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r;akya kOmitası ve Rodna Biı· adam karısını kıtır 
Zaştita reisleri İş başında k_ıtır keserek öldürd~ . 

h lzmırde de sabıkalı Mustafa metresını 

fSUfgar mukadderatını ele almış olan Kaıaba, 21 (~=~i~in~:D ::~~~mindeGiritli, ıenç 
&,, ricalin iş başına geçince eski zih- :~::~::.::!i~:;::y::;~:.:r g~~~ ~:~:.~: ;~:::.-:~ ~.:n~:::il::~~ 

• J boğazından kesti. dettenberi metres hayatı yaf amak 

'fllljefi bıraktıklarını ümit eueriz ıin::~!:!~~::~::r~ir':~ha::·o: ::.:~:·:.~~n7ı.~:::ü:!.:0::~;:,,:~ 
ı 

~llekil Paşayı Sofya seyahatinden avdette, Varnadan alan "YAVUZ,, zırhlımız 
t"° ~ Ya,22 (Husuıi) - Yeni Bul- Sof yayı ziyareti esnasında yenile- tü beye hitaben bir iki açık mek
~ lbineıi hakkında dün verdi- nen dostluk mu:ıhedeıi münasebe- tup ne§redilmiştir. Bu mektuplar· 
~~alunıata şunları da ilave tiyle yazdığı bir makalede "Tür- da ezcümle şunlar vardı: 

b •rn: kiye ile dost o~ak bize ne siyasi1 
0Uıün'-· k b. d ı· d h. b" f d "Bizim diplomatlarımızın size l l{\İ a ıne e ma ıye na • ve ne de iktısa i ıç 11" ay a te-

~ • o :C~ G. T~dorof "Zvel?ö,. min edemez. Harici siyasetimizi söyliyemediklerini biz size açıkça 
~ ~- . ı ıda. f urJCıye aleyhın ıt!are edenff!rin bunu anlıyamadı- ı ı>Url ;,..c:ti ıu.. Dulsa.rict"n•rı J o .. tluğu 
~•t Ylı neırıyat yapmı§tır. _B~I- ı ğına hayret ediyoruz.,, diyordu. , nu istiyorsanız evvela gaspettiii • 

İsmet pa!a hazretlerının Gene ayni mecmuada Tevfik Rüş- l niz Trakyayı iade etmelisiniz. Bu-

l 
nu yapmadığınız takdirde aramız-

ıı kara da ki ticaret he- ( Dovam> 2 inci say>fam»dad><) 

'1 t• t b l d.. d.. Metr Salem 
ı e ı s an u a on u 
~ - - -· . 
~ eyet T eofil Gotye vapurunda bir 
~afet verdikten sonra Fransaya 

hareket ediyor 

Rüşvet verme ustasının 
muhakemesine bu günler
!1-e başlanması muhtemel 

turmaktadır. hmail Kulanın Una ve birbirlerinden ayrı olarak yaıa 
ki mahallesinden olup Kürkçü o- mağa başlamıılardı. 
ğullarındandır. Bu aynlık günlerinden birinde, 

lsmailin 24 yaşlarında güzelce Fahriye Hanım Mustafa ile kavga 
Fatma namında bir karısı ve iki etmit ve Mustafa bir gazöz ıiteai
yaıında bir de çocuğu vardır. Son le genç kadını baıından yarala· 
günlerde hmail, karısı F atmanın mıştı. O günden sonra da araları 
ayni mahallede oturan tabak Meh bir türlü düzelmemitti. 
met Efendi isminde birisi ile sıkı Bu vak'adan sonra Muıtafa Ö· 

münasebette bulunduğundan §ÜP- tede beride Fahriye Hanımı öldü
helenmektedir. Facianın bundan receğini, onu başkaıına mal etmi· 
sonraki kısmını katil ıöyle anlatı- yeceğini söylemekte idi. 
yor: Fahriye Hanım, dün ıabah saat 

- Dün eve geldim. Fatmayı sekizde komıularmdan Emine Ha 
evde bulamadım. aten Tabak Meh nnnın evine sabah çayma gitmit
metle konuştuğundan şüpheleni- tir. 
yordum. Tabak Mehmedin evını Fahriye Hanımın bu eve •irdi· 
tarassuda aldım. F atmanın bura- ğini gören Mavroko Muataf a ar· 
dan çıktığını gördüm. Eve geldi. kasını takip etmit ve bir müddet 

.Aramızda ağız kavgaSl başladı. evin civarında dolaıtıktan ıonra 
Fatma ayrılmamızı söyledi. Na- kapıyı açarak içeri girmiştir. Si
musumu berbat ettiği için çok kız- garasını yakmakta olan Fahriye 
dmı. Cebimdeki uf ak bağ bıçağım Hanım birdenbire ne olduğunu 

la üzerine yürüdüm. Bir kaç yerin- şqırını§, Mustafanın maksadını, 
den yaralandı. Kaçmak isterken kendiıini takip ettiğini anlayınca 
kapı arkasında tekrar yakaladım feryat etmittir. 
ve boğazını keserek öldürdüm, Emine Hanım, Mustaf anın önü. 
kapıyı bağlıyarak savuştum. ne geçerek mani olmak iıtemitıe 

lzmir, 22 (Hususi) - Dün Eş- de azılı belinden çıkardığı kama
refpaşada bir sabıkalı kıskançlık yı var kuvvetile eıki metresinin 
saikaaile metresi olan genç bir ka kalbine saplamıtlır. Kadm: 
dmı kalbinden vurarak öldürdü. (Devamı İkincide) 

Şerif Hüseyinle Suud 
oğlunun araları açıldı 

~rada bulunan Marsilyah 
' du h · · d · \y n §e rımıze av et etmış 

Heyet reisi bilhassa Ankarada 
kendilerine karşı yapılan büyük 
misa~irperverlikten şükranla bah . 
setmış ve Türkiye Cümhuriyetinin 
on yıl zarfında gösterdiği terakki· 
ye kartı hayranlığını söylemittir. 

Ankara, 23 (Hususi) - Rüıvet 

vermiye teşebbüs hadisesi etrafın
daki hazırhk tahkikatı bugünler· 

d~ i~mal edilecektir. Cumarte~i Hüseyinin Arap padişahlıgıv iddiasına 
gununden sonra dosyanın tahkı-

kat hakimliğine verilmesi muhte- karşı Suud lngiliz komiserinden 
meldir. Maznunların muhakemesi- temı·nat 

' 'la 1 ' "ada stanbul Ticaret Oda 
~~ ~~fından verilen ziyafette ha-
a lınrrauıtur. ne e11. az on gün sonra baılanacak- İstedi 
\ ı: •tbah saat onda belediye

~"' 'rıbuı tüccarları ve ticaret o· 
ı, t~k-
~:."'~ lnile bir toplantı yapılmış 
~~ kabil ticaretin inkişafı için 
\ı ttler nezdinde te§ebbüsler 

Heyet, bugün saat 13,15 te bi
zim Ticaret Odası erkaniJe bazı 
tanınmış tüccarlara Teofil Gotye 
vapurunda bir öğle Yemeği vere -
cek ve bu aktam Marıilyaya müte
veccihen hareket edecektir. r "'•••na karar verilmiıtir. 

iitün ve 
alınacak 

içki üzerine 
• • 

yenı vergı 
~ ----~---

~i/~ni verginin iki milyon lira kadar 
Varidat temin edeceği tahmin 

tır. 

Metr Sal emin oğlu M. Raf ael 
buraya geldi. BabEJıımın işlerini 
takip edecektir. M. Rafael babası 
ile görüşmek istemişse de müsaa
de edilmemiştir. Yalnız müddei u
mumiliğin kontrolünden geçen tez 
kerelerle muhabere etmişlerdir. 
M. Raf ael dedi ki: 

- Babamın bu vaziyeti bütün 
aile efradını yeise düşürmüştür. 

Paristen buraya nasıl geldiğimi bi 
!emiyorum. Zihnim peritan söyli
yecek bir şeyim de yok. 

Rusya 
~tı~ olunmaktadır Akvam cemiyetine girme- ~ 
~İl~~·· 23 (Hususi ) - Hüku- salla layihalar matbaada teksir e- si için Fransanın teşebbü 

~1)~,1' k rra~dafaa bütçemizin dilerek encümen azalarına dağıtı- se giriştiği söyleniyor Suudtlerin saltanat rakip&e· 
>~ili arar, dolayısile hazırla- lacaktır. Layfoaların Hazirandan Cenevre, 22 (A.A) _ Sovyet- rinden Yemen imamı Yahya 
~ ~e:ı~rgi layihalarını parça evvel ~anun~yet ke~.bet~e~ine ıay !erin akvanı cemiyeti azalığma Süut oğlu İngilizlerle anlata -

~·•tt t~:~. ~~vketmetkedir. La- ret edı)ecektır •. Bugu~ hukumet ta- ~a~z~tliği Fransa tarafından ile- rak onlarla D:ıreyn muahedesini 
•c:j 1 ıne encümenlerde rafından mcclıse ~er~len ve muh- rı ~urulıncktedir. intihap için rey- imzaladıktan ıonra vaziyetini Şe-

eıı ba!lanacaktır. Bu mak- .( Devamı 2 ıncı sayfada) lerın ıülüıanı ekseriyeti lazımdır. rif Hüıeyine bildirdi onu da müt-. , 

tefiklere yardım için davet etti. 
Bu aırada Şerif Hüıeyin, lngi • 

!izlerle müz3kerelerini bitinnemit 
bulunuyordu. 

Süut oğlunun ondan evvel mua
hedeyi imzalamaıı, Hüseyni ıü· 
ratle harekete ıevketti. Çünkü, i
şi geciktirecek oluna, Arap rei .. 
liğinin, Arap birliği paditahhğı • 
run Süut oğluna geçmesinden kor• 
kuyordu. 

Bu saikle İngilizlerle gizli bir 
muahedeyi süratle imzaladı ve 4 
ay sonra Osmanlı devletine kartı 
isyan ettiğini ilan etti. Onun dört 
ay gecikmesinin sebebi, oğlu Fay
salın (Bilahare Irak kralı olan 
Faysal) o sırada Şamda bulunma• 
11 idi. Şerif Hüseyin, oğlunu kur • 
tarmak için, Cemal pqaya bir 
mektup gönderdi. Bu mektupta, 
Hicazdan bir fırka asker teıkil e
derek Süveyş kanalına kartı ıev • 
kedeceğini söyledi, Faysalın 1Ju it 
le metrul olmak üzere gönderilme 
ıini rica etti. 



2 HABER - Ak,am Postası 

Müteahhit Hacı Ahmet ağayı nasıl 
kafese koyabildiler? 

300 lira kadar bir kar edeceğini zanneden adamcağız 
hemen 90 lirayı teslim etmişti ..• 

Diya.rbekir, (Hususi) - Geçen J 
gün burada görülmemiş bir tavcı
lık vak'aaı olmuş ve yol müteah -
hitliği yapan Ahmet ağa isminde 
bir müleJ.hhit üç tavcı tarafından 
dolandırılmııtrr. Vak'a fÖylc ce • 
reyan etmittir: 

İstanbullu İhsan ile Batumlu Hn 
ıan ve Ankarada fırıncılık yap -
mıf olan İbrahim isminde üç kişi 
geçenlerde buraya gelmiıler ve 
müteahhit Hacı Ahmet ağayı göz
lerine kestirerek kendisini dolan • 
dırmak için tertibat almışlardır. 

r ramvay Şirketiyle 
konuşuluyor 

Ankara, 23 (Hususi) - lstan· 
bul tramvay ıirketi mümeasillerile 
bir müddettenberi yapılmakta o • 
lan müz:ıkereler çok müsait bir 
şekle gelmiş ve şirket ·mümessille
ri şirketin fazla olarak aldığı 1 
mi'yon 500.000 Jirayı vermeyi, ta· 
lebcye ve zabitana tenzilat yap · 
mn 1 teklif etmitlerdir. 

Vekalet bu p:ırayı az bulduğu 
için kabul etmemiştir. Müzakere -
lerc defam ediliyor. 

Matbuat müdürlüğü 
Ankara, 23 (Hususi) - Bütçe 

encümeni Matbuat umum müdür • 
lüğU te kilatın:.ı dair kanun layiha· 
sının mUzakeresini bitirmiıtir. 

Encümen, turizm i~lerinin mat· 
buatla altıknsı olmadığı mülaha • 
zasiyle müdürlUkçe murakabesini 
layihadan çık3rmı§hr. Güzel san -
ntlarıı mUteallik işlerin maarif ve
kaletivle mü~tereken mürakabesi 
lcnbul diLttılştir. istihbarat, neş • 
riy~t ve propaganda servislerinin 
tanzim ve idareııi hakkında bir 
nizamnamenin hazırlanması sala· 
hiyeti vekalete verilmiştir. Layi -
hanın diğer m ddeleri aynen kn • 
bul edilmiştir. 

Kanun mucibince matbuat u .. 
mum müdürlüğü kadrosunda 500 
liralık bir umum müdür, 400 lira· 
lık bir başmüşavir, 300 liralık bi
rinci sınıf dört müpvir, 250 lira 
ücretli ikinci sınıf üç. mUşavir, 
200.lira Ucretli iki raportör, 150 
lira ücretli iki şef, 30 ve 35 lira 
maaşlı iki ef, 22 §er lira ücretli 
ilti memur, 100 lira ücretli bir 
memur, 20 er lira maa~lı iki ka • 
tip ki, cem'an 20 kişi v:.udır. 

Çekoslovakyada intihap 
Prağ, 23 (A. A.) - Çekoslo • 

vak ajansı bildiriyor: Meb'usan ve 
ayan meclisleri 24 m~yııta topla· 
nar:ık yeni reiaicilmhuru intihap e· 
dcccklerdir. Kanunuesasi muci • 
hince ayni reiıicümhur üst üste iki 
def d n yani on dört seneden faz. 
la müddet için intihap edilemezse 
de Çekoslovakya cümhuriyetinin 
bania\ ohn bugünkü reisicümhur 
M. M tyk kanunu esasinin bu 
madde inden i tiım edilmittir. 

MUtarUnileyh tekrar reiıicüm
hur intihap edilecektir. Bu mUna .. 

scbetl Cekoslovak milleti reisine 
kar~ı obn merbutiyetini izhar için 
~ ~ayısta şenlikler yapacaktıT. 

• 

Bir gün hacı Ahmet ağ:ı yolda 
yürürken bunlardan birisi kendisi-

ne yaklaıarak kuyumcu diikk nı· 

nın nerede olduğunu ıormuı. Ha
rine yabancı adam o istikamette 

er Ahmet ağanın tarif etmesi üze· 
yürümeye ba~lamqtır. 

Bu esnada Hacının yanına di -
ğer biri yaklaşarak bu adamda 

500 lira kıymetinde bir çift küpe 
olduğunu söyliyerek bunu kendi • 

sinden ucuzca satın almasını ağa • 
ya tavsiye etmiş ve önünde yürü • 

Merkez bankası 
kanununda tadilat 

Ankara, 23 (Hususi) - Mec
lise Merkez bankası kanunu~un 
sekizinci maddesine atağıdaki fık 
ranın ili vesine dair bir layiha ıel· 
miştir. 

