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8. Millet Meclisi bütçeyi konuşuyor 
;'ihtisası olan memuru terfih "Hiç kimseden arzusu hi-

tt. k J A d lifına para istemiyoruz" 
e ırme azım ır" . Maliye vekili Fuat 8. 30 milyonluk 

kocaeli meb, usunun daktilo maaşla- istikraz kakkındaki rivayetlere bu 

ı-ıno karşı 1Japtığı itiraza iktisat 
cevabı verdi 

Ankara, 27 (A.A) - Mecliste 
bqün 1934 müvazenei umumiye 
kanun layihasının müzakeresi ha
aebile Maliye Vekili Fuat Bey ıu 
nutku aöylemiıtir: ·oekili bu mukabelede bulundu 

Erzurum Sıvas hattının inıası 
ve ihale edilecek demiryolların ya 
pdmaaı icap eden masarif dahi 
kwnen bütçe kanunu ile, kıımen 
de huzurunuza arzedilmit olan di
ğer bir kanun ile derpiı edilmiıtir. 
O kanunun mahiyeti hakkında da 
maruzatta bulunacağım. Çünkü o 
da maattee11üf bir çok dedikodu
lara mevzu olmuıtur. 

Varidat bütçesi 173,800,000 li
ra tahmin edilmittir. 933 bütçeıi

ne nazaran üç milyon dört yüz bin 
fazladır. Bu iki bütçeyi mukayese 
ederken bir noktayı iıaret etmek 
isterim. 

933 ıenesi bütçesinde gümrük 
muhammenatı kırk bet milyon li
radır. Mukayesenin sıhhati için 

Maliye vekili Fuat Bey 
.iu miktarın tenzili ve on bir aylıli 
tahsilat neticesini ve verıilerdeki 

-Devamı 5 nci sayfada-

BUyUk MIUet Mecllal . l~m• h•lln«le · Bakalorya imtihanları 
hazırlılcları bitirildi ~' 2 S(Hususi) - Büyük kındaki kanun liyihalannı müza- kereler.ini yçımqbr. 

~ M~lisi ~ü·~·öileden evvel · ker~ ve. ~abul elmit, Türkiye Cüm ' Jktiıat Veliileti teıkilitma da· 
~ '*- Beyın reıılıgı albnda toplan hurıyetı ıle ltalya hükW:neti araaın ir olan müZakere eanumCla Koca-

~•kaf müdürlüğünün 1934 da aktedilen ticaret mukavelena- eli meb'uau Smı Bey söz alarak Bütün Istanbulda üç, Beyog\J lu ve 
' .. İni jandarma umum kuman· meıile ticari mübadelita ait tedi- demiftir ki: 
>~~'.' 1933 senesi bütçesinde yatın tanzimine müteallik itilifna- ( Devamı 2 inci sayfada) Üsküdar mıntakalarında ikişer 
' ıki bin, Nafia Vekaleti ile me ve müzeyyelitınuı tasdikine ve !!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!l!!ll!!!l!lm!l!l!!!iill!!iıliı-... !!!!!!!11 k ) k 
'ra ıehir imar müdürlüğü 933 Yunan parlamentosu izuının y d me tepte yapl 8Ca tır 
~k bütçesinde elli bin liralık Türkiye demiryollan üzerinde . 8ft5lft Bu ayın otuz birinde bqlıyaca-ı Bedia Hanım ve Beylerin huzur • 
'tt ale yapılmasını iktisat Ve- meccanen seyahatlerine dair olan imı dün yazdığımız Bakalorya lariyle. 

i tetki-lit ve vazifeleri hak· kanun layihalarının birinci müza· Arnaoutkög zift, mUftım• tahriri imtihanlarının nerelerde ve Kadıköy mıntakaaımn imtihan· 

'f ürk-Macar dostluğu 
·ktisadi neticeleri 

~ senelik Türk . iktisat plinında 
~acar kimya fabrikalanna mühim 

bir rol isabet ediyor 
vekili Gömböt Gzula lb. Dİll emri üze
rine Macaristan içtimai cemiyetleri bir
liği (TESZ) tarafından bir Macar • 

ba f abrikaaı tamamen haıııi heyetler huzurunda icra edi- ları Kadıköy ve Çamlıca liselerin· 
yandı leceiini bqün 11raaiyle yazıyo • de müfettiıi umumi Besim Beyi re. 

ruz. Bakalorya imtihanları üç mın- isliği altında Erenköy kız liaeai 
Arnawt k6yünde bir fabrika takada yapılacaktır. müdürü Mahir, K:ındilli lisesi mü· 

tamamen yanmıftir. Y aptığ11nız Galata köprüsünden lstanbul dürü Akil Koyuncu, Üsküdar orta 
tahkikata ıöre, dün aktam saat ciheti lstanbul mıntakaaı, köprü • mektep müdürü Şehap Nazmi, 
yediye doiru Arnavut köyünde den Beyojluna olan tarafa Beyoi· Çamlıca kız orta mektep müdürü 
Vezir çepneai aokajında 1 numa· lu mıntakaıı ve Oaküdar ve Kadı- Emin, Kadıköy orta mektep mü· 
ralı zif mupmba fabrikasından köy cihetleri de Kadıköy mıntaka- dürü Feridun Beylerin huzurlariy-
yansm çılmuıtır. ıı ittihaz olunmuıtur. le icra olunacaktır. 

Kazandaki ziftler kaynarken latanbul mıntakasırun imtihanı, Heybeliada orta mektebi lstan-
ziftler alete dökülmtit ve parlayan İstanbul lisesi ile kız muallim mek. bul mıntakasına raptedilmiftir. 
ziftler tavanı tutuıturmuıtur. Yan- tebi ve İstanbul kız lisesinde Bu suretle tetekkül eden imtihan 
gına Beyoilu itfaiyesi yetİflDif ise- müfettiti umumi Bedri Beyin re • komisyonlarına muhtelif mektep 
de fabrika kimilen yamDlftır. Fab- iıliii altında lıtanbul lisesi müdü- muallimleri tayin edilmiıtir. An

Türk birlijinin kurulduğunu karilerine rika binası Cihanıirde oturan Mu- rü Celil Ferd, lshnbul kız lisesi cak hiç bir mu::ıllimin kendi talebe 
bildirdi. Yeni doıtluk cemiyeti T. hittin Beyin tahtı iaticanndadır. müdürü Sabri, Vefa liaeıi müdürü sini imtihan edememesini temin 
8· M. M. azalan ile yüz elli Tilrk MY· Osman, Cümhuriyet orta mektep suretiyle tevziat yapılmııtır. 
yahin Budapeıteyi ziyareti münasebe- ı il müdürü Hidayet, Davutpqa orta imtihanda sualler muallimler 
tiyle Türklere kart• "çok umimi •üret· nsa • kt "d"" .. Ad E · tarafından ıorulacak, her imtı'han 
te bir kabul hazırlanclr •• Tiirk • Ma • • • me ep mu uru nan, yiıp o~ 

' mektep müdürü Gelenbevi merkezi ıöıterilen Uıenin müdü· car dostluğunu yükıek merte&ecle kav· ' 
vetlendirdi. Cemiyet idare be;retiain MuttıtJassıtlar küçük es- orta mektep müdürü Ca- rü imtih::ın komisyonu reisi vazife-
ıon içtimarnda buıuai nnababirimis IOll nafın zararına çirkin fer, Pertevniyal liaeai müdürü E • ıini görecek, komisyon azaları mü· 
ziyaret ve Türk • MaClll' iktMa4i ram· b. 1. • • • • dip, latsnbul kız orta mektep mü· rakabe ile met1ıul olacaklar ve 
taları hakkında idare heyeti uaamdan ır I aalıgete gırıştı dürü Nazım Beylerin, Beyoilu mıntaka imtihan heyeti reisi mm· 
ve Macar •anayi ~41an Zıilinaky Kabva, çay,kakao üzerinde ver· mıntakasının imtihanları Galata • hkaıındaki muhtelif imtihan mer 
Galor Bf. ile söriittii· siler almmuı takarrür ettikten saray ve Kabataı liselerinde. G:ı • kezlerini teftiı edecekir. Bu ıuret. 

Samimi bir Türk dostu olan ve Ma· sonra piyaaada bu mallar üzerin • lataaaray liıesi müdürü Behçet le imtih:ınların gayet ciddi bir fe• 
cariıtan ilıb .. di hayabnda çok mühim d • ~L.:. n-.nn n'y•••tı• altında Kab:ıta• k'ld l · bir rol oyniyan Zsilinnky Glıılir' Bf. T. e ıen.lf nıik,aata imaaar yapılma.. DC,, • -.-- ~ ı e yapı muımn ve aynı zaman• 
C. onuncu yıldönümü müntu .. ti71e ia ~. liseıi müdürü Nuri, Gazi Oıman- da talebe hukukunun vikayesinin 
remıi Macar heyetiyle AnlwVa .sit • Daha timdiden enelce top~ pata orta mektep müdürü Celil, mümkün olacaiını alakadarlar ta. 
mit olduiunu anlatarak ıimti Türk fi1atı 73 kurut olan kahve küçük Uluköy mektep müdürü Ali ve Ni. rafından söylenmektedir. 

-Devamı 5 nci uyfada .. _ ,(Dev&llll 2 jııci sa,,Uamıadadıt). f&ntat kız orta mektep müdürü 
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"lhtisaslı memurları terfi 
ettirmek lizım,, 

Adliye vekaleti hakimler, mahpuslar (Baş taraiı ı nci sayıfada) j aas ve ehil kimselerle olabilir. 
Ticaret müme11illikleri ihdaıı Memleketin verıi ve bütçe tr 

nı doğru bulmuyorum. Bunlara ve- vazünü noktasından çektiği iıtı· 
rilen vazifeler eaaıen konsolosları- rabı herkesten iyi bilen ve yaJaJr 
mız tarafından görülmektedir. Ye- dan gören bir adamım. Fakat iırJ 
ni iktisat Vekaleti tetkilatında, ne kadar kötü bir hareket iıe faJ• 
memurlara verilen maaşlar, fazla- la para vereceğim diye itleri 1•P' 
dır. bileceğe vermekten çekinınek tı 

ıa yıha hazırladı • • 
ıçın 

Davanın bir 
daha 

mahkemeden diğerine nakli salahiyeti 
büyük bir mahkemeye verilecek Vekaletin yeni kadrosunda yüz o derece fenadır. (Alkıtlar),, 

lira maaılı on tane daktilo vardır. Celal Beyin cevabından 1011r• 

Halbuki diğer vekaletler devairin- 1931 bütçesile varidat kısmı ft 

de otuz beş lira ile daktilo iıtih- mevduatı koruma layihaları miisl' 
dam olunuyor. (gülüşmeler) kere edilmiı ve yarın tekrar nıii· 

Ankara, 28 (Hususi) -Adli
ye vekaleti, mahpusin ve hakim
ler hakkında iki layiha hazırla .. 
mış ve meclise takdim etmiştir. 

M:ıhpuslara ait olan kanun layi
hasına göre; müebbet ağır mah .. 
puslı:ardan cezasının on senesini , 
muvakkat ağır hapislerden ceza -
sının yarısını ikmal etmiş olanhr • 
dan islahı hal etmiş bulunanlar .. 
ile müebbet ağır hapislerden ceza
sının yirmi senesini hüsnü suretle 
geçirmit olanlar, bir takım şartbr 
dahilinde tahliye edilirler. 

On beı ve on sekiz yaıında olup 
ta. ölüm cezasını müstelzim olan 
cürmü if liyenler için on senede.n 
on beş seneye kadar ceza verilir . 
On iki sene hapsi geçen muv:ıkkat 
cezalar, altı seneye kadar, altı • 
dan on seneye kadar hapsi icap e
den kimselerin cezaları da üç se -
neye indirilebilir. 

Hakimler k:ınununa gelince; 

Moskova elçisine 
ziyafet verildi 

Moskova, 28 (A.A.) - Harici .. 
ye komiaer muavini M. Krestinski, 
aon bet aene zarfında Sovyet Ruı· 
yada büyük elçilik m:ıkammı mü· 
temadi olarak yegane işgal eden 
Hüseyin Ragıp Bey ~erefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Ziyafetten sonra bir resmi ka .. 
bul yapılmıştır. Ziyafette, Sto
moniatof, Kar:ıhan, Budnof, Kiji -
janovski, yoldaşlarla, Emin Paşa, 
Enver Bey, Türkiye sefaretinin 
bütün memurlarr, Türkotori mü .. 
dürü Kazanoviç ve hariciye komi -
serlcrinin bütün erkanı hazır bu
lunmu!tur. 

F ransanın notası 
Cenevre, 28 (A.A.) - Fr:ınsız 

hükQmeti Aloizi komitesine tevdi 
' edilmek üzere milletler cemiyeti u .. 

mumi katipliğine bir nota ver -
miştir. 

Bu notada F ransanm Sarre re· 
yiamı ve bunun tertibi hakkındaki 
noktai azarı izah o'unmakhdır. 

Meclisin ~on İçtima devresinde 
M. Barthonun müdafaa ettiği tez 
notada tekrar edilmekte ve bilhas
n Sarre meselesinin beynelmilel 
mahiyeti üzerinde israr edilerek 
bunun basit bir Fransız - Alman 
meselesi olmadığı ehemmiyetle 
kaydolunmaktadır. 

Avusturyada Hitlerciler 
Viyana, 27 (A.A.) - Tethişçi -

ler, bir çok suikastler yapmışlar • 
dır. Hitlerin doğduğu Braunau 
şehrinin elektrik santrali mü .. 
him surette hasara uğramıştır. 
Viyan:ı belediye dairesinde bir 
bomba patlamıştır. lstiryadaki 
Gradwien istasyon şefine de bir I 
bomba atılmıştır. 

Fındık satışı 
Giresun, 28 (A.A.) - Bugün 

borsada 1934 mahsulünden ağus • 
tos teslimi kilosu 39 kuruştan ya
rım vngon fındık içi satılmıştır. 

namzetlik devresini geçiripte liya. 
kat g,österemiyenler ile hukuk me • 
zunu olmıyanlar hakimlik yapa .. 
mazlar. Hakim namzetleri, hakim
lik ve müddeiumumilik sınıfı de -ı 
recelerine tabi değildir. 

