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Türkiyeye taarruz edenin vay haline! 
"Türk toprağına yan gözle 

bile bakılamaz,, 
Akdetmiş olduğumuz dostluk ve 
bitaraflık mualı.edelerinin alı.kô.mı 
lüzumunda qerine getirilecektir 

l)•hlliy e Ve 
ltuı ŞUkrU 
Maya B. 

Çıkarılan bedhah riva
yetlerin mesnedi yoktur 
jDövizlerden ve menkul kıymetlerden 
vergi alınmasına dair olan layıhalara 

lüzum ve mahal görülmemiştir 
Ankara, 29 (A.A.) - Maliye 

vekili Fuat Bey aon vergi kanunla
n ve alınan mali tedbirler etrafın· 
da uyandmlan menfi ve zararlı ıa· 
yialar hakkında bir muharririmize 
tu beyanatta bulunmuıtur: 

"Bütçenin Büyük Millet Medi· 
aine takdiminden aonra milli mü • 
dafaanm takviyesi ve köylümüzün 
buğday mahıulünü korumak gibi 
vatamn yüksek hizmetleri için ihti 
yari zaruret kesbeden bazı mas • 
raflan kartılıyacak fevkalade va· 
ridat membaları temini maksadiy· 

le hazırlanmıt olan kanun liyiha
lan kimi.en meclisi ilice kabul e
dilm~ı ve varidata müteallik ola
rak baıka bir tasavvur ve teklifi
miz kalmamıştır. &! layihalar 
metinlerinden de anlatıldığı üzere 
bazı iıtihl&k maddelerinden alına
cak vergilere tütün ve müıkirııt ile 
gümrük beyannamelerine ilaak o· 
lunacak müdafaa pullarına ve tay· 
yare resimlerine ve bundan alma· 
cak vergiye ve diğer bazı varidat 
kanunlanndaki tadillere taallGk 

(Devamı ı nd aayıfada) 

Romanyada kabine 
buhranı neticelendi 

Parlamento haziran iptidasında top
lanarak bütçeyi müzakere edecek 

Bükret, 30 (A. A.) - Umumi. yi ve ayni zamanda bazı mühim 
bütçenin tanzimine müteallik bü· mali kanunları kabul edecektir. 

Bükreı, 30 (A. A.) - M. Tata
reako, kral ile görüttükten sonra 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
dem ittir ki: 

tün itler hemen hemen bitmiıtir. 
Bütün hakiki imkanlar tetkik e • 
dildikten aonra Yaridat ile masa • 
rif araamda muvazene vücuda ge
tirilmittir. Yeni bütçe sayesinde 

Sahillerlmlzl ve topraklar1mızı bekliyen kahraman aakerlerlmlz maqlara dokunulmabızın mü - "Hükumet vazifesine devam et· 
~ .\nkara, 29 (A.A.) - B. M. kili Şükrü Kaya Bey ıu beyanatta diıini memur addeder. Ve her za• hiın taaarnıflar yapılmıttır. Niha • mektedir. Ve memleketin ve hane· 

· hugün ikinci celsede Hariciye bulunmuıtur : man buna amadedir. yet harici borçların hafifleıtiril • damn hayır ve menfaati için daha 
~ek&Jeti bütçesinin müzakeresi "- Bqvekil Pqa Hazretleri Bütçe müzakerabnm sonlarına mesi bütçe muvazenesinin temini • uzun müddet faaliyete devam e • 
~iinaaebetiyle Kocaeli meb'usu ve onun riyaset ettiği hüktimet, doğru Batvekil Pata hazretlerinin ni kolaylqtrracaktır. decektir. Parlamento 14 haziran. 
'l'rı Beyin harici siyasetimiz hak· meclisin soracağı gerek dahili ve bu hususta uzun uzadıya beyanat• 11 haziran tarihinde toplanması da fevkalade olarak içtimaa da • 

!tındaki suallerine cevaben Dahili· gerek harici siyasete dair her sua· ta bulunacaklarını tahmin ediyo • mı:dıtemel olan parlamento bütçe • vet ediliniıtir. 
~~ili~H~ci~·~~~- ~huz~mu~nrm~~ke~ ru~Fak~~~ ~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Bir 1BoJ•-:ı. karikatürü : ~ tarikiyle olsun, hariciye vekaleti • 7""'" aa 

vtel c·ı·nayetı• maznunları nin,mes'uliyetiniüzerimde taıı-
, 

dığnn için sorulacak suallere kııa-

s er be s t brakıldı . :::~;:.:'."'•kvazifeıinideruJı. 
Türkiye cumhuriyetinin ta· 

kip ettiği harici siyasetin esaıı da
ha ilk günden bugüne kadar sulh 
ve dostluğa iıtinat eder. Takip et· 
tiğimiz gaye her zaman her yerde 
söylediğimiz gibi dahilde ıulh ha· 

Serbest brakılan Ali ve Haaan efendiler 

'tııı.ı~kapıda Sakarya Zafer kilmiıler, aonra kefalete rapten 
~e bulunan Nuri efendinin serbe.t bırakılmqlardır. 
~hakkındaki tahkib Cinayeti ihbar eden ve halen 
~ eclibnektedir. Yalcmu:J lzmirde bulunan Münire hanmım 

·ı..a Knmacı oğlu Ali ile Ha: Jstanbula getirilmes!ne kar&!-ve· 
cl"8_.a.kpma kadar aorguya çe rilmiıtir• 

riçte sulhtür. 

(Devamı 7 nci aayıfada) 

Gazi Hz. 
Haziran sonuna doğru 
lstanbul ve Yalovayı 

şeref lendirecekler 
Ankara, 30 (Husuıi) - Gazi 

Hazretleri haziranın ıonlanna doğ 
ru İstanbul ve Yalovayı te,rif ede
ceklerdir. 

T eınınuz ayı eınaıında ismet pa 
§anın da Yalovada bir müddet is· 
tirahat etmeleri muhtemeldir. 