"1 ve 2 numaralı ibarelerde 
mezkiır tedİY.at bankaca derhal 
hazine borcuna mahsup edileceği 
gibi maliye vekaletinin talebi üze
rine mahsubu cihetine gidilmiye -
rek 1\u mebaliğ ile bankaca 34 n
cü maddenin betinci fıkrasında 
yazılı Yaaıfları haiz bulunmak 
yüzde be§ veya daha fazla geliri 
olmak üzere vekaleti müıarüniley 
hanın tesbit edeceği tahvilat satın 
alınıp 6 ncı maddenin iki numara• 
1ı ibaresinde zikredilen k:uıılık 

esham ve tahvilat mevcuduna ili.
ve edilecektir.:o 

Sofyada tayinler 
Sofya, ·23 (A. A.) - Askeri 

harp tarihi encümeni reisi ve eski 
umumi erkanıhatbiye reisi mua -
vini ceneral Görgiyef umumi er .. 
kanıharbiye reisliğine ve ikinci a· 
lay kumandanı cenera\ Çanef gar 
nizonu kumandanlığına tayin e • 
dilmiılerdir. Kral bu tayinler h:ık 
kında emirnameleri imzalamıttır. 

Dahili istikraz 
Ankara, 23 (Hususi) - Sıvas 

Erzurum demiryolu inşa:ıtına tah
sis edilmek üzere yilzde beş faizli 
bir dahili iıtikraz aktedilmesi dü· 
ünülüyor .. Bu istikraz iki milyon 

liralık olacak ve iki ıseJ?.ede bir it
fa edilecektir. 

Iran Şahı 
Ankara, 23 (Hususi) - İran 

Şahının memleketimizi ziyareti 
münasebetiyle hazırlıklara devam 
ediliyor. Kendileri haziranın on 
altısınd:ı Ankarada bulunacak ve 
maiyetlerinde otuz iki kiti buluna
caktır. 

Liseler kapatılmıyor 
Ankara, 23 (Hususi) - Dün 

C. H. F. meclis grupunda son ıe· 
nelerde açılan lise ve ortamektep· 
lcrin kapatılmaması kararlatlırıl• 
mıştır. 

Bundan başka Cebelibereket 
meb'usu Hasan Baari beyin güm • 
rük kaçakçılığının men'i hakkın • 
da yapılan takyidatın şimdiye ka
dar verdiği neticeler hakkında 
ısorduğu suale vekil bey cevap ver· 
mİ§.tİr • 

yeni çağırmıttır. Elinde bulunan 
500 lira kıymetindeki küpeleri u .. 
cuzca satmak istiyen ad:ım geri 
dönmüt ve ne istediklerini sorduk 
tan sonra cebinde bir kadife mah· 
faza İçinde pırıl pırıl duran iri pır 
lantah küpeleri göstermiıtir. Bu· 
nun üzerine derh:ıl pazarlık baıla 
mıı, fakat tam bu esnada elmas· 
tan anladığını ıöyliyen baıka bir 
adMn da onlara yaklatarak o da 
bu kelepiri ıatın almıya talip çık· 
mııtır. 

Al aıağı ver yukarı nihayet Ha
cı Ahmet ağa rakiplerini mat ede· 
rek küpeleri 200 liraya ıatın almı
ya muvaffak oluyor, Bet dakika 
içinde 300 lira kadar ehemmiyetli 
bir para kazanan Ahmet ağa der • 
hal cebinde bulunan 90 lirayı veri· 
yor ve mütebakiıini vermek için 
evine kofuyor. Kansında duran 
mütebaki 110 lirayı alıp dııarıya 
çıkıyor. 

Fakat bütün araıtırmalarına 
rağmen sokakta hiç kimseyi bula
mıyor. Bunun üzerine fÜphelene • 
rek küpeleri bir kuyumcuya ıöı -
teriyor. Kuyumcu iyice muayene 
ettikten sonra küpelere yedi bu • 
çuk kurut kıymet biçiyor. Meğer 
bu kelepir küpe camdan değil miy . ., 
mı, .. 

Hacı Ahmet aia derhal zabıta • 
ya müracaat etmit, ve tavcılar 
Mardin yolunda yakalanmıılar • 
dır. 

Sovyetler ve Fransa 
Biri Sosyalistlerin, diğeri de buıju

alığın tam mümesfili olan bu iki dev
let, son zamanlarda anla§mış, Adeta 
müttehit cephe teıkil etmek temayü· 
lünü gösteriyor. İki memleketin mat
buatı yekdiğeri hakkında ıitayi,kir 
makaleler yazmasalar bile, hayırha -
hane sükut ediyorlar. Fransız alimler 
heyeti Moskovayl ziyarete gitmi§tir. 
Bu gibi temaalar gazetelerde methe • 
dilip dururken, diğer taraftan da si • 
yaıiler, kendi sahalarında yakınlık te
minine çalışıyorla:. 

Bundan gaye §Udur: Fransa, Al • 
manyanm kendisine karşı hücumuna 
mani olmak için, bu memleketi ıark 
tarafından tehdit etmek istiyor. Sov " 
yetlerin de Almanyadan korkulannt 
Fransa ile anlaıma tahdit eder. 

Diğer cihetten: Fransanm Uı:ak 
Şarkta menafii vardır. Bunları Sov • 
yetler vasıtasiyle müdafaa ettirmek 
istiyor. Buna mukabil, Lehistan tara• 
fından da olıun, diğer küçük devlet • 
ler tarafından olsun, Sovyctlcr, ken -
dilerini emin adı:ledebilirlcr. Çünkil 
bu küçük devletlerin ipleri, Fransa -
nın elindedir. 

Sovyctlcr, Fransadan, malt yardım 
da umuyorlar. Buna karşılık, artık ih
tilMci hareketlerden vazgcçmi§ gibi
dirler ... 

Hülasa, en sermayedar devletle en 
sosyalist devlet, böylelikle anlaımıf 

oluyorlar. 
İtalya, ,imale doğru, Avusturya 

ve Macaristam ve onların arkamdan 
Almanyayı kendi hrzbma almak ve 
Avrupayı a§ağıdan yukarı ikiye keı • 
mek aiyaaetlni talcip ederken, Fransa 
da, Balkanları şarki Avrupa devlet -
!erince ve Lthistanla Sovyctlerc bal-

lamak istiyor. 

Trakya komitası 
iş başında 

23 Mayıs ~934 _.--

Bir adam karısını 
kıtır kıtır kesti 

(Bat tarafı 1 nci aayıfada) (Bat tarau ı ncl sayıfada) I 
daki dostluk laftan ibaret kala .. - Ah! Mustafa beni yaktın 
cak ve daha ileriye ;eçmiyecektir. diyerek kendini pencereden atağı• 
Trakya Bulsıarın tarihi yurdudur, ya atmıı yaralı haliyle elli metre 
siz vermemiı olsanız da o alacak- kadar ko§abildikten sonra yuvllr" 

tır.,, lan rak hayata gözlerini kapaınıt' 
Hulasa bu mecmuanın kollek- t ır. 

siyonları tetkik edilecek olursa Mustafa, elindeki kamasını e'' 
etrafında topJanmıı oJan bugün - sahibi Emine Hanıma da saldı!'" 
kü hükumet adamlarının kanaat - mıt ise de is bet ettirememi§ "e o· 
leri ve bilhasaa Türkiye hakkın .. radan kaçmııtır. 
daki dütünceleri kolayca anlatıla Katil, akşam üzeri adliyeye ge· 
bilir. l k dd b ye ere mi.i ei umumi A ım e 

Bugün Bulgaristanı idare eden teslim olmuıtur. Hakkında kesilel1 
ve meı'ul mevkide bulunanlar tevkif müzekkeresile umumi h11' 
Trakya teıkilitmın, Makedonya pishaneye gönderilmi tir. 
tetkilatının Protogerof kolunun ... •••••-·--·-.. - ....... -. .... .-••'' 
ve ihtiyat zabihn teşkilatının mü- Merkez bankası müdürü 
zaheretine maliktirler. Hatta te • 
tebbüslerindeki muvaffakıyeti Ankara, 23 (Hususi) - CUıP' 
askerlerin yardımıyle beraber bu huriyet Merkez bankası umutıl 
teıekküllerin yardımlarına d:ı müdürü Salahattin bey bank,_nııı 
borçludurlar. Almanyada ve diğer memleketlet· 

Binaenaleyh böyle bir idaı.renin de bulunan muhabirleriyle tem"'' 
Bulgaristandaki Türk akalHyetine ta bulunmak üzere yakında A.,rtf 
kartı takip edeceji ıiyasetin de pı.ya aideccktir. Seyahat bir ıS 
geçen günleri aratacak bir tedhit sürecektir. 

ıiyaaeti olması muhtemelcH:-. Şurayi devlette 
Trakyalılar artık hmamiyle Ankara, 23 (Husuıi) - şorafl 

hükQmetin müzaheretine kavuı· ı· e 
Devlet harçları hakkında mec ı• 

muı demektir. Şimdiye kadar da.. verilen kanun layihaaına göre id•' 
ha gizli yapılan bu müzaheretin d 1 
b ri davalar için Şurayı devlete 0 

u11ün ;izlenmeaine lüzum kalını· • 
rudan doğruya veya bilvnsıta .;c 

mııtır, Komiteciler ıerbeıtçe faa • • 
liyetlerine devam edebilirler. rilecek rzuhnl, l"yihn, itirnzna 

Şimdiki be.tvekil Kimon Gör· me ve veklletnamelerle 1.1IeJQınutS' 
tevdi ev ibr z edilecek v rakaıl" ' 

giyef'in bundan bir milddct evvel f 
k 1 ·· d k h k rın asıl ve suretlerinden 30 kuru ra a muracaat e ere uzura a· h l k 
b ı l . . k b 1 arç a ınaca tır. _..,,,; u o unmasını ıstemıt ve :ı u ""'""""""'-mıınııımınıııaıınııdını ... 11111111uıınuıı1ı-ıutt...-'"" 

edilerek bazı mütalebaua bulun· Tütün ve içkiden 
muttu. O zamanlar bu müracaat 

bir hayli alaka uy:ındırmak~a be- alınacak vergi 
raber kralla aralarında neler ko -
nuıulduğu tamamen öğrenileme - -Bao Wııfı 1 Uıcı r;ııyfıı~\ 

telif maCldelerdcn istihl'k r,.cy~ 1
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• 
alınması hakktncı Kanun -•••• Matl.uat" aksro.t ........ ı ... ,_ ·-

kadarı olmuıtu: G. K. Görgiyef 
kral hazretlerinden memleketin i· 
dareıini, fırkaların fevkinde bir 
hükumete tevdi etmesini iste.mit .. 

sı iki tanedir, k•' 
Bunlardan biri kahve, çay, i 

det, 
uçuk, kakao, kağıt, çimento, ı;ı.tı 
pamuk ipliği, pamuklu mens\J\. 

tir.,, . 1'"'' Ü ı ·· t u:zetl 
O ~amanki görüımenin neye ta yün ıp ıgı, Y n u mensucn dıYJe 

den dahili istihl~k vergisi a it' 
alluk ettiği iıe bugün anla§ılmıt· d" 

munzam bir vergi alınmasına 
tır. d' 

Bugünkü hükumetin daha ikti - ır. us· 
Diğer layiha tütünden ve J11 •111 dar mevkiine geçer geçmez kralı ta 

kirattan alınacak müdaf a ve 0 
" kanunu eıaıtye muhalif irade iİn· ·rıefl 11 

zalamağn mecbur etmesi de tel· hakkındadır. Varidatı ta hını tll 
kike deler bir ıneseledir. Knl milyon lira tutacak olan bu ~.:};İ' 
kanunu esaıi mucibince timdiye tütün ve cigara peketlerile ınu ı;o· 
kadar ayrı birer nezaret olan şi· rat iıelcrine etiket ve danıga .1, 

nulmak suretile tahıil edilecekt1~1 mendifer ve nafıa n.ezaretleriyle ,,. 
dahiliye ve adliye nezaretlerini inhisar idaresi ıarapları da ıı ~,( 

birlettirmittir, esasa tabidir. Paket ve şişelere 
HABER - Muhabirimizin ver- nulacak etiketler hazırlan10' ı1I 

diği malumat hakkında bazı tet- kadar inhisar idaresi bu ver& e· 
kikatta bulunduk, Batvekil Gos• satış bedellerine ilaveten istif& 

podin Göraiyefin Trakya teşkilatı- .• ~~~.~~~~: ..................................... ·"1 
nın ruhu olarak tanındığı vo ma- ! fi il al ! 
arif nazır~ Goıpodin . Mo.lofun ! BA il'l•llll 1 
Rodnazattıta teıkili.tı re11lerınde~ \ · , 1 

bulunduğu kat'iyyetle rivayet ed~- l B •• •• k dentı 
liyor. Şu vaziyet yeni Bulaar kabı- Uyu 
neainin dahilde akalli!etlere kar!~ Gezintisi 
terhip siyaseti takıp edecegı .. 

d 
. ,. ]( .. 

ve hariçte de Trakya ve Kuponlarımızm, aıını . e • 
Makedonya komitelerinin müfrit ponlarla tepdiline ve dave~•rb,,.. 
metalebelerine iştirak edeceği • lerin tevziine dün öğleden ıtı 
kanaatini veriyor. Maamafih, ren ba,landı. . 10;ği 
miralay Görgiyefin gerek dahili, Bundan evvel ilan edı 11e< 
gerek harici siyaset hakkındaki veçhile okuyucularımızın 1"r 
beyanatı iş batına geçtikten ıonra gün öfileden sonra --<:UJ11:ıetİ 
daha mütedil bir lisan kullanmağa müstesna- müracaat ettıl 
lüzum gördüğilne ifarettir. Yeni lazımdır'. .. o,f'' 
baıvekilin komşu dev.letlere k~~f~ Davctıyelerin tevzıı 30 J11~tf1· 
doıtça bir siyaset takıp edecegını tarihinde nihayet buJac'\e ' 
ümit edelim. Davetlilerin yanlarında gel~•ıı' 

.. ...... - ..... ,,,,,,_,.nım••nı••ıtt1n1 •'"'11111111"uım,_.,111"""""""""'"1•• bilecekleri davetl\lcre J11fo ri ' 

Nafıa kanunu biletlerin s tı ı S haz.itan '" 
Ankara, 23 (Hususi) - Bütçe h' d b •1,. •n itecektir. ı.ııı'r 

encümeni n:ıfra vekaleti teşkı at k d '' Pek mahdut mi tat .,...01 • 
kanun layihasını uh.k bazı tadille i · şıw lanan lüks m vkiler çın 1,oıf' 

~~:!ı:!:iıtir. Layiha ruznameye •• ~~:r ca :t.~-:~~~ 
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Yeni bir kaçakçılık 
Ve yeni bir ticaret 

Y eııi usul bir kaçakçılığın nasıl 
olduğunu, galib3, batka bir arka· 
datım yazdı. Fakat, benim de tek .. 
ra.rlamamda mahzur yoktur; belki 
de fayda memuldür. 