Namzetlere, hakimliğin on 
ikinci derecesi üzerinde maaş ve .. 
rilebilir. 

Hakim namzetleri, ;ıdliye müate 
~arı, adliye teftit heyeti reiai, 
hukuk ve ceza zat iş\eri reislerin
den müteşekkil bir komisyon ta .. 
rafından seçilerek adliye vekili ta
rafından tayin olunurlar. 
Stajbrmı ikmal eden namzetler, 

muavilik imtihanına tabi tutulur .. 
lar. Bu imtihan, her sene adliye ve
kalefinde yapılır. Kazanalar, ha .. 
kimlik veya müdediumumilik ar -
nıflarmd1n hangisini kabul edece· 
ğ ini vekalete bildirdikten sonra 
tayinleri yapılır. Hakimlik ve müd 
deiumumilikte bir derece terfi için 

Tayyare vergisi 
nasıl alınacak 

bu hizmetler de laakal iki ıene bu .. 
lunmuf olmak lazımdır. 

Ceza mahkemeleri uaulü kanu -
nunun; 14, 292, 305, 310, 315 ve 
399 maddelerinin tadili hakkındJ. 
da bir layiha vardır ki bu tadilat 
ta şu yolda yapılacaktır: 

Bir davının bir mahkemeden 
diğerine nakli salahiyeti daha 
yüksek bir mahkemeye verilmittir. 
Reddi davada sebepsiz karar ve • 
ren merciden on liradan elli lir:ıya 
kadar ceza alınır .. Otuz liraya ka • 
dar para cezab.riyle beraet hüküm 
leri temyiz olunmaz. 

Uıulıüz karar verildiği lemyiz .. 
ce teıbit olununca o cezayı veren 
hakime temyiz mahke.meıinc:e ih· 
tar yapılır. Muameleıi tekemmül 
etmiyen her h~ngi bir dava evra • 
kını temyize gönderen ha, kitip 
veya katibin, ilk def aya mahıuı 
olmak üzere yarım maa,ları keıi· 
lir. Hüküm bu yüzden bozulursa 
bozma maaufı dahi bunlardan a• 
lınır. 

Bunlardan maada tevkif ve ce· 
za itleri ve idareleri hakkında da 
bir layiha vardır ki o da ıudur. 

Ankara, 28 (Huıuıi) - Yeni Her ceza mahkemesi bulunan yer· 
vergi layihalarının müzakeresine de bir tevkif evi bulunacaktır. 
yarın aabah batlanacaktır. Mahkumiyetlerini bitirenlere it 

Tayyere resmi hakkındaki liyi· bulmak ve ailelerini infak ve iqe 
hanın ıon ıekline göre kıymeti için bir "Patronaj,, heyeti bulunJ. • 
100 liraya kadar ohn gayri men· caktır. Çalışan mahkumlara hiz • 
kul mallardan 20,yukarı olanlar • metleri mukabilinde para verile • 
dan 50 kuruş, biletle girilen sine • cek ve bu pa.ralar hiç bir sebeple 
ma, tiyatro ve aaliden kıymeti· hacze tabi tutulmıyacaktır. 
nin yüzde 11, beher gr:amofon pli- "!"""'~~~~~""'!"!'!'~~~~==~ 

kından 1 O kuruş resim alınacak -
tır. 

SİYASET 
Her sene 30 ağustos tayyare Almanyada dini mücadele 

bayramında mektup ve telgraflara 
Ul Yaplıtt l k 1 . Almanyada Müfrit Milli Sosyalist -

P :r ırı J.ca ev enme ve aaır . . .. ı k . ' ler kanlarının ıt"ıne uı- batın evve arı-meras k"" ti h · ' :ı: :r . ım agı arı azınece muay. şan bir damla Yahudi varsa onu bilete-

Yüz liralık daktilodan maada zakerata devam edileceği kaydil• 
bir de üç yüz liralık Esteno Dak· celseye nihayet verilmiıtir. 
tilo maaıı verileceğini okudum. ---..... -, .. ·--··• • 
iktisat Vekaletinin barem harici ihtikar 
teklifi beni hayrete dü9ürdü. Bu 
tevziatta biraz insaf mikya11 göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Refik Bey (Konya) da demittir 
ki: 

iktisat Vekaletinin yeni kadre 
hakkındaki li.yihaıı çok iyi ve teb
rike ,ayandır. Fazla maa9la me· 
mur istihdam etmek faydalı olur. 
Hatta §Una taraftarım ki Türkiye 
de eili bin memur mu vardır. Bun· 
ların adedi yirmi bine indirilmeli. 
fakat bunlara tenkis edilen adedin 
aldığı paralar zammolunmalıdır. 
demi9 ve layihanın aynen kabuW 
nü isterim demittir. 

Bundan sonra Hüsnü Bey (İz
mir) ıöz alarak 9öyle ıöylemi,tir. 

0 Refik Beyefendinin temas et· 
tiği nokta hakikaten mühimdir. 
Çok maath az kadrosu ve fakat 
yüksek tahsilli memurlarla it gör
mek daha muıip olur. Daktiloya 
yüz lira, kaymakama dokıan lirıı 
verirsek kaymakamdan daha faz· 
la it beklemek hakkımız olmaz. 
Dedikten ıonra ıözüne devamla 
halen hükumet devairindeki işle
rin saat gibi iıliyememeıine yega
ne sebep inemurlarımızm karınla
rının doymamasıdır. 

Uç meb'uıun beyanatına, lkti· 
ıat Vekili ıu cevabı venni,tir. 

iktisat Vekaletinin mesaisi bey
nelmileldir. Yüz lira maat alan 
daktilo değil lıtenodur. Bunlar bir 
kaç lisan bilirler. Vekaletimizin 
kadrosunda çalıtan daktiloların 

maa!ları diğer daktilolardan fark· 
sızdır. Görülecek herhangi mevcut 
ise bildirilsin,derhal tenzile hazı· 

-Bat taralı 1 lacl ~ 

tüccarlara ve esnafa 84 kuruta '" 
rilmektedir. Her ne kadar kahff' 
nin umumi acenteliği fiyatlsrı ot 
ğ:ıtirmediiini iddia ediyorsa dl 
esasen yarım vaaondan daha~ 
mal ıatmldıtı için küçük eı,-1 

bilmecburiye ~om: ayonculard,- •e 
on, on bet kuruı daha pahalı1' 
mal alıyor. 

Buna rajmen küçük esnaf fiY'~ 
ları yükıeltmemektedir. Binaelll' 
leyh bet on ıündür kahveyi zar•' 
rma ntmaktadırlar. 

Aldıf ımız malOmata ıtire pi1•' 
ıadaki bir çok tüccarlar eV'f'•I" 
iıleri olmadıiı halde maiaza "' 
depolarını kahve ve çayla doJdaır' ı 
mutlardır. Akıamları çay ve ıı.Ji' 
ve yükü arabalar ıokaklard•,,,. • 
kik dokuyor. 

G.. .. .. 1 kt 01•" oz gore ıore yapı ma ' 
bu ihtikara kartı alakadar "'"~ 
lar da bir t•Y yapamam:ı~f· V 
arada küçük eınafl ~alk ezıfı'lle 
tedir. 

Bugün kahvenin kilosu on bit' ~ 
. it' ~ çay l'İrmi bet kuru9 hrketmıtl • t 

B • . 1 k . . pıl• l't una manı o ma ıçın ya ,S 
cak yegane fey tüccardan ıayet, • "-
. b ,,ı• ite hır zaman zarfınd3. eyann&lll .

1
• 

temek ve beyannamede göı~ . 
miyen malları kıçak adde ~ 
ve bunların üzerinden verıi al 

hrD. • " b' • •• La •I ~ 
ıger ır rıvayete gore ~'"'. i~ 

tacirleri de az verıi vermek. ~ 
birinci nevi unların üzerine ık1 

nevi damıaaı vurmaktadırlar· 
yen bır kıymetle satılacak, borç mizlemek isterlerken, bir Yahudi pey · 
ödeme tebliğnamelerine, kazanç gamberin dini olan Hristiyanlığa kartı 
ve veraset ve intikal vergi beyan· lakayt kalamazlardı. Netekim, bun!ann 
namelerine de birer Iirıhk tayyare bazı nazariyecileri, ecdadın - :~nı e~ -
Pul t 1 k ki Cermenlerin - putperest dınıne b!le rız. 

u yapış ırı aca tır. B t k'l" 1 l k tt 

Halkın ve kiic:,:~ f'•".afın esi~ 
meai için alakadar makallll 1' 
sür'atle harekete geçmesini bctlı 

avdet etmek propagandasını yaptı. u et ı atımız a mem e e e 
Ingiltere ve sulh Bu hal, papaslarm bir kısmını dilgir bet sene zarfında kırk milyon li- / 

Lond :ı 28 (AA) M .. t l etti. Bazı bUyük rahipler, ıahıt dostldc- rahk İf yapmak fikrindeyiz. Bu ~~~~~R~!!!!'!l.~Z!"!"!e~d~e"!!!!!!"'!ZS!!!!!'!~ 
riz. 

r , . • uı em e • lar yüzünden hila Hitlere müzahirdir - .d t te . ak h.b. 'ht 
kaAt nazu o"yledı' "· bı·r nutukta · • varı a ı mın anc ıa ı ı ı ı-

1 s gı ler. Hatta, bir kaç ay evvel, bazı dını ' 

d-.1:::~1:;~ girişmit olduğu taah- ~~;;~~~:~ ~»~7ı~;:·~::; .. ~·;:'.:k~·:::~;. r
8
--··--···

4
······--

8
···· .. ··

1 
................. ,.

1 
.. ·· ......... I. 

hütleri yerine getirmek azminde- müştü. Mutabık kaldı. Mıllı Sosyahzm i 
dir. Fakat İngiltere ayni zaman aleyhinde yapılan pr~pag~ndalar: önle· f •• •• • j 
d - l . Ih ld meg~ e kalkıştılar. LSkın, bır ellerıyle ah- 1 Buyuk denız: a yegane eme inın su o uğu - 1 1 retin anahtarını Bikı sıkı yakalıyan Al· 
nu da dünyaya göatermiye azmet- d d"" c G • • 

man papasları, diğer ellerin ~n u_nya - 'ı ezı·ntısı 
miştir. Bugünkü bütün mütküla- nın dizginlerini de bırakmak ıstemıyor - : 
ta rağmen Londra hükumetinin lar. Gözleri siyasettedir. : Kuponlarunızın, daimi ku . 
bütün mesaisini sulhun mu haf aza- Onun için, kendi iktidarlarını sarsan ponlarla tepdiline ve davetiye . 
Sını istihdaf edecektı'r. Hitlercilerden h:ç r::· 'llnun değillerdir. 

d lerin tevziine baılandı. 
D b Alman mallarının ecnebi memleketler e 

ünyamn azı aknmında bazı Ok l h ·· 'k 1 
alınmarr.ası için · ·: taraftan Yal •;1cr uyucu arımız er gun ı i- • 

amiller 1914 muharebesine takad- 1 d 1 propaganda yapıp Hitleri sıkıştırır ar • en sonra - cunn. arı müıteı· 
düm eden vaziyet kadar tehlikeli ken, diğer taraftan da, kilise müntesip· na_ müracaat etmeleri lazım· 
bir vaziyet ibdaı edecek derecede ' teri, kendi, müritlerine ayni boykotai d 

ı H ~ ~ artmış olmasına uğmen ngiltere propağandasını yaptırıyorlar. attı Davetiyelerin tevzii 30 mayıs 
silahların hemen hemen bugünkü Skandinav memleketlerinde bile bun.t h 

k 
muvaffak oluyorlar. tarihinde ni ayet bulacaktır. 

kendisi için lehli esiz haddine Hitlere dUşman papaslar, geçende, Davetliler!n yanla~ında getire • J 
kadar indirmiştir. halkın kendi etrafları~da torlanmasr 1 bileceklerı davetlılere mahıuı 1 

Maden faaliyeti lazım geldiğine, selametın bunda oldu· 80 er kuruşluk biletlerin satışı! 
ğuna dair müheyyiç bir tebliğde bulun- ı 

Muğl:ı, 28 (A.A.) - Son bet muslardır. Bundan, Alman matbuatı hiç 5 haziran t:ırihinde bitecektir. 
ay içinde Fethiye, Köyceğiz ma • bahsetmemektedir. Maamafih, Hitlerin Pek mahdut miktarda hazır· ı· 
denlerinden 67 bin ton krom ve Milli sosyalizmi ile. kiliseler çarpış - lanan lükı mevkiler için timdi · 

M 1 M·1· d l · d 5000 maktadır. : Taziler. papaıların bir kıs - den müracaatta bulunulmalıdır. f uğ a, ı as ma en erın e ld 
mını, yüze gülerek. e e ct~itlcrac d~ Bu biletlerı·n fı'atı 150 ve 200 f. 

ton zım ara !!_!adeni ihraç edilmiı· coğunu memnun ctrnek kabıl olama . j 
tir. ~ı,tır. Bunlar ise, halk Uzcrlnde az, _,..,~~.:~~!:._,"_"'""'"'""111 .. - ....... -

mUessir değildirle" 

Beş gündür sürekff 
yağmur yağıyor JJ 'i 

Rize, 27 (A. A.) - Bet ~ 
ıündenberi devam eden ıidd'ı · 
yağmurların husule ıetirdilİ "~ 
)erden dere ve ırmaklar ~ ~ 
seller civar köylerde bazı yoi, 
tarlal:ırda tahribat yapm19bt• ~ 
rin yakınında büyük ahpP ıJ' 
köprünün yanıını ve m.ı.al_- .ı 
ah9ap bir evi ael alıp götlirJll~' 

lnıan ve hayvan zayiatı F 
tur. 