Amerika, harp borçlarını istiyor; bunun için koskocaman bir iBJt 
getirınittir. Hl\lbuki, İngiltere, idet yerini bulsun diye, mo.tnr 
Irk azıcık para veriyor. Biri realist, 6bürG MIDholW 
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Fransız tayyareciler muvaffakıyetle 
NevyOrka varmıya muvaffak oldular 
iki tayyarecinin ·Amerika sahillerine yaklaştıkları sırada 

tayyarelerine küçük bir arıza oldu 
Nevyork, 29 (A.A.) - Düz hat 

üzerinde dünya rekorunu kırmıya 
te§ebbüs için Bahri muhit sahilin· 
de San Diyegoya inmek istiyen 
Fransız tayyarecileri Codos ve 

Çiftçiler için 
kooperatif 

Ankara, 30 (Hususi) - Ziraat 
kredi kooperatifleri teşkili hakkın 
da hükumetçe hazırlanan kanun 
layihası Büyük Millet Meclisine 
verilmittir. 

Buna nazaran çiftciler gayri 
mahdut ve müteselail mes'uliyetli 
kredi kooperatifleri teıkil edile -
cektir. Kooperatifin teıbit edilen 
eaasatına nazaran bu kooperatif • 
ler köylerde en az otuz, kasaba ve 
şehirlerde altmışar ortak tarafın • 
dan kurulacak ve en az hisse 16 
lira olacaktır. 

Her ortağın yapabileceği bü • 
yük kredi hiaaesi bin beı yüz lira· 
yı geçemiyecektir. 

Hava postaları 
Ankara, 30 (Hususi) - Hava 

yolu ile yapılacak poata müraıe • 
lltı için ayn pullar yapılıncaya 

kadar ıimdilik adi posta pulları • 
mn sürıarjJr olarak kullanılması • 
na karar verilmiıtir. 

Emniyet kadrosunda 
Ankara, 30 {Huıusi) - Büyük 

Millet Meclisine verilen yeni bir 
kanun layihasına nazaran emniyet 
umum müdürlüğünde on altı lira 
maaılı bir ikinci sınıf memurlu • 
ğu lağvedilmekte ve buna muka· 
bil yetmiş lira maatlr bir baımü • 
fettiılik ihdas olunmaktadır. 

Postacılara elbiselik 
Ankara, 30 (Husuıt) ~ Posta 

müvezzileriyle seyyar posta me • 
mur1arına elbise ve ayakkabı yap
mak için bütçeye on iki bin lira 
tahsisat konu1muıtur. Bunlarına· 
dedi iki bin kişi kadardır. 

Vergi teklifi 
Ankara, 30 (Hususi) - Mem· 

leket dahilinde yapılan lastik a · 
Y,akk"bıların her çiftinden yüz ku 
rut istihlak resmi alınması hak • 
kında İstanbul meb'usu Hamdi 
Mustafa bey ve arkadaıları tara • 
fından bir kanun layihası teklifi 
hazırlanmıttır. 

Irak Iran hududu 
Ankara, 29 (A.A.) - Son gün· 

lerde lran - Irak hududu boyun· 
da &ıi Kürtlerle müsademede Irak 
hükUmetinin İran kuvvetlerine yar 

dım etmek üzere asker gönderdi
ii, Irak matbuatından iktibaıen 
Türkiye ıazetelerinde okunmuı • 
tur. lıtihbarımıza nazaran Irak 
kuvvetlerinin lran toprağına mü
cavir hudut boyuna izam olunması 
lran kuvevtlerine yardım etmek i
çin değil, yalnız Irak hududunun 
intizamını muhafaza maksadiyle
dir, 

Rossi, Flayd-Bennett hava meyda
nına inmeğe mecbur kalmıılardır. 

Codos ile Rossinin Josephe . 
Lebrise tayyaresi Parisle Nevyork 
arasındaki mesafeyi merhaJesiz o· 

Gümüş paralar ya
kında basılacak 

Ankara, 30 (Hususi) - Bası • 
lacak gümü§ paralar için maliye 
vekaleti tarafından damga. matba
asına hazırlığa baılaması emri ve· 
rilmittir. Gümüt paraların tekille
ri bugünlerde icra Vekil1eri heye • 
tince kararlattırılacaktır. ŞekiUe • 

rin tesbiti iıi bitdikten sonra der
hal paraların basılmasına batla • 
nacaktır. 

Ticaret muahedeleri 

larak 38 saat 27 dakikada geçmİf· 
tir. Ayni zamanda diğer bir Fran· 
sız tayyarecisi Arc·en-Ciel de At
las denizini cenup kısmından geç· 
mektedir. 

Codos Havas ajanıı muhabirine 
tu beyanatta bulunmuttur: · 

- Yolumuza devam edememe· 
mizin scbebi motörün arızasından 
değil, havanın müıaadesizliiin

dendir. Bunun neticesinde tayya
remiz uf ak tefek bazı hasara ta 
uğramı§lır. Ter-Növ civarında fır· 
tına o derece tiddetlenmitti ki Roı 
ıi volanı güçlükle muhafaza ede
biliyordu. 

Fazla yorulmut olan tayyareci· 
ler bir çok davetleri reddetmitler 
ve istirahat etmek zerre kendi 
dairelerine çekilmitlerdir. 

Roasi bir buçuk saatten ziyade 
karanın üzerinde uçtukları halde 

Ankıı.ra, 30 (Husuıi) - Holan- ancak 4.55 de yeri görebildiklerini 
da ve Belçika ile ticaret muahede· ıöylemittir, 
si müzakerelerine devam edilmek· Bu esnada bindikleri tayyare 
tedir. Bu müzakerelerin yakında rüzgarla 0 kadar tiddetliaaraılmak 
müspet bir netice vermesi bekle- ta idi ki, bir ara Nevyorka var-
niyor. maktan ümidi kesmiılerdi. 