Bahçekapıda çalınan 13100 lira 
divası ikinci cezada görülüyor 

Sık ıık şöyle muhavereler ititil· Ş h • • • • • 
meye bı,ıandı: ark alı şırketının tahsıldarı Nıko 

- Azizim .. Yaz geldi .. Gene üç b k •d k ) k 
kat elbise mi 11marlıyacak11n?.. an aya gı er en ya ancı tan mı 

ef. elinde çanta ile 
düşüp bayılmıştı? 

- Evet, yerli malı kumatlar • 
da.n .. Karıma da tuvalet'er y:ıpa· 
caiım .. Hemıirelerimin de üıt~ 
batı döküldü; onların da çareıine 
bakmak lazım .. 

lıtanbul ikinci ceza mahkeme• 
ıinde, iki arkadaı hakkındaki bir 
dav:ı ı6rülmüıtür. 

iddia edildiiine ıöre, birkaç 
ay eve) f&l'k halı tirketinin Nikol 
efendi iıminde bir tahıildarına, 
tir ket tarafından, bankaya yatı• 

rılmak Üzere 13,100 lira verilmi9. 
Parayı çantaaına yerlettiren Niko 
efendi, "Orozdibak,, ticareth:>.· 
neıi civarında yalancıktan biri 
baygınlık geçirmiı, eve!den an· 
lattıkları arkadatı Kosti efendi, 
ç:>.ntayı kapıp kaçmıı. 

yet gelemiyeceğini ıöylemitti. Bu· 
nun üzerine Niko efendi, adli tıp 
itleri müdürlüiünde müıahede 
altına alınm19tı. 

Son celıede, raporu, henüz 
mlhkemeye gönderilmedilinden 
muhakeme kalmııtır. 

- Öyleyıe, beni dinle .. Nafile 
Yere bur:ıda maıraf etmeye kal· 
kıtma .. Haydi, bir pasaport çıkar; 
Y unanistana bir vize al.. Oraıı l!!!l!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!lb!'9'!~1!!!!!!!!!!!!!!11!!!k!!!!!ll!

9

J!!!J!!!!!!!!!!!!I!! 
öy!e ucuzluk ki, hem bedava .e. Ecne i şçi u a-

Çantanın, bay ıınhk ııraıında ~~~~~!!!"!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!!I!!! ı 

Yah:ıt etmit, memleket görmüt o· ) k 
lursun, hem de, bütün bu ıaydığın nan arı ta ip 

meçhul bir kimse tarafından atı· 
rılmıı olacağı iddia edilmesine 
rağmen, yapıhn tahkikat neti· 
cesinde, paranın bir evde duvar 
içerisine saklanıldığı ve duvarın 

örüldüiü neticesine varılmıt· Pa· 
ra bulunmut ve iki arkadat h3k· 
kında kanuni takibat baıla.mıf ... 

etya için aarfetmen lazımııelen pa 
raya kıyaıla pek ucuza kurtulur • 
•un. Zira* Yunaniıtand::ı en mü· 
ke111ı111el tuvaletler, elbiıe1~r bura
daki fiatının üçte birine •. 

- Deme, canım.. Haydi 6yley. 
ıe .. 

Bu lata ticaret seyahati öyle h· 
ammüm •tti ki, elini kolunu ıal· 
lıya ıallıya aiclenler, bavul dolu· 
ıu c:~ye. ile avdet ediyor. 

Hülrumet tedb'r al:ıcakmıf. A· 
lacağı tedbir, paıaport vizesini 
meseli yirmi bet liraya çıkarmak .. 
lakin bundan hiçbir fayda haııl 
olmaz. Çünkü, geçen gün, iki tık 
h'..\nım , Beyoilunda, meıhur bir 
terzide üçer elbise ramarlamıflar: 
"Yedi yüz küıur lira tutmuş. Bu 
le.dar muraf edecekler iç:n yirmi 
he9 lira vize nedir? .. Hiç .• 

'~~er mııu ıanayıı ,~uyAut:L t:~" 

rrıek iıtiyoraak, y:ıpılacak ıey, be· 
hemehal fiatları indirmek, çok ıa· 
tıp beher vahidi kıyasiden az ka· 
~anmaktır. Yunanistan fiatlarının 
ıeviyesini bulmaktır. Akıi bkdir
de, ucuz mal, mutlaka hudutları· 
ınııdan içeri bir çaresini bulur, 
•üzülilr girer. Ucuıluiun Seddi 
Çini yıktıfrnı unutmıyalım .. 

Bu, bir ... 
İk.nciıi de: 
Evinizdesiniz .. Cırr .. Kapı çalı· 

ıtıyor .• Açıyoraunuı .. Hınız aibi, 
İki yana bakın 'ln, meçhul bir ıe1· 
den ödil pa.tlıyan bir adam ... 

- Aman efendim .. Sizinle giz· 
li konutacaiım .. Evde yabancı bu· 
lunmasın .• Oc1iınıza ııiındım .. 

Hayretle: 
- Neymit bakalım?.. Kimıe 

)ok .... diyorı\lnuz. Ceket:nin al • 
tından bir top kumat göıteriyor: 

- Efendim .. Kaçak geldi.. Pek 
lltua:dur .. Arıınr bir liradan veri· 
)oru:ı.. 

Gözlerinizi tamah bürüyor. 
liiç de böyle bir kumlt alnnya ni· 
)etllliı yokken dokıan kuru9a alı· 
)orıunuz. Fakat, bir de ne öğreni·, 
)oraunuz? Mefeue, ayni kuma9ınl 
~etreıi, Mahmutpaıada altmıt 
~, '-- . . '' ıınıruıa ımıı .... 
I İtte ıize yeni uıul bir k"çakçı
tdda Yeni uıul bir ticaret.. Kon· 
~llJanların, buhranların tabii te• 
~lli1eri.. 
~ (Vl·rtO) 

J:: 

Sapancaya gezinti 
) 1 liaairan Cuma ıünü Cümhuri 
s~ Gençler mahfeli tarafındar. 
\tt .,_ııcaya bir ıezinti yapılacak· 
ı., · >.fahfel için ayrılmıt huıuıi İ· 
lll aıc· 
~ıJ·ı' mevki vagonlarda seyahıl 
b,

1 
eeek ve seyahate mahfe! er 

t~dı ile ıitar orkeatraıı ittirak e· 
ektir . 

Ecnebi İtÇİ kullanan ıınat mil
e11eseler hakkında takibat yapıl· 
maktadır. llyazaron Ef. ve türeki· 
11na ait çorap fabrikaıında Piyer, 
Artür, Valter, Makı, Alber iımin· 
de bet ecnebinin çahttılı teıpit e· 
dilerek bu mile11e1e ıulh ceza mah 
keme.ine verilmittir. 

Müdafaa pullan 

Bu eıaıtan dava edilen iki ar
kadatın muhakemeıinde Niko e
fendinin vekili, müekkilinin akli 
vaziyeti hakkında müdafaa yollu 
b:ızı mülahazalar ileri sürmekle 
beraber, tanınmıt bir doktor ta· 

Müdafaa pullarının baıılmuına rafından verileJı bir rapor da ıaı· 
yakında batlanacaktrr. Damga termit, müekkiline cezai meıuli· 
matbaaıı müdUrü Fuat Bey bu i~ -==:::z::ıı=======-====-======= 
için Ankaraya çalırılmıt ve diln 
akşam Ankaraya ıitmİ!lİr. 

Tevkif edildi 
Kira ile oturduju odadan ken· 

diıini çıkardıjı için Hocapatad: 
kahveci Halil ağayı öldürmekten 
ıuçlu Cemil hakkında adliyece tev 
Jut Kararı v ı llmlttır. 

DHenci kadınlar 
Çocuklarile dilenen Haaati, Na

dire, Hüıniye isminde üç kadın 

dün yakalanarak adliyeye veril· 
mitlerdir. 

Tevziat 
Gayri mübadillere tevzi edilen 

Yüzde yirmi boı niıbetindeki bo
noların kıymeti iki milyonu geç· 
mittir. Daha ıekiı milyon liralık 
bono tevzi edilecektir. 

Ceıa gören esnaf 
Son ıUnlerde 6lçU kanununa 

mugayir hareketleri glSrillen eınaf 
hakkında takibat arttırılmııurDün 
birinci cezada bu mevzuda 15 da· 
vaya bakdnııtıtr, 

Maznunlardan ıuçlu görülenler, 
üçer ıün hapiı ve bet•r lira para 
cezaıına mahk6ın edilmiılerdir. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Poliı ve nıuhafasa teıkil&b 

memurları tarafından urun ıa-

mandanberi takip edilen H:ılil 
Ham:t isminde bir kaçakçı dün 

Sirkeci civarında dola,ırken ya· 
kalanmııtır. Hamidin Uzerinde 
on bin tane ç lkınak taıı bulun
muıtur. 

Yeni adliye sarayı 
Yeni adliye ıarayının lıtanbu· 

lun en uygun 16rülecek bir yerin· 
de y:ıkında yapı:maıına baılanıla· 
cağı ıöyleniyordu. Dün çıkan bir 
ıayiaya ıöre, yeni binanın yeri, 
ıehrin planı yapıldıktan ıonra te• 
bit edilecek ve binanın yapılmuı 
o zaman-ı kadar gecikecektir. 

Bununla beraber, bu pyianın 
hakikate ne dereceye kadar uy· 
gun olduiu belli detildir. 

Otomobil altında 
Güzel ıan'atler akademili tale· 

beıinden Net' et Efendi tof ör Şev· 
ketin idareıindeki 2495 numaralı 
otomobllln allauda kalmıı, yara· 
lanmıı, haıtahaneye kaldırılmıt· 
tır. 

Kuyuda bo§uldu 
Gönepede Kayı9daiı caddesin

de Ditçi Salih Beyin kötkünde o· 
turan bet ya91nda Nihat isminde 
bir çocuk bahçedeki kuyuya düıe· 
rek boiulmuıtur. 

Motoalkl•t ~arptı 
lıtiklil caddesinde oturan 8 ya· 

tında Sirohi iıminde bir kıza bir 
motoıiklet çarpmıt batından yara· 
lamııur. 

Kumar oynarken 

Galatada oturan Abidin lımin
de biriıi boynuna aıtıiı bir sepete 
doldurduiu mantarlarla kumar oy 
natırken yakalanmııtır. 

Dlr•i• ~arptı 
Vitali isminde bir çocuk bu ıa· 

bah Karaköyde tramvaydan atla• 
m19, 2095 numaralı otomobilin 
altında kalmaıına ramak kalmıı· 
tır. Bu esnada toför çocuğa çarp· 
mamak için direkıiyonu ıala kı· 
vırmıı, otomobil elektrik direiine 
çarparak hasara ujramııtır. 

Hidayet hanımın altınlar1 
Boiaakeaende 104 numaralı ev· 

de oturan Fatma Hidayet Hanım 
poliu milracaatederek doıtu tütün 
depoıunda usta batı Sabri Efendi· 
nin 100 lira evrakı naktiyeaile bir 
beti birlik, iki tane iki buçuklu~ 
altınlarını çaldıiını ıöylemi9tir. 
Sabri Efendi yakalanmıı, paralar 
ıeri alınmrıtır. 

Otomatik düdükler 
Tahliıiye umum nıUdürlüiü l t 

rafmdan tahillerimize dikilece1 
fener ve ıiı dUdilklerine ait proje· 
ler hazırlanmıttır. Düdüklerin klf 
f eıi otomotik olacafından bekç 
kullandmıyacaktır • 

Tevkif hanedeki 
usulsuz hareket 
Tevkifhanede bazı ıardlyanla· 

rın uıulıiiz hareket ettikleri hak 
kındaki ihpar üzerine müddei u· 
mumilikçe yapılan idart tahkikat 
devam etmektedir. Baıkatip Aziı 
Beyin vekalet etmekte olduğu tev
kifhane müdürlüğü vekAleti hapi
ıane müdürü Baha Beyin uhteıine 
verilmittir. 

Tevkifhane 1ardiyanlıiın1. he
nüz kimıe tayin edilmemittir. 

Ağırcezanın nakli 
Sulatnahmette Tat mektep bi

naımd3 bulunan lıtanbul aiır ce· 
za mahkemeıi ile üçüncü cezp, 
mahkemesinin cuma ıünü lıtan· 
bul poıtahaneıinin adliyeye ayrı· 
lan kısmına ta,ınm'l11 kararlattı· 
rılmııtır. Bu mahkemelerin cu
marteai ıününden itibaren yeni bi· 
nada faaliyete ıeçmeleri muhte
meldir. 

Poıathane binuının adliyeye 
ayrılan kıamı için ıatın alınmaı ... 
na lüzum rarUlen efya v. ı. 15,410 
liraya bir müteahide ihale edil· 
mittir. 

Yoklamalar 
Oıküdar Aıkerlik ıubeıi riyaıetin· 

den: 

1 - Her sene yapılamıı mutat o
lan ihtiyat erklnı ümera ve zabitan 
ve memurini aıkeriyenln :roklamalan· 
na bu MM de 1 Hulnndan itibaren 
... ılan-cıak ~e meakGr ayın ftiha7etin· 
de bitmit olacakbr. Binaenaleyh ıulM 
mıntaka11nda buJunan bilumum ihti • 
yat uhitanının ..... ln\r a,. sarfmda 

1ube,.. müracaatla 1okı-..ıannı J•P 
tmnalan ......... ,. •• 

2 - ltbu yoklama melctup :ru • 
malt ıuretlyle de yaptla1Nlir. MMtup· 
la yolduna11nı yaptıracak aevat mek · 
tubuna ıınıfını, rütbe.ini, ticil veya 
kayt numaraıını ve ahvali ııhhiyesİy· 
le ikametgahında tebeddüllt varsa 
dercelmtlidirler. 

3 - Haziran 934 ayı zarfında haii 
daki tarlfat daireıincle yoldamalannı 
yaptırmıyanlar baklanda 1076 numa• 
rah kanunun mevaddı ınahıuaaaına 

tevfikan ceza tatbik edileceii ilin o
hınur. 

••• 
Fırka Askerlik daireıi ri1aıetin 

den: 

ihtiyat ubitan \'e aıkeri memurla· 
rının yoldamalan; kanunu mahıuıu 

mucibince 1 • Haziran • 934 ten iti
baren INatlanacatmclan alllcadaranın, 

aılceri ntikalan, nUfut hU\'i,..t cüz • 
danı, hekim ve Mytarlarin ihtiH• ••• 

ıikalan ile birlikte mukim •e mukay. 
,..t bulunduktan Aıkerlik ıubelerlne 

müracat etmeleri •• IMa müracaatı U• 

manıncla yapmıyanlar hakkında ka • 
nunun 10 uncu maddesi ahkamı tat· 
bik olunacafı ilin olunur. 

Kerpeten yutan 
adam! 

