Fındık mütehassısı 

Trabzon, 16 (A.A) - Fındık 
mütehassısı Kazmı Beyin Giresun 
Ordu .fındık sahalarında tetkikat 
yapması için vekalet emir vermiş· 
tir. Bir hafta sonra fındık mahsu· 
lünün kat'i rekoltesini tesbit için 
oda taraf mdan fındık sahalarınF 
heyetler çıkarılacaktır. Nisan niha 
yetine kadar kabuklu fındık ihrtı 
catı on milyon 752 bin kilodur. 

Muhacirler için İngiliz, Amerikan, 
Filistin hayır tetekküllerince toplanı· 
lan paranın 200,000 isterlin ve gene 
3,000,000 dolar olduğunu resmen te
beyyün e\ti ... 

Muhacir meselesi, Ancak fU cihet· 
ten bir muvazenesizlik gösteriyor: 
Yeni Alman rejiminin tatbikatın

dan beri, dilnya yilzilne yayılan mu
hacirlerin bilyük bir kısmr, Filistine 
akmıştır. Halbuki, komi!lyonun fikri, 
ayni derecede meksikaya, Brezilyaya, 
Şarki Afrikaya, hattıi Türkiyeye, Şar· 
ki Siberyaya, Arjantine de muhacir 
sevkinde imil olmaktı ... 

İyi malumat alan mahafil, yal· 
nız ~nayi ve ticaret nazırlariyle 

içtimai muavenet nazırının deği" 
şeceğine ve bu nezaretlere M. Flo· 
yar Rahman ile M. Paciorkovski
nin tayin edileceklerine muhak • 
kıık nazariyle bakılmaktadır. 

' 

Geçen senenin Kittunucvveline 
k d 59300 olan muhacir miktarı 

a ar 300 il b 
bu yılın Nisanında 63· ulrnuı -
tur~ 

Onun anlatbklanndan Vaha· mn oğlu lbrahim kuvvetli, çe 
1 

bilerin Mekke halkını nasıl yıldır· fradeli bir adamdı .. 
dıklarıru anlıyoruz. Kendisi Mısırdan kalkarak 1~; 

Leblih Mekke de, Mekke Şerifi bua geldi oradan Medineye ~ttı;1 
Galiple görütmüttü. Şerif Galip ukerlerinin batında ilerledı. ~~di 
nargile tiryakiıi idi. Fakat Va· ~enesinin başlarında Necide gı gtd 
habilerin bulundukları bir yerde Vahabilerin batına Suud un ° 

0
, 

nargile içmek mümkün değil.. Ab-'ullah geçmiıti. iki taraf d ~ 
Şerifin kendiıi bile buna cesaret e vüıtüler. İbrahim, Necidi pa ti 
demiyordu. Fakat Şerif nargileyi parça istila ediyordu. Gitgide . 
de bırakamadığı için buna şöyle Der'iyeye dayandı. Vahabiliğİ~I~~ 
biı· çare bulmuştu: 111 merkezi burasıydı. Vahabı 

Şerifin nargilesi oturduğu oda· ,"\tHI darbeyi burada yiyecekti· 
1 

ya bititik bir odaya konuyor. Du • tbrahim Pa,a, Der'iyeyi mu~•;~ 
vardan açı!Mı bir delikten marpu· ra etti ve muhasara bet ay sur ~ 
cun ağzı k~disine uzatılıyor, o da Bu bet ay içinde Vahabiler, ,o 
bu~u çekiyordu. Vahabilerden 1ıe· merkezlerini kurtarmak için ~ 
len oluraa odada nargile görün • la batla uğra.ıhlar. Fakat lbra\r 
mediği, narsjle dumanı da yelpa· Paı ya M1&1rdan yeni ku'V'fet 
zelerle ıavrulduğu için bir teY ıö- ve Basradan, Medineye erzal< f 
remiyordu. liyordu. fi 

Mekke Şerifi Vahabilerden hu Günün birinde Vahabilerin 
derece korkar, onların hıımına uğ 
ramamak için bu derece itiyatlı 

davranırsa halkın onlardan ne de· 
rece korkup tit;ediğini taıavvur 

zü güldü. g-0· 
1818 aenesinin 21 haziran 111 

etmek kolaylaıır .• 
V ahabileri doğrudan doğruya 

gören bu ilk Avrupalı müıteırik 
onlar hakkında tu ıözleri söyler: 

nü idi. Çölde~aman bir fır~ , 
baılamıt, rüzgar bir çadırın İÇ~~ 
de yanan alevleri tafıyarak çı ;ı 
yakmıı, atef etrafa sirayet et~ıı' 
ve lbrahim Pata barut dePo9" 

"Bunlar kendi mezheplerince 
helal olmıyan bir ıeyi tali.n etmez· 
ler. Ancak dü,manların ve ki.fir· 
lerin ellerine düıen mallarını zapt· 
ederler. Sabn aldıkları her !eyin 
paraıını verirler. Kendilerine biz• 
met edenlerin ücretlerini tediye e• 

derler. Fakirleri bile hiç bir feye 
el uaztmazlar. Emirlrine körükö· 
rüne itaat gösterirler. Kendilerini 
dünyanın bir ucundan öbür ucu • 
na götürecek olsa, seı çıkarma· 
dan, ıikiyet etmeden giderler.,, 

Gene bu sıralarda Hicazı ziya • 
ret edenlerden biri de Alman 
müsteıriki Seetzen'dir. Yirmi sene 
devam eden hazırlıktan sonra Ha• 
cı Musa adını takınarak ve derviı 
kılığına girerek Hicaza giden bu 
adam Mekkede Emir Suut ile ıö • 
rüşmüf, daha. sonra Yemene git • 
mif. Fakat hali bir takım tüpheler 
uyandırdığından buralarda öldü • 
rülmüttü. Onun bu akıbete uğra• 
ması yüzünden evrakı ve muhtıra· 
ları kayholınuıtur. 

Valiabilerden bahseden üçüncü 
bir müateırik te lıviçreli Burck 
hardt'tır. O da Hicaza Hacı Ab
dullah namı altında girmit ve Va• 
habiler hakkında tahkikat yapmıt 
tır. Onun kanaatine göre Vaha " 
bilik asıl saff etile müslüman .. 
Iıktır. Vaha.biler, Mekkeyi, her 
türlü kötülükten temizlemitlerdi. 

• • • 
M11ır valiıi Mehmet Ali Pata 

Mekkeye geldikten sonra Medine· 
ordusuna "'Necitte ilerlemek, Ta• 
ifteki ordusuna Türbeyi İ§gal et· 
mek, diler kuvvetlerine Asire in· 
mek için emirler verdi .. 
Toıun Pata Türbeye doğru yü• 

rüdü. Orada kırılarak aç ve susuz 
bir halde döndü .. 

Bunun üzerine Mehmet Alinin 
kendisi hareket ederek Türbeye 
girdi. Oradan Asire döndü. Ora· 
daki Vahabi bakiyyelerini ezdi · 
Sonra Mekkeye gelerek Medineye 
gitti. Fakat bu sırada M11ırda bir 
takım iğtİ§atlar çıktığına, Napole· 
ont?n Elba adasından kaçtığına da. 
ir haberler geldiğinden geri dön • 

Tamtlfh • t ı 
Barut ateş aldı, menniler Pd,f 

ladı, ate§ erzak ambanna J<ıı r! 
giderek bütün buğdayları küle 

virdi. 1'tıf' 
İbrahim Pata bu manaZTtl 

fllindf.: eti I 
- Her ıeyi kaybettik l h ' 

rete ve kılıca kaldı!. 

Dedi. 'ıı1 
Dediği doğruydu. İbrah' ,fı' 

cesareti ve kılıcı olmasaydı pe p 
yenin önünden bitik bir halÖ' 

nerdi. 1~• İbrahim Paşa Der'iye htı l 
hücum ~tti. Hücum ~on ~erer;,~•ı 
detliydı. Halk sulh ıstedı. 1,~ıl' İbrahim, Suut oğlu Abd\11 

teslimi üzerinde israr etti. ,ıe' 
Vahabiler, lbrahimin bıı ~ ttf 

bini kabul etmektense ölürl'U ~ıe 
cih ettiler ve yeniden dö~~t ~~ 
Topların mermileri Der'iyeıı;..f 
tarafında yangınlar çıkıı. ıJ1 
Vahabiler daha fazla daye.~ i 

te• 
lar ve Suut oğlu Abdullah 

ol..-lu. ·rlİ~: 
Suut oğlu adamlariyle 01 f.l 

Medineye gönderildi. 1818 ,e,J ~ 
nin Teırinisanisinde oraya ~ş l ' 
tan sonra Kahideye hareket .. 

1
,e \f 

Oradan İstanbula götürliidil 
tanbulda idam olundu. }<tıl~~ 

İbrahim Pa§a Der'iyede 1;l 
ları tiddetle tenkil etti. per f~ 

bst1 
hoplttırarak onu battan 

ve yaktı. ·ıoi"~ı1 
1819 ıeneai yaz me"'

1 
1o'l 

Der'iyede yedi ay kaldı~aııde p1
1 

d. . r.ıtl t 
ıe!"i dönerken Neci ın 1~. 5ııll 
hyan yeni alev ıönmüt tü• ~1,~ 
ğulları tarumar olmut hır, 1'''~ 
Mısıra tehcir edilmişler, / . , 
ç_S'llere dağılmıılardı. telıtl J 

Bunların içinde Mısıra 
11 

o.~ 
dilenlerden Büyük Suudıı rıe'1; 
Meuari Mııırdan kaçıp 1< ııı11• 
girmit, fakat orada ya a 81111~ 
··1d·· ··ı .. t•• Suua o ~b o uru muş ur.. . .. 

b·ı r••· dan Berki, Vaha ı e 1/ ıııı ( 
yeıini topladı. F kat. :eıi~~
··ıd ··" ··:ı..· d rbeyenııf "' o urucu ·111r a 1111, 

. d .. ull& -ıun bır zaman ogr , 
hale gelmitti. r ,ıı1 

önte 
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HABER - AkJ.am Postası 

Laf çalmazlık! 
Kurunuulada, Likonyalılar, 

Pek kısa konu§malariyle §Öhret al
ını§. Söyliyeceklerini iki kelime 
ile hu\aaaten bildirerek itin için -
den çıkarlarmı§. Bunlara izafeten 
''L~k a onik,, sözü, garp dillerinde 
"ınuhtaıar müfit,, manasınadır. 

Türk mileti, bu ha11ayı haizdir. 