Merkez bankasında . . .. 
A k 30 (H .) B .. Rıhbm şırketiyle muzakere n ara, ususı - ugun 

ıaat ikide halkevinde ticaret oda· Ankara 30 (Hususi) - Nafıa 
ları Vt!; ziraat kooperatifleri mü· vekaleti ile İstanbul rıhtnn tirketi 
messilleri toplanrak Merkez ban· arasında yakmda müzakerelere 
kasına üç meclisi idare azası inti· ba9lanacaktır. Vekalet tirketin es 
hap edeceklerdir. ki ve yeni mukavelelerini tetkik et 

Metresini yaraladı tirmektedir. Bugünlerde tirketin 

ı · 30 (H i) ş 'f müme11illeri buraya davet edile -zmır, uıus - erı • 
Ş k · · d b' b 1 cek, halen yapmadıiı taahhUtlerı ev et ıımın e ır oyacı evve ce 
bir müddet beraber ya9adıiı bir kendisine yaptmlacaktır. 
kadını tütüncü dükkanında batka - - w_, ___ _ 

bir erkekle ıördüğünden hiddetle 
nerek r.jır ıurette yaralamıttır. 

Kefaletle tahliye 
lmıir, 30 Hususi) - Kara su· 

larımızda balık avlarken kendile • 
rini yakalamak istiyen rüsumat 
memurlarına ateı eden Yunanlı 
balıkçı Andoni ve bet arkadqı ke 
faletle ıerbeat bırakılm19lardır. 

lzmir - Kasaba hattı 
Ankara, 30 (Hususi) - Hüku· 

mete intikal eden İzmir· Kasaba 
demiryollarma ait işlerle metıul 
olmak için devlet demiryolları u • 
mum müdür muavininin reisliğin· 
de bir heyet bugünlerde lzmire gi· 
decektir. 

ikmal mektepleri 
Ankara, 30 (Hususi) - Evvel

ce kapatılması dütünülen, bili.ha
re vazgeçilen orta mekteplerin ik· 
mal mektepleri ismi altında de • 
vam ettirilmesine karar verilmit -
tir. 

Bir rekor tecrübesi 
Ankara, 30 (Hususi) - Rekor 

yapmak maksadiyle bu günlerde 
bir tayyare Zürihten lstanbula ge 
lip gene ayni gün avdet edecektir. 

Şükrü Naili Paşa 
Balıkesir - Yeni kolordu ku

mandanımız Şükrü Naili Pata teh· 
rimize gelmit, istasyonda Ali Hik· 
met Pata, Vali Salim Bey, beledi· 
ye reisi, vilayet ve kolordu erkanı, 
adliye rüesası, tehir heyetleri, za
bıta ve bir asker kıtası tr.rafmdan 
aeli.mlanmı§tır. 

SİYASET 
Biz nasıl silahlanmıyalım? 

Dün, Ajanısın verdill ıu tell'faflara 
bakınız: 

1 - lıviçre KUçUk zabitler cemiye
tinin içtimat mUnasebetiyle, Harbiye 
nazm M. Migner bir nutuk s8ylcmif. 
sillhlan bırakma konferansının, bOJU • 
na gayret ettiğini bildirmiı. Malam ol
duğu Uzere, Almanya, 1914, harbinde, 
Franıaya hUcum için nasıl Belçikayı çiğ 
nediyse, rivayetlere nazaTan, bu sefer, 
bltaraflrğiyle meıhur İsviçreyi ayni A • 
kıbete marW! bırakacakmıJ. Bunu ima
en, nazır §Öyle demiştir: 

" Yabancılar, bilmelidir ki, toprak -
larrmızı mildafaaya katiyyen karar ver
dik. Sit!hlarrmrn ıslah için, icap eden 
her ıeyi yaptık. Şimdi de talim ve ter· 
biyeyi mUkemmelleştirmeliyiz." 

2 - Stokholmda, Amiral Lindman, 
milli müdafaayı artırmak için tedbirler 
alınmasını istemiştir. 

3 - Amerikalt Amiral, resmen §ÖY· 

le demittir: 
" Memleketimiz için yegine ıiyaset, 

ktlıçlanmın bilemek ve barutumuzu 
kuru olarak muhafaza etmek, millt mü
dafaa ve emniyeti ihmal eylememek -
tir." 

4 - Franaada Akdenizde tay· 
yare donanma manevraları yapdmııtır. 

Bu aade bir günlük Ajanı haberle -
ri. .. Unutmayınız ki, diğer cihetten Al
manya kaynıyor, Japonya dit biliyor, 
Arabistanda ve Amerikada kUçük dev
letler araımda iki muharebe vaT •• Muı
solininin, Bulgar çetelerinin hali ma -
lCım ... 

Hülasa, dünya, sulhe yakla§maktan 
çok uzaktır. Onun için, hükGrnetin mü
dafaa bütçesini kuvvetlendirmek üzere 
yeni vergiler almak siyasetine bir ıcy 
söylemeğe kimsenin dili varmıyor. 

= 

Valıabiler ve Vahabilik 

Şerif 
• • 

Hüseyin, oğluna 
bırakmıyordu yerını 

Karardan birkaç gün sonra Hasan' 
160 bin altın dolu tenekelerle Cide 

yolunu tuttu 
924 sensinde Necit askerleri 

harekete hazırlandı ve evvela Ma
veraüşteria emaretini tedip etmek 
iıtedi. Çünkü buradaki kabile!er 
ikide birde Necide saldırıyor, hal· 
kı rahatsız ediyor, sürülerini alıp 
götürüyordu. 

Süut oilu Abdülaziz, bu ıoy· 
gunlar mukabilinde Sahr kabile • 
sinden 200.000 altın tazminat is -
tedi. Amman hükumeti bu talebi, 
lakaydane bir surette karııladığı 
için Necit kuvvetleri bu tarafa doğ 
ru yürüdü. 

İki taraf arasında kanlı bir mu· 
harebe vukubuldu. Arapların biri
birleriyle tututtukları ıırada, Ma • 
veraütteriadaki nizami kuvvetle • 
rin kumandanı Beyk pafa tayyare 
ler ve zırhı1ı otomobillerle, Vaha
bilere kartı harekete geçti. lngi • 
liz tayyar~lerile zırhlı otomobil -
leir iki tarafın üzerine alet açtı • 
lar. Kendi lehinde olanları da, a· 
leyhlerinde bulunanlaı da birlikte 
mahvettiler. 