Guetelerde elbet okudunuz. 
Bakırköyde bir adam kocaman bir 
kerpeteni yutuvermiı. Şimdi de çı· 
kartılamıyormuf. Dütünüyorum, 
böyle bir akıbete uğramak her hal· 
de feci bir fey. Taıavvur edin, 
midenizde koc1man bir kerpeten· 
le ıeıiyoraunuz. 

Maamafih bunun daha fenaıı 
da olabilirdi. ~eaeli kerpeten y .. 
rine bir çalar saat yutmak. Artık 
her ıaat batında midenizden zil 
ıe1leri. Yahut daha fecii otomobil 
kornaıi yutmak. Elinizi tesadüfen 
midenizin üzerinde ıezdirdiniz mi 
parmağınız düimeye deier dei • 
mez korna otmeye b3flıyor. Ye • 
mek yerken her lokmada mideniz· 
den bir feryat. 

Maamafih lıtanbul ıibi tram • 
vay ve otomobil kazaıı çok olan 
bir tehirde böyle bir korn~ yut
mak hayabn selim eti için fena ol· 
maıa ıerek. 

Sonra bir ıey daha dütünüyo • 
rum. Acaba bu yutulan kerpeten 
inıanın midesini tok tutm'lz mı? 

Her zaman midede kalacağına na· 
zaran tok tutması çok muhtemel· 
dir. Eter bu yutulan kerpetenin 
mideyi tok tuttuiu anhtılacak o • 
luraa o zaman dünyanın iktıaadt 
vaziyeti de büıbütün deii!ecek. 

Meseli ekmekçi clükkinlarırun 
k:ır911ında kendileri1le rekabet e· 
decek hırdavalıçl ve kerpetenci 
dükki.nl:ırı açılacak. Şimdiye ka· 
dar •km•k üzerine konan narh • 
lar, yapıftırılan pullar aynen ker
petenlere de tatbik edilecek ve t.. 
biatiyle bu eınada timdi ekmek Ü· 

zerinde y:ıpılan hileler kerpeten 
üzerine de yapılmıya batlanacak. 
Bunlara m&ni olamk için belediye 
memurları ani teftiıler yapank 
bunların vezinlerini ve demirden 
batka madenlerle maitut olup ol· 
madıklarını araıtır:;ıcaklar. Niha • 
yet Viktor Hügo ıibi büyük bir 
romancı yetiıerek bu sefer aç aile
ıine yedirmek üzere kerpeten ça
lan bir adamın hikayesini yaza • 
clk. • 

Dilenciler ı -- -r • • -,r"' . 
- Bir lokma ekmek .. yerlneı 

- s;r parça kerpeten .. diye dl· 
lenecekler. 

Fakat aııl fel&ket kerpeten 111• 
tarken kaıara bir mıknatıı yut • 
maktır. o zam:ın teyreclin fel&k .. 
ti. Meaeli yemek yerken çatalı ai• 
zınıza yak'aıtırdınız mı ve çatalı 
bira• hafif tuttunuz mu çat:ıl mi· 
deye gidiveriyor. Çıkaraynn der • 
ken bu ıefer de katık içeri uçu • 
yor. Onu ıofradaki bıçak ve cebi· 
nizdeki ıaat takip ediyor. 

Yarım nat ıonra midenizin içi 
bir hırdavatçı dükklnınm vitrinin 
den farkıızdır. 

Allah cümlemizi maıun eyliye. 
Murat Sellml 

SARAY 
l Eski Glorya) ıinema11nda bu 

• ktıın Şef dorkutr GEORGES 
GEORGESCO idaresindeki 75 

kitiden milrekkep BGkretiD 

Filarmonik 
Ork•tr••ı taraflndan Vll• 
DA KOftSERI. Plyatlar 100 

200 ve 300 kurut 
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lr HABR'in 1 
~lk:lyeleri ı Ayının hayat arkadaşı 

, Fıkra müsabakası 

J En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 
~ereceklerin yazılan; burada neıredi· 

- lecektir. Yalım: bu fıkraların uzun ol-

- Sekizinci sayıfadaki 
bakınız! -

resme\ 

Belki ıiz de ititmiısinizdir: Bun 
dan beı on sene evvel, Boluda, bir 
kadını, bir ayı dağa kaldırmıf. Al
tı yedi ay ininde alıkoymuş. Niha
yet avcıl:ır, hayvanı vurarak, kadı
nı sağ salim kurtarmıılar .• Meğer, 
ayr, arkadaıını, bu müddet zarfın
da, balla, yağal beslemif .. 

Skandinavya, beyaz ayılarıyle 

meıhurdur. Buranın şimalinde, 

Norveç kıyılarında, ins:ınlar, ba
lık avı ile geçinirler. Deniz hay • 
vanlarından yağ çıkarırlar. Bu 
yağlar, muhtelif tekillere sokula • 
rak, bir kısmı ilaç, bir kısmı ma• 
kine yağı, bir kısmı da bildiğimiz 
balık yağı ve saire halinde sevke· 
dilir, kullanılır. Büyük deniz hay
vanlarının kılçıklarından da, s:ı • 

nayie iptidai malzeme ihzar olu • 
nur. 

lıte, dört balıkçı, bütün bir 
menim, bu nevi itlerde çalııırdı. 
Kaıab:ıya döndükleri zaman, içle
rinden biri, hemşiresinin kocaaile 
gayet fena vaziyette olduğunu 

gördü. Herif, iıe gitmiyor; sabah· 
tan akşama kadar kafayı tüsaüle
yor; kadını döğüyor .. Miryam böy 
Je erkeği ne yapsın? •. Gece gün • 
düz ağlıyor, boşanmak istiyordu .. 
F~kat, :ızgın koca, kat'iyyen ayrıl
mıyacağını, kardeşi balığa çıktığı 
zaman kadının hakkından gelece· 

' 
ğini ıöylüyordu: 

- Mademki beni ona şikayet 
etti, .ın:ıdemki o gelince benden 
kaçtı, hele balığa çıksınlar, karım 
görür! • diye meyhanelerde bağır 
bağır bağırıyordu. 

Nihayet, Miryam: 
- Beni de bu mevıim ava gö

türün! - diyerek ağabeyine ve ar· 
kada~larına rica etti. • Mahkeme, 
o zamana kadar hükmünü verir •. 
Ben i e, hem oyalanmı!, hem de 
ko· ınm !errinden yakayı kurtar· 
mı'- olurum .. Kuliibenizde mevsi -
m ' !!eçirir, sizin hizmetinize ba· 
ka.rrm ... 

Adamlar razı oldu .. Kadını da 
birlikte alıp götürdüler.. Tabii, 
bütün gün, itleriyle güçleriyle me§ 
gul oluyorlardı. Döndükleri za· 
man, sofrasını, yataklarını bir ka· 
dın elinin hazırladığını görerek 
memnun kalıyorlardı. 

Fakat, bir akşam, kulübenin ka• 
pısı ardına k3dar açık ve içersinin 
bomboş oldulu hayretle nazarla

rına çarpb. 

- Miryam! .• Miryam!.. Nerde· 
ıin? .• diye arandılar. 

Ne seı, ne sada .. Yalnız, karla
rın üzerinde, ayı izleri vardı .. 
Hayvan, dört ayağını baıa baıa 
gelmiıti. Fakat, gittiği ıırada, yal 
nız iki ayağı üzerinde yürümü,tü. 
Bu sebeple, bir §eyi kucağında 

götürdüğü anlatılıyordu. Bu Mir • 
yamın ta kendisiydi §Üpheıiz .. 

izleri takip ettiler .. Fakat, ayı· 

nın bir buz tabakasına kadar yü • 
rfülüğü görülüyordu. Ondan sonra 
hangi iıtikameti takip ettiğini an· 
lamak kabil değildi. 

Günlerce, ümitsizlik içinde ara
<İ1 lar .. Ne yazık ki, bir şey bulma
ları kabil olmadı .. 

Ağladılar, matem tuttular .. Fa· 
kat, kimin arkasından ölünmüş • 
tür? .. Günlerin biri birini takip e
d i§i, ölülerin hatırası üzerine bir 
nısyım örtüsü çeker .. Bilhassa, in· 
an, pyet bir İ!le meHulıe, kede
rini bnıbütün çabuk unutur. Balık
"'Uların da avunmaaı uzun sürmedi. 

Aradan üç ay geçti .. Avdet mev maması, seçme olması ve okunaklı 
simi yaklafıyordu. Bir gün, kulü- yazılması lamndır. 
helerinin önünde bir homurtu işit- 279 - Hasis ölürken 
tiler •• 

- Bak bakalım nedir bu?. 
Biri, kapıyı açtı .. 
- Beyaz bir ayı... diye hay· 

kırdı. • Haydi, çocuklar .. Mızr:ık· 
ları alın .. 

Haıiıin biri bir gece hastalanır. 

Dotkor getirirler. Doktor gelip 

hastayı muayene ettikten sonra: 
- Artık bundan ümit yok, ya -

ıamaz. deyince hasta batını kaldı
rarak yanındakilere: 

Kurıunla baı edilemiyeceği i · 
- Öyle ise mumu ıöndürün zi· 

çin, ekseriya bu mızrakları kulla· 
ı d B 'lh b ı yan olmasın demit. nır ar ı.. ı aaaa eyaz ayı ara ' .. . 

kartı mızraklar, pek müeaairdi. Bakrrkoy: Samı 
Dördü de, böyle müıellah, dı· 280 - Müşteri ve arabacı 

ıarı çıktı.. Beyaz ayıların, ne az· Müıeri _ Arabacı, pek ya· 

gın, ne saldırıcı mahlukl:ır oldu • vaı gidiyorsun. Hayvana bir iki 
ğunu biliyorlardı. Bir kazaya uğ· kamçı vuruver. 

ramamak için gözlerini dört aç • Arabacı_ yok, olmaz vura -

mışlardı. mam. Ben himayei hayvanat ce-
F akat, h:ıyvanın saldırmadığı • 

nı, saldırmak niyetinde de olma -
dığını hayretle gördüler .. Bilakis 
aç kalan, yahut soğukta donan, 
hulasa, ins:ınlara muhtaç olan bir 
köpek tazallumü ile yaltaklanıyor, 
sanki merhamet dileniyordu .. Göz 
!erinden ya~lar akıyordu .• 

- Mooo .. 

miyeti azaıındanım. 
Gidecekleri yere geldiler. Müı· 

teri arabadan inerek arabacıya 

5 kuru, uzattı. 
Aarabacı - Efendi bu çok az .. 

Müıteri - E .. Ne yaparım? Ben 
de iktısat cemiyeti azasmdanım. 

aBkırköy: Sami 

Homurdandı .. Bu seste öyle bir 281 - Y ahudinin zekası 
yalv:ırıı ifadesi vardı ki .. 

Balıkçıların aklına f im,ek gibi 
bir fikir geldi: 

Y ahudinin biri para kazanmak 

için bir köye gider. Fakat gidece • 

ği köyde fazla hırsız olduğunu 

duyduğunan ihtiyaten yanma bir 
e tabanca alır. Fakat bakar ki o 

- Şimdiye kadar bunca ayı ile 
karşılaştık.. Hiçbirinde bu hali 
görmedik.. Dur hele .. İtin içinde 
iş var galiba .. Arkasını takip ede· köye tahmininden fazla hırsız 
Jim .. İşte, geri döndü.. Bizi bir var. Ne yapım?. 
yere götürmek istiyor! Düşüne düşüne nihayet bir ça-

Filhakika, hayvan, yurumeye re bulmuf. eGceleri çalmasınlar 
başlamıftr. Peşine düıtüler .. Dört diye parasını ve tabancasını güb • 
beş saat yürüdükten sonra, bir ine reye gömmeğe ve sabahları çıkar
vardılar.. mağa başlamış. Bu suretle hırsız· 

Buradan içeri girdikleri ve ala- ların şerrinden kurtulmuJ. 
ca karanlığa gözlerini ahştırdıkla. Eyüp: Remzi 
rr vakit, dördü de haykırdı: .................... ·-·-.. ···-····=:::::r:a. 

- Miryam.. 1 Gidilebilecek 
Birçok postlar üzerinde, ve bir • 

çok postları yorgan makamında ~ eğlence yerleri 
kullanarak, g~.nç k~dın yatıyordu. İ SiNEMALAR : 
yarı açılan gozlerıyle, gelenlere 1 1PEK: Kaspa. 

baktı: MELEK: Garsonlar şahı. 
- Beni nereden buldunuz? .. • i: ELHAMRA: Ben ve imparatoriçe. 

dedi •• Görüyorsunuz .. işte, hasta· =! SARAY: Romen flarmonik orkes
yım .. Acaba ölecek miyim?. tarsr. 

SUMER: Atmaca. 
İsveç hümmaıı denen hastalıgw a • TORK·. Merkez tayyare filosu. 

yakalanmıştı. Bunun ilacı ise, ha· ASRI: Madam çocuk istemiyor. 
Jıkçılarca malumdur. Bunu, yan• HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-
larında gezdirirler.. Kadınar, bir bidir. 
hap verdiler .. lyile§mesi çok sür· ŞIK: Budapeştede skandal. 

d . ŞARK: Mavi Tuna. me ı .. 
ALKAZAR: 

Bütün bu müddet zarfında, ayı, ALEMDAR: 
Bin ikinci gece 
Ankara Türkiyenin 1 

kalbidir. 
MULI: Bir millet uyanıyor. 
YILDIZ: Kim olduğunu bilmek is· 

sadık bir köpek gibi insanların a• 
yakları arasında dolaııyordu. Yal· 
nız, kadına kimsenin fazla yak • 
] d H tiyorum. 
aşmasına müsaade etmiyor u. e HALE: (Üsküdar) İstanbul sokak-
men dişlerini gösteriyor, kıskanç • lannda. 
lıkla haykırıyordu: KEMAL BEY: Karmen. 

- Mooo ... FERAH: Ankara postası • 

•·ı"· ....... __ .._......_ •• . ···-·-······································· .. Miryam iyile, ince, ağabeyi: 
- Haydi, hayvanı öldürelim, 

yahut yakalıyalım, kasabaya dö • 
neriz !.. - diyordu. 

Fakat kadın: 

- Öldürmek mi? .. • diye hay • 
kırdı. - Allah esirgesin .. Onu, ya
kalatmak, zincire vurdurmak da 
istemiyorum .. Zira, steplerin hür
riyetine alııan biçare, çok betbaht 
olur .. O, daima benim iyiliğimi İs· 
tedi .. Bütün insanlardan görmedi
ğim muhabbeti ond:ın gördüm •• 
Kat'iyyen felaketini arzu etmem .. 
Sarho§ kocam, evinin yolunu ve 
vazifesini bilmezdi. Bu, biliyor ... 
Ne bulabilirse bana getiriyor .• Bu 
iklim içinde, dört ay, pek ala be· 
raber yaşadık .. Bund::ın sonra da 
yaşıyacağımızı umuyorum.. Hele, 

kaaabava dönersem, kocamın mÜf· 

külat çıkaracağından, bana balta 
olacğındn korkuyorum .• Onun için 
ıiz, geri gidiniz .. Yerimi biliyor • 
ıunuz, avdetinizde, bize gene bu
yurun .. inimiz ıize açıktır. 