Eski Adliye Vekili Mahmut 
Beyin inkılap kürsüsündeki 

i 
Esat 
dersi 

Evvela, asırlarca, çocuklara: 
"- Laf gümü§se, ıükiıt altındır!,, 
terbiyesi verilmif .. 

Hele: "Büyüklerin yanında ko -
nu~mak terbiyesizliktir!,, telkinin· 

"Osmanlı imparatorluğu bir müstemleke idi. Bir 
bir Fas Sultanlığı, bir Siyam Krallığı gibi idi. 

Çin 
Belki 

de bulunulmu§ .. 
onlardan da berbattı .•.. ,, 

İhtimal bunun tesiriledir ki, hiç 
bir uzun eserimiz, beynelmilel 
§Öhret kazanamadı da, meselleri -
ıniz, fıkralarımız pek daha fazla 
rağbet buldu .. 

Eski adliye vekili Mahmut Esatı 
Bey dün lnkılip kürsüsünde den • 
lerine devam etmiıtir. Mahmut 
E~at Bey Erzurum kongreıini ve 
kararlarını anlatmış, kapitülas
yonlardan bahsetmiş ve ezcümle 
demi~tir ki: 

Niçin? Bu rejimde bir ecnebi 
bizim memleketimizde bir Türk. 
teı{ fazla !hak sahibi oluyordu. im
tiyaza malik oluyordu. Türkiye ik· 

Meıela: "İt ürür, kervan yü
rür!,, darbımeselimiz, Fransızca • 
Ya, Rusçaya, Almancaya, ve diğer 
bütün dillere geçmi§tİr. Naareddin 
hoca fıkraları dört cihet kom§ula· 
runrzca kabullenilmİ§, benimsen -
ntİ§lİr. 1ta•m-nrıı;ı,,..11w-w""'•mırmummmn111,mmanu 111 nnmmna~ 

Yeni nesil bile, hala, uzun lafa Belediyenin açığı 
dayanaınıyor. Derhal, sö:z:ünü in- ·ı k 
aa~1111 aThına tıkayıveriyor: mı yona ya ın 

- ıra, etme, birader!,, 
R l Gümrüklerden belediyeye yenı· 
uı ar, Araplar. Fransızlar, AI- d b 
1 h , en otuz in lira oktrova hiueıı 

man ar, er hangi bir fırsatla zi· d l 
f d ·ı gön eri mİ§tir. On aylık hiaae ya et ver 1 er rni, yekdigv eri ardı 

.. k ı beş yüz bin lirayı bulmamı•tır. Bu ıra ayaga a karak bclağat müııa· :r 

b k · · . 1 hesaba göre belediyenin 933 ıene-a a ına gırı§ır er .. Bizde ise, ne b . 
gaye ile toplanıldığına dair bi- si iıtçesindeki oktrova açığı 800 

bin lirayı bulmaktadır. 
le iki kelime söyliyen bulunmaz .. 
Derhal sofra başına geçerler. E- Talebelerin gezintisi 
ııa en yüksek mektep bitirenleri- Samatya, Akıaray, Y edikule 
ıniz bile kalabalık karıısında §a • ıemtindeki l 6 ilk mektep dün 
l•rır ; konuıamaz.. Pendiğe ve bir kıaı.m mektepler 

Hatiplerimizin çoğu, ıea perde- gczmiye gitmiılerdir. 
1 "'rirıi keıfedememiflerdir: 
- Efendileeer ! .. Arkada§laaar! 

&uguuuun bliiz buradaaa ... -di • 
~e, ıoğuk, soğuk, Türkçenin üslu
buna zrt bir takım ııahte uzatma • 
lar, nutku aakilleıtirir. 

Köy odalarına konuk inersiniz. 
va7.iyetin büsbütün gariplettiğini 
görürsünüz: 
Ocağın ba§ına aıralanan çiftçi· 

ler, mezar sükutu içinde, boyuna 
'Uıarlar .. Aradan dakikalar, çey • 
tekler, yarım ~aatler geçer.. Hala 
11\arnaktadırlar.. Nihayet, belki 
damarlarına baıka kan karJ~If 
bir köylü, fU cümleyi ortaya atar: 

- Boz öküz yem yemiyor .. -

Holivut çıktı 
Holivut'un l 6 Mayıı nüıhaaı 

en ıon ıinema havadisleri ve hır 

çok artist resimleri ile pek müzey· 
yen intişar etmiştir. 

Galatasaray izcileri 
Galatasaray izcileri tatilden iıtı

fade ederek muallimleri ile birlik· 
te 34 gün devam eden bir Parıı 
ıeyahati tertip etmitlerdir. 

Bu akşamki konser 
MadMn Sladkarova ismindekı 

Ruı san' atkarı tarafından bu ak· 
fam Saray sinemaaında bir konser 
verilecektir. Madam Sladksvrova 

] Gene susarlar.. Bütün bir top- piyanoda M. Karlo Dalpino Ka. 
ıtntı eınaıında ıarfolunan sözler pnr 11" -~e ı refakat edecektir. 

•ekiz on aabrı geçmez.. ----..··-·• .. -monıımıı ....... , __ 
liele, bütün milletlerde, sofra nın mihverine gramofonla yetil 

tııadt, ıiyui bakımlardan çözül • ı 
mez çok ıert bağlarla bsğlanmıt -
tı. Mahkemelerimiz resen bir 
ecnebiyi muhakeme edemezdı. 
Muhakeme edilirken Türk bakı· 
minin arkasında mensup olduğu 

adamı bulunacak, ve reye ksrııa • 
caktr. 

Ceza İ§lerinde iıe bir Yunanlı 
bir Franıız, bir lngiliz bir Türkü 
ıokak içinde öldürae, suçluya bi • 

leketimize yükıekten bakıyor .. 
lar Türkler kabiliyetsiz diyorlar -
dı. Her tarafı demire vurulmuf bir 
adam f arzedini:z:. Onun h&§ına gi
diyorsunuz, yürüyemiyorsun di -
yoraunuz, bu bir acı değildir. Fa • 
kat ıöz müthittir. 

laa bile çarmıhta bu ıstırabı 
çekmedi. Çünkü ona çarmıha ge : 
rildikten sonra kimae bir fey aöy -
lemedi. 

zim memleketimizde bizim hap· -""""--ımıll!llUUUl••-nmıllQQmııı•111111ııım...ı11111-

setmemize imka.n yoktu. tki ecne· Bir madmazel 
bi böyle it yaparsa onu mahkeme· 
ye sevketmiye hakkımız yoktu • tevkif edildi 
O kendi konsoloshaneıinde muha. 
keme olunurdu. 

Gümrüklerimiz bizim elimizde 
değildi. Ecnebi tebaaıına karıı 
gümrüh koymak hakkımız yoktu. 
Onların muvafakati ile bir ıey ko
yabilir .. l :k. Bu vaziyet .karşısında 
milli ııınayiimizin inkiıafı bir mu
haldi. 

Osmanlı imparatorluğu bir müı 
temleke idi. Bir Çin, bir Faı ıul· 
tanlığı bir Siyam krallığı idi. Bel· 
ki daha berbat .. 

Oımanlı imparatorluğu bu tc • 
rait içinde modern bir devlet de • 
iildi. Hahhazırda modern bir 
devlet olarak ya§amak mecburiye• 
ti vardı. Bugün bir çakmaklı tü· 
fekle bir adamın kavga yerine gi
demiyeceği muhakkaktır. 

Erzurum kongreıi bunu gördü. 
Anladı .. Bu prenıibi ortaya attı ... 
lsrarla dünyaya ilan etti. 

Bu bağlar içinde Türkiyemiz 
inim inim inlerken ecnebiler mem· 

k!•Li.1.Tll 
Damdan dU9tU 
Aynahçeımede sakin Demirci 

Mihal bir evin damını ta.mir eder • 
ken dütmüt, yaralanm19trr. 

Kula§ını ısırdı 

Elektrik tirketi memurhrından 
hJop kızı Matmazel Zarohi An • 
karada Türklüğe hakaret etmek
ten suçlu olarak hakkında kanuni 
ta.kib~t yapılmasına Millet Mec • 
liııince mezuniyet veril mittir. Za .. 
rohi dün zabıtaca tevkif edilmif, 
Müddeiumumiliğe teslim edilmit· 
tir. Ankaraya gönderilecektir. 

Ecnebi mektepler 
Bazı ecnebi ve akalliyet mek • 

teplerinin talebelerinden fazla üc· 
ret almak için tatili geç yaptıkları 
anlatılmıttır. Bu ıene ecnebi a
kalliyet metkepleri talebeleri de 
resmi mekteplerde imtihan olac:ık 
)arından mektepler erken tatil e • 
dilecektir. 

Üç gün yatacak 
Hafta kanuna muhalefet eden 

ahçı c,,fer Sultanahmet ıulh ceza 
mahkemesinde 10 lira para cezası
na mahkUm edilmi§tir. Bu karar 
bildirilince Cafer keyfi muamele .. 
dir ! demititir. Bunun üzerine üç 
gü~ hapse mahJcum edilmi§tİr. 

Jimnastik şenlikleri 
Liıe ve orta mektepler jimna ... 

tik tenlikleri ıeleeek pazartesi ıü· 
nü ıaat 1 O da Kadıköy stadında 
yapılacaktır. 

Halk evinde ~l:\fı, bir hasbihal yeridir. Biz de çuhalı nıasayı getirdi. 
1•e: "Ag"'ız bir tek İ• yapar. Hem Bir ecn b' f'I :: . e ı ı mini yahut tiyat· 
l'İQlek, hem konu§mak olmaz!.,, r~su~u dınledikten sonra, bir Türk 
lioPurhopur atı•trr, karnını do- fılmıne yahut tı'y t · · · 

:: • • • A a rosuna gırınız: 

Beşiktaşta ıoför Salih ile Şe • 
fik Nöbet meseleıinden kavga et
miılerdir. Salih, Şefiğin kulağını 
ıaırdığından yakalanmıştır. ~r. kalk.. Bızı~_kı ralantiye benziyor .. Oto • 

Bayramla§mağa, yahut alelflde mobılın yanında kağnı.. Onların DövUttUler 

Halkevi umumi idare heyeti dün 
akşam bütün faal komitlerin i§tİ
rakiyle bir toplantı yapmıttır. 
Toplantıda üç aylık faaliyet görü• 
9ülmüıtür. 