Vak'aya lnıilizler iıtirak etme· 
mit olsalardı, Şerif Abdullahın e· 
mareti çoktan yok olmuı, bütün 
Maveraüneria Necide ilhak edil
mit olurdu. 

lnıiliz tayyareleri ve zırhlı oto· 
mobilleri bu akıbeti ıeciktirdi. 
Mekkede saltanat ve hilUet un • 

varilarmm kof ihtiıamı içinde f e • 
rih, fahur yaııyan Şerif Hüseyin, 
lnıilizlerin oilunu kurtarmaların· 
dan Maverailtteria emirliğinin si· 
linip ıilpürülmesine mini o1mala· 
rından memnundu, ve onun için 
Şerifin ıazetesi, "El Kıble,, bu 11· 

rada ıunları yazıyordu: 
"lngilterenin, Maveraütteri • 

ada gösterdili hamiyetten dolayı 
son derece mütetekkiriz. Bununla 
beraber haklanmızdan birini de 
bırakacak deiiliz. Suriye, Arabis· 
tandan bir parçadır. Bütün Filis • 
tin araplarındır. Bu esasları tanı • 
mıyan hiçbir muahedeyi imza ede
cek dejiliz .. Biz bedevilerin, Va • 
habtlerin halini çok iyi biliriz. Bir 
menni onları dağıtır. Bir tayyare 
onları parçalar. Son h&diseler bu
nu ispat etmit bulunuyor.,, 

Şerif Hüseyin, bu sırada orta 
§arkta da nüfuzunu kuvvetlendir -
meyi düşündüğü için hariciye na· 
zm Fuat Hatip beyi, Tahran sefir· 
liğne tayin etti. 

• • • 
Şerif Hüıeyin nüfuzunu ıenit • 

letmeyi; bütün arapları bir padi • 
tahlık etrafmda topladıktan bat • 
ka bütün lıllm &leminde !ümullü 
bir töbret kuanmayı kuruyordu. 

Onun bu hulyalara daldığı sıra
da Vahab\lerin ordusu, Hicaza 
doiru yürüyordu. 

Vahabller ~idin göbeğinden 
kalkıp Taife yaklqtıklan halde, 
Şerif Hüıeyin ile Mekke hükGme· 
tinin bir ıeyden haberi yoktu. Va· 
habiler, yıldırım ıüratiyle ıelerek 
Taife dayanmıılardı. 

Mekke hükumeti o zaman u -
yandı. Ve o zaman tehlikenin bü· 
yüklüğünil anladı. Şerif Hüıeyinin 
harbiye nazırı liva Sabri pata mü· 
dafaa için emirler verdi. Taif kuv· 
veti, Vahabilerle tutuıtu. Fakat 

birkaç saat devam eden muhare " 
beden sonra Şerifin kuvveti dağıl· 
dı ve Taife girdi. Taif etrafında 
üç gün devam eden bir muhare • 
beden sonra onun da düteceği an· 
!atıldı. Şerif Hüseyin oğlu Aliyi 
yardım için gönderdi. Fakat b&J 
kuvvet Taife yetiıemedi ve onu 
kurtaramadı. 1924 senesinin 7 ey· 
lul günü Taif sukut etti. Şehrin i· 
çinde bir katliam batlamıttı. Çürı 
kü Vahabilerin askerlerine bir ıü· 
rü bedeviler katılmıt, bunlar daı 
askerlerle birlikte §ehri soymıy• 
koyulmq,;lardı. 

Vahabiler Taifi itıal ettikUll 
sonra ilerlemekte devam ettiler• 
Şerifin kuvveti günden aüne muı
mahil oluyordu. Şerif Ali, ıeriley• 
gerileye araf ata vardı. 

Hüseyin, ıon bir ıayretle bir 
miktar aıker toplıyarak kendi•ini 
tehdit eden felaketin önüne ıtÇ " 

mek istedi. 
Şerif AJi, bu yeni kuYYetle tek" 

rar ilerledi ve bir cephe kurt.bildi. 
Şerif Hüıeyi~, telefon baıındaJI 
ayrılmıyor ve her dakika haber •" 
lıyordu: 

- Vahabiler üzerimize hücuO' 
ettiler. Hücumlarını püıkürttükl 

- Vahabller hücumlarmı ff"İ" 
lediler. Kurıun saianaiımıa ııar" 
t••mda arllemeye 1ı& ... ~ ..... ı..1 .. 
lar. 

Fakat Vahabrlerin üçüncü haıtı 
lesi, Şeriflerin cephesini yerindeıı 
oynattı. Cephe yıkılıyordu. Y alnı• 
sabah ezanı okunuyorken harP 
durmuıtu. Şerif Hüseyine §U ha " 
her verildi: 

- Vah•bileri durdurduk •' 
mağl(lp ettik. 

Halbuki Vahabller •abah naın•· 
zını kılmak için durmutlardı. N•· 
maz bittikten sonra harp tekr•' 
batladı ve cephe yıkıldı. 

Şerif Ali ile askerleri "Hüdefıı 
mevkiini de bırakıp gerile111e1' 
mecbur oldular. 

• • • 
Vahabtlerin Mekkeye girme1e • 

rine bir mini kalmamıflı. Fak•' 
birdenbire ilerlemediler ve H• • 
remiterif mıntakaımda kan dök • 
mek istemediler. . 

Fakat Şerif Hüseyin hali ü111id
1 

kesmemitti. Hala Vahabtleri çv' 
ka.np atacalını zannediyordu. 

1 

onun için "Süut oilu arap u.net'' 
sı araaında ancak betinci der-'" 
de hir adamdır!,, diye bairıyot (I 
tt.•kt r toplamıya çalıııyordu. • 

Halbuki Taif ve)fekke haJJıl,, 
nın ileri ıelenleri birer birer Ci • 
deye ıidiyor ve orada toplaD11°' 
Iardı. ıf 

Nihayet bunlar 1924 aeneai 3 t., 
' . l Un" Ş 'f HU ~ t rm1eve ı u erı ae,. ·--
telırafı çektiler: ~ 

"Mekkede tevketpenah Ptf• 
hazretleri. 