, ~, 

Mersinde "'" \ 
Mersin, 27 (A. A.) - M~ 

ticaret odaları konırui M-'J 
Tarıuı, Adan,,, Dörtyol, c;dP'I 
Maraı, Antep, Kilia ve silifl"t 
car~t odaları murabhaılarıısJıl l 
rakıyle buıün Menin ticar-1 ~ 
ıı binasında tophndı. Mlll ~ 
bulunan odalar konıreleri 1' 1. 
reratını tetkik için bir enc~,J 
rıldı. Kongre meaaiıine ,..,,,
günü devam edecektir. 



idman 9enllklerlnl ..,,...... Ulk 

~~'el!~-1 Bilmece 
haft:l küçükhı:ri ve ıençlili ol-, 1 2 3 4 S 

• al&kadar eden bilmeceler 
~. Bu bilmecelerden sonun • 1 
t.~ itinde kartılatbiımız IÜÇ· 2 ı,..n.. ihtar edecek bir bldi
..,. 1e1'ep oldu. 

ele daima sa• kolay 3 
~11191'llmD pçen hafta bu 1 4 

r ................. daha ıüç, yani' 
.um...-ıı.. kaJlmılan arapçıı 5 

ı ·· 

' 
' ' I• 

. . v 

• ac:emce ~erden ıeçmif • 
tlaa. Bilmece hallini sömleren Yakar ....... .,.. Jmf. 
~bul kız li..._ bir .,,..._ ı. koJUllP ld, ..W.. lala.,.,...._ 
.... eceyi töyle hallediyor. · ._ ...ıs ok°J .. tsı 

. ı.w-. 

Arapçada azarlamak mlwına 1 - En~ pla.,. • - -.. 
,._n kelime = aber. 2 - Ea Ufif'" .......,. ...._ 

Acemcede kudret minuma ae- 3 - ~ ...,.._ 
4-Bil&. 

.... =ber. ,_ .. ,....,.... .. 

~-~er.e au mlnuma ıelen 14 .............. .. 
14 llQll tll'ilall Wlan c •do llaQl. 

...... .,....,aplann üaerinde ne ka • ..._1 ıw.r, _..., ..._, .-., n-
far diifinülae azdır. Bir liae ta- miz. 

HdhJısı.. ............ ...._ ....... 
DiKKAT 

Hediyeler p..,_. .. dnleri ölle-
dm ...... -- .. tiJa ...... teni .. 
ctilir. lllnmclan itillma ... •)' ...,.. 
-~ almlpnlar luıklarau .. ,. ........ 

TAVZiH 
7 Ma,... bilmremiaM 6 ........ 

..... lrazepo Yd.mm ft Y ..... 
~ 'Yİliyeti ııbhiye midürii dok • 
tor Zühtü Be)'in ikiz ~. 

81 inci ilk mektepten bir 
ırup mualllmlerlle 

• e A 

rzusu ı a na ur acar 
para istemiyoruz" dostluğu 

mükafat kaza -
nanlar 

v .. 111 kllo ~kullta kazanan 
Dantpap orta mektep A 1 d• 218 

A. FaaL 

Bir• kitap kazananlar 
1 - Cılralteft orta ...._ ...., C 

2 ._ 700 Fuat. 2 - Cimlaari)'9t orta 
..... _......,. 3 ten 3IO Haaaa Hami. 

3 - lnlplAp liaeai ._, B 4 e. 72Z 
Ma n ••r 4 - p_. 1D11stMi 1mWri 
orta _._ Yani Hietofolo. 1 - Ka • 
~im orta..._ aımf ı .- .. 
Nailae 8 - Şifli terakki U...i ilk la. 
ama aımf 1 den 3U Fuat Vufi 7 -
Müm e ... i .... r ..... ı t..i ı - r .. 
taDllal _.. liwi a 4 tea 1038 Mu • 
ı ..... Cilaat 9 - tıtaaW im Iİleaill
.... 321 Calaide 10 - Nipatq im • 
tada 314 Zihel z~ 11 - v• &
,.. ... N1 Hiaırii 12 - Oalriiclar 
orta meldepten .. Dolma ıs - r •• 
taüal im maaDiaulen - Salimet 
Sirena 14 - ~im ....... 
h•l•J• - F.W. U - S.. Jarj A· 
ftltur7a IİMIİ..._, 3 ta Da.it 1• -
D........,.._ auuf 7 den MO Adaa A· 
....,. 17 - Gai o-. p... orta 
mrli:lrplre 412 Utfi 11 - E)'lp • • 
ta meldapten 371 Md wt Twttla 
20 - KMattıo ............. Mu • _.. 

Bir• 1N1ket _.olata 1c--·-t - <WatuaıQ & ...... 
Dapl z - 34 bel ilk· 
_._ """ 1 e. 301 Numia Ea • 
.,.. 3 - Gıallda ·•-t .......... 
·- .. ı ..... ,, •. Anla4-
F ...... ,......_... deA• - EJip 
w.i 1 - ...... -- 11 
Nw.t 8 - Jletiktat 19 - .,,._ ..., .... 
MO ..._ 7-11 W Dl awldılp 
...,, • 4 ta 43 llllt Hw.,.t 1 -
Fatih 13 iac1 i& ..-e.pta - Nl· 
mrt • - Ke.,.... ........ melde • 
w ...,, 2 - Arif 10 - Şqli terakld 
liteaiadea 371 Aear Rifat 11 - lıtu 
W ... ortM.. m Fetlü)'e 12 - Po 
lil .................... 13 -
Galata uıllil ...... i-..ı __ .... 
...... Rifat .,. lam ~ .... 
14 - 8 iMi ilk awldılpta 170 Mu • 
.... ti - 21 - ilk .... muf 
1 im tM Cemal 11 - Aam han ra 
•t ütu,_. tmis W1ina F.W 
Be,. lam A7lla 17 - lıtaalMd 111S Ji. 
111isıiıa l3 s-illa t..n 11 - Vtla 
liteü uml 2 4 in 1083 Tarpt 19 -
lıtahl im liaeainclea 799 N.-... 
20 - Şelanmaneti ti TalaL 

Bir• p .. et kakao 
k-nanlar 

l - Kicilkpenrda Haca lrUm ma 
hılletiacle DUIDll'a 9 da WT Şem • 
aettia. 2 - 11 inci ....... ....., 4 
ten 413 lhtaa o-. 3 - lıtaüal im 
liaetİ c ı - 398 a...laanettin .. -
Vefa lireti B 4 ta 110 S.leehattia.. 
1 -Cılı ..... i orta ....... 2 .. -

<Dnaau ftr) 

HABER 

Çocuk Sayfm Kuponu 

- ... lıuaflllllll..,...... 

jnlripfı ıös &ıiine almak Ye aene 
nihayetine kadar elde edeceiimiz 
ftridat ,.Jdbnmu nuan dikkatte 
bulundurdqumu aenenin umumt 
tabailltmı 188,5 milyon heaap et· 
mek lbımdır. 

Bu rakam ile 1931 aene
ıi bütçeai rak•mı arumda yedi 
miJJOn ÜÇ JÜS bİD lira kadar bir 
faık tezahür eder. Bu nokaan, ye
ni yaridat memhalarile karıılat· 
.mıttır. Bu membaları tayin ve tet· 
kik ederken mümkün mertebe mü· 
kellefleri tazyik etmiyecek Ye müı 
tabail mufma · teıir yapmıyacak 
bir 1abada blmaıma çok dikkat 
ettik. S.,lıca müracaat ettijimiz 
tedbirler f'llllardır. 

Muamele verıiıinde amal mü· 
aaeaelerin aenevl on bin liralık ci· 
ro maafi,.tini kaldırdık. ldİlll&· 
lan daraltblr. V ersbain daha Pi· 
:zel ciM,-t edilmeli için •hlrAmı 
zabıta dercettik. 

Elektrik reamini tahammülüne 
binaen aana)'İ müeıaeaelerine tet
mil ettik. Kilo batına tekiz kurut 
olarak almmalcta olan teker iıtih· 
ilk remaini e.Jd fabrikalarda on 
iki 1mruta çıkardık. Yeni f.lwika· 
larcla da on kuruta iblii ettik. Pet 
rol Ye mnadı mllftaile re1imini 
tesyit ettik. y aptıpna belli batlı 
fU itleftlm IODra da: 

SıYu - Erzurum hattmm bir 
kıpnm•n dahili iatikrula elde edi· 
lecek paralarla bafanlmuı ıçm 
yiibek tuYibinize bir .kanun llyi· 
huı takdim edilmit bulanmakta • 
dır. Bu iatikru hakkında takdim 
ettiiimis kanun llyihuı da demin 
arnttiiim ıihi mevduatı konuna 
.._ ı Na,....._ ltetlt•Mae ita· 
atın diler bir tezahürüne ftlile ol· 
mutbır. 

"Efendim, 30 milyon liralık ia
tiluu teklif ediyorlar. Bu para:rı 
nereden alacaklar? Behemehal 
mncluata el mablacakbr. Hatti 
itittilbne lir• henkalardaki mev· 
daabn 30 liradan fazla olanlanm 
aı.c.ldanmt, aman Paran YUia 

çek,, JOlunda Propajandalar da 
yapılı)'ormUf. 

(Bq tarafı ı nd sayıfada)" 
brdetleriaia Maarİllaa İl4llİ llİ)'ant 
ettikleri unda kendileriae Macar kar
detlifiaia ... ~ ~. 
tenWldiiindea feTlralUe -••• ol· 
dulunu IÖ7ledi. Bundan sonra Zai • 
linulry ...,. dedi ki: 

- Türk • Macar iktıwli ,.... .... 
il .. hiç )'Wlllmu Wr •mette ~ 
Mri~nTirk-M.... 
doetla.iaaaa ikhtadi sahada ela ialiita • 
fıada .... iki milletimiz içia ~ Wi,ak 
Wr .. ••·i~et oldaim lıranii- Ula 
Cezüria ............... - ..,......... 
mü ....... ti)'le sördüiüm Wi)'ik tmai 
... iktisadi il...... .... çok İJİ ft 

Wi,ük bir tesir ;,apb. Çolı lm)ııaetli Jaü. 
ldimetinizin iktuacli plim 7alma Tir • 
ki7ede delil, hattl Macar ildaaacli mi· 
tehuaıılan arumda da Wi,ük Wr ha:r· 
ntu)'....._ 

U11111111 llliidirii hhmclaiam Nitro
Wmia A. ş. •e -- .upr. kim)'ni llİi· 
......-w. Tirk ... ••alile ..... · 
... ... Wr roli ...... D..lr ki, 
Tlrk lti\•11wti...,..... Kiçik Yoa
ptta iata etlirilea ldm,..i türilrmun 
hud eı-i ile m&..ı ... ni• wr 
lahach. Ba it içia ................. . 
telauut ... hrn&l.i p.u .. TMd • 
~~.aa..-.....1.n
mmnul&bueu• Wr bf sia en9I w · 
ka ..... .......... Wr miiuhebd. 
tekrar Wriacilili buadıiı mutlaka ıi· 
zi ve Türk efkin umamiyeaini de 1•. 
lmulaD alibdar •deceiini ......--.. 
Mamalitmm olan (Rn) milra • . 
maauz buutamuz ile wrular ,_ it 
..,.......... sü•..a..ı.n """ ..... -
hekelenada hirinciJiii h•........ Bir 
.... enel ,. ............ Vlpaa ..,. • 
........... miul... lı "8Jal yUDI& 

Maaır a.m.ı (ita) llaratamuzu kul· 
......_. "mlaa'-lwun bütün müki -
, ...... ft )'eni dün,.. ............ 
._kta muvaffak olchılar. Snn 
Monte Carloda J'8Pdnut olan Mpel • 
milel mii....._cla ~ tmrM' 
bütün prileria w falllPİyonlalrlarm b
zın.Mdanm sördükçe Wr çok Franııs, 
Alman, 1 tal)'ID n Danimarkalı me; • 
hur ••alan ela .......... • 
(Ra) ... bam ... " ... w..,.. 
a)'Ulda Budçeftede J'llPWmt olaa M)'· 
nelmilel ıi•ercinleri vuraı müsabalca • 
lanada kal.amn.tama lcanr ftl'diler. 

- Yeni Türk • Macar takas maa.\e. 
cl.jein akti ile llWlllD1111 oWam ite de 
Til'lliye n Macaristan ara .. d•lli llii
nahllb ticari,..ün mümkün ......ta • 
de dalta lnanetledirmeaine çok 1iinm 
söri,.... ...... çok tanftanm. 

z.m-• Cilor BE • ...,.._m. nr
clikten soma cWaa nan müddet malla· 
Wrimiale konatbllM- ... IOlll'll çak Cim• 

elan ..... Wr uaıiuııiıetle TiiWJe iJı. 
tuadi plinmm mu~ temen· 
ni ettiler. 

Binaenalqh hilba11a huzuru i· 
linisde bu aoktai tebarüz ettirmek 
iaterim ki tanihinize anolunan l-=========~~==s 
Merkez aBnh• kana•unan s in • Solak kanalı 
ci maddeainiD tadili hanka heyeti Antalya, 28 (A.A.) - Valimi. 
umumhrMince talep --D'--!.a.L. Ba, 

v-- -UIUHll' ahı tetebbüaü ile hundan 41 sün 
talep BUJt* Meclhçe küal .. n.. en.ı Ye bir çok köylerin iftirakiy· 
cek olana bu IUl'etle her aene büt· le, puaam, imece uaulü ıuretiyle 
çemizden bankaya Yerilmekte o • bqlı,an Antal~ _ Solak kanalı, 
lan iki milyon lira itfa karılıp ile buıün hitmittir. 

iatikraz talmlleri müMyauı için Batta nli oldap halde Aatalra 
Merkea Baalre11 kananamuı 8 in· Halk fırkuı erklıu ve iclare adi • 
lan iki milyon lira itfa kartıhiı ile dürleri, binlerce köylünün iftirakj. 

aeae yeni iatikraz tahvillerinden iki le ıu akıtma meruimi yapılmıt • 
milyon lira mübayaa edilerek itfa br. Çok ıenit araziyi ıulayacak 
kartıhklan portfö)'Üne ilive edil • olan bu kanal içinden au ıimalden 
mek iınlrinı huıl oLu:ajmı vt cenuba dofru akmaktadır. 
hunların faiz Ye ikramiyeleriyle it· 
faya deYam edilecetini IUl'eti mah Rekorcu tayyareciler 
auaada arzu ifaret tKlerim. Bu · Löburser, 28 (A.A.) -Breat 
nun için huzuru llinizde tekrar • telıiz merebi dünya UZUD 111e1afe 
derim ki yeni iıtikru tahYillerini rökon11111 kırmak üzere dün Joaef 
kendileri için menfaat mülihau Löbrix tayyaraiyle açuı Kodo. 

edenler müracaat edip alırlar. ve Roui ile ıaat 14,21 de telaiz 
Hio kimaeclen anuau hilifma muhabereıine ıiritilebilmit iae de 

para idemi,.._. 8a iltikrum mü t&JY&l'eden ıel~ ceyap bnıık ol
bim kumı ıimdiden ıene dnlet duiundan anlaıılamamıfbr. 

bütçesinde yer alan brıdıldarhı Sefferihisarda bir boca 
temin edilmiı bulunuyor. Korku al 
bnda lrimaeden bir teY iatemiyo • Seferibilarcla ince imam d•· 
ruz. Tekrar ediyorum iri, hu itin mekle maruf Beylerli lllD&İI hoca 
bir kapalı yeri yoktur. Her teJİ· Jakııık almı,..cak ileri ıeri tiz 
miz, her tarafımız, lteaaplanmız, aiyledili iddiuiyle tevkif edilmif, 
ylrü:rüfümiiz açıktır. halckmda tahkikata batlaımıttir• 

.(Br&To ...ı .... 
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Tarihi Tefrika: 80 28 Mayıa 1tJ34 

Haklkf vesikaları tasnif eden ve birbirine ba~hyan 
f __ o __ &_a_r!llmma __ d_e_n_ı_·z_~_o_r_sa_n __ l_a_r_ı _o ___ ] 

Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 

f 28·5-934 Her hakkı mnhfazdar Tefrika: 75=) Ge~en kıaımların hulaaaaı Rüstem bunu duyunca birdenbi-1 
re gülmeğe baıladı: 

- Bir arkadaıın evinde .. Sün ' 
net düğünü vardı da .. 