3 

Musiki ve biz 
Bizde muhakkak ki, bir muıiki 

anarıiıi var. Bir taraftan yeniler; 
ellerinde ıakııfon gitar olduğu 
halde: 

- Alafranga da alafranga ... 
diye tuttururken öbür taraftan da 
eıkiler; ellerinde zuma, ut: 

- Alaturka da alaturka... diye 
yaygarayı koparıyorlar. işin feci 
tarafı bu gürültü patırtı araıında 

milli öz musikimizin de gürültüye 
gitmesidir. 

Musiki hoşuma gider. Hatta 
kendisile biraz ülfetim de var. 
Kendimi methetmek gibi olmaıın 
amma zararsız denecek kadar g .. 
ramafon ve radyo çalarım. Bunun
la beraber zannetmeyiniz ki mese
lenin nazariyatından bahıedece• 
ğim. Y almz bu musiki anar§İsinin 
doğurduğu bazı ıülünç ve feci ne· 
ticelerini anlatacağım. 

Avrupada yüksek lionservatu· 
varlarm tan (taganni) kısmını bi
tirip tc buraya gelenlerin okuduk· 
lan morsoların hepıi ya Franıız

ca, ya Almanca yahut ta lıpanyol• 
ca .... içlerinde bir tek Türkçe par
ça bilen yok. 

Haydi bunlar böyle olsun; fal<at 
Avrupaya gitmeyip te buradaki 
konservatuvarda, yahut ta Yüksek 
kaldırımda §an deni alan bazı 
kimseler tanıyorum. Bunlar da 
yerli alafranga bestekirlanmızm 
bir tek ıarkuınr bilmiyorlar:. 

Anlatıldığına göre geçenlerde 
Atinaya giden ıeai güzel olmak ve 
~an yapmakll'l meıhur muallime 
Atinada bu yüz;l~n çok müıkül bir 
mevkide kaimış. Türk liıseai 

bir Yunan liıeıini ziyaret ettiği es· 
nada talebeler ve muallimler ara
aında amimi hubıhaller olurken 
bir ara Yunanlı talebelerden biri 
Yunan milli mar§ınr aöylüyor. Bu· 
nun üzerine toplantıda. bazı Fran· 
sızca şarkılar okuyarak ıc;inin gü
zelliği kar§ısmdakilere ihıas etmit 
olan muallime hanıma Türk lıtik· 
lal marıını ıöylemeıi için israr e

diyorlar. Yunan talebeleri milli 
martımızın notasını bulup piyano· 
nun ba§ına geçiyorlar. Fakat bü· 
tün bu iırar karıısında hanımefen· 
di martı yanlı§ söylemekten çeki
nerek ıuımuıtur ! 

Bir memleket :rnuıikiıi için bun· 
dan daha feci bir fey olamaz aa.' 

nırım. Türk milli marıı a)afrangı 
bir bestedir. Ve birinci aınıf tale· 
belerinden itibaren herkes h: J 

Radyo her ak§am çalar. Buna 
rağmel' bir şan muallimeıi hanım 
bunu tereddiif; etmeden söylemes; 
l~?::ıı z~nnederim. 

Yeni Türk musikimize fazla 
merbutiyet göıtenneliyiz. 

Murat Sellml 
~İıafirliğe gitmemizde ayni man- on altı kelime söyledikleri müddet Büyükadada. oturan Çırak Lo- Fransız seyyahlar 

-~-nıınımıııınmııuıınımıtııı:mııl1'nımıtııımını ____ _ 

~lra d "'l 'd' ? B' · · IA rfınd b" t k k l' l egı mı ır.. ırıncı se am • za a ır e e ımeyi zor telaf. kayı ayni yerde oturan Bahaettin 
'trıtadan sonra, iskemlenin kena- fu'l: ediyoruz.. kutu ile batından yaralamış, ya • 
tına ·1· · tk· · B' d b h ı ışır, oturursun.. ıncı nıer - ır oııtum, ütün bunların bil· kalanmı§tır. 
. '.ha.. Evdekı'lerin teker teker gisizlik meselesı' old .. ·· 1 
ı.ırnı . . ugunu soy e • Çocu§a çarpb 

era sorulur: dı. Halbuki~ bir diğer dostum , 
...._Nasıl, afiyettedir intaallah? en büyük alimimiz Zıya Gök Al- Şoför Kirkorun idaresindeki o-
._ Elh h · ··h tomobil Takıimde Vaıil isminde 
lJ amdülilla ,.. pın ınu im bir mecliıte muhavere• 

~\l h' '" k" D k · · h · bir çocuğa ,.arpmı•, ba•mdan n ır su ut.. er en: sını aarettı{H iki kelimeden hah· 7 T :r 

('(...._ liaval:ı.r pek iyi gidiyor! seyledi: Bazı suallere sade "evet,, yaralamıthr. 
Sle~h~~ Pek fenıt gidiyor; y~h~t bazı suallere sade "hayır!,, demit ~r,·-----------u·-:, .. 

~'h· tnutehavvill !.) dire zorakı hır lakonik olmak iyi ıey !. Lakin fncesaz ve caz 
~3 açılır.. bu ecdat yadiğarı huy yüzünden 

tJ~ kene sükut .. Arlık iki taraf ta konuıma kabiliyetini kaybetmi§ 
t'1k~nuşacağını tayin edemez.. olmak fena .. 
h~~·:~: "Camilerdeki hafızlardan Bizim bugünkü vaziyetimize 
'ora~ni beğcniyoraunu? .,, diye adiyle saniyle lafçalmazlık derler ... 
tj,.,,... rdı .. Y cniler, yenilik göste- Aileler, mektepler ve Halkevleri 

"vr. "'-• 
-ı~~'" rınngi artisti sevlyorsu- lafçalmazlıkla mücadele etmeli. .. ,, 
4raı:dık b"' t·· ha , u un aosyete yatı· 

dir .•• 
< va-rto > 

Gazetemizin haziran ayının 
ilk haf tasında bir cuma ;ünü 
tertip edeceği büyük deniz ge • 
zbtiıi için (7) kitilik bir caz ve 
inceıaza lüzum vardır. Talip o· 
lanlar, bu ayın 25 nci günü akta• 
nıına kadar, idaremize müraca • 
at etmelidirler. 

Cuma günü tehrimize gelecek 
olan Marailya Ticaret od:ııı namı
na yirmi kişilik heyeti kartılamakt 
üzere ticaret odasında hazırlık 

yapılmaktadır. Heyete şehrimizde 
zİy3.fetler verilecektir . 

Bugünkü . 
merasım 

Vapurculuk ıirketi tarafından 
satın alınan Tadla vapuruna bu -
gün ıaat 16 da merasimle J.d ko • 
nacaktır. Vapura Tarı iımi kon • 
mu§tur. 

iş bulduk 
Gazetemize: Balatta Sultan çef· 

meıi caddesi 73 numaralı ev adre• 
sile müracaat eden Galip Bahtiyar 
Beye: 

Y edikulede Kazlı Çeşme Kirit· 
hane sokağında 3 numarada men· 
sucat santral limitet f irketine mü· 
ı·acaat ediniz. Meıleğinize muva
fık it hulunmuıtur. Fabrikanın ad
reıinize gönderdiği mektup ıi:z:i 
bulamamıthr. 

Sinema ser~si A V U K A T 
Ağustosta balyada Venedikte 1 rf an Emin 

beynelmilel ikinci ıinema ıergi~i Sirkeci istasyonu kariı· 
açılacaktır. İpek film Türkiye na- sında tramvay caddealn• 
mına bu sergiye iki film göndere • de Mitat Paşa hanında 
cektir. Bu filmler (Bir Millet u. , •• 2•8-ft•o•.•y•a-n11a•k•le•t•mmilfİlt•lr• ... 
yanır), '(Leblebici Horhor) dur . ı-
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~--~::_i_:~i~~~~~~~F~a~h~i-ş_e~-v~e~-r-e~c_i-m:::::M~~~l~~~&qafB~iı_ ~ # dereceklerin yazılan; burada neıredi· • 4§ _ 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun °1· Hayatta muhtaç olacatJnız ameli malOmatı -8nci sayfadaki resme bakınız!-

Bugünkü ispanyaya giderseniz, 
orada, yanakları seyrek kıllarla 
örtülü, yalnız çenelerinden keçi gi 
bi sakallar sarkan bazı esmer ve 
kıvrrcrk saçlı insanlara tesadüf e
dersiniz. Bunlar, Araplarla birlik
te Endülüsü fethetmiı olan Berbe
rilerdir ... Vaktile müslümanmış
lar ... Lakin, İspanyolJar galebe 
çaldıktan sonra, Af erikaya kaça
mamışle:r. Din değiştirmek mecbu
riyetinde kalmışlar .•. 

Cebeltarığın şimalinde, bun
lann köylerine, kasabalarına a

dını başında tesadüf olunur. 

Guadamanda denilen lspanyol 
kasabası da, böyle bir Arap-Ber
beri vatanıdır. Esasen, Guada
manda da, Vadiülmendep kelime· 
lerinden bozmadır. 

Buranın tarihi camileri kilise 
haline getirilmiştir. Lakin, an'ane 
leri, hala, İslamiyet zamanındaki 
gibi kalmıştır: Evlerde kafes var
dır. Faizle para vermek yasaktır. 
Erkekler doksan dokuzlu tesbih 
çekerler ... 

Muhafaza olunan diğer bir müs 
lüman adeti de fahişe kadınların 

recmolunmasıdır. 

Bilhassa, Guadamanda derebe
'ği yahut valisi makamında olan 
:Alberto Almuktesim fuhşun en a
mansız düşmanıydı. Nerede yolu
nu fa§mnış bir kadının mevcudi
yetini hissetse, derhal gözcü ko· 
yar, zaniyeyi cürmü me~hut halin· 
Cle bastırır, onu yakalatarak hap 
settirir. Sonra bizzat istintak ede
Tek cürmüne kanaat getirdikten 
M>nra, 'IDer.asiıni ma.hauaa. He ka-
sabaam meydanına çıkarır, beline 

kadar soyar, alt kısmını toprağa 

gömer, ilk taşı kendi atardı. 

Biriken ahali, müteakıp taşlan 
fırlatırlardı. Kadın, inler, bağmr. 
yah'arır1 fnkat, hiç kimsenin mer
hametini celbedemezdi. Ahali a
cısa bile~ Albertonun askerleri rec· 
mi sonuna kadar getirmekle, gü
nahkar kadın öldürmekle mükt-' 
lef bulunurlardı. 