Hicaz milleti ordunun mah•01; 
masmdan, hükOmetin canlatl : 
malları sıyanet huıusunda ~,. 
düt~esinden dolayı umumi ,b!.'..A
nartı~e uğradıfr, Haremeynı ~.,İt 
feyn ıle bütün memleket yıkıel '" 
felaketin tehdidi altında bulut' 

ömer il•'~ 
CI>evaıDl ~ 
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Çıkbk yola.. Yolu

muz · uğur ola! 
Anla§ılan, pek çok Almanların 

duyguları soyculuktan yana sar -
kıyor. Neden mi?. Şundan: Bakı
nız, Einatein gibi bütün yer yü-
2!Ünce tanınmış bir bilgiçi, damar
larında iarail kanı akıyor diye iç
lerinden atıverdiler. Bir adam, is
lerse iki damla suyun birihirine 
benzeyişi gibi, yaşayışça, oturuş 
kalkı§Ça, konuşuşça tıpatıp Alma-

ensucat fabrikalarının adedi bir 
sene zarfında Üçe çıkarılacak 

Sumer Bankın 
sağlam 

Beykozdaki deri fabrikası iki 
ve ucuz ayakkabı yapacak 

liraya 

nı andırsın; üç göbek önceği ata- Temel atma mera.imi yapılmış 
olan Kayseri mensucat fabrikası

ıı, büyük annesi Cermen değilse, 
haydi bakalım, kapı dışarı!.. nın montajına Ağustos ayında 

Almanlar yalnız adamların de- başlcnacaktır. Fabrikanın bütün 
ğil, lakırdıların da ötedenberi 

80
_ binaları Teşrinievve)de bitirilecek, 

rikanın bütün tesisatı 935 senesi 
Martında işlemiye başlıyacaktır. 

T.esisatı ihale edilmiş olan Jzmit 
kağıt fabrikasının intaatına da bir 
ay zarfında başlanacaktır. 

montaj işi de şubat sonlarına neti-
Yunu kurcalamayı İ§ edinmi§\er - Nazillide intası mukarrer olan 
d celenmiş olacaktır. Bu suretle fab-

lerin satışına devam edilmektedir. 
Sümer Bankın Beykoz deri ve 

kundura f abrikasmın da ucuz halk 
ayakkapları imal etmek hususun
da mühim bir teşebbüs vardır. Ya
kında iki liraya kadar sağlam a
yakabı yapılacaktır. ir. ikinci büyük pamuklu mensucat 

au1111nıımwı11m111nt111 llHıtltttttıırtmııınııuttuııuıı11mı11muıımımınnuıııtnınımım fahrı' kasının makı' nelerı' nı" n de Sov mııımnııımttttmııııııımmının111nıııannm11u1111111N11111nnunnıuJU11R11nuıuım1111mu 
Bir sözün içine yunanca, latince, h 

frenkçe kıymık bile kaçmaması - Leyla anım ser- yetıerden alınması hakkında aıa- Esnaf bankası 
na, yüksek bilgilerde kullanılan est bırakıldı kadarlar arasında müzakereler ce-I t hk.k t 
lakırdıların bile su karışmamış reyan etmektedir. Bundan başka' a 1 a l 
cen\lence olmasına emek verirler.. T opkapıda Münire hanımı saç _ Konya Ereğlisinde de bir pamuklu Esnaf bankası hakkında adli 
"Telefon,, "Telgraf,, yer yüzünde- }arından çekerek ölümüne sebep mensucat fabrikası kurulmasına a- tahkikata Muhlis bey devam et. 
ki adamların bütününce benimsen olan komşusu Leyla harum hak • it tetehbüsler de yapılmaktadır. mektedir. Muhlis bey bugün ikin_ 
ıniıtir; ancak Almanlar, bunların F h f b d • 
cernıen kök'erinden karşılığını 

kında deli olup olmadığı noktasın- es ane a rikası tarafın an ci defa olarak avukat Atıf beyi 
b dan yapı1nn tahkikat neticelen - halk için imal olunan ucuz elbise· dinliyecektir. Şimdiye kadar bu 

ulrna.k kayr1usunu güc!erler .. K 9 miş, Leyla hanımın deli olmadığı "'""'""'"11mııı11uııım11111111n11111ıııuuııı•w•uıı11111•11•111•uuıııumınııııınııımımnı• tahkikat dolayıaıyle dinlenenler 
ı'-cau: Alman düşüncesi, soy l 1 C d 

1 ... an aşı m.ı.şt.ır. ese in muayeneain ~F-ll.~Tll bankanın timdiki müdürü Rasim cu uga doiru akmaktadır •. Hitler, d d M h 
b . e e umre anımın kalp sekte- eski müdürlerden Faik, Afif ve Şe 

unun ıçin, arkası sıra hinbirler • · d ı 
1 b ı sın en ö düğü tesbit ediJ.miştir. • rif beylerle şirketler komiseri Rem 

ce ka a a ığı aürükliyebildi ! 
d 

Bunun üzerine Leyla hannn ser. Boğuldular zi Saka, şehir meclisi azasından 
Şim i, şu yazıları yazarken, be-

nim yaptığım, bir bakıma "soycu- best bırakılmı§tır. Üsküdar iskelesine mensup bir Galip Bahtiyar, lsmail Sıtkı, Meh-

luk1. değil de nedir?. Elektrik tesisatı kayık dün odun yüklü olduğu hal- met Ali, murakıp Emin Zeki, ha -
Dilimin ucuna gelen kökleri, ye- de Kabala§ önlerinden geçerken kim Rıza ,Ali.iyeli Mahmut bey -

. b d f Dahiliye vekaleti bütün vilayat- devrilmic ve batmııı.tır. Sandalın }erdir. Tahkikat bugünlerde biti -
l ııö ek önce en arapça, arsça k 'S :r 
. . . d lerden elektri tesisatı ve bu lesi- sahibi Çerkeşli Hüseyin oğlu Ah - rilecektir. 

o.an sözleri, biçimlerını lepe en satın kimler tarafından yapıldığı-
hrnağadek değiştirmelerine; son • metle henüz hüviyeti anla!ılamı • N 

nı, şirket ise sermayesinin miktarı b' . . d b ... l azım 
la.nna, ikizi~ ür.üzlü türkre eklen- yan ırıst c ogu muıtur. Hikmet 