Gec;en lııcnmların hulasası 
Mütarekeden sonra 1stanbulda A

nadolu lcl\iflde çalışanlar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler lehinde çalı -
şan Fatma Nüzhetle tamşıyor ve o -
nunla beraber ya§ıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv -
vetlere çalışan Feridun Bey Pantik • 
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

Tarafeynin rizasiyle bir itilaf 
akti mümkün olamadığı takdirde 
büyük bir grevle hem §irketleri İn
gilizlere karşı müracaata mecbur 
etmk hem de ameleye büyük isti • 
fadeler temin etmeyi tasarlamak -
tadır. Bu §ekilde hareket edil -
diği tekdirde kuvvetlenecek olan 
fırkalarla kabine arasındaki vazi
yetin değİ§eceği kanaatini besli .. 
yor.,, 

llhami Bey, bu raporu daha 
henüz bitirmemişti ki kapı vurul
du: 

- Gir, diye seslendi: 
içeriye gelen tlhami idi, Elinde 

bir kağıt vardı. 
- Nedir o kağıt llhami Bey?. 
- eÇrkes Bekir Sıtkmın ra· 

porunun tamamı Mehmet Bey. 
- Ya! Nereden buldun?. 
- Feri dun Bey delaletiyle Mı -

ğırdan aldrk. Haritanın kopyasını 
aldıktan sonra hemen iade edece· 
ğiz. 

- Ver bakalım!.. 
llhaminin uzattığı kağıt çok u -

zun değildi. Mehmet Bey, yüksek 
sesle okudu: 

"Çerkes Bekir Sıtkı f!leselesi 
için Galata 1}1o1beai me!gul olacak -

tır. Bekir Sıtkı, kör Remzi ile 
bugün Beykoza gitmiş ve yarın da 
Alemdağına. giderek teşkilata 
haşlanması kararlaştırılmıştır. 

Teşkilat şimdilik bin neferden 
mürekJ;ep olacaktır. Şimdiye ka
dar kaytolanların adedi 265 kişi -
den ib'lrettir. cÇte için bu hafta 
içinde Gönen ve Manyattan 400 
küs'..'.-- çerkes gelecektir.,, 

"<:etenin faaliyet mahalli: Sar 
cenc:.lu Eskihisardan başlıynrak 

Kazdağı, Çat ltepe, Ovacık, Sivri· 
tepe, Çnkaldağı ve Korucuköyden 
geçecek ve ~ol cenah ta Y cniköyd~ 
sahile dayanacaktır.,, 

"Cetelerin, süvari ileri karakol · 
ları Hereke civarında Scrçetepe 
sırtlal'mda, Kayalı dnğ yakınında 
Bagcılar karyesinde, Korucudağr 

Dududağı civarında Çanaklıda bu 
lunacaktır. 

Çete merkezleri, Gebze, Ovacık 
ve Hamidiye karyeleridir. Kara -
deniz sahilindeki Doğanhda otuz 
kifilik bir süvari müfrezesi bulu -
nacak ve Şileye kadar sahili taras
sut edecektir.,, 

"Bekir Sıtkr, §İmdilik, te,kilatı 

ikmal edinciye kadar Alemdağı, 
Ermeni köyünde bulunacak sonra 
da Ovacık karyesine gidecektir.,. 

"Çetelerin vazifesi millici çete· 
lerin yukarıda söylenen hattan İ· 
çeriye girmemelerini temindir. 

Bu kuvvetlere k?.fi gelecek mik 
tarda esliha ve cephane Beykozda 
depo edilmiştir.,, 

"Bekir Sıtkının teşkilatına Ni .. 
gehbancılardan altı yüzbatı çete 
kumandanı olarak dahil olmuşlar· 
dır. Bekir Sıtkı akşamları "Te, • 
kilatı mahsusa emri yevmisi,, un -
vaniyle emir yazmağa da mezuni • 
yet almıştır. Hürriyet ve itilafın 
faal azasından kör Remzi katibi 
ve Esat Bey namında bir çerkes te 
muhasebecisi oldu. 

lngilizler süvari teşkilatına lü
zum görmiyorlar, Bekir de kabul 
ettirmek için israr ediyor. Süvari 
teşkilatınm masrafı biraz fazla o
lacağı için kabul edilmemesi ihti -
mali vardır.,, 

"Çetelere dahil olan efrada, ha· 
riçte Alemdağına odun kesmeğe 
gideceklerini söylemeleri tenbih 
olunmuştur. Te~kilat için lüzumu 
olan paranın birinci taksiti dün 

Ali baba, İatanbulla Rusya, iki 
memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla megğuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada !stanbul
daki kızlarım teslim ederek, Kafkas
yaya gidiyor. Tifliate valinin kona -
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı
zını kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiş -
tir. Rüstem Fatmayı kaçınyor ve fa'il 
olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
lstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

- Sarıtın sevgililer .. Bunu an -
lamryacak ne var?. Herkesi kör ve 
sağır mı sanıyorsun?. 

Rüstem birdenbire §ataladı: 
- Vallahi bir ıeyden haberim 

yok, Fatmacığım ! Haydi benimle 
alay etme! .. 

Teyze hanım, kurıuncu kadınla 
konuıurken, batını çevirdi: 

- Rüstem .. O ne biçim konut -
mak öyle?. Kızcağızın net' esini · 

getirinciye kadar ne zahmetler 
çektiğimizi görmüyor musun? Se· 
sini biraz yumuşat bakayım .. Bilir 
sin ki, ben böyle sertlikten hoşlan· 
marn .. 

Fatma, kurıuncu kadının gitme
~ini bekliyordu. 

Rüsteme cevap vermedi .. 

Biraz sonra, kurtuncu kadın ev· 
dr;n gider gitmez, Fatma, teyze -
nin yanın'l oturdu .. 

Riiutem ayakta dolafıyordu. 
lç sıkıntuı şimdi Fatmadan Rüs· 

teme geçmitti. 

Fatma birdenbire kendini tul'& • 
mıyarak ağlamıya baıladı: 

-Vay .• Demek ki deminden
beri ağzında geveleyip durduğun 

sarıtın kız lafını ben F erhatla ko
nuturken İ§İttin, öyle mi? Anladım 
şimdi ıomurtkanlığının sebebini ! 

Rüatemin teyzesi Fatmayı okıı -
yarak: 

- Ağlama yavrum! -dedi. -
Rüıtem artık uslandı .. Gül üstüne 
gül koklamaz .. 

Ve Rüıteme dönerek: 
- Öyle değil mi, koca aslan?. 
Diye seslendi .. 
Rüstem, karısına F erhadın esir 

kızlarından bahsederek, bunların 
geçmit senelere ait birer masal ol
duğunu söylemitti .. 

Fatmanın içine o gün n:\ıılaa bir 
şüphe girmitti. Rüıtemin verdiği 
teminata karıı, o günden sonra, bu 
bahse temas bile etmemişti. 
(Sanım kız) lafı çoktan unutul

muttu .. 
• • • 

Bir aktam Rüstem eve çok geç 
gelmi,ti.. Rüstemin teyzesinin evi 
Cibalide yalı boyunda idi. S:ıhile 
bir kayık yanatmıf tı. Fatma uya -
nıktı .. 

- Bu gelen Rüstem o1malı .. 
Diyerek pencereye kotlu .. 
Rüstem sahile çıkarken kayıkçı 

söyleniyordu: 
- A beyim, Bebekten buraya 

k:ıdar kürek çekmekten ne kol kal .. 
dı, ne göğüs.. Bet on para: daha 

- Çok ali. .. Bari epeyce eilerı' 
din mi?. 

- Ferh'ldın evine ıitmittinı ··· 
Babamdan bir haber alınm diye•' 
O da sünnet düğününe davetliY • 
mit .. Zorla beni de ıötürdü .. 

-O sküdardan eeliyoraun de • 
mek?. 

- Öyle ya .. F erhadın eTi Oıku; 
darda olduğunu bilmiyor muıun• 

FatmJ. gülümsedi: 
- Sünnet düğünü sabah& kad•' 

devam eder .. Sen neden erken ıel· 
din?. 

- Gece yarısı oldu .. Erken nıi?· 
- Üsküdardan buraya kayık!' 

iki buçuk sa:ı.t ıürer .. Vaktin yarı' 
sım denizde geçirmitsin ! Deaıe~ 
ki düğün evinden çok erken kal~' 
tın! .. 

-Öyle .. Erken kalktım •• S~ 
hatırıma geldin! .. Fazla oturanı•' 
dım.. 1 

- Beni bukadar f azl.a. dütiil1iİ' 
yorsun ha? Çok teıekkür ede~·· 

Rüstem, gözleri kap:ılı konut12' 

yordu. 
Oturduğu yerde uyuklıun•i' 

baılamııtı. l 
Fatma, kocuının yanına ıokU ' 

du: 
- Haydi, yatağına y:ıt, Rü•' 

tem! Çok içmitıin ! .. Rahat et .. '{il 
rın konuturuz .. 

Rüstem gülerek kalkmak jete -

di: 
ıııı· 

- Yarın beni azarlıyacalı 
ver .. Ne olur?. sın, karıcığım?. 

Fatma (Bebek) kelimesini du - Ayakta duramry"rdu. 
Bekir Sıtkıya teslim edilmiştir.,, 

- Rüstemin bir sarışın sevgilisi 
Mehmet Bey, okumasını bitirin-

varmış, teyzeciğim! Kulağımla 

vunca kutkulanmıttı.. (Sarıtın Sendeledi .. Fatma kolundan wt· 
kız) ın Bebekte Mahmut pa§anm masa yere yuvarlanacaktı. 
sahilhaneıinde oturdugvunu bili - - Neme lazım .. Ağzımı bile şÇ' ce llhami Bey Bekir Sıtkı ifiyle hiç 

işittim .. F erhada onun nerede ol • 
te alakadar olmıyan bir meseleden d v d 
bahsedecekti. Bu mesele dogv ru - ugunu soruyor u. 

diif' yordu. F erhadm sözlerini tama • marn.. Seni a:ıarlamak bana 
miyle hatırlamıftı.. mez ! 

dan doğruya Feridun Beyin Jahsı• 
n:t taalluk ediyordu. 

- Mehmet Bey, dedi. Feridun 
Bey, bizzat benim!e sizden kendi 
şahsına müteallik bir mesele hak -
kında cevap vermenizi rica ediyor. 

- Nedir?. 

- Feri dun Beyin takip edildiği-
ni ve kendisinden şüphelenildiğini 
biliyorsunuz. Bunu size kendisi 
anlatmıştı. 

......... ·-·---··------·· ..... 
Ali kendiıi hakkında yeni bir ra• Rüstem yukuıya çıktı. Ağzı ra.. Diyerek, elbisesini çıkardı .. '{ı.• 
por vermit ve bu doğrudan doğru· kı kokuyordu ve gözleri duman- tağa yatırdı. de 
ya dün öğle vakti Mecır Hey'e ve- lıydı. Bacakları biribirine dola - Fatma, Rüıtemin son günler6., 
rilmiş. Mehmet AHyi taruyorau • nıyordu. Odanın içinde sallanar:lk birdenbire kendisini içkiye ver 

1 

nuz, şu Dudullu nahiyeıi müdürü.. yürüdü. Pencerenin önüne oturdu: ğinden çok müleeaairdi. 
Raporda Feridunun (E.) Beye - Bu gece çok sıcakvar, fat • Rüstem aarhot olduiu z.OS'1't 
ufak bir karabetinden ve vasi mik· ma ! Öteki penr~releri de açar mı- deli gibi, önüne gelene çatıyor, lı~. 
yasta bir te§kilatla kuvayı milliye· sın?· keıle kavga ediyordu. Günün 1', 
ye hizmet ettiğinden bahsediliyor- Fatma odanın bütün pencerele • rinde elbette bir belilııına ç•~:. 
muş .. Rapora Keptın Gordon'un rini açmıştı.. cak ve batına umulmadık bir~~ 
tihbaratından öğrendiği malumatı Eyüp tar:ıfından ılık bir rüzgar ket gelecekti. Fatma, Rüıtenu 

-Evet ... (E.) Beye bildirdiği söyleniyor .. esiyordu. tün kusurlarına ve atılıanh~1~ 
- Bugün daha ehemmiyetli bir muş .. Rıpora Kapiten Gordon'un Fatma biraz acrt bir tavırla sor· rağmen çok sevdiği için, onu ~~O' 

mesele l<arıısında k:ılmı§. Bey • mütaleası da bağlı imif. Bunda du: den aoğutmak çarelerini dü9Ut' 
civarında Kazıkçı karyesinde ve kozdaki memuru siyasi Mehmet (Devamı var) - Bu vakte kP.dar neredeydin? rüyordu. -Devamı vı.r""' 
~~==~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ 1 Şimdi, falcının söylediklerini u· Kadın devam ediyordu: Anneıi, ona yaklaJlı. Saçl•fı11 

Ge~en kısımların hulasası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir krnl Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin f eHi
ketine uğrıyacağmı haber v::•iyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yap<>cağmı bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yüzi.ine bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ği..-ıi haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmışur. , 
Edibin annesi Os-nan Beyle Edibi 

yalnız bırnkryor. İki ahbap, konuşu

yorlar. 
Edlp, arkadaşına meseleyi s~ylüyor

sa da, annesine bir türl'..i açılamıyor. . 
Seni, boğuluyor gibi bir va -

Tefrika "o. 16 
28 - 5 - 934 
Aşk ve ma
cera romanı 
rt5kıli (Vi-NQ) 

ziyette bulduk... Mahvolduğunu 
sandım... Kuş palazına yakalan .. 
dığına kail olduk ... B:ıban da fev· I 
kalade telaşa düştü. Evimizde o· , 
zaman telefon yoktu ... Geceliği Ü·' 

zerine pantolonunu geçirdi. Ceketi 
sırtına aldı ... Pa'to falan giymeden 
o buz gibi havada sokağa fırb.dı .. 1 

Ne kadar zaman sokakta, kaldığr .. I 
m bilmiyorum ... Nihayet doktorla 1 

birlikte :ı.vdet ettiler ... Hastalığın 
meğerse, kuş palazı değilmİ§. 