Alberto Almuktcsim, işte yolu· 
nu şaşıran kadınlara karşı bu s: 
det ve zulmilc şöhret bulmuştu 
Bir kaç kere, merkezi hükiimc' 
Guadamandanın bu an'anesile ınü 
ca.dele etmek istedi. Lakin, her se
ferinde adeta isyan çıkti. Mesele
nin sarpa sarmasından korkular.-· 
medeni kanunun burada tatbikin· 

den vaz geçildi. · 

Gene bir gün, Albertoya, haber 
verdiler: 

- Motenti mahallesinde boş 
bir ev vardı, Asaletmeap ... Bura:: 
baştan aşağı kadar siyahlara bü· 
rünmüş ve yüzünü de örtmüş bir 
kadın tarafından kiralandı. Döşer 

dj, dayandı ... Kadının kim oldu
ğunu mahalleli bilmiyor. Fakat bu 
hatun, geceleri evde yatmamakta· 
dır. Yalnız, öğleden sonra, gene1 

simsiyah örtülere bürünmüş bir 
halde geliyor. Biraz sonra, kapıya 
bir delikanh g,.1iyor. Üç defo vı:
ruyor. Pencerenin 'kafesi aralanı· 
yor. Gelen adam böylece tetkik e
dildikten sonra, kapı acılıyor. De
likanlı içeri alınıyor ... Üç dört sa
at geçince, evvela genç adam çıkı
yor. Sonra, siyahlı kadın, e~ini ki
Jitliyerek geldiği gibi sır oluyor. 
Onun kim olduğunu bir türlü öğ

renemedik. 

Alberto, derhal emir verdi: 

- Arato, Bircni, Ginezo 1 ... Bu· 

• 

raya geliniz .. Siz, benim en sadık 
üç adamımsmız ... Takip işini size 
havale ediyorum .• Askeri kılığını
zı değiştirin. Sivil giyinin ... Şüphe 
li evin etrafını kolaçan edin ... Gü
nahkar kadın gelir gelmez hemen 
yakalayın .. Buraya getirerek zin
dana atm ... Kendisini bizzat ben 
İstintak edeceğim ve sonra, ceza
sını vereceğim ... 

maması, seçme olması ve okunaklı kolayca 3ğreolnlz 
yazılması lazımdır. - 25 

Alberto, hala fuhşun önüne ge
çemediği için, sarayında asabiyet
le dolaşa dursun, üç sadık adamı, 
verilen emri harfiyyen tatbik et
tiler ... Siyahlı kadın, evinde bas
tırıldı. Bir kapalı arabaya konula
rak, saraya getirildi. 

Fakat, biçare, yolda, iki göz iki 
çeşme ağlıyarak, kendisini yakala 
yanlara yüzünü açtı. Üç adam, 
hayret içinde, dehşet içinde kaldı· 
lar: 

- Siz Senora ! .. Siz ha .. 

- Evet, görüyorsunuz ya .. Ben. 
Bırakın .. AHah rızası için gide
yim .. Zira, hem benim, hem koca
mın , hem de ailemin, ağabeyiı- · 
namusu berbat olacak.. Ustelik 
recmedileceğim ... 

- Maalesef, aldığımız emri 
harfiyen icra mecburiyetindeyiz, 
Senora ! .. Sizi, zindanın bir hüc-
resine atacağız. Sonra, giderek e
fendimize haber vereceğiz. Ara-

273 - Saat kaç? 
Adamın biri, acele bir iş için 

bir yokuştan sür'atle iniyordu. 
Tam yokuıun yarısına geldiği za
man, elinde bet altı paketle bit -
kin bir halde yukarr çıkmakta o

lan bir yahudi ile karşılaştı. Nasıl 
oldu bilmem, adam farkına var -
madan yahudiye çarptı ve elinde· 
ki paketleri yere düşürdü. Bu va· 
ziyetten fevkalade hiddetlenen 
yahudi küfretmeğe başladı. 

Adam bir an durarak bu küfür
lere mukabele etmek ve hatta döv
mek istedi ise de karşısındakinin 

bir yahudi olduğunu anlayınca 

yapacağı işin ehemmiyetsizliğini 

düşünerek sür'atle yoluna devam 
elti. 

Bunu gören yahudi, kendisin -
den korkarak kaçıyor zanniyle ar
kasmdan -guya- kovalamağa 

haşladı. Bir aralık arkasına bakan 
yolcu yahudinin kendisini kovala· 
dığını 'görünce fevkalade hidetle
nerek yahudinin üzerine yürüdü . 
Zavallı yahudinin ödü patlamıştı . 

Hemen mülayim bir sesle: 
- Beyefendi, acaba saat kaç 

liitfen söyler misiniz, dedi .. 

Kadirl!a : Ulvivt! 
nızda, kozunuzu paylaşırsınız. ~ · .·- .. --·-··-· ... -····.-· Kadın, daha da yalvardı. F :ı· ···········: .. ···~···········;··················-

1 
kat ne söylediyse kar etmedi. o- Gıdılebılecek 

1

• 
zerinden siyah örtüleri çıkartılıp, .., l } • 
zindana atıldı. eg ence yer erı 1 

1 SiNEMALAR: 
ı 

Emri icra edenler, biraz sonra, 
Albertonun huzuruna çıktılar. 
- Tuttuk, getirdik efendim. İPEK: Gece yarısı klübü ! 

il MELEK: Garsonlar şahr. ••
1
E - Kimmiş? 

H SARAY: Slav Karova tarafından 
!1 ELHAMRA: Kmkmabude 

1 K. . d. . ? ~ •• 
- ımmış ıyorum sıze. • :b::ısuo:ıı 
- Efendim, şey, görürsünüz. Ü SUMER: Atmaca. • 
Müstebit vali, asabiyetle yürü· :1 TÜRK: Boğaziçi şarkısı 

dü. Avluyu geçti. Bahçesinin bir İ ASRI: Bir saatlik milyoner 
köşesindeki zindana vardı. Kapı- n ŞIK: Beyaz rahibe. 
yı açtı. içeri girdiği zaman, az da- ~ ŞARK: Satıhk aşk 
ha bayılacaktı: El ALKAZAR: Dehşet süvarileri. 

- Sen? Benim hemşirem ha? : HiLAL: Meçhul doktor. 
Aman Yarabbi.. : ALEMDAR: Kartallar uçarken 

G k d YILDIZ: Hata. 
enç a ın, onun ayaklarına . . 

kapandı. Af diledi Çocuklukla· MIJLI: Bır mıJlet uyanıyor. 
d be b . d ki a HALE: (Üsküdar) Sarıım Venüs. 

rın a ra er oyna ı arın an, 
· · k d' · • 1 d. KEMAL BEY: Halkın kızı. annesmın en ısını nası sev ı· 

~·nd b f J"k t• b""t"" ·ı FERAH: Ankara postası ü gı en, u e a e ın u un aı e fi 
için silinmez bir leke olduğundan, FRANSIZ TIY ATROSU: Kuklalar. I! 
daha nelerden, nelerden bahset- l.:m .................. :::::: .............. :::-:--•••.• 
medi .. 

Bardaklardan üçü eşti. Bir tanesi 
daima kullandığı kendi kadehiy· 
di. 

Nakal ve tercflme hakkı mahfuzdur 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 
b . Asliye mahkemelerinde: Asli

ye mahkemelerine verilecek vekalet· 
nameler Noter marifeti ile yapılır. Bu 
vekaletnameyi vekaleti verecek ve a
lacak olan huzurunda Noter tanzim 
eder ve muayyen bir harç alır. 

Vekaletnameler umumiyet itibari
le iki türlüdür: 

1 - Umumi vekaletnameler: U
mum iılerini takip için müvekkil tara
fından avukata tam ıali.hiyet verildi
ği tasrih olunan velcaletnameler .• 

2 - Hususi vekaletnameler: Şah
ım yalnız bir işin takip ve müdafaası 
için avukata vekalet verildiği tasrih 
olunan vekaletnameler. 

(Fazla tafsilat için: Avukat, ha
kim, mahkeme, ilam, hukuk kelimele
rine müracaat ediniz). 

Avukat 
AVUKAT - Hukuk Fakültesini 

ve kanuni staj müddetini bitiren ve 
yahut her hangi bir suretle avukatlık 
yapmak için müsaade alan siyasi hu
kukunu haiz ve baroya mukayyet her
kes avukatlık yapabilir. Ancak bir 
mevkide baro teşkili için azami beş a
vukat bulunması lazım geldiğinden 
beı avukat olmıyan bir belde de avu
katJar baroya kaydedilmek kaydından 
varestedirler. Ayni zamanda Hukuk 
tahsilini bitirmemi' olmakla beraber 
kanuni mevzuatı bellemiı olan kim
selerin avukat bulunmıyan veya avu
kat miktarı beşi bulmıyan yerlerde a
vukatlık etmelerine müsaade olunur. 

A vrupanm bir çok memleketlerin
de avukatlar Ceza, Sulh, Ticaret gibi 
ihtisas şubelerine ayrılmakta ve ancak 
kendi şubelerine ait davaları kabul e
dilmektedir. Türkiyede ise bir u·ukat 
her türlü davayı deruhte edebilir. 

BAROYA GiRiŞ VE iHRAÇ -
Baro heyeti mevcut olan yerlerde her 
hangi. bir avukatın Baroya ithaline 
Baro meclisi karar verir. Bir avuka • 
tm her hangi bir suretle mesleği leke· 
liyecek bir hareketi tahakkuk ederse 
avukat gene Baro meclisi karariyle 
Barodan çıkanlır. Baroda kaydi olmı
yan avukatın vekaleti muteber değil
dir. 

AVUKAT TUTMAK - Kanu -
nun hiç bir davada hiç bir kimseyi a
vukat tutmağa icbar ettnez. Herkes 
kendine güvenecek olursa kendi huku· 
kunu müdafaa eder. Y alnrz eğer maz· 
nun sinnen küçük ve yahut mahcur o
lursa mahkeme heyeti veli veya veli
yesine bir avukat tutnıasım emredebi
lir. 

Bir ıuçtan dolayı mahkemeye ge -
len kimse avukat tutamıyacak dere
cede fakir olursa mahkeme ona bir üc 

retsiz avukat gösterir ve avukat bedel· 
ıiz olarak davayı rüyet eder. 

ÜCRET - Avukata verilecek üc• 
ret davanın mahiyetine gÖre değişir. 
Cinayet davalarında avukatlar müvek• 
killeri ile kararlaştrracakları bir ücret 
alırlar. Ticaret, veraset, borç gibi da• 
valarda ise yani nakte ait olan dava· 
!arda avukat ücreti vekalet dedikleri 
Ücretten ba§ka yüzde on alır. Ücret 
meselesi davadan evvel avukat ile mü· 
ekkil arasında kararlaştırılır ve bir: 
mukavele ile tesbit olunur. 