Ayı, sanki bu sözleri tasdik e • 
der gibi: 

- Mooo .. • diye haykırdı. 
itiraz ettiler. Bahusus ağabey. 

si fazla miktarda dil döktü. Lakin 
kadını kandıramadı, kadın, sene· 
lerce, bu ayı ininde ya,adr .. İnsan
lar arasına dönmek istemedi .. Ba
lıkçılar, arada aırada, kendisini 
ziyaret ederek bir şey lazım ını di
ye soruyorlardı. ilk seneler, ilaç, 
kumaf ve saire getirdiler .. Lakin, 
sonraları kadın bunlara da ihti-, 
yacı olmadığını bildirdi. 

(Hatice Süreyya) 
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[ Pratik Haqaf Bilqisi ] 
Hayatta muhtaç olacatınız ameli maUlmatı 
kolayca &ğrenlnlz 

-26-
Nalnl •• terc6me hakkı mahfaKdar 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 
YAŞ - Atın yaıını anlamak için 

di,lerine bakılır; maafamih alışkın bir 
göz hayvanın harici görünüşünü dik
katle süzünce kaç yaıında olduğunu 
anlıyabilir. 

Hayvan yaılandıkça ıakaklar ke • 
miklenir, tuzluklar oyulur. Kaılarda, 
burun deliklerinde ve tuzluklarda 
beyaz kıllar hasıl olur. Vücudün u
mumi ıekli değitir. Zaviyeler daha 
kemikli olur. Kurur ve fazla tebarüz 
eder. Azalarda çökükler hasıl olur. 
Havyanın yüzünde de yaılanmak a • 
san görülür. Nihayet katıları yani Ön 
di~lerin vücude getirdiği tarak inti • 
zamıu:lanır. 

GlDlŞ - H'lyvanın gidiı tarzı bir 
takım derecelere tabidir. Bunlar ıert, 
yumuşak, hafif, ağır, sühületli, tan • 
zim edilmiş olabiiir. 
YÜRÜYÜŞ - Sürat, adım, tırıs ve 

dörtnal olarak üç nevidir. Maamafih 
trnıtan daha az yol alarak dörtnala 
gidilebilir. 

Adım gidiı, dört zamanda elde e • 
dilen yavaş yürüyüştür. Bu dört za • 
man zarfında dört ayak ön sağ, arka 
sol, Ön sol, arka sağ, olmak Üzere çift 
çift hareket ederler ve birbirirıden ay• 
n dört dört ses çıkarırlar. Adımın tu· 
Jü hayvana göre değiıir. 

Bir metro altmış santim boyunda· 
ki bir hayvan için takriben bir metre 
seksen santimi bulur. Vasati sürati 
saniyede bir metre altmış ila iki met
redir. 

Yürüyüşün başında ve ıonunda ve 
yokuşları inip çıkarken adını yürü
yüşü ıayanı tavsiyedir. 

Tırıs: Vire ve iki ayak ile iki za • 
manda yapılan ve iki ses çıkaran bir 
yürüyüş tırıstır. Tırıs adnnının boyu 
hir _,.,., ...... ıc.,.n ••ntinı vülra,.t.liöin
deki beygir için iki metre kırk san • 
timdir. Vasati sürati dakikada iki yüz 
kırk metredir. 

Dörtnal adımının tulü manejde, ev· 
sıçrayarak yol alıştır. Ayaklann yere 
konuşu şu tarzdadır. Bir ön ayak ile 
mukabil ayağın vücude getirdiği ve
rev heyetten sonra diğer ön ayak ile 
ilk ayağın vücude getirdiği verev 
heyet. Adi dört nel üç zamanlı koşu 
dörtnah ile dört z"manlıdır • 

Dörtnal adımının tulü mazjda, ev· 
de, koşuda olduğuna göre iki ita yedi 
metre arasında değiıir. Bir metre alt 
mıı santim boyundaki bir beygir için 
vasati dörtnal adımı Üç metre kırk san 
tim ve sürati dakikada üç yüz ila üç 
yüz altmış metr~dir. Adi koıu müd • 
deti altı ila sekiz ltilometreyi geçnaez. 

Gayri muntazam yürüyüıler -
Rahvan: Adi adımdan daha seri ve i· 
ki zamanda yapılan bir gidiştir. Bir· 
birbirinin arkasından adım adım yü • 
rüyen iki adamın yürüyüşüne tabir 
edilebilir. 

Sıçrayış: irtifa, genişlik ve yukar· 
dan aşağı olarak yapılabilir. Hayvan 
bunları adım, tırıs, ve dörtnal ile at
lar. Dörtnalda sıçrayış azami kudre • 
tini bulur. irtifada üzerinde süvari bu
lunan beygir bir metre ila bir metre 
altını§ santim aıar. Geniılikte sağlam 
bir beygir kolaylıkla dört ila altı met
relik hendeği aıar. 

BESl - Zürriyeti alınacak olan 
beygirde, doğacak tayda aranacak ev
aafı aramalıdır. Hırçrn olmamalı, §e • 
killerinde ahenk olmalı, hisleri mü • 
kemmel olmalıdır. Yapdan teıhiste 
pedigre nazarı d.ikkat~. alınır. Eğer bir 
beygirin şeceresınde şohret kazanmış 
uzuvlar vaua onun da iyi bir beygir 
olması muhtemeldir. Beygir kuvvetli, 
yaylı olmalı. Az.uı geniş ve yerleş • 
miş, mafsallan ve sinirleri muntazam 
ve iyi i,ler olmalrdır. 

Damızlık atın en sağlam zamanı 
beş ae on bet yaJ arasındadır. K11 • 
raklar üç yaşından sonra, damızlıklar 
ise bütün diıleri tamam olunca tam 
bir tenasül hassası kazanırlar. 

Kısrak dogurur doğurmaz yavaşça 
Üzerine kalın örtüler Örtmeli. kendi
ı;ine buğday ve arpa unu karıştırılmış 
Yarım kova. su içinneli. Sonra taymı 
Yanrna bırakmalı, yalar, kurutur ve 

emzirir. Bundan sonra bol yiyecek, 
İstirahat, ıükôn, kuvvetlendirici, ve 
serinletici bir tağdiye lazımdır. 

Genç taylara verilecek ilk ihtimam 
lar - Küçük tayları evvela gayet te· 
miz tutumalı ve ıııhhi mevkide bulun• 
durmalıdır. İyi muamele görürlerse 
insanın okşamasına alışırlar. Alıştık • 
tan ıonra kıldan kaıağı ile yavaş ya • 
vaş kaşağılamalı. Kaıağılarken deri • 
sini İncitmemeğe son derece dikkat 
etmelidir. Eğer hayvanın derisi çok 
hassas ise bir havlu veya meıin bir kıı 
ıağı kullanmalıdır. Demire alıştırmak 
için sıra ile dört ayağı kaldınlarak 

tırnaklarına kaıağının arkası ile vuru• 
lur. Bir sene sonra tayın boynuna bir 
meıinden ip hazırlanır.Bunun ucu yem· 
liğe başlanır. Çayırda bu İp çıkarıhr.Böy 
lece hayvan tamamen serbest olarak 
koıar ve kuvvetlenir. Adeleleri sağ • 
lamlaşır ve teneffüsü düzelir. lki yaıı· 
na gelince İp yerine bir ltüçük dizğin 
ve ensesi ile dudaklarını hırpalamıya· 
cak gibi bir yanm gem konur. 

Tedrici tağdiye - Tayları on se
kiz ila yirmi aylık olunca yavaş yavaş 
sütten kesmeli. Yaz veya sonbaharda 
çayıra götünneli. O vakit gidaları sırf 
ot olmalıdır. Kışın ahıra avdet edince 
kuru ot, kepek, yulaf, mısrr, arpa ilah. 
verilir. 

Alıştırma - Boynuna ilk meşin 

bağ takılır takılmaz tay alıştırma dev· 
resine girmiş bulunur. O vakit bo • 
yundaki bafa bir kısa bağ ilave olur. 
Bu bağla tayı korkutmadan yakala • 
mak mümkün ?lur. Yahut bağdaki 
bir halka ucuna uzun bir İp bağlama• 
lı. Tay ipin sikletini taşımağa ahırr. 

insan da en inatçı hayvanı kolayca 
elde eder. Eğer tay inatlaıırsa ipi ser· 
.......... " U••-•-- •' - ---

Takip etmeğe alışması için her gün 
annesi ile gezdirmeli ve ondan ya'\'af 
yavaı ayırmalıdır. Memeden kesme • 
den evvel bağlı durmağa alışmış ol •• 

d ~ "ddetı ması lazımdır. Bağlı dur ugu mu 
yavaş yavat fazlalaıtırmalıdır. Bu kı· 
ım yapılır. Kışı takip eden bahar ve 
yazda çayır içinde iken k11a urganlı 
bir bağla gezdirilmeli ve urğan sık aık 
elde tutulmalıdır. Bu devirde ayakla· 
rını dikkatle m•ıayene etmeli ve ayak 
larındaki hatalan tashih etmelidir. 

KUSURLU BEYGiRLER - Çif· 
te atan: Mahir bir süravi çifte atan 
bir beygiri daima zaptedip çifte atma· 
sına mani olur. Timar edilirken, ta • t 
kımlan takılırken, arabaya koıulut" • 
ken bir takım aletlerle hareketleri dur-. 
durulur. Eğer beygir sÜrJvisini atın~k 
için çifte atarsa mahmuz kul1anmak • 
tansa kırbaçla terbiye daha iyidir. 

Şahlanan beyğir: Şahlanmak bey .. 
girler için en büyük kusur sayılır. A• 
hırda kısa iple bağlamalı. lp bir bile
zikle demire raptedilmelidir. Dışarda 
bir hususi batlık kullanmak laznndır. 
Yükıeldiği sırada tedip için dizgin bo· 
ıaltılarak kırbaçla şiddetli döğme!idir. 

Gemi azıya alan beygir: Bir beygir 
ya korkudan, yahut acıdan gemi azı• 
ya alır. Korktuğu §eyleri yava§ yava§ 
alı§tırmah, Eğer acıdan ise bu acıya 
sebebiyet veren ıeyi ıslah etmelidir. 

Korkak: Korkak beygiri emniyet 
verici sesle teskin etmeli ve dinleyİP 
görmesine meydan bırakmalıdır. Zor• 

d • sı· lamamalı fakat yarım evır yapma 
na ve korktuğu şeyden uzaklaşması .. 
na meydan vermemelidir. Jyi terbiye 
olunan beygir kendisini huylandıran 
gürültülere alııır. Gözlükler korkuyu 
azaltmaz. Onların kaldırılması efdal • 
dir. Gözlüklerin yegane faydası dik." 
katsiz vurulmuı bir kamçının göze ı• 
sabet etmesine mani olmalarıdır. 

Yürümek istemiyen beygir: Bu e~· 
seriya fena terbiyeden veya süvarintn 
kabalığından, tecrübesizliğinden vu· 
kua gelir. inatlar tatlılık, sabır ve sÜ• 
kut ile bastırılır. Bağırmaktan ise tat· 
h idare efdaldir. 

Dörtnal gitmek istemiycn beygir: 
Fena terbiye edilmiı demektir. Bar 

(DevaıD1 ~) 
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r esadüf saqesinde meş-1 
hu.r olan yıldızlar l 

Sinema artiatlerinden pek çoğu muı tehlikesini doğuracağı dü§ü- ' 
~erini birer teaadüfe borçlu- nülerek bundan vazgeçilmi§, yeri-

1.r. ne az tanınmıJ bir artiıtin oyna -
~ Silvia. Sidney, Clara Bow'un tılmau muvafık görülmüıtür. 
~ fihndo oynamak istememeıi ü- Geçenlerde Paramount tarafın
~~ onun yerine oynamıt, bu dan angaje edilen Lillian Moore 
ti,. ile nazan <!ikkati celbetmif - iıminde bir genç kız gene bir te-

. sadüf ıayesinde sinemaya batla-
~~ lene kadar evvel Japon ar- mıttır. Genç kız stüdyolan gezer
~i Seaaü Hayakava "Şeyh,, fil .. ken ırüzelliği rejisörlerin nazarı 
~ ll~e O)namak istememif, onun dikkatini celbetmi§, kendisine tec
'-. erırıe ı,.. rol Rudolf Valantino • rübe için kısa bir film çevirmesi 
'~erilGılfti. VaJintinomm töh - teklif olu~uttw. Kız bu teklifi 
~.anmasına bu film sebep ol- kabul edince hemen derhal birkaç 

metrelik bir film çevril mi§, muvaf. 
~ltole Lombard, töhretini Mir- fakıyetli olduğu anlaşılınca genç 
~ lfopkimin bir hastalığına kız bir mukavele ile şirket tara -· 
) ludur. Clark Geybl ile birlikte fından angaje edilmiıtir. 
\l~a. adam,, filminde oynıyacak 
~ ~İriam Hopkins birdenbire 
b\~d,1tnınca bu rol Carole Lom • 
~I\ ' ~erilmi§. bu bir figüran o • 
'llill ltnç lcadmm tanınma11nı te • 
~bııi§tir. 
~~ hle bir tesadüf de F~ric 
~ 'zn i~inc yaramı§, John Bar

1 

~~ t'e.'un ye:-ine büyük bil" rolde 
l1t; lıhı:ıı§tır. 

~'-· •e~ evvel George Raft ta • 
ı,~I§ bir artistken Paul Muni 
\ 11-likte "Yüzü yamalı adam,, 

~'tdmı~, bu aur~le ~~idan 
·~l ~da rejisörlere hır fıkır ve
)'ıb. 'CQıttir, Bu rolü Jack La Rue 
~~leken o kudrette bir aktö .. 
f~"ı!-f\arıi ile birlikte oynatılması 

•tı b . . . ··1 d b k •t artıstını go ge e ıra • 

Murlel Evana 

Şövalye sinema
dan çekiliyor! 
Maurice Cbevalier sinemadan 

çekilecekmiş .. Holivudda Jean -

nette Mac Don:ıld ile "Şen dul o-,, 
peretini çevirmekte olan Chevalier 

nin bu film tamamlandıktan sonra 
M. G. M. tirketiyle olan mukave -

~ lesi nihayet bulacaktır. Fransız 
artisti bundan sonra Londraya gi• 
decek, orada rejisör Korda'nın i
daresi altınd:ı "Küçük Marki,, fil
mini çevirecektir. Holivuddan ge
len haberlere göre Cbevalier bu 
filmden sonra sinemadan çekile • 
cek ve münhasıran müzikhollerde 
ça!ııacaktır. 

Joan C rawford evinde 

Garbo pulu 
Şimdiye kadar krallar, büyük 

vatanperverler, bazı ilimler posta 
pullarına resimlerinin konulması 

ıerefine mazhar olmuılardı. lsveç 
hükUmeti bu çerçevenin haricine 
çıkarak verdiği kararı tatbik et .. 
mek üzere hazırlıklara batlamı§ -
tır. Greta Garbonun bir resmi 
yeni çıkarılacak bir seri posta pul
larını süsliyecektir. Greta Garbo-

nun bu resmi uzun müzakereler -
den ıonra bu pul için seçilmit ve 

pulların tab'ı için lsveç milli mat• 
baasına emir verilmittir. 