:r :r hakkında malumat sormuttur. 
ti takmalarına bakmadan,· Hop! DUştU öldU beyin muhakemesi 
lia"dı' u"'gurl""r olsun. - kogvuvermi A .lalar bro~u··ru·· 

J n. 
0 

Y Şiılide Fransız hastanesinde .. . . 
)c.;ır ... u.J? Aıl 1 l 12 d Alf d d" Komunııtlık propagandaıı yap-

Su sözlere bakın: "Ansızın,, a arı güze leştirme cemiyeti yatan yatın a re mer ı • kt 1 N H.km b 
- t f d d l h d d.. .. b' .. ..1 ma an ıuç u azım ı et ey 

, 11,,. .. .. "k "S' . h "Ad ara ın nn a a ara seyya çolLi ven en uşmuı, ır gun sonra o • B - d d h k n.uç.ucu ,, ımaıya ,, ama • k d 1 b una a cereyan e en mu a eme 
k ma sa i e bir rıuür ne~redilmiı- müstür 

ı"I· .. "Fazlasiylc,, "Peltemsi,,.. . .. • si neticesinde beş sene hapse mah-
Soycu gibi düşünürsek, bunla • tır. Otomobil ~arptı kum edilmif, fakat af kanunun -

rın topunu birden dil sınırları dı • Bu broşür seyahat acentelerine Şoför lbrahimin idaresindeki dan istifade ettiği için cezası iki 
§ına çıkarmnlı .. Neden? .. Şunun dağıtılmıştır. 2022 numaralı otomobil Ortaköy- seneye indirilmişti. Nazım Hikmet 
için: "An,, "Küçük,, "Siyah,, "A- Maaş de tütün amelesinden Mustafaya bey bu kararı temyiz etmiş ve tem 
kıl,, "Fazla,, "Pelte,, yabancı kök- çarparak muhtelif yerlerinden ya- yiz mahkemesinde duruıması ya • 
ı d ! (u d b Maliye vekaleti bugün olmadıgvı 
er en ·· mma ığımız ya ancı ralamıştır. pılmaıını istemiıti. Temyiz mah • 

köklerin ataları da Türk çıkıyor takdirde yarm yeni kadroyu ve 
h l T ı t bU kemesi bu talebi kabul etmit oldu-" o d b k ') ava eleri telgrafla İstanbul mali- ramvay a o o • Ja.. a aş a · ğundan Nazım Hikmet beyin du -

G 1 l 1. b" .. b nlar ba- Ye ınuhasebeciligvine bildirecektir. Samatyada ıı.oför Behçetin oto-e ge c ım, utun u ' :'1 ru§ması Eski§ehirde yarın yapıla -
na, örlesine bizden görünüyor ki, Bu takdirde maaş Cumartesi günü büsü ile vatman Alaettinin idare- caktır. 
k l • 1 verilecekt"ır. · d k' t b ıt ulaklarmdan tutu up atı ma arı, sın e ı ramvay ara ası çarp • 
dog~ rusu, yüreğimi sızlatıyor! D h k mıılardır. Kaza ehemmiyetsiz geç a iliye adrosu Hamdullah Suphi hey bir ya • mittir. 

lstanbul vilayeti dahiliye kadro~ıaında, annesinin çerkes olduğu· 
d k sunda bu "ene degvı"şı"klı'k yoktur. 

tıu anlatır. ÇocuMuğunuz a, o u • 0 

d ·· Y nlnız ınatbuat memurlugv u kad-tnu§ıunuzdur. Bir e onun ne tur-
} l T .. ·· ld v rosu ikmal edilmektedir. 
'l Türk, ne tür ü urcu o ugu· 

nu dü§ünün! Alman Nazilerine gö- Esnaf cemiyetleri 

Kazan devrildi 

Karaköyde elektrik tirketi amc 
leleri kablo için zift kaynatırlar • 
ken kazan devrilmiş ve kızgın zift
ler amele Agobun ayaklarım yak -

re, onun da, soyculuk olsun diye, Ö 
t:- ·ı · k · nümüzdeki cumartesı' gu"nu" mıttır. c:.insteine benzeh mesı gere mı • 
d em af cemiyetleri Beyogv lunda mu- ------------ir, bilmiyorum. 

k M siki cemiyeti salonunda umumi bir AlaA k Ancak, Büyü Kurtarıcı usta- ast 
f toplantı yapacaklardır. Bu toplan· 
t\ Kemalin yarattığı C. H. F. nın . 

yok 
ı b

. · b' "S l tıda kımlere kücük esnaf denece -
l tı okundan ırı, ıze, oycu u- v• t b't d"I ~ı . 
~ .. gı er. ı e ı ece rtır. 
iu,, değil, "budunculuğu,, goste • ....,.nıı.rın.nıoıı ıııtııınuıuıııınnın•ııııummıııaınw11aM1Dıımı--r' ........ 
'Yor. tuttu i~te .. Yurttaşlar, eskisinden 

["Budun,, un "MiJlet,, demeye . 
ıyi, gürül gürül okuyup yazıyor!.. 

aeldig"'ini, sanırım öğrenmişsiniz - ö 
.ı z türkçeyi de, bir gün belirip 
~ir.] 

yeti§miş, dallanıp budaklan.·~nıf, 
Adamlar için budunculuk, nöz • 1 yeşermit görecek miyiz?. 

tr için ıoyc;ululc mu yapacağız?· 
Açıkça söyliyeyim: Bunu kavrı • 

hrrıadım. Bir bilen1e de karşıla· 
tıp soramadım. 

Ancak, Türkçenin yücelmesi uğ· 
r~tlda, iıçi olarak çah§maktan ge
.'1 duranlardan degvilim .. Altı ay 

O, bize: "Göreceluiniz, neler o· 
lacak .. ,, demitti.. Bu, onlardan bi· 
ri midir?. 

Netckim, epeyce dolambaçlı dü
şünceleriıni, pek de güçlük çek • 
meden anlattığımdan sevinçliyim. 