VEKALET NEViLERİ - Jki 
türlü vekalet olur. Bunlardan birinde 
müekkil avukata muayyen bir müd· 
det veya muayyen bir dava için veki• 
Jet verir. Bu vekalete vekaleti hususiye 
denir. Diğer nevi vekalette iıe müek• 
kil bila kaydü§art hukukunun müda· 
faaıını avukata terkeder. Böyle veka• 
Jetlere vekaleti umumiye denir. 

:VEKALET HARÇLARI - Veki 
Jet harçları mütehavvildir. Resmi ıuç• 
lardan başka Katibiadil aidatı da vardır. 
Hali hazırda umumi bir vekalet harcı 
dört ila beş lira arasındadır. Bu harç 
tabii müekkil'e aittir. 

lŞ TEVDtl - Davası olan bir kim• 
se iktidarına güvendiği bir avukata 
müracaat ederek ona davasını tefrih 
eder. Eğer davası mukaddema mahke 
meye intikal ctmiı iıe davanın dosya 
numarasını verir. Avukat ile ücret 
hakkında kararla§tmlarak mukavele 
yapıldıktan sonra avukat vekaletna • 
meyi abr. Mahkemece İcabı kanuni 
görülmediği takdirde avukatın yalnız 
olarak müekkilini mahkemede temsili 
caizdir. Ancak icabı kanuni olursa rnü• 
ekkilin mahkemede avukatla beraber 
ispatı vücut etmesine müsaade de bu• 
lunınak mahkeroe havetinin karann• 
bağlıdır. 

(Devamı var> 
---·~•..,...,w .... • ... •••w,..._..u ......... a .... • ... •--_.. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Cemil ve Ali beyler tarafından 
12-10-933 tarihinde T. A. 20 
sefer No.sile İstanbul' dan Kalas'• 
hareket eden Avantino vapurun• 
yükletilmif olan A. G. markalı yit"' 
mi çuvalda (1147) kiloluk ÇüveJI 
kökün\i havi 319 No.lu konşimen
tonun Zl!lyi ohluğu ;ddia olunmak
la ticaret kanu11tınun 638 inci mad 
desinin 90n fıkralarına tevfikan İt" 
bu konşimentonun 45 gün zarfıtı"' 

da bulan mahkemeye ibraz olun• 
ması ve ibraz edilmediği takdird~ 
bu müddetin hitamında iptalin• 
karar verileceği ilan olunur. 

-Ağabey .. Ağabey. Dünyada 
Ben senin en fazla sevdiğin insan 
değil miyim? Bana bu büyük ce
zayı verecek misin? 

Alberto, hemşiresini iterek ye 
re devirdi. Sonra, dışan çıktı. Ka· 
pı önünde bekliyen üç sadık ada
mına: 

- Haydi, şerefime içiniz, son 1 r 
damlaya kadar .• 

i 

"Karagöz,, eğleniyor! 
- Ananeyi yerine getireceğiz 

dedi. Kim olursa olsun, ayni ceza· 
ya çarpılacaktır. Fakat, şimdilik 

bu meseleyi yalnız siz biliyorsu· 
nuz. Değil mi? 

- Evet, efendimiz .• 
- Benim hemşiremi recmetmek 

kolay bir iş değildir. Bunun cesa
retini kendimizde bulmamız için, 
benimle beraber geliniz. 

Arato, Bireni, Cinezo, birihirle
rini takiben, efendilerinin arkasın· 
dan yürüdüler. 

- Haydi, benim sadık çocukla
rım. Suraya beraber girelim. Hem 
teessürümüzü unutmak, hem de 
vereceğimiz kararda kat'i olmak 
i~in birer kaaeh şarap içelim. 

Bir an yatak odasına girdi. Dört 
bardak dolusu şarapla avdet etti. 

LaK:in, v:ıliye hiç bir şey olmadı
ığ halde, üç adam sendeledi. Göz
leri kan çanağına döndü. Ağızları 
köpürdü. Yanın dakika bile geç
meden, cansız cesetler halinde ye· 
re yuvarlandılar. 

Ertesi gün vali fu tamimi neş· 

retti: 

"Motenti mahallesinde icrayı 

fuhşeden siyahlı kadını benim em· 
rim üzerine yakaladıklan halde 
kaçmasını kolayla§tırdıkları için, 
Arato, Bireni ve Cinezo isminde
ki üç asker, zan altına alınmıştır. 
Fakat bunlar, kabahatlerinin mey
dana çıkacağını öğrenince zehirF 
şarap içerek kendi ellerile kendi 
cezalarını vermişlerdir.,, 

Bittabi valinin he'mşiresi, hiç bir 
şey olmamıf gibi, aktam karanlı
ğında dairesine geçti ve bu sını 
kimse öğrenemedi. 

(Hatice SUrevva) 

Karagöz gazetesi tarafından tertip edilen 

TARİHi MÜSAMERE 

1 - Konser: Kllsik Şark musikisinin 
eserleri. 

2 - Orijinal Karagöz oyunu. 
3 - Orta oyunu. 

en gUzel 

18 Mayıs Cuma günü saat 15 de 
T epebaşı tiyatrosunda 

Orkestra koltukları 150, koltuklar 125, iskemle 
100 kuruş. Biletler VAKiT yurdunda Karagöz: 
idarehanesinde satahyor. 



Tesadüfün oynadığı rol 
Canbaz, terzi, ve papas namzedi 

nasıl aktör olmuşlar? 

Rasputin (Lionel Barrimoore) bir sefahat Aleminde 

~ ~Usya «:_.arl:ğ111m son devirlerin- şevik ihtilalinin nasıl başladığı ga- rü Charles Laughlon'u, 'babası ln
~lbparator ailesi üzerindeki bü- yet canlı bir şekilde canlandırıl- gi]tere bahriyesine intisap ettir
\ıt llüfuzuna gövenerek bin tür- mıştır. önümuüzdeki mevsim ls- mek istiyordu. Fakat müstakbel 
~ ... I h ·1 sinema yıldızı buna razı olmadı. })_ -. et yapan me§ ur papas tanbulda da göıterı ecek olan bu 

'lt&Jlut· · · · Mary Aıtor, Dorothy Wilson ve >-=L ınin hayatı, bu sefer Ame· filmin 1934 mevsımının en güzel 
''q} Lois Wilson daktilo idiler. Buıter •Jı tlar tarafından, tekrar filme eJe .. ~erinden biri olaca~-. anlafıh· 
" tı Crabbeı yüzme hocıuı, Garry Coo· trıııt "P . . 
ı~ , ır. apas ve ımparatorı- yor. per çiftlik hizmetkarı idi. 

~,, 
1

'lllini taııyan bu film Charle, Sinemaya başlamazdan Rejisör Ernıt Lubitch babası gi-
i.c A.rıh ,.. .. · b d B k ~~H&ö ur un senaryosu uzerıne evvel i mağaza satıcıııy ı, erlinde ü-

'ııı r Richard Boleslavski tara- çük bir dükkanda bir kaç sene es-
\. d.1\11 yapılmıştır ve Avrupa, A- Sinema yıldızlarından bir çoğu ld elbise satmakla hayalını kazan-

tık • ~ film hayatına baflamazdan evvel r . .wıtı. )~ a smema ınünekkitlerinin x 

e.. dıklarına BOl'e, çok güzel bir sinema ile alakası pek uzak olan, Gary Grant'a gelince, sinema-
--ttdir bafka itlerde çalışıyorlardı. ya baılamazdan evvel çok "yük-

~·ı Marlene Dietrich ko.Bel'lerde sek,, bir İf görüyordu: Cambaz-
b"t·1 llıde esrarengiz Papas Ras- hanelerden birinde yerden on be~ 
" ı keman çalıyordu. Richard Bennet- , 

~,İ) tı rolünü Lionel Barrirnoore terzi, Maurice Chevalier muzik metre yükseklikte c:ambazlıklaı 
?Qı!tır 1 • yapıyordu! · bo artısti idi. George Barbier ~t 

~q_r .. :na Şegodief rolünde de John gençliğinde papas olmak arzusun- Dünyanın en zengin kızı 
tııtı~lnoore vardır. Çariçeyi bu iki daydı; fakat bir tesadüf onu hu "Dünyanın en zengin kızı sine· 
&~;/1r artistin kız kardeşi E:theJ fikrinden caydırdı. maya başlamıı. Bu havadistveren 

~·
1

lnoore canlandırmıştır. "Tahtelhahirdeki deli,, rolünde Amerikan gazeteleri hu kızın Mis: 
~· ıiİll~ b' k .. 1.. I R ı· gördüğüınüz meşhur İngiliz aktö- Merry Fahrney isminde olduğum." ~ e; ıı· oy u o an aspu J· 

~~ · ve yüz milyon dolar serveti oldu . ı·ıık sarayına nasıl girdiği, 
~ ) ğunu yazıyorlar. tıı 1 esi üzerinde nasıl ve ne su-
~ Mias Merry "Kleopatra,, filmir 

t ı) ~iifuz ettiği, sefihane hayatı, de rol almııtır,. Bu iş için günde 
Q]dürüldüğü ve nihayet bol on beş dolar icret alacaktır. 

"Yazınız, Belçika Kralının yazısına 
pek benziyor. Fakat evsafınızda çok 

ayrılık var!,, 
1 - Nezahat Kamil: Asabı ve mü- 1 

tecessis tiplerden. Kimseye itimadı 

yoktur. Herşeye inanmaz. Bazan so -
ğuk kanlı görünür. Eğlenceyi sever. 
Müsrif değildir. 

15 - (Aksaray) M. Gültekin: A
sabi ve melankolik tiplerden. Fikirle
rinde ittirat yoktur. Mütecessistir. Ce
miyet ve aile içinde nüfuzu sever. Ta
hakküme istidadı vardır. Müsrif de -
ğildir. 2 - (Kadıköy) 2. Ertan: Zekası 

tedricen inkişaf etmektedir. Ailesine 
hürmeti vardır. Musikiye istidadı az
dır. Muvaffakiyetli bir fen adamı ola
bilir. 

3 - G. Nevin: Mutavassıt zeka -
lardan. İşlerinde muvaffak olur. Hüs
nü niyeti ve muhitine itimadı vardır. 
Musikiyi sever. En büyük kusuru 
mağrur ve kindar oluşudur. 