Yakında pullar piyasaya çıka
rılacak ve "ilahi kadın,, lsveçteki 
takdirkirları tarafından kendisi. 
ne gönderilen mektupların üze -
rinde kendi resmini taşıyan pulla
rı görmekle memnun olacaktır. 

Bir "Zanaatkar!,, hakkında 

gösterilen bu takdir nitanesi "Si .. 
nema nn'at değildir!,, paradoksu 
nun yorulmaz müdafii Selami iz
zet beye hücum j.çin yeni bir 
"Sohbetler,, mevzuu verecek mi 
dersiniz?. 

Kızıl lmperatoriça 
Marlene Dietricbin son filmi o· 

lan "Kızıl İmparatoriçe,, geçen 
haft~ ilk defa olarak Nevyorkta 
gösterilmit ve gelen haberlere gö
re büyük bir muvaffakıyet kazan
mııtır. Marlene, rejisör Ştrenberg

in idaresinde çevirdiği bu filmin -
de Rusya imparatoriçesi ikinci Ka 
terin rolünü xapmaktadır. 

Grafoloji mütehassısımız 12 numaralı 
el yazısı 

nadir 
için "böyle karakterlere 
tesadüf edilir!,, diyor. 

1 - D. Arapyan: Mütecessis ve i
natçı tiplCTden. Biraz mütkülpesent 
ve egöiattir. Nefsine fazla itimadı var
dır. Müsrif değildir. İhtiyatkirdır. 

2 - Dimitro Colinoı: Zekası he· 
nüz inkişaf etmemiştir. Biraz dikkat· 
sizdir. İhmalcidir. Bazan fazla hiddet
lenir. Yati ilerledikçe israfa meyli ar
tacaktır. 

3 - Oıman Atıf: Hafızası zeki -
smdan kuvvetlidir. Musikiye istidadı 
yoktur. İktisadı sever. Dostlanna kar
şı vefalıdır. Maddi iflerde muvaffak 
olur. 

4 - Nikola Todoridiı 12: Hafıza
sı kuvvetlidir. Yatı ilerledikçe itidal 
ve muhakeme sahibi olacaktır. Musi
kiye istidadı azdır. Ticarette muvaf • 
fak olur. İsrafı aevmez. 

5 - (Ayazpqa) M. S.: Biraz aaa
bi ve evhamlıdrr. Herkese itimat et -
mez fazla mubalağadan ve riyadan 
hoşlanmaz. Muktesit değildir.. Fakat 
israfı da sevmez. Hassastır. Vefalı -

dır. 

6 - Yani Nikola 14.: İnatçı ve 
azimkir tiplerden. İşlerinde ekseriya 
~uvaffak olur. Nefsine itimadı var • 
dır. Zekası tedricen inkişaf etmekte -
dir. Hayalperver değildir. 

7 - (Fatih) Mustafa Remzi: Mü
tecessis tiplerden .. Her işte §Üphe ve 
tereddütle hareket eder. Sebatkar de
ğildir. Nefsine az itimadı vardır. Ge
çici hevesleri kendisini ekseriya ~u -
vaffakiyetsizliğe dütürür. Müvesvıs -
tir. Dostlarına itimadı yoktur. 

8 - Vaıil Nikola. 55: Çok dikkat
sizdir. Hafızası zayiftir. Eğer çocuk -
sa zekası tedricen inkişaf edecektir. 
Maddi işlerde az muvaffak olur. Riya
kar değildir. 

maz. Sürati intikal sahibidir. Fazla 
diltünür, az söyler. Sefahete inhima
ki vardır. 

10 - 10 H. Atalay: Alayiıi sever. 
İnce duyğuludur. Zevki selimine &Ü· 
venilir. Müvesvis olmakla beraber, ay
ni zamanda da aürati karar sahibidir. 
Müsrif değildir. Nefsinden ba1kasma 
itimadı yoktur. Maddı işlerde muvaf
fak olamaz. 

11 - (Cerrahpaıa) Emine 3.: (Ya
zınızdan karakterinizi keıfetmek çok 
güç. Maamafih tahlile çahıacağım.) 

Zeki ve hafızası yeni inkipf etmek -
tedir. Sanayii nefiseye istidadı vardır. 
Ne israfı aever, ne de taaarnıftan hoı
larur. Yatı ilerledikçe vehim ve veı -
veaesi artacaktır. Lüzumundan fazla 
hayalperverdir. 

12 - Cent Turpt. 5&6: Egoist 
ve inatçı tiplerden. Her yerde ken • 
dinden bahsedilmesini ister. Kendisi • 
ne mahsus zevkleri ve cemiyete aykın 
fikirleri vardır. Mağnır ve kindardır. 

Muhitine çok yüksekten bakar~ Şahat 
kanaatlerine bütün hakikatlerin fev -
kinde kıymet verir. (Bu tiplerin ha • 
yatta muvaffak olması tesadüfe bağ -
lıdır. Böyle karakterlere nadiren rast
lanır.) 

13 - Nuriye Cenan: Asabi ve kıs· 
kanç tiplerden. Ketumdur. LUzumun
dan fazla müteceaaiatir. Az .ayler .• 
Çok düt ünür. Sinirlerinden mmtariJ>: 
tir. Yaşı ilerledikçe musikiye meylı 
aratacaktır .. 

14 _ Hicran Mükerrem: Korkak 
ve hayalperver tiplerden. En bilyilk 
kusuru: Ufak hadiseler kar§lsında 
derhal itidalini kaybeditidir. HüsnU
niyeti ve tavazuu, meziyetleri arasm
da zikre layiktir. İsrafa temayülü art· 
maktadır. Eğlenceyi sever. Riyaklr 

9 - Muzaffer Galip: Zevki selim 
sahibidir. Biraz asabi ve hayalperver-
dir. Musikiyi sever. Olduliça ihmal - delildir. 

Dr. w. kardır. Riya ve tabasbustan hOflan -
••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şikayetler, 7 emenniler 
Kazanmak imkansız 
Beyoilunda Gülbehçe biraha • 

neei sahibi Ali Beyden aldığnnız 

\ Belediye okusun 
Çarfalllbada Cebeci sokağın • 

da oturan bir okuyucumuz yazı • 

mektupta deniyor ki: 
Çalıımakta olduğum dükkan 1 

alaturka çalgılı birahanedir. Müı· 
tahdeminin yekunu on bettir. Aile 
itibariyle altmış küsur nüfustan 
mürekkeptir. 

Hükumetimizin müttehaz bir 
karariyle bu ıibi mahaller gece 
ruıf illeylden bir saat evvel kapa • 
tılmaktadır. Ve pek tabii olamk 
cümlemiz de verilmit olan bu ka· 
rara itaatle ayni saatte dükkanı -
mızı kapatmaktayız .. Halbuki Is • 
tanbul halkını ikiye tefrik eder • 
sek lstanbul cihetinde hayat yatsı 
namazından sonra kendiliğinden 
söner. Fıakat Beyoğlu muhitinde 
iıe ancak gece ıaat ondan sonra 
hatlar .. Şimdi ise akıamın saat 
sekiz buçuk, dokuzda olduğunu 
nazarı dikkate alırsak mesai aaati
miz ancak bir buçuk, iki ıaat ola-

yor: 
"Bugün size gözümle ıördüğüm 

ve icap ederse tahit gösterecejim 
bir hakikatten bahaedeceğim. 

ıs mayıs pazar aünü alqamı 
Fatih Eski Hafızpqa caddesinde 
No. 98 dükkandan tesadüfen bir 
ekmek aldım .. Parumı vermek Ü• 

zere terazinin üzerine bıraktım. 
Gene tesadüf en terazinin diğer 
gözünde bir kilogramlık dirhem 
bulunuyormuı. Ekmeğin eksik 
olduğunu gördüm, diğerini aldım. 
o da eksik, bir daha, bir daha, ta• 
mam on adet .. Seherinden 20 ile 
40 gram eksik, ayni zamanda 
ekmekler de sıcaktı. 

Sonra ekmeği ıalana sordum, 
şunları SÖY.ledi: 

rak kalıyor. günleri dükinın içerisindeki zey • 
Şu bale nazara bizim it yapa. • tinyağ ve aaireyi dııarıya çıkaTdık 

cak vaktimiz kalmıyor. Bikeılerin tan bqka, dıtarı çıkaramadığı tuz 
hukukunu aramakta daima ön ve fasulye gibi hububatı da iste· 
safta giden muhterem ıazetenizle yenlere yarı açık duran dükkan • 
vaki olacak neıriyata muntazırız · dan veriyor. 

- Ekmeği ayni cadde üzerinde 
Nif&Dca fırınından aldım, dedi • 

Gene ayni cadde üzerinde bir 
bakkal dükkanı vardır ki cuma 

Bu ıeklin devamı takdirinde Bu da kanuna muhaliftir. Her 
bir kere mukellef tutulduğumuz ikisini de belediyenin nazarı dik • 
vergileri vermek imkanı olmadığı katine arzederim. 

gibi idamei ticarette mümkün ola· --------------• 
mıyacağından böylece hem bazi- Sahlık irat 
nei hükUmet mutazarrır olacak ve Galatada altında üç dükki.nı 
hem de bir çok Türk gençleri ve bulunan on Uç odalı karıir bina 
ıan'atkarları maa aile perişan satılıktır. Galata rıhtımında Seli· 
bir kere mükellef tutuldu_ğumuz ( nik kıraathanesinde Sabi~ Efen • 
dır. diY.e müracaat ~(2386), 
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Hakiki vesi kal ar. tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 

1 23.5.934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 70 1 
Ge4)en kısımlaran hullsası 

Miltarakeden scuıra Iıtanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalr§anlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercUman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadi.if et
tiği Fatma Nilshetle aralarında bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Ni.izhete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkadaılırile temasa geçmiye çalış
nuıtı. 

Bu adam uzun bir mildavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış: 

fakat .Kahyanın arkadaştan tarafın
dan yU% verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çahpyordu. 

- Al, dedi. itte Bekir Sıtkının 
raporu ve çete teıkili.tmın harita· 
ıı. Meğer neler de hazırlamış. 

- (E.) beyin talimatı neye ait 
tir. " 

- Kendiıi malumattar, zaten 
benim biriıini göndermemi bekli
yor. Benim tarafımdan geldiği • 
ni söylersen verir. 

- O halde hemen oraya gidip 
ve dönmem lazım. 

- Evet; hemen .. 
İlhami daha fazla gecikmeyi lü

~umsuz buldu. Çıkıp gitti. 
-22-

Daha köıe batından dönmemi§· 
ti. Uzaktan kendisine doğru ge • 
len bet altı adam arasından Mıgı· 
rı seçti. 

Muhlis Bey, Pantikyanın, çalı· 
nan evrak meselesinden dolayı 

Kendiaini Mıgırm takip ettiği
ni söylemİ§tİ. 

Feridun bey adımlarını 11klaş· 
tırdı. Recep beyden ayrıldığını 

görmemiı olacaktı. işin ehemmi • 
yetli tarfı da buydu. Recep bey, 
günlerdenberi, bir tedbirsizliği yü 
zünden Pantikyan yazıhaneıi tara. 
fından aranıyordu. Şayet Mıgır o· 
nunla görüştüğünü görmüş olsay· 
dı, i.izerindeki şüphe damgasını 
bir kat dsha arttırmış olacaktı. 

Feridun bey, Mıgıra, evvela 
görmemi! gibi yaklaştı. Tam ya· 
nından geçeceği zaman başını çe· 
virerek: 

- O. Matallah Mıgır efe~di. 
Ne böyle .. Bur:ılarda ne arıyorsun. 
Diye sordu. 

Mıeır, genç, ateş gibi bir deli· 
kanlıydı. Feridun beyin bu bekle-

Ge4ien kısımların hulasası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef· 
sanesi vardır. İ§te, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fern
ketinc uğrıyacağınr haber veriyor. De· 
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şa§ınyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. F~Icıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. 
Edibin annesi Osman Beyle Edibi 

yalnız bırakıyor. İki ahbap, konuşu· 
yorlar. 

- Bunlar havsalanın öyle almı· 
yacaAı ıoyler ki •• 

mediği suali kar§ısında şaıaladı. 

Ne ıöyliyeceğini bilemedi. Yalnız: 
- Hiç, dedi. Şurada bir itim 

vardı da .. 
- Nerede?. 
- Tepebaıında. 
- Ama sen aksi iıtikamete gi· 

diyoraun, benim bildiğim Tepeba· 
ıına ıuradan gidilir. 

Feridun bey bunu gülerek söy .. 
lemiıti. 

Mıgrr: 

- Oradan gidildiğini bilirim. 
Fakat, daha evvel yapılacak kü • 
çük bir işim var. Oda bu semtte .. 

- Ya öyleyse .. Acele mi?. 
- Yok .. Pek değil.. 
_. o halde ıurada oturalım da 

birer kahve içelim .. Seninle çok • 
tandır bıış başa verip görüteme· 
dik. 

- Ne var ki görüşülecek. 
- Hiç, yani .• şöyle lif atardık. 
- Oturalım. 
Beraberce yürüdüler ve Tokat· 

liyanın karıı 11rasındaki pastaha• 
neye girdiler .• 

Mıgır, alaturka bir kahve iste· 
di; Feridun bey çayı tercih etti. 

- Bugünlerde Karanlık odaya 
gittiğin var 1!11 Mıgır?. 

- Hayır, üç gündenberi uğra· 
madım. 

- Şimdi oraya mı gidecektin? 
-Evet .. 
- Orada benim de bir İ!İm 

vardı ama artık bir b:ııka gün .. 
Şimdi arasam da kimseyi hula • 
mam. 

Karanlık oda, iki ay kadar ev· 
vel açılmıı adı gibi ' _. nhk bir 
yerdi. Bin bir türlü \ .. ın dur
madan dönüp durduğu bu yer, mu 
haliflerin çalıtmalarına, toplan • 
malarma yarasın diye, gene onlaı 
trafından, itilaf devletlerinin mü • 
saadeyle Tepe batı civarında açıl· 
mı§ bir yerdi. Müdavimleri arasın 
da. Sait Molla, Mehmet Ali bey 
gibi namlı muhalifler de vardı. 

Feridun bey Mıgırın su:ıl sor. 
m~sma meydan bırakmadan: 

- Pantikyanla, dün konu§tum. 
Hila. çalınan evrakı 'bulanıamı§. 
Cidden çok üzülüyorum, dedi. 
Keşki o gün beni çağırmamıt ol .. 
saydı. işte hiçbir ıunutakıirim ol· 
madan §Üphe altına girdim. 