Tarık Hilmi efendinin, gazete
mize mensubiyetini ileriye f'.Ürerek 
gerek abone k:ıydetmek, gerek i • 
]anlarını neşretmek behanesile Ö· 

teye beriye müracaatta bulundu • 
ğunu öğreniyoruz. Gazetemize 
mensubiyeti olan'ar Üzerlerinde 
vilayetçe musaddak birer hüviyet 
varakası t:ııımaktadırlar. Bu cihet 
le müessese ve eşhasın neticesi 
kendilerini zar:ıra uğratmaktan 
başka bir şey olmıyacağı tabii bu
lunan hu gibi müracaatlardan ko
ruyabilmek için herh:ıngi bir mü -

Metr Salem 
Rüşvetle maznun olarak hak

kında tahkikat yapılmakta olan 
Metr Salem elyevm Ankarada bu
lunmaktadır. Kefaletle tahliye e
dilmi§ olan Metr Salem tahkikat 
ve muhakemenin neticesine kadar 
Ankarada kalacaktır. 

Hapishane müdürlüğü 
İstanbul tevkifhanesinde gar -

diyanların usulsüz hareketlerine 

cla.ir vaki olan ihbara ait idari tah 
k'l=ata devam edilmektedir. Mün -

hal olan ve hapishane müdürü Ba
na bey tarafından vekaleten ida -

re edilen tevkifhane müdürlüğüne 
Ankara belediyesi sıhhat idaresi 

mümeyyizlerinden Mustafa bey 
tayin edilmistir. . ~ 

Seyyah geliyor 
Kraliçe Marya vapuru ile bu -

gün tehrimize 360 lsviçreli seyyah 
gelecektir. 
==============~==:=== 
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Kalbi sağda olan 
adam 

Epi oluyor, gazeteler yazdı. lz
mirde kalbi göğsünün sağ tarafın· 
da olan bir adam bulunmut, Bu 
harikulade gayri tabiiliğe rağmen 
adam pekala yaııyormuı, Ve hiç 
bir şikayette bulunmuyormuı. 

Böyle bir gayri tabiilik insanın 
hayatında herhalde çok tuhaf va
k'alara sebebiyet verir. Meseli ta• 

savvur edin; bu adamı herhalde 
hayatında bir çok doktorlar mua· 
yene etmi§ler, kalbini dinlemişler
dir. Bunlardan acemi olan bir çok
ları kimbilir ne mü§kül vaziyette 
kn!mı§lardır. Öyle ya, riyazi bir 
kat'jyyetle göğüsteki yerini bildik
l~ri kalbe büyük bir itina ile ku
lllklarını dayadıkları halde hiç bir 
ses duymuyorlar. Eyvah, bu ada
mın knlbi atmıyor diye kim bilir 
için için ne kadar hayretlere düt· 
müş!er, ne kadar ter dökmüıler· 
dir. 

Sonra k~lbi sağda olan bir a
dam, hayatında herhalde bir çok 
yalan söylemi~ olmak mecburiye
tindedir. 

Mesela, vakit gece, hava meh
tap, kalbi ıağda olan adam etrafı 
sarmatıklarla çepçevre kuıatdmıJ 
bir balkonda sevgilisine ilanı atk 
ediyor. Elile göğsünün bot olan 
sol tarafını göstererek: 

- lşte ben, senin aıkını ölünci
ye kadar buramda ıaklıyacağım. 
Elimin altındaki kalbim dunıncı• 

ya kadar ıeni sayıklyacaiım. di· 
yor. 

Maamafih kalbi •ağ tarafta ol
manın herhangi bir sui kaste uğra· 
mak tehlikesi karşısında büyük 
yardımı dokunabilir. 

Siz yolda yürürken sizi öldür
meği kararlattıran düşmanınız 

tam kalbinden vuruyorum diye bı
çc ğını göğsünüzün sol tarafına sap 
:ayıp kaçıyor. Siz hu cehaletine 
};arşı, para cüzdanlarını mutat ol
rıadığı halde aağ iç ceplerine ko
yan bazı insanların sol ceplerini 
karıştıran hırsızlara güldügü gibi 
gülüyonunuz. 

Benim çekindiğim ve korktu
ğum nokta fennin yardımile bir, 
muhtelif azaların yerlerini değit· 
tirmek modası çıkma•ıdır. Asrımız 
harıkalar asrı. Akla gelmedik §ey
ler tahakkuk ediyor. Me•ela kü
çük hanım diıçiye gider gibi dok
tora gidiyor ve: 

- Doktor Bey, diyor. Paristen 
gelen yeni modalara göre kalp, 
midenin üst tarafında olmalı imiş. 
Lütfen !Unun yerini değiıtirin. 

Sonra bu kalp bana ufak geli· 
yor, daha geniı ve daha büyük bir 
kalbiniz yok mu? 

- Kalbiniz kaç numaradır? 
- On iki numara .. 

- En büyük numarayı almı§sı· 
nız. Bu sene daha büyük modeli 
çıkmadı. Maamafih arzu ederse
niz bir kalp daha takayım; iki kal• 
biniz olmuı olur. 

Artık tasavvur edin böyle dahi
li azaları karmakarışık ve mütead
dit olan bir kadavra üzerinde teı· 
rih dersi yapan zavallı bir tıbbiye
linin halini. •• 

Murat Sellml 
ti l'lce, apacık yazmıştım: Ben, a-
tal> yazısının atılarak yeni Türk 
raıısının çıkarıldığı sırada, o iş o
t 'bıaz sanmı~tım. Anayurdun kur· 

Dedik1erimi kolayca anlıyor -
sun uz, değil mi, okuyucularım?. 

Dört gündür, su karışmamı~ öz 
Türkçe yazıyorum. 

racaat vukuunda hüviyet varaka · 
sını istcıneleri, gösteremediği tak· 
dirde bu müracaat ne sebebe nıüs 
tenit olursa olsun polise mür:ıraat 

büslere girişmiş olmakla beraber nıımı1W11ırmımmumıımn-----·--

keyfiyetten okuyucularımızı da ha Akayın vapuru 

llt-ıc.ıııı, bizi çalıtmıya saldı. Çok 
~l'tıek verdik; bizim kısa görüşlü 
"aarle.mamızm tersine, yeni yazı 

Çıl:hk yola .• Yolumuz uğur o -

in! 
(Vl·rlO) 

etmelerini rica ederiz. 