4 - Ayten Sür-eyya: Zekası sür -
atle inkişaf etmektedir. İlim sahasın
da meşhur ve muvaffak olur. Yaşı 
ilerledikte uzağı gören kabiliyeti arta 
caktır. Müsrif değildir. Musikiye isti
dadı azdır. 

5 - Necib Osman: Hafızası yeni 
inkişaf etmektedir. Maddi işlerde mu 
vaffak olacaktır. Musikiye istidadı 

·yoktur. Tasarrufu sever. 
6 - (Ayvalık) Leman Macit: Bir 

az ihmalkar tiplerden. Uzağı görmez. 
Bugünü yanndan fazla düşünür. Hüs 
nü niyet sahibidir. Doğruluğu ve cid
diyeti sever. Nef&ine itimadı vardır. 

7 - (Nuruoımaniye) 7. Yuıuf: 
Her şeye ~abuk inanır. Nefsine oldu
ğu kadar dostlanna da itimadı var -
dır. Fazla hüsnü niyetini kendisi ek -
seriya menfi neticelerll• karşılaştırJT. 

Acelecidir. Tecessüsten ve riyadan 
hoşlanmaz. 

8 - "Niıoz": Zevki selimi vardır. 

Evhamlıdır. Yorucu iıflerde kar arar. 
Herkese itimadı yoktur. Tasarruftan 
hoşlanmaz, fakat müs:-if te değildir. 

9 - (Bakırköy) H. A.: Asabi ve 
cüretkar tiplerden. Fil,ir ve kanaatle
rini sık sık dtğiştirir. Kimseye itima
dı yoktur. Mütecessistir. Ekseriya 
hayal peşinde koşar. Sükuneti sever. 
Temiz yüreklidir. Maddi işlerde mu
vaffak olur. 

10 - (Oç imza) B. R.: Mübalaga
yi sever. Nefsine itimadı yoktur. Mad 
di işlerde muvaffak olamaz. Kararsız
dır. Eğlenceden hoşlanır. Tahakküme 
istidadı fazladır. 

11 - (Salacak) E. Nezahat: Yeni 
inkişafa başlıyan zekaJardan. Sıkı bir 
dsiplin altında ve maddi işlerde mu -
vaffak olur. İsrafa temayülü vardır. 
Hafızası zayiftir. 

12 - (Beyoğlu - Defterdar) Ke
mal: (Yazınız, geçenlerde ölen Belçi
ka Kralı Albert'in yazısına çok benzi
yor. Fakat, evsafımzda ayrılık var! 
O, azimkar ve sulhperverdi.) Sizin 
geçici hevesleriniz var ve azimkar de
ğilsiniz. Zevki seliminize güvenilir. 
Sefahete inhimakiniz artacaktır. Uza
ğı görüş kabiliyetini.::, meziyetiniz a-
rasında sayılabilir.. ' 

13 - (Bulgarçarıraı) S. Saadet: 
Mutavassıt zekalardan. Biraz dikkat -
siz. biraz da evhamlıdır. Nefsine iti -
madı olmakla beraber ekseriya müte
reddittir. Tasarrufa istidadı yoktur. 
Bazan melankolik görünür. Tesir ve 
sevincini kolaylıkla izhar etmez. İti
lafı sever. 

14 - Fatih Zahide Şakir: Muta
vazi ve dürüst.. Ekseriya asabidir. 
Ciddiyeti sever. A-;abrna hakim olma 
ya çalr§ır. Sefahete meyli yoktur. 
Muğlak fikir ve işlerdt'n hoşlanmaz . 

16 - A. Seniye: Hafızası zayiftir 
Zekası yaşiyle inkişaf etmektedir. 
Tecrübesizdir.. Hüsnü niyeti vardır. 
Hayata ka:-şı atrlga11 değildir. ( Ya 
~ok küçiıksünüz .. Yahut azim ve ira
de sahibi değilsiniz!) 

17 - Mesut Celal: Soğuk kanlı ve 
mağrur tiplerden. İnatçıdır. Maddi iş

lerde muvaffak olur. Meziyetleri ara
sında "sebatkarlığı'' göze ~arpmak -
tadır. 

18 - Eyıel Emin: (Evsafmız, 17 
numaralı yazı sahibinin evsafına çok 
benziyor 1) Fakat siz soğuk kanlı de
ğilsiniz. İnatçılığınız d:? göze !iarpa
cak kadar fazla değil. Biraz mübala
ğayı seversiniz. 

19 - (Unkapanı) Abdullah: A -
sabi ve melankolik tipleTden. Uzağı 
görüş kabiliyeti inki§d etmektedir. 
Musikiyi sever. Tahakkümden hoş • 
lanmaz. Tasarrufa i~tidadı vardır. 
Zevki selim sahibidir. Nefsine itimadı 
vardır. 

20 - A. Ahmet St'lami: Zevki se
lim sahibidir. Her gü<'.el şeyden faz
la hoşlanır. Her hangi bir meseleyi 
tahlil kudretine maliktir. Cüretkar ol 
makla beraber asabına hakimdir. Ka
dına meyli fazlacadır. Müsrif değil • 
dir. 

"Y 21 - Hadiye: (Mei-tubunuz: a-
şım 18 .. " Cümlesiyle başlıy~~·?. ~uta 
vazi ve sakin tiplerden. Gurultucen 
ve mübalağadan hoşlanmaz. Musiki
ye istidadı vardır. Muhitine fazla bağ
lıdır. Ekseriya ruhen muztarip görü
nür. Müsrif değildi r. Maddi işlerde 

muvaffak olamaz. 
22 - Cevat: Asabi tipler'den. Her

kese itimadı yoktur. Dostlarına inan
maz. Biraz mütevehhim ve kindar -
dır. İsrafa meyli vardır . Riyakar de

ğildir. 
23 - R. Nevzat: Biraz dikkatsiz 

olmakla beraber deruhte ettiği işler

de muvaffakiyet gösterir. Hüsnü ni -
yet sahibidir. Zekası mutavassıt, ha
fızası zayiftir. Kadına temayülü faz
ladır. 

24 - Çakai: Muktesit tiplerden. 
Ketümdür. Fikir ve kararını kolaylık
la ifşa etmez. Eğlenceyi sever. Dost
larına itimadı yoktur. Mütecessistir. 

25 _ (Ankara) Fa .. rünnisa Reşat: 
(Mektubunuzda üç türlü yazı var. 
Şeraite riayet etmemişsiniz? Lütfen 
bir kalemle ve bir türlü yani tabii ya
zınız hangisi ise onu gönderiniz !) 

Dr. W. 

irtihal 
Hilal matbaası sahibi ve mües

sisi Esat Muhlis B. müptela oldu
ğu hastahktan kurtulamıyarak ve
fat etmiştir. 

Cenazesi 16 Mayıs 1934 Çar· 
şamba günü saat on birde Gczte
pe:le Kayışdağı caddesinde 113 
numaralı köşkünden kaldırılarak 

Üsküdarda Yeni camide cenaze 
namazı kılınacak ve Üsküdardaki 
aile makberine defnedilecektir. 

M
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Yeni keşif (Biyoıel) maddei müessire ile İmal edilmiş güzellili 
ve beyazlık verir.20 ve 35 kuruştur. Deposu: Eminönü Necip Bey 

latanbul Belediyesi ilanları 

ıı;.,, __ _ ........ _._.._ .... 

~ary Carlisle Muriel Evans Joan March 

Aa."ldolu Hisarında set üzerinde muhani Sinan mektebi binası ki
raya verilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar::ı sera
iti ,'\nlamak üzere her gün, müzayedeye girmek içiıı de 4,5 liralık~ te
minat makbuzu ile 17-5-934 Perşembe günü saat 14 de kadar 
Beykoz Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaat etmelidirler. 

'\ 
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1 llAJ 
Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

o Karadeniz Korsanları o ............................................... 
Kadri CEMiL Mü ellifi: ishak FERDi .. 

1 18·5-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 63 ( Geçen kısımların hulaaaaı 

Geçen kısımların hulasası 
Mütarnkeden sonra lstanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mUtemadiyen salı3ıyorlardı. Leyhte 
çalıpnlardnn bir grupun içlerine aldık
lan Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında 6ir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış
mıştı. 

Bu adam uzun bir mUdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmı§; 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kfihya atlat
mıya çalışıyordu. 

- T etekkür ederim. T om .. Fa -
kat, size gelemiyeceğimi söylemiş 
tim .. Buraya hakikaten gelmek is
temiyorum .. İçimde, §ayet bu sefer 
de bana bir İş havale ederseniz 
bataramıyacağrma dair bir his 
var. 

- Yok, yok.. Sen her zaman, 
her üzerine aldığın i§te böyle aöy
lemitsindir. Fakat hepsinde de 
muvaffak oldun. Bu sefer de mu • 
vaffak olacağında hiç şüphem 
yok. 

- Bugünlerde kendime karşı 

büyük bir itimatsızlığım var T om .. 
Cidden muvaffak olamıyacağım
dan korkuyorum .. 

- Sana daha işi söylemedim 
ki.. 

- Söyle söyleme .. llk defo yap
mak mecburiyetinde kalacağmn 
bir ir olmadfl'r ~in mahiyetini 

sormrya hile lüzum görmiyorum .. 
-Anlatayım mi?. 
- Hay;r lüzumu yok •. 
- Gelmiyecek misin?. 
- Daha kat'i kararrmı verme -

dim. 
- O halde mesele yok demek • 

tir. Şimdiden teşekkür edebilirim. 
Oda da yalnızlardı, karşı kar -

§ıya oturmuşlar Nadejda yere, 
Tom Nadejdaya bakıyordu .. 

kadındı •. 
Neden sonra, yerde mıhlan• 

mıf gibi duran gözlerini kaldırdı. 
Tomun yüzüne baktı. Yalnız bu 
bakış onun kudretine kafi bir mi· 
sal olabilirdi: 
alacağını konuıalım .. 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar NikoJa zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadrm yapmı§
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Ka{
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı - Nereye gideceğiz ve ne ala· 

.. kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
cagım .. 