Mıgır gözünün ucuyla Feridun 

Tefrika no. 11 
23 - 5 - 934 

Aşk ve ma-
cera romanı 
nıklli (Vı-no> 

- Peki, ıen ne dedin?. 
- Ben, babamın, benim çocuk· 

luğumda, tabii bir ölümle, bir so· 
ğuk algmhğından öldüğünü haber 
verdim .. 

-Peki, o ne dedi?. 
- Hiç .. Falının yanlış çıktığına 

~aşırmadı .. Babamın katili oldu • 
ğumda israr etti. 

- Bu herif deli .. Hatta, lehli· 
keli bir deli •. 

- Ben, o adamı hiç te tehlikeli 
bulmıyorum .. Söylediği sözler, bir 
kulağımdan girer, ötekinden çıkar. 
Üzerimde hiç te müessir olmaz .. 
Oıman Bey, endiıeli bir hal ta· 

kındı: 
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23 Mayıs 1t134 

[ o Karadeniz Korsanları O 1 
GeCjen kısımların hula•a•ı ı 

Istanbulda Sultan Mecit ve Ruıyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticart.ti 
yapmakla meıguldu. Alibaba FerhDt iı· 
minde birini küçükken hadım yapmıt· 
tı. BilyildilğU zaman Istanbuldaki kız· 
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf· 
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcil kızı vardır. Ali baba bu km 
kaçırmıya uğraıırken, bir gUn Rü:stem 
isminde bir gençle tanıııyor. Bu genç, 
Fcrhadın arkada§ıdır ve Ali babadan 
intikam almak Uzere Iatanbuldan Tif. 
lise gelmittir. Bu sırada RUstem, Fat· 
mayı kaçırıyor ve fail olarak Ali baba
yı yakalayıp zindana atıyorlu. Pet • 
restburgda inkılapçılar Çarı devirme· 
ğe çalıııyorlar. Ştanka Sibiryaya ıU· 
rülüyor. Ve Rilıtrm, gilnUn birinde 
Fatma ile İstanbula dönmeğe muvaf· 
fak oluyor. 

Veliahtın yaveri yüzba,ı Po· 
pof inkılapçıların klübüne sık 11k 
gelmeğe baılamı§h. 
Aleksandrın inkılipçılara gön· 

derdiği haber çok samimi ve cid· 
di idi. Artık veliaht tamamile İn· 
kılapçılarla. beraber yürüyor, on· 
larla beraber dütünüyor ve esir 
Rusyayı onlarla beraber kurtar· 
mak istiyordu. 

famailof klübün bodrumunda 
yatıyordu. 

Elleri ve kollan o recedenberi 
bağlıydı. 

inkılapçılar lsmailofu öldüre· 
ceklerdi. lımailofun inkıli.pçdara 

beyi süzdü: 
- Şüphe altına mı?. 
- Bilmiyor musun?. 
-Hayır •• 
- Ya .. Bak anlatayım birader; 

bana nasıl hak vereceksin. 
Feridun beyin niyeti malQmdu. 

Mıgıra sokulmak ve oga itimat tel
kin etmekti. Mıgır, Feridun beyin 
bütün anlattıklarını dinler gibi gö 
ründü ve ekseriya b&§mı tasdik 
yollu sal1ıyarak Feridun beye hak 
verd~. Feridun bey: 
-.Şimdi, dedi, senden benim 

büyük bir ricam olacak. Bu husu•· 
ta bana yardım edebilecek olan 
ancak sensin. Şu çalman evrakı 

seninle beraber arıyalrm. Bana bü 
yük bir yardımın dokunur. 

Mıgır: 

- Feri dun bey, mademki yalnı• 
zız, san:ı benim de ~öyliyecekle • 
rim var. 

(Devamı var) 

sözler müessir olmaz! -dedi.
Lakin bu adam, pek çoklarını te • 
siri altında bırakabilir .. Onun için 
tehlikelidir kanaatindeyim .• Mese
la, itte, benim üzerimde müeaair 
olduğunu itiraf ederim .• 

Edip, muhatabına hayretle bak
tı: 

- Sizin üzerinizde müessir olu· 
yor, öyle mi'!. 

Osman B., sanki bir pot kırmıt 
gibi toplandı: 

- Gerçi saçma olması lazım 
geldiğini fikren daima takdir ede· 
rim .. Fakat, bu falcının dedikleri, 
evvelce de anlattığım aibi, daima 
Çıktı.Buna tahit oldum.Onun,için. 
Maamafih bu sefer söyledikleri 
pek nahof .. 

Edip, hiddetle ayaia kalktı: 

• 
Müellifi: ishak FERDi 

ihaneti ıabit ol mut tu. Fakat, za· ı 
yıf bir ihtimal üzerine, ölüm kara· 
rının tatbikından sarfı nazar et· 
miılerdi. 

miyet vermiyordu. Çünkü Karade
niz boğazından bir Avrupalı ka• 
çakçmın Ruıyaya geçtiği vaki de· 
ğildi. 

O eınada Rusyada kadın ticare· 
tile mefgul olan lıkenderiyeli bit 
kaç Arap tacirile Ali babadatı 
baıka kimse yoktu. 

Çar Nikola bomba atan köylü· 
nün Sibiryaya sürülmesini irade 
etmiıti. Köylü ıürıüne giderken 
inkılapçılar kendisile ıizlice le· 
maı edeceklerdi. lıte her hakikat Fakat, çarın gözdesi Fatmanıtı 

esrarengiz bir tekilde ortadan kıtY 
ha· bolmaıı Nikolada bu kanaati te1• 

edi- 1it etmiıti. Çar Nikola fevkalade 
mutaasaıp ve yenilik dütmanı bir 

o vakit anlaırlacaktı. 
Ştankanın Sibiryaya nefyi 

beri de gün geçtikçe teeyyüt 
yordu. 

-44-
Şimdi fatanbuldayız. 

· hükümdardı. Bilhassa Avrupadat1 
gelen fenni terekkiyata bile içti
mai yenilikler kadar dü1mand1

• 

Kadın ticaretinin de AvrupaJıla.t 
'dl tarafından ya1phd1ğına kanı ' 

Süleyman paıa, konaiında ve· 
kilharcı Ahmet ala ile konuıuyor: 

- Aradan bir sene geçti. Ali 
baba hali meydanda yok. Bu he· 
rifin ne zaman geleceiini adamla· 
rından sorup anlamadın mı? 

- Sordum, paıacığım ! Fakat, 
müıpet bir cevap alamadım. Ali 
babadan timdiye kadar esaslı bir 
haber gelmemi§. Yalnız, geçen 
gün o taraftan gelen bir delikan· 
lı, Ali babanın Rusyada yakayı e· 
le verdiğini söylemif. 

- Kimmit bu delikanlı? 
- f ımini söylemediler amma, 

Ali babayı çok iyi tanıyormuf. 
- Ali babayı çok iyi tanıyor· 

mut har! .. o halde bana o deli
kanlıyı bulup getirmelisin I Ken· 
diıinden hem Ali babaya, hem de 
Rusyaya dair malumat almak iste· 
rım. 

• • • 
Süleyman patanın vekilharcı, 

kaç günclen'beri1 Ru•ya;L;n ;;w•l•n 

delikanlıyı aramakla mefiu]Clü. 
O günlerde Çar Nikola latan· 

buldaki sefir vasıtaıile Babıaliye 
kaçakçılık hakkında notalar yağ· 

dırıyordu. Bu notalardan biri şu 

mealde idi: 
"Avrupadan Türkiye toprakla

rına dahil olan kadın kaçakçıları 
Karadeniz boğazından kolayca 
geçip Rusyaya geliyorlar. Bu ka
çakçılara çarlık topraklarına gire
bilmek vazilyetini vt?ren TUrkiye
den son defa rica ediyorum: Eğer 
Avrupalı kaç.akçrların boğazdan 
Karadenize geçmelerine bundan 
sonra müsaade edilecek olursa ..... 

Ültimatomun alt tarafını oku· 
mağa lüzum yok. Her zamanki gi· 
bt harple tehdit .• 

Ve hükumet bu tehditlere ehem· 

kim olmuttum .• 
Sonra, batını salladı. Dimaiın • 

daki bir fikri silkip atmak iıtiyor 
gibiydi.Sinirli sinirli: 

- Rica ederim, bu muhavereyi 
burada bırakalım .• Zira,, bu ıa · 
hada konuşacağımız bütün sözler 
annemle benim arama bir soğuk • 
luk sokmaktan hatka bir fayda le· 
min etmiyecek .. 

Oıman Bey, se.i pürüzlcnerek: 
- Annenize bunları anlattınız 

mı? .. -diye ıordu. 
Edip, ahpabına 9aşkın ıaıkın 

baktı: 
_ Çıldırdınız mı? Uahi .. Böyle 

şey taıavvur bile edilemez .. 
Bir müddet evvelki 1ahneyi te· 

ferrüatiyle anlattı. 

(Fatma) nm bile bir Avrupalı k9' 

dın taciri tarafından kaçırıldıi1111 

zannediyordu. Avrupa medeniye· 
tine karıı huıumetini, Avrupad~.11 

tahsilden yeni dönmüt kırkı ıııtı' 
tecaviz zabiti Sibiryaya sürdiW 
mek suretile izhar etmİ§ti. 

S 1 -r u tan Mecit, bir bayram ... 
rasiminde saraya gelen süfera a• 
rasında Rus elçisine, diğer sefitle
re itittirmek auretile !U sözleri ıö1 
lem itti: 

-" Çar Hazretlerinin Rusyad• 
kadın ticaretinden baıka parırıa· 
ğına dolayacak itleri yok galib1!··1' 

Ruı sefiri, Babıaliye verdiği 110~ 
talara cevap alamadığından, ~;. 
müıkül vaziyete dü~müştü. l(eıı. •: 
sinin siyaset sahasında liyakauııe 
liği meydana çıkıyordu. Çarı ", 
hükümeti oyalamak için Ru•Y~1 t 
mütemadi.Yen mü,.P.hem ce'1'aP11:. vermeğe mecbur kalan ıefir, nı eti 
yet padişahın bu sözlerini aYJ1lW 
hükumetine bildirmeğe lüzuın g 

müıtü. bit• 
Çar Nikola bu cevabı ahncıt,. il.' 

tabi hiddetinde·, büsbütün köP 
recekti. 

lf. • • 

·ı beta' 
fıte bugiinlerde Fatma ı e ge 

her Rusyadan lstanbula gelrıı;er 
muvaffak olan Rüstem Bey, e' 
hal Cibalide dul ve ihtiyar terı 
sinin evinde yerleşmişti. reJ 

Süleyman pa§anın vekilblltı' 
Ahmet ağa, Rüstemin izini .. b~eP 
mıyordu. Ve her aktnm bu yu~.f~ 
Süleyman pafadan tekdir ve kiJ 
i§itmekten uıanmı§h. 

Süleyman pata: 
(Devamı ..-r> 

~ diitiil'' 
Oıman Bey, bir müddet 

dü.. t ... 
- Hakikaten mü§kül vaıi>'e 

dedi.. bi' 
. Sonra, birdenbire, yüzünde. • 

memnuniyet ifadesi hasıl oJd"~ııı 
b t)f'' 

- Annenize sadece ha " tfıe' 
meselesinden bahsedin .. Hıt111 u' 
fendi bundan dolayı üzüidiİ~t' 
fakat, kendiıine _zevcini .h~tır sı' 
mak onu üzmek ı•temedınıı 
nır... fı~ 

Edip, bu teklifin pek ııı01;,~ 
olduğunu derhal kavradı .. o~,or 
Efendi, bu sefer, cidden, ıırı 
na yetitmitti. , ( .. b•' 

- Evet, doğrusu pek ıyı ı;fl; 
ıul ! -dedi.- Anneme böyle 1 

rim... 1-~ 

"Hem, annem bana b•b' bil 
katili olmadığımı, yani zal~~;ri~ 
diğim bu hakikati tekrar bal 0ıJI 
ce falcının yalancı bir in•"11 

rıı ,,,, 
-- Bilha11a benim havaalam ... - Tabii, ~izin üzerinizde 

- Nahot ta laf mı?. Ah bu 
herifin suratına niçin bir yumruk 
indirerek otuz iki di,ini birden 
dökmediğime §İmdi h·ayret ediyo· 

bu rum .. O zaman, zorla kendinıe hi.-

- Annem, kendisinden bir ıey 
sakladığımı anlıyarak bana kızdı .. 
Fakat, ona ne söyliycbilirdim?. 
Buna rağmen, aramızın açılma· 

ması (#·in bir tev hikaye etmeğe 

mecburum. 
ğunu bir defa daha anları ·<-'' 

• (DC\'lltılı 
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Yaz geldi. Tıhtıkurusu. sineliJer ve bOıUn lıı:ar.ar uyınmıdın yuvılnını bebemehıl 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

~50 gramlık kutu en·elce 45 şimdi 50 kuruşı, 500 gramlık kutu evvelce 75 ~imdi 
50 kuruşıı, Bir kiloluk kutu evvelce 125 şimdi 80 kurufı, ~ltt lltrelllc büyük 

tenekesile beraber 350 .kuruş. Topıancılıra tenztllt. 

ÇAPA ·~·1 MARKA 

-·-
:stenl .._ 

Sah lep 
ve 

Baharatı 
• 

yenı 

ambalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 
Kurµıtur 

iBER_ 
Jc- •.> .eaı illan ıarı 1 ___________________ ___. 

Hıfzıuıhha laboratuvarı için lüzumu olan 40 kalem eczayı tıb
biye p:ızarhkla alınacaktır. Talip olanlar teraiti anlamak ve listeyi 
ttörn'.ıek üzere levazım müdürlüğü ne, pazarlıia girmek için de 66, 
l i r "'. lık teminat makbuzu ile 24/ 5 / 934 perıeınbe günü saat on he,e 
~adar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. "2691,, 

Eminönü kaymakamlığından: Hoca Alaettin nıahalleıinde le 
1tbici hanında on yedi No. h oda kiraya verilmek üzere açık müzaye· 
deye konu'mu§ıa da verilen bedel dQn görüldüğünden tekrar müza • 
}'edeye konulmaıı kararlattırılmıtl ır. Talip olanların 2/ 6/934 cu • 
"ıır-teıi günü saat on dörtte Encümene gelmeleri ilin olunur. "2692, 

, 
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ı~ ParE:tfapı Siyotis Banyoları ~ı 
Avrupa kaplıcalarındaki .bütün tesisatı haiz olarak 

ınw~ Yen.iden açılmıştır~~.~~~:ı~~~~s~~ı 

Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Sno Cinai Kayık no. 

1696 Sandal -

1697 

1698 

1699 

' 1700 

1701 

1702 

1703 

1704 

1].Q51305 
r 

1706 

1096 
1097 
1098 
1099 
1100 

1101 
1112 
1113 
1114 
1115 

1116 
1117 
1118 
1119 
1120 

1121 
1122 
1259 
1260 
1276 

-1210 
1278 
1279 
1280 
1281 

1282 
1283 
1284 
1285 
1286 

1287 
1289 
1288 
1290 
1292 

1293 
1294 
1295 
1296 

1297 
1298 
1301 
1302 
1303 

1305 
1306 
1307 
1309 
1310 

1311 
1312 

l•k•leal lamı 

Haıköy Mehmet Atir 
"*' - • Behl\tl Mehmet 

İbrahim lımail 
Eyup Atir 
Adil Ali . 