"f aux Croup,, imi§... Ertesi gün 
sapasağlam kalktın ... Fakat, ba
ban bir daha kalkmamak üzere 
y:ıtağa erilJi. 

Edip, yıldırımla vurulmuta dön-1 
müştü. 

nutmu§tu bile.. Bir tek hakikat - Doktor, sonradan anlattı ki, ok§adı: 
kartıaındaydı: Demek ki, o, baba- baban, kapısını açtıramamı!J.. U- - Evladım .. Bunları sana ,Ofl: 
sının ölümüne sebebiyet vermiş?.. zun zaman, o incP. elbisesiyle ıo • leyİ§imin sebebini anlaaan a .. f•, 
İşte bu müthi~ haberi öğreniş onu ğukta beklemiı .. Zili çalıp dur • cının hata etmemit olduğunu ı:~i 
sarsıyordu. muş .. Ah, ne ihtiyatsızlık .. Görü • latmak istedim.. O, cidden dil' 

Fakat, bir kaç dakika kadar sa· yorsun ya .. Bu ihtiyatsızlık, ölü • imi .. Senin elinin çizıilerinde f f 
de babasının katili olduğu kanaa- müne sebebiyet verdi. lenen bütün hakikatleri okua'l"f 
tini diitündükten sonra, gene fal- Edip: Edip: 
cının söyledikleri aklına geldi. - Demek ki, demek ki ... Sebep tf' 

Elverir! .. - ' 
Titremeğe başladı.. benim .. 
Sanki bu müşkül mevkiden çık- Kadın, oğlunun yüzünde hasıl 

mak için sordu: olan dehf t ifadesini farketti: 
- Babamın doktoru çağırırken - Lakin, yavrum ... Mes'ul de • 

üşüdüğü ve bunun neticesinde öl • ğilsin ki .. -diye oğlunun üzerine 
düğü katiyyetle anlaıılamamı§hr iğildi.- Sen maıumıun !.. Sakın, 
amma.. Değil mi, anne?, bu yiizden içlenme!. Yoksa, yüre-

Servet Hanım: ğime dert olur! .. Anhttıklarrm • 
- Eğer mesele anlattığım gibi dan dolayı pi§man olurum .. 

cereyan etmemiş olsaydı, kat'i de- Edibi kucakhyacaktı .. Fakat, 
nemezdi .. Fakat, heyet.. Her JCY delikanlı, çırpınarak, bu kucaktan 
anlattığım gibi oldu.. kurtuldu: 

Bir an, odayı ıükü~et ~stili. etti.
1 

- Ah ... Bırak, bırak ... Beni bı-
Mukadderat, ~ankı Edıbin aley-ı rak .. 

hine silahlanmıttı. Sonra, ayağa kalktı Dimdik 
durdu 

- · Elverir .. 
yalvardı.. 

1
• 

Sonra, adeta huşunetle, ili"e e 
ti: ~ 

- Bu adamdan bahsedilr11~1:( 
bile artık iıtemiyorum. Artı1' :'

0 
• 

miyorum, istemiyorum, iıtet11•Y 
rum. ~( 

Servet Hamm, kendisine .~;dı 
sını dönen oğluna bir nı0 ~~ 
baktı .. Şimdi onu~ da yüzünü" ~r 
~~leri endi§e ile çekilip b~ıii~ 1" 

tu. Komt§a~akmıt gibi hır h ,ıt 
dıyıa da, sustu, dütünrneie b• 
dı., 
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Sümer Bank 
Yerli Mallar I.Jrasan ·unları 

Pazarı """ 
htanbul · Bahçckapı Pirinç .. •• ozu 

Patates 
.. .. ozu 

.. Yerli Mallar 
Pazarı 

Nişasta 
.. . . ozu 

Arpa 
.. .. ozu 

' ....... , lıtik1'1 .. ~- Beyazmısır özü 
Bezelye 

.. .. ozu 

Yerli Mallar 
Yulaf 

.. .. 
ozu 

MeFcimek 
.. .. ozu 

Pazarı irmik 
.. .. ozu 

Ankara: ÇocukıaraJ• caddesi Çavdar 
.. .. 
ozu 

Yerli Mallar 
Pazarı 

S...u•: Bankalar cadde11 

Hililiahmer Cemiyeti ı--- Kimyager -

Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve ıevdiklerini bık· 
brmıyarak deiittire değiıtire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neteli, ııhhatli, tom· 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle
nir, iıhal olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adalita, ıra 
nit viicude, pürnur bir dimafa, pembe ve tombul yanaklara, azi 
Ye iradeye malik olurlar. HASAN OZLU UNLARILE YAPILA 
MAHALLESi ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yeme 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden ıa· 
kınmız. 

Merkezi Umumisinden ; 
Alaarayda Haseki caddesinde Hi14Hahmer Hutabakıcı hemfire· 

ler mektebi bahçesinde inpıı mukarrer yatakhane inpat ve tnl•tı 
'sla 24. 5. 934 tarihinde kapahzarf usuliyle icra kılman mUnakuada 
teldtf edilen fiatler haddi liyiktnda gölülmediğinden mezkQr inıaat ve 
teaisatbı ayni ıerait dahilinde 2 • 6 - 934 tarihine müaadif Cumartrn 
~Una ._t J 5 te tıtanbulda eski zaptiye caddeıinde Hillliahmer •trş 

buroıunda pazarlık suretiyle ihalesi icra olunacağı ilin olunur. 

Cildinizi yalnız Necip Bey ıabunlarile yıkayınız cildiniz bo • 
~z. 

Sahlep 
ve 

Baharatı . 
yenı 

ambalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 
Kuruıtur 

iBER. 
'ı~et1 umumlıe, F f ti ••tlha•ızhk ve kuv· os a 1 

\':;'ilztık hab.tuıda 
_ le talde •• t•lrl ...... 

HU SAMED D i N 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
BilGmum tahlilit. Bahçekapı, 
Emllk ve Eytam Bankaaı kar· 
111mda izzet Bey Hanı (16644) 

Nışanyan 
Hastalarını hergüo akşama kadar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu. lı muayeaeha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

Oıküdar icra memurluiundan: 
Tamamına yeminli 3 ehlivukuf 

tarafından 1820 .(bin ıekiz yüz 
yirmi) lira mJ1D9t takdir olunan 
Oıküdarda Arakiyeci Hacı Cafer 
mahalleıinde Kör bakkal ıokağm· 
da etki 48 yeni 66/ 1/ 3 No. lu maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı 

HASAN M,~RKASINA DiKKAT 
PARMAKKAPI- "Eski Siyotia,, -4111 

Radyo ·Aktlvitell, kükürtlü, elektrikli, arsenikli: iodlu, klor ıodyomlu asid 
karbonikli, çam ve ce\'İz yapraAJ biilAsali 

DUŞ-MASAJsELELKTRIK-ZIY 
Tedavileri Enstitüsü 

Bilbaaıa MUzmln romatizma, sinir, a§ralara, (Siyatik) 
rlevraatenl, umumi ve meTzii Şl9manhk, Artrltlzm, 
Tanayon yUkaekll§I, baaur memeleri, flatUI, !Uzum. 
.uz benler ve sliller, kadın haatahklara için Avrupa 
kaplıca Ye tedayi müeucıeleriadeki fenni Ye aart blHUn 
tertibab haiz olup hertlrlll tatbikat Fizyoterapi mltebaa· 
!111 doktor tarafından yapılır. 

istiklal caddesi No. 83 H 

2280 No. lu kanuna tevfikan açık!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
arttırmaya vazedilmittir. 

Satıı peıindir. Müterakim ver. 
:ıi, evkaf borçları ve tanzifat ve 
tenviriye ve rüıumu telliliye müf" 
teriye aittir. 

Müıterinin kıymeti muhammi · 
nenin yüzde yedi buçuğu niıpetin· 
de pey akçeleri vermeleri icap e • 
der. 

Arttırma prtname.i 16/ 8/934 
tarihine müıadif cumarteıi günü 
divanhaneye talik edilecektir. Bi· 
rinci arttırma~ı 27 / 6/934 tarihine 
müıadif çartamba günü ıaat 14 
ten 16 ya kadar Oıküdar icra da· 
iresinde yapılacaktır. Arttırma 

bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde yetmit betini bulduğu tak • 
dirde üıtünde bırakılır. Akai tak· 
dirde en ıon arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 12/7 / 
934 tarihine müıadif perıembe 
ıünü ayni saatte icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muham • 
minenin yüzde yetmit betini bul· 

Radyolin Dış 

Diılerine ehemmiyet vermiyenler 

Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel dişi 

ııhhatlerinin esaıını ve ıüzelliiin 

dulu takdirde üıtünde bırakılır. ıırnnı bilmiyorlar demektir. 
Akai takdirde 2280 No. lu kanu . Diılerinizin güzel olmasını iıtiyorsanız ıabah ve aktam ıünde 

iki defa muntazaman RADYOLIN ile f ırçalayınız. 

nunmucihlnumusmdeih~il~li~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i cektir. 2004 No. lu icra ve ifliı il 
kanununun 126 ncı maddeıi muci· 
hince ipotek alacaklılarla diğer a· 
likadaranın ve irtifak hakkı aa • 
hiplerinin ıayrimenkul üzerindeki 
haklarının ve huıuıiyle faiz ve ma 
ıarife dair olan iddialarmı evra• 

kı müabiteleriyle birlikte nihayet 
20 gün zarfında icra daireıine 
bildirmeleri akai takdirde hskları 
tapu ıicilliyle aabit olmıyan ala . 
caklılar ıatıt bedelini paylaım:ıla 
rından hariç kalırlar. Alakadara . 

nın icra ve iflaı kanununun me • 
vaddı mahıuıaaına tevfikan hare
ket etmeleri ve daha fazla mali -
mat almak iıtiyenlerin 933/ 1079 
No. lu doıyaya müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2454) 

ark Malt Hulisası :~t=~· 
(18471) 



Dıvar içinde bulu
nan cesedin esra-

rı meydana 
çıkarıldı 

öz türkçe işinde 
okutucuların payı 

·-Bil§ tarafı 8 üncü sayfada--

Bu, bizlerin üstümüze düşen 
çalışma payıdır. Yazıcılarla ölçe -
cek olursanız, çocuklarımızı oku
tanlar, daha çok yorulacaktır. On
ların emek ve didinme payı daha 
büyük olsa gerektir. Eskiden, arap 
çanın, acemcenin "sarf ve nahvi· 
ni, kavaidini,, , inceliklerine varın 
cıya değin bizlere ne türlü bellet
tilerse, bellemiyenlerimizi o yıl, 
geçirmediler, döndürdülerse, Türk 
çe dil yasasının girdisini çıktısını 
da kıh kırk yararak, öylece sıkı 
sıkı Jimdiki çocuklara okutmalı

dır. Ancak bunlara dayanarak, 
karşımızda bir okuyucu kalabalığı, 
bulabileceğiz... Yoksa, iki elimiz 
böğrümüzde kalacak ... Eski kökle
ri diriltecek, uyu,uk eklentileri 
ayıltacak, oynaklaştıracaksın; ne 
dediğini anhyan varsa parmağını 

kaldırsın! 
Açıkça, düpedüz söyliyelim: 

Dil işinin çocuklara öğretilişi pek 
gevşek tutuluyor. Bir kaç yaprak 
yazıda elliyi geçkin yanlış yapan 
altı delikanlının elyazısı masamın 

gözünde duruyor. Böylelerini oku
ma bitirmiş saymamalıyız. "Med
rese,, liler, arapça "sarf ve nahvi. 
kaideleri,, ne türlü sıkı sıkı belli
yor idilerse, yeni yetişenler de, 
Türkçenin dil yasasında öylece 
aağ\aın yetişmelidir. Böyle bir o
kuyucu kalabalığı yeti'ltirmczsek 

;·ı~rcrlar. pek eli kolu bağlı kahr. 
<V3·rt0) 
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Istanbul ve Kadıköy 

Havagazı şirketi aba-

Ölünün kanları, cariyeleri, köleleri, hep birlikte yolunuyor, parçalanıyorlar 
ve hep bir ağızdan haykırıyorlardı: 
- Eyvah ... biz de efendimizle birlikte öldürülmek isterdik .. Niçin bizi bu 
saadetten mahrum bırakıyorsunuz? ... 

Hakimler ve mah
puslar hakkında geni 
iki kanun layihası 

kaleme alındı 
··: .. •••••••• .. ·········::·-····----... «&& ..,, , .. •··················· .................. ·---~ 

il Elektrik şirketi ·ıı 
iı abonelerine ilan 
iı 'I Elektrik istihlak resmineu 

1 
dair yeni kanun mucibinceg 

: şirketimiz, 26 l\f ayıstan aı ıı 
\1 Mayıs 1934 tarihine kadarll il tekmil müşterilerinin 870 
h bin elektrik saatini kıraat1 

~! ettirmekle mükelleftir. 