_ Nereye gideceğimi isminde bir gençle çalıııyor. Bu genç, 
sorma, Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 

ne alacağını konu§alım.. intikam almak üzere Istanbuldan Tif-
- Konuşalım.. lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır-
- Ne istiyorsun?. ,. mak ve AH babayı ele vermek için ter-
- Bilmem ki.. İşin m:ıhiyetini tibat alıyor. 

bilmiyorum .. Sen teklif et.. işine- Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-
tersburga getirmişlerdir. Ali baba u

hemmiyetini verecek rakamdan rayın zindanlarında iıkence görüyor. 
da anlamak kabil olur. Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -

- Evvela (30) İngiliz; iş olup rm gözdesile beraber yaıamaktadır. 
bittikten sonra da ( 40) Ali baba bu sırada zındana girip 

Nadejda dudaklarını büktü: çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya-
kalandı. Ve mülbim (Petroviç) Sivas

- Eski işler kadar mühim ol • tapol sahillerinde donanmanın başma 
masa gerek.. geçerek ikinci bir Ştanka oldu. 

- (70) temi anladın?. 
-Tabii .. 
- Tek lifim daha yetnıİ§ değil.. 

Bu i~i y3parken küçük bir meıele 

daha var, onu da halledersen bir 
(40) daha ahbilirsin .. 

- Pekala .. Yarın mı gidiyoruz? 
- Evet, yarın saat dokuz buçuk 

ta seni gelip alacağrm .. 
- Hay hay, beklerim.. Madam 

izin verdi değil mi?. 
-Evet .. Merak etme .. 

(Deva.mı VU) 
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Akşam Postası 
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Rüıtem, o gün Safiyeyi avut· 

mak suretiyle büyük bir tehlike • 
nin önüne geçmitti. 

Fatma Ruı memurlarının arat -
tırmasında yakayı kurtardıktan 

sonra, mahzenden çıkarılarak oda. 
sına götürüldü .. 

Aradan iki gün geçmit ti. Rüs -
tem sözünde duruyordu. Geceleri 
f ıraat buldukça Safi yenin odasına 
uğrıyor, çerkes dilberini bir müd -
det sevip oktadıktan sonra, tekrar 
odasına dönüyordu. 

Rüstem bu vaziyete istemiyerek 
düştüğü için, Safiyeyi daha fazla 
avutmağa imkan yoktu. 

Safiye, Rüstemi çılgıncasına 

sevdiği h:ılde, Rüstemin genç kı -
za karşı ufak bir temayülü bile 
yoktu. Zahiren sever gibi görünü· 
yor, fakat içinden Safiyeye dit bi· 
liyordu. 

R:.iıtem bir gece meseleyi Beki
rof a açmak istemiş ve: 

- Bu kızın elinden bizim•yaka
mı:zı kurtar! 
Dt-meğe karar vermitti. 

Bu genç ve güzel kadının yapa - Sahibi: HASAN RASiM 
mıyacağı bir iş olamazdı. Yeter 

Fak at, delikanlı hiddetinden 
kendi kendini yiyor ve meseleyi 
Bekirofa açmanın büyük bir ted • 
birsizlik olacağını da düşünüyor • 
du 

Netriyat müdürü M. Gayur 
ki istesin .. Onun gözlerine gözleri-

Basıldığı yer: (VA.KIT) Mntbanııı 

isim . • • 

ni diken, tenine teni temas eden 111!!5-

biri, onun tesirinden kendisini kur ------------
taramazdı.. HABER gazetesi 

Açılmıyan ağızları bülbül gibi El yazısı tahlil kuponu 
söyletecek ve gizli hakikatleri or-
taya döktürecek kadar kudretli 

Zira Rüıtem, Safiyeyi bir ge -ı 
ce ihmal edecek olursa, yeni bir 
ihanetle karıılatacağını biliyor • 
du. 

Rüstem, bu karıtık ve tehlikeli 
v:ıziyetten nasıl kurtulacaktı?. 

Safiyeyi biraz olsun ıevebilsey -
di, onu uzun müddet oyalıyaca -
ğından emindi. Fakat, Fatma ıi
bi etıiz bir güzel ıevıiliıi varken, 
bir kaç defa efendiıinin koynuna 
girip çıkmıı olan Safiyeyi n·llıl 
sevebilirdi?. 

Rüıtem vaziyeti muhakeme e • 
derken, beyninden timıek ıür'ati -
le geçen bir fikir, delikanlıda yeni 
bir ümit uyandırdı .. 

- Acaba Safiyeyi kolyaca öl
dürebilir miyim? 

Bu ıuali kendi kendine bir kaç 
defa tekrsrladı .. 

Rüıtem, lıtanbulda bir çok 
kimselerle kavga, dövüı yapmıı. 

Çapkınlık aleminde az çok tanın
mıı hatari bir gençti. Fakat, o gÜ• 
ne kadar kimseye ne silah çekmif, 
ne de tab3nca atmıftı .. 

Kendisini çıldıraııya ıeven bir 
ıenç kızı öldürmek kolay bir it 
deiildi. 

Kolay değildi amma, tehlike 
de gittikçe büyüyor ve ikiıinin de 
yakalanmak ihtimali günler g~ -
tikçe kuvvetleniyordu .. 

Rüstem Rusyaya kadar gelerek 
prens Mih:ıilofun tatosundan ça • 
rın gözdeıini kaçırdıktan ıonra, 

bir yatak cariyeıi için hayatını 
tehlikeye koyamazdı .. 

Yumruklarını sıkarak son ka -
rarmı verdi: 

- Safiyeyi öldüreceğim .. 
Ve koridord:ı dolaşırken, ya • 

va§ ya vat mırıldandı: 
- Öldüreceğim, hem de bu ge· 

ce ..• 

• • • 
Rüstem, Safiyenin odaaına in -

diği zaman, Bekirof dıtarıdan yeni 
gelmitti. 

Bekirof o gece Rüstemle bera • 
her yemek yiyecekti .• Utaklardan 
birine: 

- Rüıtem Bey gelmedi mi?. 
Diye sordu .. 
Ut:!k: 
- Görmedim .. Gidip bakayım .. 
Dedi.. Evde araıtırdı •• Hizmet• 

çilerden biri: 
- Biraz evvel burada idi.. 
Diye cevap verdi.. 

Bekirof, F atmanın çara ait bir 
k12 olduğunu anlıyacak olursa, 
itin tekli değişecek. Belki de F at
mayı elden kaçıracaktı. 

---~ 

Ge~en kısımların huUisası 

Edip Bey isminde bir genç, Fatih 
Efendi ismindeki Arap bir falcıya gi
diyor. Bu adam, kendisine, babasının 
katili olduğunu haber verdikten son
ra, daha müthiş bir §f'Y söylüyor: 

"Tarihteki meşhur Kral Ödipin 
felaketine uğrıyacaksm !" 

Edip, eve mahzun mahzun döner
ken, Aliyt isminde bir ahbabına rast
lıyor. 

Kadın, elini uzattı: 
- Anlaşılıyor .. Fazla rahatsız 

etmiyeyim.. Başka sefer birle· 
şiriz, gezeriz •. Maamafih, bir ke
re daha teklif edeyim.. Haydi, 
gel .. Bfaim eve gidelim .. Ben seni 
dnvet ediyorum .• 

- y,.jfa.fıi kabil değil.. 

' 

Tefrika no. 4 
16. 5. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
nakt1i (Va-rto) 

Sesi, fecileşmişti. Hatta, kendi 
de tesir altında kaldı .. 

- Öyleyse, n.c diyeyim?. Pek 
müteessir oldum., 

-Ben de .. 
Ayrıldılar .. 
Edip, evine yaklaşmıştı. Başını 

iğip yürüdü .. 
Elli metre kadar gittikten son -

ra geri baktı: 
"- Şu k:ıdmla beraber yemek 

yeseydim ve bu akşam eğlensey -
dim daha iyi ederim.. Anneme 
telefonla haber vermek meseleyi 
hallederdi .. Keşke davetini kabul 
etseydim .. Ne demeğe reddettim? 

Fakat, gözleriyle, Aliyeyi ara
dı .• 

Genç kadın, kaybolmuftu. 

Edibin annesi Servet Hamme • 
fendi, oğlunun avdetini dört gözle 
bekliyordu. 

Zira, evvela avdet saati geçmi§
ti. Sonra, Edibin falcıya gittiğini 
biliyordu. &kalım ne söylemiıti?. 
Meraktaydı .. 

Fal, büyü, sihir meseleleri bir 
çok kadınlar gibi, onu da pek ali· 
kadar ederdi. Lakin, bizzat bu gi· 
bi adamlara b:ıt vurarak kaderini 
sormağı bir nevi hoppalık, çocuk • 
luk sayardı. içtimai mevkii, ciddi
yeti ve yaıiyle bunu gayri müte -
nasip bulurdu. 

Hem, kadınc:ığız, falcılara inan 
makla beraber, onlardan korkar
dı da .. Fena bir tey haber vermele
rinden, böylelikle, hayatı uhir et
melerinden ürkerdi .. 

Nitekim, Edibin pek küçüklü -
ğünde Göztepede, Çifteha.vuz b
rafları~da, arabıtlariyle Rezerl«rr· 

ken, bir çinıene kadını, onlara, 
buraya, yakında taıındıklarını, 
deniz yolundan ıeldiklerini, bat -
)arından sıkıntı ıeçeceğini söyle -
memif miydi? Filhakika, kocası -
nın ömrü hakkında "uzundur!,, 
demit ti ama, belki de bunu neza• 
keten böyle haber vermitti ! .• 

Bir adama: 
"- Sen yakında öleceksin!.. 

diye haber verilmez a .. 
Çingene falcının diğer söyledik

leri doğru çıkmııtı. Sahiden de , 
deniz yoliyle lıtanbula yakında 
gelmitlerdi. Minimini [dipçik kut
pahzma yakalanmııtı .. 

Demek ki, falcı biLmitti.. Hem, 
bu, laa1ettayin bir çinıene kadmı 
idi. Fatih Efendi iıe, methur mu, 
methurdu .. 

Oıman Bey gibi kellifelli bir 
tüccar ona inandıktan ve ıidip ta
liine baktırmaıını Edibe aıkı ııkı • 
ya t"ıvıiye ettikten sonra .. 

Acaba ne demiıti?. Bütün gün 

Utak Rüstemi bulamaınıtl1• ~ 
Bekirof sofrada beklerken, Jt .