Süleyman Dervi\ 
Avram Hayem 
lbrahim Ahmet 
Salih Ömer 
Mehmet Hüıeyin 

Mehmet HulGıt 
Yuıuf HUaeyin 
lbr&him Aıir 
Halim Hüseyin 
Paıa Yusuf 

Hiıir lamail 
Neaim Pirlan 
Y akup lbrahim 
Durıun Hilaeyin 

llyazar Yuda 
Muiz Neıim 
lıhak Miton 
Refail Baruh 
Avram Baruh 

Muiz Neaim 
ishak Mayer 
llyazar Salamon 
Neaim Avra 111 

Bunyamin 

NeıimAvram 
Yuda Sabatay 
Miton Davit 
Yakao Yuda 
Nesim Yuda 

hak Yuntof 
Yako Samoil 
hak Salamon 
Madi Yako 

Şentof Menteı 
Mehmet Hüseyin 
Ali Turhan 
Ali Hatan 
İbrahim Timur 

Miton Sabatay 
Miıon hrail 
Saiko Yaıef 
Avram Samoel 
Haaan Ali 

Nesim Miton 
Siyazer Eıkinazi 

~ene Vregl 

930 

% 40 zam YekQn 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 ' 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

102d, 408 1428 
ıo20· 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1028 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 
1020 408 1428 

1020 408 1428 
1020 408 1428 •, 

}> Eminönü kaymakamlığından: Mercanda Çandarlı Atik lbrahim l3l3 f~'i :.. ~ . 
'ta. medreıesi arsasının büyük kı •mı kiray3 verilmek üzere müza • Yukarıda iıimleri ve nev'i iştigali yazılı mükellefler namına 930 ıenesi için hizalarında iÖıterilen 
~edeye konulmuş ise de verilen be del dun görüldüğünden tekrar mü· miktarda kazanç veriİai tarhedilmiıtir. lkametıahlan meçhul oldujnudan hukuku usul muhakemeleri 
'Yedeye konulmuıtur. Talip olanların 2/ 6/ 934 cumartesi günü nat kanunu mucibince keyfiyet ilanen teblii olunur (2663). 
~dörtte Encümene gelmeleri ilin olunur. (2693) 

Emniyet - İdare - Rahat ve Kolaylık isterseniz 
En son ıiıtem ayarlı fitil tertibatlı 

DEMON 144 Petrol ocaklarını tercih ediniz. 
Mavi alevini istediğiniz ~cırecede ayar edebilirılni.ı. 
Bütün kuvvetile yandığı .zaman saatte 100 ıram 
petrol yakar. Fiatı yalnız 260 Kuruıtur. 
Satı, yerleri: Umum Türkiye için yc&ine depo-
su Dejö Giyarmati !stanbulda Kuru kahveci hanında 

~o. 21 ve Galatada Mahmudiye caddesi No. 24 -, Perıembe pazar 

No. 19 Beyoğlunda: Balık pazar Kristal mağazası. lıtanbulda ve 

ta~rada DEMON ocakları aatmak iatiyen toptancılar depomuıa mü. 
ta .. 

· "at (: c!eL;Hrler. 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kuınkapı Nişancası Havuzlu 

~Hihre sokak No. (5) 

İçindi! oturanlara müracaat 

Sultanahmet üçüncü ıulh hukuk 
hakimliğinden: 

Müddei gümrük idaresinin 
müddealeyh Büyük adada eıki 

bahçıvan oğlu yeni Alpaılan ıoka· 
ğı ittisalinde maliye müfettiıler· 

den merhum Sait Beyin evinin alt 
tarafınd& 20 numaralı hanede mu· 

kim Abdülbaııt efendi zimmetin· 

Jınan celpname zahrına mahalle 
heyeti ihtiyariyeıinin tasdikmı ha· 
vi mübatiri tarafından verilen 
me~ruhattan mumaileyhamn ika· 

metgihı meçhul oldu2u bildirilme
&İ üzerine ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiı olduğundan mah • 

keme günü olan 23 - 6 - 934 

cumarteıi aaat 11 de mahkemeye 
gelmediği takdirde muhakemesi • 

de ·~~cağı olan 533 kuruı ala~ağmı nin gıyaben icra kılınacağı teliğat 
tahıılı hakkında davanın carı mu· makamına kaim olmak üzere ilin 
hakemeıinde mumaileY.he tastir kı olunur. (134), 



Lise ve orta mektep.; 
lerin kapatılmaması 
fırkada kararlaştı 

Vahabiler ve 
Vahabilik 

-Ba:ı tarafı ı inci aayfada-

Şerif Hüıeyin, bu işi de baıar· 
dıktan sonra 1916 senesi hazira • 
nıncİa isyan ettiğini ilan etti. ln • 
gilizler ona "Por Sudan., dan san· 
dık sandık mühimmat ile beraber 
sandık s:ındık altın gönderiyorlar· 
dı. Şerif Hüseyin, bu paradan, Sü
ut oğluna da hiaseler ayırıp gön· 
derdi. Bizzat Süut oğlunun bir a· 
rap muharririne anlatışın:ı göre: 
Şerif Hüseyin 1916 senesinin son· 
larına doğru kendisine 5000 altın, 
1917 senesinde 2 defada ayni meh 
lağı gönderdi. Fakat bu para ni • 
çin gönderiliyordu. 

Şerif Hüseyin, bun~ dair bir tek 
kelime yazmıyordu. Onun elçisi 
parayı getiriyor ve "Şevketpenah 
kral hazretleri,, tarafından de • 
mekle iktifa ediyordu. 

Süut oğlu bu "hediye!,, ler te
kerrür edince onların niçin gönde· 
rildiğini anlam::ı.k istedi ve kendi 
merkezi olan Riyaz ıehr1nde yük· 
sek bir meclis kurdu. Mecliste ha· 
bası Abdürrahman bulundu. 

Süut oğlu hu paraların nasıl 
geldiğini meclis az:ısına anlattık
tan sonra şu sözleri söyledi: 

- Şerif Hüseyin bu paraları 
kendisine yardım için gönderiyor
sa zaten kendisine yardım için bü 
tün kabilelerimize emir vermiş 
bulunuyoruz. Hatta kıbilelerimiz 
efradının ordusuna iltihak etme -
leri için emir vermiş bulunuyo - 1 

\"UZ. O halde bu parayı gönder· 
mekten ba!ka bir maksat var mı? 

Onu konuş:ıh.m ! 
Süut oğlunun babası: 

.- Şerif Hüseyin bize bir şey 
yazmadığına göre onun bizden 
korktuğunu anlıyorum. Şerif Hü • 
seyin, bizim Türklerle bir olup o

na karşı hareket etmemizden kor· 
kuyor, ve bizi altınla susturmak 

istiyor. 
Dedi. • 
Süut oğlu: 
- O halele kendisine yazalım 

da, hakikati aıı'ıyalım ! Maksadı Beyaz ayının geldiğini görünce, dört Norveçli balıkçı, 
yardımsa, yardımımızı arttıralım. mızraklarını alıp kulübeden çıktı. Fakat, ayı onlara 
B".'.şka bir maksadı vana ona gö· 
re vaziyet aıaıımı saldırmıyor, hücum etmiyordu. Bilakis, köpek gibi 

Bu karar üzerine Şerif Hüsey- yaltaklanıyordu. 
ne §U mektup yazıldı: 1 Yazıaı dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli 

11
- Mt·hterem babamız! Bu hikayelerimiz birer günlüktür, Yini mabadıizdir. 

Gayrımiibadifİere 15 
günde 2000000 lira
lık tevziat yapıldı 

İncesaz ve caz 
Gazetemizin haziran ayının 

ilk haftasında bir cuma günü 
tertip edeceği büyük deniz ge • 
zintisi için (7) kişilik bir caz ve 
incesaza lüzum vardır. Talip o· 
lanlar, bu ayın 25 nci günü akşa. 
mına kadar, idaremize müraca -
at etmelidirler. 

Glandokratin 
ADEMi iKYIDARA, ufi· 

yeti umumiyeye vo asabi bub· 
ranlara karşı, methur Prof. 
Brovvn Sequard ve Şteinab'm 
keşfidir. Eczanelerde 200 ku
ruşa satılır. Deposu: lstanbul 
Zaman ecza deposu 16837 

Hem iyi hem de ucuz 

KELEBEK 
Yerli traş bıçağı 

k ullamnız ............... ~------
Vapur gezintisinde· büfe 

kiraiamak istiyenler 
Gazetemizin, Haziranın ilk haf 

tası içinde yapacağı büyük deniz 
gezintisine tahsis edeceği vapurun 
büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı· 
sın 28 nci günü akşamına kadar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne 
müracaatları. 

Beyoğlu Birinci Sulh hukuk ha· 
kimliğinden: 

Settar beyin Beyoğlunda Yeni· 
!ehtl'cl V..aJ;~. y•~••Ô. ~ .... L .. 1 .. 

sokağında 56 numaralı hanede ınu 
kim Yusuf efendi ile müşterek ol· 
dukları ayni m:ıhalde 56, 58, 60, 
19, 15, 17 numaralarla murakkam 
dört bap hane maa dükkan ve ar· 
s:ının mumai1eyh Yusuf efendi a• 
leyhine ikame ettiği izalei şüyu 

davasında müddeaaleyh Yusuf 
efendinin ikametgahı meçhul ol -
duğu mübaşiri tarafından verilen 
meşruhatt:m anlaşılmakla bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiş ve muhakemesi 28/ 
6/ 934 saat 10 na talik edildiği ve 
yevmi mezkiirda bizzat veyahut 
bir vekil göndermediğiniz takdir· 
de gıyaben muhakemeye devanı 
olunacağı tebliğ makamına kaiııı 
olmak üzere ilan olunur. (16933) 

harpte seninle beraberiz. Onun Haber gazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye 

semeresi, hem si~e, he~ .bizedir. vardır. .. /' 
Kabilelerimiz, aşıretler.ımız, ver • ::aa.aamıma:11:::=::=:::::--.---:=:.-=::===::--·:::::::::::--:r:=..-::-.:::::=:::::= • -------ı.::.. . .:.:==ı HA B ED 
için yürüdüler. Bız yardımımızı şı karşıya kalacaktı. Fakat daha . Akşam Postası 
diğimiz emre teba:ı.n, sıze yardım . Süut oğlu, Şerif Hüseyinle k:u- ,- Eski LQNDRA Yeni TüRK =ı 
d.aha iler~ götürerek .k~rdeşl.er~mi- ev.ve},. tn:gilterenin Ba~rada~~ ~o - Lokanta ve birahanesinin s Az 1N1 yarın darebaneıi: 1STANBUL AN· 
zı ve evlatlarımızı sızmle bırlıkte mıserı Sır Percy Cox ıle goruş - k d itiba' ren KARA CADDESi 
h b k .. .. d k . t. k ş 'f H·· . 'k" a şam an - - . ar etme uzere gon erme ıs ı • me ve erı useynı ona şı ayet Tclırnr Adresi: tSTANBUL HABER 

yoruz .. Eskiden aramızda bir ta - etmek istedi. p A N o R A M A Telefon Yıızı: 238'12 ldare: :US70 

kım anlapmamazhklar oldu. Fa - r'·-----------·ııııı.. 
İkisi de Akirde görüştüler. Sü-

kat artık anlaşmak, uz'aşmak sı • ABOrtE ŞERAiTi 
... lk ı · · ut oğlu, Şerif Hüseyinden aldığı Bahçesinde dinliyeceksiniz. 16949 rasıdır. B!! da anc1k ü e erımız a ı s e ız aylık 

r"'sındaki hududu tayin etmekle mektubu, Sir Percy Cox'a göster• Türkiye: 00 260 ,ıso 870 ıtrt. 
... d' l ·ı· k · · t t · istedi. Birincisi, Şerif Hüseynin İstanbul Asliye Mahkemesi ü • Ernebl: 130 375 ıoo 1200 

Olur. Ve O zaman her şüphe zeval 1• ngı ız omıserı onu a mın 
Necit işlerine kat'iyyen müdahale çüncü hukuk dairesinden: 

bulur. Bizim tarafımızdan vuku - etti: etmemesi, ikincisi bütün araplar 
bulacak yardımlar kat kat arbr.,, - Sen Şerif Hüseyne aldırma! n:ımma söz söylememesi ve ken • 

B kt P Şerı.f Hu'"seynı· fena dedi, bı·z senı·n istiklalini temin e-u me u dine arapların padişahı dememe • 
halde kızdırdı. Onun "Kıble,, ga- diyoruz. Şerif Hüseyin tarafından 
zeteıi, Süut oğluna karşı atetler, sana karşı hiçbir tecavüz vukubul
h:ıkaretler, püskürdü: Ona "Süut mıyacağın:ı söz veriyoruz. Bu sı· 
oğlu, dedi, sen sarhoş musun, rada Şerif Hüseyne karşı hareket 
yoksa çılgın mısın?. Sen bizim edecek olursan, bize karşı hareket 
niçin ayaklandığımızı bilmiyor, etmiş, düşmanlarımıza yardım et· 
hanıi maksadı gözettiğimizi bil • miş olursun. Bizim clüşm:ınlarımız 
miyor musun?.,, ise, senin de düşmanlarındır!. 

Şerif Hüseynin, Süut oğluna ce· Bu sözler, Süut oğlunu tatmine 
vaben yazdığı mektup da bu me- k~fi gelmedi. iki taahhüt daha 

-.ide idi. 

sı. 

Sir Percy Cox, bu iki taahhüdü' 
kabul etti, bun:ı mukabil Süut oğ
lu, Şerif Hüseyne karşı hareket et
memeye söz verdi. 

Ara düzelmişti, Sir Percy Cox 
Süut oğlunu Basraya davet etti 
ve onu orada ağırladı. 

ömer Rıza 

ILArt TARiFESi 
TlclU'Ct UAnlarının satın 12,50 

ı:esml Ufinlar 10 kuru5tur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neşriyat müdürü M. Gayur 

Basıldığı yer: (VAKiT) Matbnntıl 

Melek Leyla hanımın halen i • 
kametgahı meçhul Ali Muin ef. a· 
leyhine açtığı 934/ 15 No. ya mu
kayyet boş~1"ın:ı davasında! Şahit 
dinlenmek ve vesaik ibraz edil • 
mek sureti e tahkikatı ikmal edi- il!!•_,_••_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•!!~~!!!~'-
}erek evrakı dava heyete tevdi e -
dilmiş ve mahkeme günü olarak 
9/ 6/ 934 tarihinde saat 13 te tayin 
edilmİ§tir. Dava hüküm derecesi .. 
ne gelmiş olduğundan usulün 406 
ncı maddesine tevfikan beş gün -
de itiraz edilerek yevmi muayyen· 

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

de gelmezse gıyaben intaç edile " 
ceği ilan olunur. (2444) 
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