~İ' Kanunun emrini yerine 
iİ getirerek müşterilerin sa- 1 
!~ atlerini okuyabilmek için J 
!! elektrik şirketi memurları J 
H sabah erkenden akşam geç ı 
!i vakte kadar çalışmıya mec· 
Ei burdurlar. 

~! Kanunun icabatnu muh· 
n terem ahaliye bildirmekle 
~~ beraber v·akitsiz taciz edi· 
~= ii lebilmeleri ihtimalinden do· 

ii layı müşterilerimizden özür 
H diler ve memurlarımıza va· 

ii zifelerini ifa ederken ko· 
ii laylık gÖstermelerini rica 
i! ederiz. 
:ı 

!! 
!! .. .. 
:: 

İstanbul, 26 1\ıfayıs 1934 
l\1üdiriyet .. .. 

• H•ııuıHH ···········••n•1111111111•m • ......................... ~--- -
latanbul Üçüncü lcra Memurlu 

ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıi 
mukarrer motife dikit makinesi 
Galatada Voyvoda caddeıinde A· 

'\' azm dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadsizdir. nelerine ilan 
_ Haber gazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye vardrr. 

gopyan ·hanında 30 Mayıs 934 ta· 
rihinde ıaat 12 den 13 e kadar bi
rinci açık arttırma ile satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde memuruna 
müracaatlan ili.n olunur. (2462) 

( Havagazı istihlak resmi-) r= , 
i ne dair yeni kanun mU\ ~

1 

) hince şirketimiz, 26 l\layıs·{ R ti 
i tan 31 Mayıs 1934 tarihinei ~ l e h 
( kadar ~ü~ün müşteri~erinin} ~ l g 
f saat~~rını k~aat ettırmek-\ • • • 

l ıemükelleftır. . . . \ Bısıkletlerı 
l
: Kanunun emrını yerın< ğ 

getirerek müşterilerin sa·~ 
J atlerini okuyabilmek için~ ı 
} şirketimiz memurları sa-/ 
ı hah erkenden akşam get ! 
~ vakte kadar çalışmaya mec~ 
~ burdurlar. ~ 

' Kanunun icabatnu muh-( 
~ terem ahaliye bildirmekle~ 

~ beraber vakitsiz taciz edile-~ 
~ bilmeleri ihtimalinden do-~ 
\ layı şimdiden müşterileri-i 
{ mizden özür diler ve me-~ 
j murlarımıza vazifelerini i-~ 
~ fa ederken kolaylık göster-~ 
\ melerini rica ederiz. l 

lstanbul, 26 Mayıs 1934J 

= l\lüdiriyet 

--

---
Beynelmilel bisiklet Meminde büyüı.- inkılap yaratan l\Jeşhur 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 

Bitişiğindeki 7 No. ya müracaat. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Taksimde Abdülhak Hamit cad 
desinde Kocatepe mahallesinde 
(79) numaralı hanede sakin iken 

25 - 3 - 934 tarihinde vefat e· 

ZA YI - 4508 sandal numara 
plakasını kaybettim. Hükmü olma 
dığmı ilan ederim. 

Yağ iakelesi sandalcılanndan 

Ahmet (826) 

'HABER 
Akşam Postası 

darehanesi: 
ISTANBUL AN" 

KARA CADDESi 

Tclıraf Adresi: İSTANBUL BABEB 
Telefon Vazı: 23872 idare: W70 

r ABOrtE ŞERAiTi 
s 6 12 aylık 

Türkiye: 90 260 480 870 Ktf. 
Er.nebl: 180 376 700 1200 

ıLAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarwo ntırı 1~ 

Rt>amt UAnlar 10 kuruıtııar• 

den Kutsiye Hanımın vasiyetname 
si açılarak usulen tenfizine başla- Sahibi: HASAN RASiM 
ndığmdan kanunu medeninin 538 Netriyat müdürü M. Gayur 

Basılcbfı yer: (VAKiT) Matbaaıı 

nci madedsi mucibince hu hapta h•ı••iiııııliım••••••• 
itirazı olanların ilan tarihinden iti ~-----------. 
haren Bir ay içinde Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. (2461) -

HABER gazetesi 
El yazısı t ah lil kuponu 
isim • . . . . 

Devlet Demir yolları ilanları ] 
§i1mıı11111ııı11ıııu1111ıııı111 11 11111111 111 11ıın11111 111ııııı11~ 

Raleigh 
Fabrikasının, safi, INGILIY. çeli~in<len pek zarif. metanetli ve fennin en son f ilyos _ Irmak hattının halen işletmeye açık ıon iıtaıyonu oları 

terak!..i•;atının ıatbikile yapılmış yegı\nc bısikletlerdir. c·ıd·k 
Eski Salıpazarı Panorama ga

zinosu bugün açılıyo"r. 10 kişilik 

asri saz heyetini dinleyeceksiniz. 
Rakı meze ile 4/ 1 90 

METANET, ZARAFET ve SuR' AT Balıkısıktan itibaren, Bolkuş, Karabük, ı ı ısık, Hanköy, Eıkipa" 
zar istasyonlarını havi 65 Km. lik kısmının 1 - 6 - 934 tarihinden 

itibarile emsali yoktur itibaren yolcu ve her türlü efya münakalatına açılacağı ve Fil-
Sabı deposu: Sırkeci·lstanbul•Uman Han No. 35 3136 k. d F ı ç yostan Eskipazara Cuma, Salı, Es ıpazar an i yoıa cumartesi ar• 

Bira meze ile 50 
Duble meze ile 20 

il... şanıba günleri birer muhtelit trenin işliyeceği muhterem halka ilan 

(2463) -.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı olunur. "2314,, 
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öz türkçe işinde 
okutuculann payı " · 

~. :~'::Tı::~ ~=~::.!: ıı~!~~ Sakarya Zafer otelinde çıkan cesedin 
Yapacaiım. Dünkü yazımda, bir · t 1 ld 
tane bile Arapça, faraça söz kul· esrarı amam en an aşı ) 
lanmamıttım. Ne yazık, kendimi 
ütüttüfüm için evden dıtarı çıka
madıjımdan, düzeltmelere bakan 
arkadat, benim ''k11ırmıf,, diye 
yazchinn aözü "f akirmit,, diye 
deiittirmit, batkaca ufak tefek uy 
ıunsuzluklar bırakmıt: Olmadık 

Nuri, bir gece otelde iki müşterinin paralarını çalmış 
otelin namusunu kirletmişti. Dayak yeyince de 

ölüvermişti ... 
yerlere "ve,, ler kondurmak gibi.. 
ilk denememin böyle sürçmesin
den dolayı pek içim sıkıldı. Oku
yucularımın bağıf)ama)arını dile-

Demirkapıda Nöbethane aoka·r muru Kadri lbrahim Bey hemen! mıt, müsbet bir delil ve emare bu· 
ğında eski ismi (Sakarya Zafer) hadise yerine ıiderek tahkikata lunamamııtır. Muhakemeleri a· 
ve yeni iımi (Anadolu Şumnu) o- batlamıftır. Biraz sonra müddei- ğır cezada görülen suçlular niha .. 
lan otelde lağam kazılırken birce- umumi muavinlerinden Hakkı Bey yet beraat etmitlerdir. 

rim. set çıkmııtır. Liğımı kazan ame- de vaka yerine gitmittir. Yapılan Fakat cinayet dokuz sene sonra 
Söylemek istediğime geleyim: ı ı b h b e er za ıtaya a er vermitlerdir. tahkikat neticeıinde tu hakikat meydana çıkmrttır. Zabıta bu üç 
Dilimizin özletme itini, yerin· hb 

d d b
. b 

1 
Bu i ar üzerine emniyet ikin- meydana çıkmııtır: ki§İyi aramaktadır. Kendileri bu~ 

e oiru ır çabalama u mıyan- · b b" · · k k 
1 ı b 

.. b b k k cı ıu e ırıncı ıınn mer ez me • Ceset, dokuz sene evvel Sakar- gün yarın yakalanacaktır. 
ar a ugun at ata onuıma 

k d --·11111-•ınnııınnı-... -··-- ya Zafer otelinde misafir olarak -----···-=••-• •" ---····-·=--· •11
-··-··-... 

ayıuıun ayım. J 
h k• J yatan Nuri isminde bir Adapazar· T•• t hd•t Bakınız, yüksek çağdaki çocuk- ran Ş8 ini im er UCC3fl e 1 

1 hya aittir. Kırk yatında olan Nu· 
arımızı okutanlarımızdan biri ne k J k d J hk A anlattı: • arşı ıyaca ri aynı otelde yatan iki yolcunun e en er ma um 

"--Tevfik Fikretin SISindeki: paralannı çalmıttır. Bunu o za· 
Kac naaiye vardır. çıkacak pakil dr- lran ahi Hazertlerini hududu· man oteli tutan Ali oğlu Hasan, 

rahtan ı muzda kartılamıya memur heyet Hun oğlu Hüseyin ve bir de arka-
~lerini. on bir yıl dinek çü· yarın Vatan vapurile Trabzona ha daıları görünce otelin namusunu 

~t~, artık bu yıl okumalarını reket edecektir. Heyete Ali Sait, kirlettin diye Nuriyi bir ıece fena 
hıtırecett olan çocuklardan hiç bi· Fahrettin Pa!alarla Hariciye Ve- halde dövmütlerdir. Nuri dayak 
ri nnlıyaltladı.,, k&letinden üçüncü daire müdürü yiyince bağırmağa bat1amış, sesi 

Bunun ne demelc olduğunu keı· Kemal, protokol dairesinden Şef- ititilmeıin diye üç kiti Nuriyi, ağ· 
tiriyor muıunu;ıı:? Tevfik Fikret kati, iki hariciye memuru Kütah· zına mendil tıkıyarak otelin bod· ' , 
daha. dünün en ko!a~· kavranan, ya Meb'usu Naıit Hakkı ve Ana· rum katma indirmitler, orada tek· 
en beğenilen ya21c11ıydı. Bugün, dolu Ajansından Kerami Beyler rar dövmütler, Nuriyi döve döve 
onun -öteki tözlerile ölçülürse dahildir. Hariciye Vekili Şah Haz- öldürmütlerdir. Nuri ölünce i! 
pek rüç, pek çapra§ık sayılmıya- retlerini Trabzonda kartılıyacak . sarpa sarmıf, üç dayakçı zabıtanın 
cak lakırdılarını- okuma bitiren- trr. takibatından kurtulmak için Cese· 
lerimiz bile anlamıyor. Türkçeyle di parçalamı9lar ve bodrumun du-
yabancı sözleri bol bol kuJJanmayı Romanyaya seyahat varına sureti mahsusada açtıkları 
\)ijyük it sanan daha eski yazıları Milli Türk Talebe Birliği imti- bir yere koymu!lar, duvarın üstü-
ha.ydi haydi kavrayamıyacak)ar... hanlardan sonra Romanyaya bir nü sıvamıtlardır. 

11Nıı11crn, ~oc:ulclatır•r•pça, 'fars .. yahat tertip edecektir. Seyahat O zaman bu üç kiti tevkif edil-
ça okutulmadığından doğduğu on gün ıürecektir. mit, tahkikat yapılmıt, otel aran· 

besbeJJidir. Peki, ne yapacağız? M f B ·----·---· --·---•umı111111111 
Geriye dönerek, "Kalenin aslı ka· Ü it ey ar; 1 l 
vele idi,. diye yeniden mi "medre· Deniz Ticaret Müdürü Müfit ~ ~·l t/T ı · 
ıeleri,, açacağız? Bey bu aktam Ankaraya gidecek- - - -

Yok, bunu dü,üncemizden bile tir. 
ıeçireır.eyiz ... 

Öyleyse? ... 
Arapların tanınmı9 batbuğu 

Zeyyat oğlu Tarık, Endülüse ıe· 
çince, bütün gemilerini yakmııtı: 

" - Y atamak istiyorsak, gözle· 
rimizi ileri çevirmeliyiz, geriye 
el .. ·ı r d • • egı ... emıftı. 

Maarif vekili 
Maarif Vekili Hikmet Beyin Ha 

ziran ortalarında ııehrimize gelme· 
si beklenmektedir. Hikmet Bey 
tehrimizde üniversiteye ait bazı it
lerle tnetgul olacaktır. 

Doğum günü 

Satıcllar dö§UttU 

Anen, Y ervant, T oma, Dikran, 
ve Sinork isimlerindeki bet basma 
cı dün aktam ·çalıttıkJarı Mahmut 
Paıada kürkçü hanında bir sah§ 
meselesinden kavga etmiıler, neti 
cede Arsen Dikranı sandalye ile 
yaralamıttır. Dikranın yarası ba
tında ve çok ağırdır. 

Tüccardan Aram Keserciyan E
fendiyi 600 lira para ele geçirmek 
için ölümle tehditen suçlu olarak 
muhakeme edilen Muıa beraet et· 
mİf, Ramazan sekiz, Abdullah üç 
ay hapise mahkum edilmi!tir. 

Rüşvet işi 

Komiser Mucip ve taharri me
muru Remzi Beyler aleyhindeki 
rütvet alma tahkikatı adliyece he
nüz neticelenmemitlir. Tahkikat 
yakında bitecektir. 

Teklif edildi 
Vilayet Ziraat Müdürü Tahsin 

Bey Ziraat Vekaletince takdirna· 
me ile taltif edilmiıtir. 

Muharrirler kongresi 
25 Haziranda Moskovada top

lanacak olan Sovyet muhurileri 
birinci kongresine memleketimiz
den Falih Rıfkı ve Yakup Kadri 
Beyler davet edilmitlerdir. 

Esnaf bankası işi 
Esnaf Banka11 tahkikatına dür 

de devam edilmiı Şehir Meclisin< 
rapor veren lsmail Sıtkı Bey er 
lenmittir. 

iki şoför yakalandı 

3 

• • 
~: 
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Abideler yıkan
malıdır! 

Bunu her büyük ıehirde yapa 
lar ... Onlar yapıyor diye, bizi 
yapmamız lazım geldiii düfiince 
sinde değilim. Fakat zamanla, pe 
tabii bir ıurette kirlenen, tozlana 
-yüksek mevki itral etmit bi 
heykel veya rumuz kümesi- he 
halde kendine layık bir manzar 
arzetmelidir. 