0 
tem bu muhteşem konağın ıell11• 
katınd3, Safiyenin odaıında elle~ 
ni kana boyıyarak tekrar yuk•r• 
ya çıkmıttı. ~ 

Fatma o gece bat ağrısınd 
mustaripti. Y at:ığında yatıyord~, 
Rüıteım odasına gelirken, ıof• . 
kendisini arayan utakla kartılJI 
tı: 1 

- Efendi ıizi yemeğe beklif0 

b . ' eyım... .t 
Rüstem asık bir çehreyle ce" 

verdi: ~ 
- Bu gece rahatsızım .. Ye111 

yemeden yatacağım.. J, 
u,ak dudağını bükerek .yr 

dı .. . ..... ; 
Rüıtem, odaıına girer ııw· 

elbisesini deiittirmitti. ~ 
Fatma yatağında dalgın d,J 

yatıyordu .. 
Rüstem kendi kendine: Jıi 

- İyi ki uyuyor •. Halimden 
ki bir ıey sezecekti.. ; 

Diye söylendi .. Ellerini yıkl 
Dizleri titriyor, yüzü ve göıl,ıı 
nin içi alet içinde yanıyordu. ·.,I 

Y aptıiına biraz ıonra pİf~. ~ 
olan delikanlının içine bir t"P 
girmitti: 

Acaba öldü mü? t 
Rüıtem, çerkes kızını iple bO 

muıtu.: ~e~ 
Safıye odasında oturıır ,~ 

Rüıtem birdenbire kapıyı ~ç':ıjf 
boynuna kement atmıı ve bır d' 
le ağzını kapatmıf, öteki elifle 
ipi çekmitti.. JiO 

Safiye baiırmağa ve lı"-' 
müdafaa etmeğe imkan ve . fı; 
bulamadan yere devri1mitl1• /_ 

tem bundan sonra ipi tekrar iJ 
kızın boynundan çıkarını§ ..,eti 
di beline sararak, Safiyeyi y• 
na yatırmıftı. ,İ 

İşte tam bu sırada Safif J 
yüzünden şiddetli bir kan akıl' 1 
batlamıt ve Rüstem in elleri "~' 
bisesinin bir kısmı kırmızı Je 
lerle boyanmıttı. ( 

Rüstem Safiyenin odasınd•ı;, 
karken yatakta hafif bir depre 
gödrdüğünü hatırlıyarak: 

- Ya ölmediyse? .. 
Diye dütünüyordu.. J 
Madem ki, kendini ele ~e / 

istiyen Safiyeyi öldürmeie 1' 
vermi9ti .• 

(Devaııu fJfl 

zihnini bu mesele i11al etnıit~~ ( 
"- Her halde oğlanın ı,. .. i 

çıkhr. İyi ıeyler ıöylemif, ll'iJt (f 
bel gelinim hakkında malOllld/ 
mittir! .. -diye düıürıüyor ~ 
Acaba, gelinim kim oI:ıca1'1"11~ 
iyi muamele ederim.. KaY~1,rf 
yapmam .. Ah, Edibin çoC" 
oktamak bana nasip olıa .. ıı b'tı" 

M 'lamafih, hiç te ya~ını Geri 
almıt bir kadın değiJdı.. rrıe ~ 
ıaçları çok kırlatmıttı; h• ~1,i 
ajırlık gelmitti; yeni nıod• ~' ~ 
çekinerek adeta elli yat1?1"' 
hanımefendi gibi giyin' 4' 
Halbuki, kırk ikisinde ancal'if
dı .• Yüzünde ıaçlariyle ~~ ~ tı' 
ıiyle tezat letkil eden ve 111~, 
kanlar için onu olduğund'11 _ .. d .. u,rv 
ha genç ve sevimli ıo• 
taravet vard~ ~I 
"-Kaynanalık yapnı•ll'·~ı 

bin çocuk'arını oktaıal11···•1 .,d 
ri, inıandl. bir tebeuüın ııY' 
dı. • _ .... ı .ti 

(I>e'-v-
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Yazlık kostümlerinizi 
... Sümer Bank 
..ı' 

Hereke ve F esane 
Fabrikalarının 

Halis yün, sağlam ve güzel 
kumaşlarından ısmarlayınız 

J, 
2 

25~·27~ 
30~·34~ 

Liradan 
başlar 

Liraya 

kadar 
En iyi malzeme kulJanmak, iki prova 
yapmak ve beğendirmek şartile usta 
bir makastar tarafından dikilecektir. 

YffTli Mallar Pazarı . -. . .. 
lstanbul : Bahçekapı 
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7 -
Radyo/in Diş 

, Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diş! 

ı .. .. .. "'u. Çun d• C\' ~C' tem\Zı 
h e'1 en . 

\\ ll'\ni er~ J •0· sıerır. 
"ıe 'to · \et ~ 

Çc'nren\n ~ • • zati\ dı~ 
be-y~'L '\C 

Ditlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin etasınr ve güzelliğin 
ıırrını bilmiyorlar demektir. 

Ditlerinizin güzel olmaıını iıtiyoraanız ıabah ve aktam günde 
iki defa muntazaman RADYOLlN ile fırçalayınız. 

Cildinizi yalnız 
zulmaz. 

Bey ıabunlarile yıkayınız cildiniz bo • 

ÇAPA r·MARKA 
' 

latanbul ikinci icra mcmurlu· 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmeıi 
muka1 rer bulunan ve tamamını 
yeminli e1,Ji vukuf tarafından 

16310 on altı hin üç yüz on lira kıy 
met taktir otuııan Galata Keman· 
keş kara Mustafa pa§a mahalle
sinde Topçular sokağında eıki 22 
yeni 22· 1 22 numaralarla murak· 
kam ma oda bir bap dükkanın ta· 
mamı 12 hisse itibarile 3 hissesi a· 

.-4. 

·~ 

,• 

~AR~· 

Sah lep 
ve 

Baharatı . 
yenı 

aoıbalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 
Kuruştur 

iBER. 

çık arttırmaya vazedilmi§ olup 16· 
6·934 tarihine müsad if cumartesi 

Ecl. p BEY KOLOWYAL~AI 
90 DERECE 

günü saat 14 den 16 kadar daire. dir. Limon çiçeklerinden yapılmıf sıhhi sinir kolonya.11dır. Losyonla· 
mizde birinci açık arttırması icra rı mükemmeldir. Depoıu: Eminöni~ Necip Bey 
kılınacnktır. Arttırma bedeli ıkıy· 

meti muhamminenin o/o de 75 §İnil••--- ... Zeiss !kon filmi -4 
bulduğu taktirde mezkOr gayri r 

Aldığınız fotoğrafların daha berrak 
ve daha net olmasını temin eder. BOtUn 
fotoğraf rnalzcmcsi satan mücaseıelcrde 
bu'unur. Makineniz için menf aatinic 
icabı olarak bir Zeiss ikon filmi 
isteyiniz. Eğer daima alıperiı ettiğiniz 
mağanda Zelss ikon bulama:ı:aanıı 
lstanbulda Dilıizz.ıdc han No. 24 • 27 

menkul hisaeıi mütterisi uhteaine 

ihale olunacaktır, Aksi halde ıor 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere t-7-934 tarihine tesadüf 
eden Pazar günü saat 14 den 16 
kadar ke2a dairemizde yapılacak 
olan ?kinci n~rk ftrttırmaaında da· 
hi arttırma becldi muhammin kıy· 
metin 're de 75 ~ini bulmadığı tak
dirde saht 2280 numaralı kanun 

ahkamına tevfikan geri bırakı' 
caktır. Arttırmaya ittirak etmek 
iıtiyenlerin mezkur gayri menku· 
lün kıymeti muhammeneıinin % 
de yedi buçuğu niıbctinde pey ak 
çeıi veya Milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil bulunmalarr 
lazımdır. Haklan tapu sicillerile 
aabit olmıyan ipotekli alacaklılar
la, diğer alakadarların, irtifı~. 
hakkı aahlpitrinin bu haklarını ve 
huıusile faiz ve maaarifata dair 

de Jak Rotenberg e müracaat cdiniı. Size en yakan sahcıyı 
gösterecektir. Telefon 23769 

olan iddialarını tarihi ilandan İ ' 

haren yimıj gün zarfında evrakı 

müspiteleri!e birlikte dairemize 
bildirmeleri lı\ıı.ımdır. Aksi taktir· 
d~ hr.~1arr tapu &!cillerile sabit .,: · 

mıyanlar satıı bedelinin paylat· 
maaından hariç kalırlar. Mütera· 
kim vergi, vakıf icaresi.tanzifiye ve 
tenviriyC'.IPn mütevellit belediye 
rüıumu .nü;teriye aittir. 

Daha fazla malumat almak iıti· 

yenlerin herkesin görebilmcıi için 
18-5-934 tarihinden itibaren 
dairemizde açık bulundurulacak 
olnn arttırma ıartnamesile 933-
11 O numaralı dosyasına müracaat· 

la mezkur dosya derununda 
mevcut ve mahalli mezkurun ev
saf ve meıaha ve ıct.;resini havi 
vaziyet ve taktiri kıymet raporunu 
görüp anlıyabilecekleri ilan olu-
nur. 

~ 
ıu·· rk· d Yapıldıg~ ı Halde "Avrupa mam!1litıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli lt ı ye e podra, krem, lavanta ve kolonyalarına aldanmayınız: 
''lİ}e . s f ve Tabı."ı mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve 1Uh veren halis limon çiçeği HASAN 
'il SIZ a kolo~yasına, HASAN lavar. tu ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASAN 
~~:"!-e ve diş macunu ve sularını, HASAN çıçek ve gül su/arile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sa bununu 

eriten istimal ediniz. 



Matmazel Zarolıi 
7 ii.rklii.ğe lıakaret 
tölımetigle tevkif 

edildi 

/{agserifabrikasının 
kü.şadında Başvekil. 
oeküler ve S ovget 
/ıegeti bulanacak 
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Çocuk 

imam Yalıya lbnissııudutı 
sallı şartlarını kabul et· 
filinden lıarp filen darda 

Şam, 15 (H1U111i) - Kral Jb
niuuut aulh müzakelerine hafla• 
mak üzere bütün Y eınende muha• 
aemabn durdurulmasını emret• 
miftir. 

ltmiuuut ile imam Y aliya ara• 
undaki muhabereler neticesinde 
imam Y abya evvelce yakaladilt 
ldrieileri teslim ebniye, münaziuD 
fih dailık araziyi tahliye etmeyi 
ve eıir aldığı Hicazblan iade et• 
meyi kabul ebnittir. Bunun üse
rine harp durmuttur. Gelen haber
lere söre Hicu hiikGmeti Hude1· 
dede kunetli Wr nüfuz teıiı et• 
mittir. Şehirde aUkGn yerine sel• 
mittir. 

Diğer taraftan Kudüs müftiai• 
nin riyuetinde Hicaza aulll 
tavauutlan için siden heyet Ka
düae dömniiftür. Irakta da hudat 
kabilelerinin hareketine mini ola-ı 
cak teclbirı.. almmıftr. 

Bulgari standa 
vaziyet 