Beyoilu Cümhuriyet meydanın 
daki umumi heyetin ıılahı hakkı 
da teker teker yazdık. Hele bir di 
katli dostumuz orada, sol taraf 
düıen münasebetsiz iki merciin bi 
le, hakikaten mütecavız, aykırı, 

çirkin durduğunu sezdirir bir ita 
rette bulundu. Vaziyet hali aynı· 

dır. 

Buraya, bütün cihanm -fırsat 
düıtükçe ziyaretçilerini- bir mık 
natıs kuvvetile çekiyor ve o hava
nın ıaf lığı içerisinde zafer, tebcil, 
takdir seslerinin bir biri ardınca 

dalıalandıiını ruh ve beden ku· 
JakJarrmızla duyuyoruz ... 

Oraya çelenkler konuluyor. O· 
raaı mühim bir dikkat ve hayretin, 
hadden a§kın bir keskinlikle etra· 
f ı sezip yatadığı yüksek manevi 
mıntakadır ... Dütünün ne icap e· 
der? 

Ben, abidelerimizin, kendilerine 
pek uyacak bedii, müeasir ve bu 
yolda bütün itinalan temin edil· 
mit bir muhit içerisinde, bir zemin 
ortasında, gül ıibi -anlatabiliyor 
muyum,- ıül ıibi durmuına ta • 
raftarım. Hatta buna bir taraftar
lık diyemiyecek kadar, aksi ciheti 

bulunmıyan büyük ve kutsi inan 
vahdeti içindeyiz .. O çiçeklerin kır 
pılıp düzeltildifi ıibi, o mermer· 
lerin ve bronz heyetin de sık ıık 
uğulup arıtılmaaı, tozları alınmaıı, 
hatta sabunla, soda ile yıkanmen 
lazımdır ... Bu; ıehir belediyesinin 
-abidelerin en mürtefi noktaıına 
kadar eserini tetmile mecbur oldu
ğu- bathca vazifelerinden biri· 
dir ... Bu ıerait dahilinde, bütün u· 
mumi ve ekspoze mabetleri, met· 
hur, bakılır yerlerile bqtan ba9a 
ıehir yıkanmak lazımdır. 

V eaait mi yok!. 

Hikmet MUnlr 
Bizim de ıemiler, daha timdi· 

den yanmıt bulunuyor: Y etitmit 
çocuklarımız, dünkü lakırdıları 
anlamıyor! Sözlerimiz, dütüncele· 
rimizi bildirmeğe elvermemekte· 
dir. 

Dört Haziran İngiliz Kralının 
doiduiu günün yıldönümü oldu· 
ğundan sefarethane binasında bir 
gard en Parti verilecektir. 

8orular1 49ahyord11 

Beyoğlu Beyzade sokağında o
turan Madam Anjelin bir çok kur
ıun borularını çalıp kaçmak iıti· 
yen sabıkalı Kerim yakalanmıt· 
tır. 

.Akaaraydan Beyoğluna gitme]< =~=======~===~ 

üzere otomobillerine binen Fatma Ali.kası yok 
Hanımı Y edikuleye zorla götür-

Fazlı Bey 
Birinci unıumi müfettitlik mü· 

şaviri ve ıab?k lıtanbul vali mua· 
vini Fazlı Bey Bursa valiliiine ta
yin edilmittir. 

Buıün bizim başımıza gelen eı· 
kiden batkalarmın da gelmittir. 
Ruslar olsun, Çekler olsun, diğer· 
leri olsun, dillerini yoktan yarat· 
lllıılardır. Gelgelelim, bunlarda, Hırsızların muhakemesi 
-örnek diye söyliyeyim,- bir Betiktaı icra kansını soyan 
PQfkin çıkmıf, Ruaçayı diriltiver· Macar Şiringer ile arkadaşlarının 
lllittir. Bizde iıe, bütün yenilikle· muhakemelerine dün bakılmıf, 
rin, ileri adımların yolgöstericisi müddei umumi tecziyelerini iıte· 
olan büyük kurtarıcı Mustafa Ke- mittir. 
lllal, bunda da önayaklık ediyor. K d • "h 

Bütün yazıcılara, bu yolda e- onservatuvar a ımtı an 
lllek vermek dü9mektedir. Arala· Konservatuarda dünden itiba· 
t'Jna. ben de katılıyorum. ren imtihanlara baılanmıttır. Vi-

Dütünceme kalırsa, -dün de yanadan gelen mütaha .. 11 M. 
)&zdıiım gibi- yazıcıların yapa· Markı imtihanlarda bulunmakta· 

Asri mezarlık 

~klan, yeni sözleri ortaya atmak· dır. 
I& da, lakırdıyı anlaıılmıyacak 
biçime sokmamaktır. Öyle ya: 
4nlqılmıyan lakırdı, lakırdı mı· 
dır? •.. Bu iti, ıindire sindire, en 

Beyoğlunda yapılacak asri me· 
zarlrğın dıvar in9a11na yakında 

başlanacaktır. On bet bin lira sar
file vücude gelecek olan ihata dı-

.. Yimlilerinden, en kulacrı ok,ıyan 
'-rmdan baılıyarak yapmalıdır. 

<Va-no > 
-Devamı 8 nci sayfada-

vnrının keı!!namesi hazırlanmıt· 
tır. "' 

Kumbara Cjaldı 

Galatada Sarıgüzel sokağında 

Muzafferin kahvehaneıinde ku· 
mar oynamakta olan Zeki ve Apti 
cürmü me9hut halinde yakalanmı! 
lardır. 

Madamın paralar1 

Ka11mpatada atçılık yapan Ah
medin kumbarasını çalıp kaçan çı· 
raiı Rahmi yakalanmııtır. 

Kumkapıda oturan Madam F o· 
tinin 27 lirasını dolandıran Ihsan 
yakalanmı9tır. 

mek iıtiyen toför Lutfü ile Etem 
zabıtaca adliyeye verilmitlerdir. 

Sahibi çıkmazsa 
Beyojlunda Süruri mahallesin· 

de Samancı ıokağında Emin cami 

ismini tafıyan mektebin bir ay zar 

fında sahibi çıkmazsa bina beledi
yeye intikal edecektir. 

Evkafta maaş 
İstanbul evkaf müdürlüğünde 

iki aydan beri m&&f verilememek· 
tedir. Ücretli memurların Nisan ve 
Mayıs ücretleri bir araya gelmittir. 

intihap 
Kabzımallar cemiyeti idare he· 

yeti intihabatı dün cemiyetin kü
çükpazardaki merkezinde yapıl

Listik fabrikası ıahipleri ile mıtlır. 
ayakkabıcılar dün Ticaret Odaaın-

Ticaret odasında toplanh 

da bir toplantı yapmıtlardır. Oda 
raportörlerinden Tevfik Bey her 

iki tarafın iddialannı dinlemiıtir. 
Oda bu husuıta lazım gelen ted -

birleri, iddiaları tetkik ettikten 
ıonra alacaktır. 

Haksız bahkcılar 
Gümrük muhafaza motörleri 

Marmarada umumi bir tarama yap 
mıılar, ruhsatiyeıiz bahk avına çı· 

kan yirmi balıkçıyı yedeğe alaral< 
limana getirmiılerdir. 

Tarık Hilmi efendinin, ıazete
mize mensubiyetini ileriye eürerek 
ıerek abone kaydetmek, ıerek i • 
linlannı netretmek behaneaile Ö· 

teye beriye müracaatta bulundu • 
ğunu öğreniyoruz. Gazetemize 
mensubiyeti olanlar Üzerlerinde 
vilayetçe musaddak birer hüviyet 
varakası t:ııımaktadırlar. Bu cihet 
le müe11ese ve ethasın neticai 
kendilerini zarara uğratmaktan 

batka bir fCY olmıyacajı tabii bu· 
lunan bu ıibi müracaatlardan ko
ruyabilmek için berhanıi bir mü • 
racaat vukuunda hüviyet varaka • 
11m istemeleri, gösteremediii tak· 
dirde bu müracaat ne ıebebe müı 
tenit olursa olsun poliıe müraraat 
etmelerini rica ederiz. 

Tarık Hilmi Efendi hakkında 
idaremiz lizrmgelen resmi teıeb • 
büslere giritmit olmakla beraber 
keyfiyetten okuyucularımızı da ha 
berdar etmeyi lüzumlu ıörüyoruz . 
Tank Hilmi· efendi çok kısa boy· 
ludur, ekseriya batı açık ıezer, te
litlı konuıur, eımer ve kalınca kat 
lıdır. 
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1 HABR'in 1 
~ik8yeler i ı Mezara 

Eskiden, din reislerinin alela -ı 
de insanları kendilerine nasıl kö ·j 
rükörüne bağladıklarını bilirainiz.j 
Mesela, İranlı me§hur Hasan S::ı -
bah, h.rikatine iman eden mürit
lere, bir uçurumu gös~ererek: 

- Şuradan kendini at .. Cenne -
te gideceksin! .. --<lermi§ .. 

Mürit, tereddütsiiz, sevinçle, 
emri yerine getirirmiş .• 

Buaünkü Vehhabiler de aşağı 
yukarı ayni değil mi?. Şehit olmak 
emeli1le, muhakkak bri ölüme atı
lıyorlar. 

Fakat, hepsinden daha müthi§i, 
Tihetteki Korimoların kahinlere 
inanı,ıdrr.. Hele kahin, §imdiki 
T otoy gibi cingöz, kurnaz, her 
mel"'aneti ifaya amade olursa .. 

Bu adamın babası, dininin 
an'anelerine samimi o1arak sadık
tı. Yüz on yaşına k:ıdar bütün Ko
rimolar üzerinde hüküm sürdük -
ten sonra, tabii ölümle gözlerini 
h~yata kapadı.. Adet mucibince 
bütün kanlarının kendisiyle birlik
te yakı~ması ve en küçük oğlunun 
kahin diye yerine geçirilmesi la .. 
zım geliyordu. Lakin, son karısı 

d:ı, altı sene evvel, öteki dünyayı 

boylamıştı. 
En küçük oğlu, babalarının ölü

~ünden iki ay evvel, mahiyeti bi
lim 1iyen müthi~ bir hastalığa ya
lcaianarak, yekdiğeri peşi sıra yu·I 

\ .. ı i.rnıp gittiler .. 
Veliahtlik sırası, Totoya gel· 

mişti. Halbuki, onu, babası, Çine, 
mezhebinin mümessili diye yolla • 
mı§lı. Delikanlı, burada, çapkın • 
lıkt~n başka bir tey yapm:ıdı. Bil· 
haasa, Avrupalılarla lem:ıs ederek 
Hanyayı, Konyayı daha: iyi öğren-

di. Apansız, veliah! olmak üzere 
geri çağrıldığı vakit, artık, tarika-
tin itikatlerine büsbütün kulak as· 
maz bir hale gelmişti. 

atmıyalım, babası ölünce, 
Kr- ·m~larm ba~ma Totoy geçti. 

Ma •mafih: bundan hiç te mem
nun değildi. Çünkü, Çinde ya§adı
ğı hayat, bur~ dalcine nazaran, pek 
·. · •· c ··· -~ t>, istediği kadar, ka-

..._ r- < C'n~ •): l~yordu. Ti bette 
ieo. nn'nncler pek sıkıydı. Dini, o, 
ı . ~ 1 

1 r.rrıcalarının kızlariyle 

evle.ımek selalıiyetini veriyordu . 
Ayni aile, kendi arasında asırlar -
danberi izdivaç y:ıptığı için, am -
caltaının kız'arı, soluk benizli, 
solucan gibi feylerdi. Genç kahi -
nin hiç te hoşuna gitmiyorlardı ··· 
Kendi vaziyetinde bir adam, halk 
kadınları :ırasında dolaşarak ho • 
vardalık da edeınezdi. Vaktini 
mabette geçirmeğe mecburdu. Be
laya bakınız hele .. 

Korimoların dini reisleri, nasıl 

ki.binlerse, askeri reisleri de, Ba • 
k:Ltır deni~en ailenin büyük evlat • 
}arıydı. Biri"'nalife, öteki hüküm
dar mevkiindeydi. O!ımanlı padi
şahları saltan'ltı eline geçirdiği va
kit kardeşlerini keserler, kendile
rine veli:ıht olarak kundakta sade 
bir, haydi iki çocuk bırakırlardı; 

Bakatırla.r ayni kaideyi tatbik ~ • 
derlerdi. 

Bakatır Uizo da bundan gerı 

durmamıştı. Bütün kardeşlerin~ 

z'llimane doğramış, yalnız üç ya • 
şmda ve iki ya~ında ik: oğlunu 
kendine mirasçı bırakmıştı. Tacı
na, saltanatına titriyen, debdebe
ye, şan ve :ıerefe hırslı bir adam a 

dı. Fak.:ıt, mevkiini sağlamlaş -
tırclılitan sonra, hayatından mem
nun görünüyordu. 

Halbuki felek yar olmadı.. Ka
hinin küçük kardeşlerini öldüren 
mülhit ve mahiyeti meçhul hasta" 
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kim gömüldü? , Fıkra müsabakası 1 En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 
____________ .... dereceklerin yazılan; burada ne§redi-

1 k d lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-
ı , onun :ı an11zın kalbini dur -

durdu. maması, seçme olması vo okunaklı 

Korimolar, sarayın önünde, hü
kümdarı için, büyük matem mera· 
simine ba§ladılar .. Odunlar yığıl· 
dı .. Ceset, üzerine konuldu.. Ba -
katırın karıları, köleleri, onunla 
beraber yakılmak için, y:ınına 
bağlandı .. Hepsi, mahzun, fakat. 
yakılacakları için mes'ut, bekli • 
yorlardı. 

Evet, yakılacakları icin mes'ut .. 
Zira, yukarıda, bu insanların zih· 
niyetini anlattık: Pek dindardır .. 
lar. İtikatları mucibince, fayet bi
risi hükiimdarın naşiyle birlikte 
yakılırsa, doğrudan doğruya, §Üp· 
hesiz olarak, cennete gider, ebedi 
~adete nail olurdu. Hatta, pek 
çok günahları olsa bile, en yüksek 
mertebeye erişirdi. 

Cesedi ve cesediyle birlikte ka· 
rıları, cariyeleri ve en yakın köle • 
leri yakılmak şerefi ancak kahin • 
lerle Bakatırlara verilmişti. Diğer 

innnlar, toprağa gömülürlerdi. 
Bunlar, behemehal cennete gitmez 
!erdi .. Sevaplarına, günahlarına 
göre muhasebeleri yapılırdı. İçle
rinde pek nadir kimseler, kahin .. 
lerin Bakatırların ve bunlarla 
birlikte yakılanların girecekleri 
birinci cins cennete nail olurlardı. 

İşte onun içindir ki Mijonun 
naşı ile birlikte odun yığınları üze
rine bağlanan kadınlar ve genç 
erkekler, mahzun olmakla bera -
her, hiç te perişan bir halde de a 

ğildiler .. Bilakis, cennete gidecek
leri için, seviniyorlardı bile. 

Merasim başlamak için, mabe • 
di iki gün ötede bulunan kahinin 
gelmesi bekleniyordu .. Odun yı -

ğmlarına, ateşi o verecekti .. 
T otoy, ah üzerinde geldi. Mey• 

danı dolduran halk, derhal seç • 
deye vardı. Ona, mukaddes ateş
e tutuşturulmuş bir me'ale uzattı
lar .. 

Fakat, kahin, meş' aleyi eliyle 
iterek: 

- Dursun.. - dedi.- Çabuk, 
şuraya, büyük bir çukur kazınız .. 
Kurban edilecek bir de öküz geti· 
riniz.. Bakatır Mijo yakılmıyacak, 
gömülecekti .. Onun bir sırrı var -
mış ... Bana itiuf etti. Meğer, kar
deşlerini ö1dürdükten sonra, mer
hume annesi, ona, Bakatır kanın .. 
dan gelmediğini, piç olduğunu bil
dirmiş .. Veliahtler de tabii hükiim
dar ailesinin kanını taşımıyorl:ır •. 
Mijo, hakiki bir hükiimdar gibi 
mukaddes atef le yanarak büyük 
günaha girmemek, böylelikle cen
netten mahrum olmam:lk için, ba
sit faniler gibi gömülmesini bana 
vasiyet etti. Ancak böylelikle cen
neti hakkedecektir .. Gene, vasiyeti 
üzere, hükumdarlık ta ki.hinlikle 
birleşecek, bana geçecektir .. 

Bu nutku perişan bir halde din
liyen, odunl:ıra bağlı kadınlar ve 
köleler sordu: 

- Ya biz? .. Ya biz ne olaca· 
ğız? .• 

-Siz de, mabede hizmete me-I 
mur edildiniz .. Eğer kusur etmez • 
seniz. ölümünüzden sonra, cennete 
kavuşursunuz .. 

Bizim ceımiyetimizdeki bir insa
na: "İdama mahkum oldun .. Diri 
diri y:lkılacaksın !,, deyince, biça -

re nasıl ağlar, yolunur, yırtmırsa 'I 
cesetle birlikte yanmaktan kurlu -
lan1ar da aksine, öylece ah ve vah 
ediyorlardı. 

- Bu felakete uğrıyacak mıy
dık?. Neydi bizim suçumuz .. -di-
ye f eryatlarr ayuka çıkıyordu.. 

1 Çukurun kazıldığını, Bakatır 

yazılması lazımdır. 

285 - Sakın inanma 
Y ahudinin biri bir yerden kele. 

pir antika vazolar, tabaklar dütü
rür. Elde ettiği bu kıymetli ve na
zik eşyaları dükanına nakletmek 
için bir de hamal tutmak fedakar
lığını göze alarak uzun pazarlık· 

lardan sonra on beş kuruşa muka
bil birini bulur. 

Yolda yürürlerken Yahudi, bu 
on bet kuruıu da vermemek için 
bir çare dütünür ve nihayet bula
rak hamalla konuşmağa hatlar: 

- Yahu timdi benden alacağın 
bu on beş kuruş senin hiç bir işine 
yaramıyacak iyisi mi sen bu para· 
ları bana bağışla, ben de buna mu
kabil sana üç tane gayet İyi nasi· 
hat veririm. Ömrünün sonuna ka
dar kullanır ve bana dua edersin. 

Yahudi o kadar ısrar etmiş, o 
kadar ısrar etmişti ki hamal zorla 
kabul etmek mecburiyetinde kal
mış. 

Yahudi başlamış: 
- Bir: Eğer sana derlerse ki 

fakirlik zenginlikten daha iyidir, 
sakın inanma! iki: Eğer derlerse 
ki ihtiyarlık gençlikten daha iyi· 
dir, sakın inanma! Üç! Eğerlerse 
ki sana evlilik bekarlıktan daha 
iyidir, sakın inanma .. Oldu mu? 

- Oldu. O esnada zaten dük
kanın önüne gelmiş olduklarından 
Y ahudinin bu hasiıliğine ve ken· 
disini kandırmak istemesine fena 
halde kızan hamal sırtındaki çu
valı büyük bir şiddetle yere indir· 
di. içindeki antika vazolar, kıy

metli tabaklar tuzla buz oldu. Ya
hudi daha kendisini toplayama
dan hamal: 

- Eğer sana derlerse ki çuva
lın içinde bir tane sağlam kaldı. 
Sakın inanma! diyip gitmiş. 

Şişli: Mişon 
............................................. 

Mijonun buraya indirildiğini, iri, 
öküzün kurban edildiğini ayni 
haykırı§ma, paralanma içinde sey
rettiler .. Totoyun hilesine, Mijo -
nun kumandanı bile inanmıştı. O -
da, yakılamadığı için müteessir, 
Bakatırın atı üzerinde ellerini ha
vaya kaldırmış: 

- Nedir bu başımıza gelenler ... 
diyordu .. 

Kahin, öküzün kanını ayrı bir 
çanağa doldurdu. Alelade cena • 
zelere böyle merasim yapılırdı: 
Üzerlerine kurban kanı dökülür • 
dü .. 

F ak:ıt, işte tam bu sırada, her • 
kesi büsbütün bağırtan, dehşete 

uğratan bir hadise oldu. Yüzüne, 
sıcak sıcak kan dökülmesi üzerine, 
mezardaki ölü kımıldadı. 

- Ne oluyor?. Ne var?. Ben 
neredeyim?. B~ni basit bir ad:ım 
gibi bu mezara sokmak küstahlığı
nı kim gösterdi?. -diye kökre • 
di .. 

Kahin başta olmak üzere, ya • 
hancılar, çil yavrusu gibi dağıldı . 
Y :ıkın adamları, bütün olup bi • 
tenlerden Bakat'rı haberdar etti . 

Meğerse, kendisini, kan tut-
muş .. Yüzüne sıcak sıcak mayi dö
küliince ayılmış, Mijo: 

- Siilfılemi mahvetmek için 
bana iftirayı abn namussuza ben 
gösteririm!.. -dedi. 

Hakikaten de gösterdi: 
Mijo için kazılan çukura, o gün, 

diri diri T otoy gömüldü. Kahin • 
tikle Bakatırlık birleşti; lakin, iki
~ini de Mijo uhtesine aldı. 

(Hatice Süreyya) 
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aglllzce dersleri 

Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 
Müellifi: ömer Rıza 

-10-
We eat three timeı a day; we 

have three mealı. The firs meal. 
vi iyt sri taymz c dcy, vi haw sri milz. 
zi first mil 
Biz yer üç defa bir gün biz malik olur 
üç öğünler ilk öğün 

Günde Üç defa yemek yeriz. Oç 
öğünümüz vardır. ilk öğün. 

İa İn the morning, that iı our bre
akfast. in the middle 
iz in zi morning. [*zat iz avcr brek -
fast. İn zi midi!. 

dir de sabah o dır bizim kalhvealtr 
de orta. 

Kahvealtımız budur. Sabahleyin -
dir. 

Of the day we have our dinner, we 
dine in the evening. 
ov zi dey vi hav aver diner, vi danyn 
İnzi ivining. 
nin günün biz malik olur bizim öğlo 
yemeği biz iz öğle yemeğini yer de 
akşam. 

Öğle yemeğimizi yeriz. Günün or· 
tasında öğle yemeğimizi yeriz. • 
we eat our supper. Do we eat our 
meals in this room? No, 
vi iyt aver saper. du vi iyt aver milz in 
(*zis rum? No, 
biz yer bizim akşam yemeği yer miyiz 
bizim öğünleri de bu oda hayır. 

Öğünlerimizi biz odada mı yeriz. 
Ak§amlcyin akşam yemeğimizi yeriz. 
this is a clauroom. We have our meals 
in a dining • room. 
zis iz e klasrum. Vi hav aver milz in 
e daynin - rum. 
bu dir bir sınıf odası biz malik olur 
bizim öğünler de bir yemek odası. 

Hayır, bu bizim sınıf oda11dır. Bi . 
zim yemeklerimizi yemek odasında ye· 
rız. 

Who cooks the meala for uı? The cook 
deos that in the kitçhen. 
hu kuks zi mils for az? zi kuk daz 
[*zat in zi kitçin. 
kim pişirir yemekleri için bizim aıçı 
yapar bu da mutfak 

Yemek öğünlerini bize kim piıirir. 
Bunu aıçı mutfakta ynpar. 
There iı a big fire in the kitchen. The
re is fire in. 
[ *erz iz e big fa yer in zi kitçen zer iz 
fayer in. 
vardır bir büyük ateş da mutfak var -
dır ate§ de. 

Mutfakta büyük bir ate§ vardır. 
The dining room too, becauıe the 
weather is cold. 
zi daynin - rum tu, bikoz zi ve [*zer 
iz kold. 
yemek odası dahi çünkü hava (iklim) 
tır soğuk 

Çünkü hava soğuktur. Yemek oda
sında da ateş var. 
Winter is coming. The dayı are ıhort 
in winter and 
vinter iz kamin zi dcyz ar şort in vin
ter cnd. 
kış geliyor günler dirler kııa da 
kı! ve 

Kış geliyor. Kı~da günler kısadır. 
Thc nights arc long. The first ıeaıon 
of the year is 
zi nayits ar long. Zi ferst sizon of the 
yir iz. 
geceler dirlcr uzun ilk mevsim nin 
sene dir. 

Senenin ilk mevsimi bahadır. Ve re· 

Fakat mutfakta daima ateı vardır. 
Çünkü yazın da, kışın da aıcak yemek• 
lerimi;ı: vardır. 
in ıummer and winter. 
in samer end vinter 
da yaz ve kıt 
Are there only three aeaaonı? No the
re iı one more: 
ar zer onli sri sizonz No zer iı: von 
mor. 
var mıdır yalnn üç mevsimler hayll' 
vardır bir daha 
Yalnız üç mevsim mi vardır. Hayır, 

bir daha var. 
it iı autumn. 

. ıt iz otam 
o dır aonbahar 

O da sonbahardır. 

Fiil: himt 
Dine = Yemek yer The dinnn 

tbe dinine • room. 
Cook= Yemek pİ~irir. The cook=aşçı 

The kitchen = mutfak 
Meals: Öğünler. breakfaıt = kahvaltı. 

Dinner lunch (lanç:) öğle yemeği 

supper: Ak,am yemeği .. 
il - Okuyunuz: Meal, breakfast, 

each, lead, learn, year, weather; cook, 
food, good, room, schoolroom, book, 
dine, give, live, nine; ali, ımall, al a 

wayı, walk, woll. 
il - Cevap veriniz: (1) What is 

the firıt meal called? (2) When do 
we have ıupper? (3) How many ıe • 
aaonı are there in the year? ( 4) Who 
iı alwayı in the kitchen. (5) When 
are the dayı quite ıhort? (6) Where 
pencil is long? (7) With whem do you 
sit at table?. (8) Why iı there alwayt 
fire in the kitchen?. (9) Do you have 
dinner in the schoolroom? (10) Are 
your fingers Jong or ıhort? (11) Teli 
me the partı of the day; the aeasens 
of the year and the dayı of the week·· 

(111) - Bunların karıdıgını söy • 
leyiniz: 

(1) Jonı, (2) bot, (3) morninı, 
(4) day, (S) big, (6) clean. 
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1 
Gidilebilecek 

11 eğlence yerleri 
il SiNEMALAR: 

iPEK: Otomobilde İzdivaç. 
MELEK: Hüküm gecesi 

H ELHAMRA: Şen mülizim. 
SARAY: Beyaz §Cytan. 
SUMER: Ate§li kadınlar. 

• TORK: Merkez tayyare filosu . . 
ASRI: 
HiLAL: 

Şeytan karde§ler. 
Ankara Türkiyenin kal

bidir. 

ŞIK: Budapeştede skandal. 
ŞARK: Mavi Tuna. 

ALKAZAR: İstanbuldan geçerken 
ALEMDAR: Ankara Türkiycnin 

kalbidir. 

MiLLi Deli gönül. 
YILDIZ: Kim olduğunu bilmek is· 

ti yorum. 
KEMAL BEY: Şehvet adası. 

HALE: (Üsküdar) htanbul sokak
larında. 

Ce)er uzundur. • •• ,,....... ·-··--:::::;:::::::::: ···································· spring, and the next iı ıummer. in 
ıummer the weather. 
sprin, cnd zi nekst iz samer In samer 
zi vezcr 
bahar sonr<'ki dir yaz da yaz hılVa 

Daha sonrakisi yazdır. Yazın hava 
sıcaktır. 

is hot, and we have no fire in the di
ning-room. But theres 
iz hot end vi hav no fayer in ze day -
nin - rum. Bat zer 
tır sıcak ve maJik değil ateş da yemek 
odası faka. 

Yemek odasında ateş yoktur. 
iı always a fire İn the kitchen, beca -
use we have hot meals 
iz olvez e foyer in zi kitçen. bekoz vi 
hav hot milz 
vardır dRİnıa ve ateş da mutfak çünkü 
biz malik sıcak yemekler ,,. 

Fatih Altay mahalle caddeıin

de 105 No. h hanede Seyyit Efen'" 

di. 
Muhibe Hanım tarafından aleY" 

hizine bo§anma davasından dolayı 
ikametgahınızın meçhuliyeti haıe
bile Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 nci maddesi :nıu· 

cibince arzuhalin ilanen tebliğine 
karar verilmiı olduğundan bir 
nüshası mahkeme divanhaneıine 
talik kılınan arzuhal suretine t5 
on he! gün zarfında cevap veril111e 
diği takdirde mezkur kanunurı 
maddei mezkuresine tevfikan 111u· 
amele ifa kılınacağı tebliğ ınak• -
mına kaim olmak ilin olunur. 