Tarık Hilmi Efendi hakkında 
idaremiz lizımgelen resıni teşeb • 

herdar etmeyi lüzumlu görüyoruz Akay idaresi Şirketi hayriyeden 
T:ırık Hilmi efendi çok kısa boy· aldığı vapurların her türlü tadili· 
ludur, ekseriya başı açık gezer, te· tını bitirmiş ve işletmiye baJlan• 
18.şlı konuşur, esmer ve kalınca ka! mıştır. Bunlardan 70 numaralı va• 
lıdır. pura Gözte~e iımini koymuttur. . . 
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Kölenin altın dişleri 1 
Fıkra müsabakası 

En iyi, en güzel fıkralan bize gön• 
dereceklerin yazıları; burada neşredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkralarm uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunakh 
yazılması lazımdır. 

Pratik Haqat Bilgisi J 
Amerikada şimal ile cenup kıs

mı arasındaki dahili muharebeler 

mekteııten hatırınızdadır. Şimal
liler, esaretin kaldmlması, cenup

lular ise, kaldırılmaması için çar -
pışmışlardı. 

İ§te, bu sava§ta, şimalliler gale

be çalıp da, kölelere, cariyelere 

hürriyeti iade edince, zenci Con

sonun oğlu Piter, çiftliği terketti. 

Uzun yıllar köleliğe alışmış o -

lan Conson ise: 

- istedikleri kadar bana hür -

riyetimi vermİ§ olsunlar .. Ben, o

nu istemiyorum! Gene senin köle

nim, ey efendim! - diyerek, çiftlik 

sahibi Smitsonun yanından ayrıl

madı. 

Oğluna da: 
- Madem buradan gidiyorsun, 

lanet olsun .• Seni tanımak bile 

istemiyorum, asi evlat! - diye çı -

kıştı. 

Esarette yıllanmış insanların, 
bu nevi sacla kat, tabıları iktızası

dır! 

Pitert cidden haylaz bir oğlan -
<Iı. Bir müddet, şehirlerde sürttü, 
hnmalhk yaptı, Çinli kahvelerine 
dadanarak afyon çekti hürriye
tin bütün sermestliği ile kafayı 

du.manladıkto.n sonra. nihayet, aç 

kaldı, çiftliğe döndü. j 
Bu sırada, babası çoktandır öl · ı 

müş bulunuyordu. Zenci işçiler o· ı· 
na., mezarı gösterdi er: 

- işte buraya gömüldü! • dedi- ı 
ler. 

- Peki, mirası? .. O kadar eş - 1 

yası vardı ... ne oldu?. 
- Çiftlik sahibi Smitsona kal

dı .. Senin mi olacaktı?. 
- Ben onun varis\ değil miyim? 
- Efendiler, köle\e inin mirası· 

na konarlar .• 
- Peki ama, şimdi, kölelik 

kalktı.. Babam, istediği kadar. 

Smitsonun kölesi olduğunu ileri 

sürsün .. Kanun, bunu tanımaz ki .. 

Uşaklar, alay etti: 
- Maşallah .. Amm~ da kanun 

öğrenmişsin!.. Fakat, çiftlik sahi • 
bi, senden daha kurnaz .. Babanın 

öleceğini anlayınca ,noteri çağır -

dı .. Ondan vasiyetnamesini aldı ... 

Vasiyetname mucib!nce bütün 
mal, Smitsona kaldı .. 

-Ya .. 

Piter, boynunu büklü .. Dütün -

meye başladı •• Fakat, bir müddet 

sonra, başını kaldırarak: 
- Babamın mezarı burası ha? .. 

diye sordu. 

-Evet .. 
Gözleri prrıldadı. 
- Öyleyse, siz dağılın, ben bu

radat onunla azıcık ha~ başa kal • 

mak istiyorum .. 
Uşaklar, dağılır gibi yaptılar .. 

Lakin, Piteri uzaktan gözetledi -
ler. Onun, oralarda duran bir kaz
mayı, küreği aldığını, bunlarla me 

zara yaklaştığını ve kazmaya baş· 
ladığını gördüler •. 

Yaranmak lazımdı .. Derhal ko· 

şarak, efendilerine haber verdi -

ler .. 
Smitson, kendisine iyi hizmet e· 

den kölelere ne kadar iyi bir efen

diyse, karşı gelenlere de o kadar 

lanet mi, lanetti .. O, şimallilere 
karşı mücadelenin en ön safında 

bulunmuştu .. Esaret taraflılarının 

azılılarmdandı. 

Kölelerine pek iyi baktığı hal

det şimdi, ücretle tutulmuş hiz -

metkarlarını ihmal ediyordu. Ka

rınlarını bile adamakıllı doyur -

muyordu. 

Bunun sebebini kimse anlamı -

v.ordu, Smitsonun artık hayata 

d 
küstüğüne hükmediyorlardı ama, 

biz size hakikati söyliyelim. 
Hayatta mubtaç olacağınız ameli malOmatı 
kolayca ötreotolz 

Köleyi beslemekte, doyurmak

ta, ona iyi bakmakta mana var -
dır. Zira, köle satılır. Satılırken, 

besli, tav:ı olursa semiz at gibi pa

ra eder. Halbuki, hizmetkar, üc ~ 
retli işçi öyle mi ya? .• Kiralık in
sandır, sıskalaşıp kuvvetten dü -

§Ünce, onu savar, ötekini tutarsın •• 

281 - Bektaşi ve oruç 
-27-

Eski zaman Ramazanlarından 

Nalnl Te tercim• bakin mabfasdm 
Yazan: • Gayur 

birinde, Yeniçeriler gündüz ortası 

oruç yiyen bir bektatiyi yakalar· 

lar. Doğruca ağanın huzuruna çı

karırlar. Yeniçeri ağası köpürür: 

Cumartesi, 
Yoklama 

çarşamba günleri çıkar 

Uşaklar, koğulmamak için, ge -

ne de ona yaranmak mecburiye
tinde kalıyorlardı. Netekim, söy -

lediğimiz gibi, giderek Piterin yap 

tığını haber verdiler .• 
Smitson, derhal, küplere bindi. 

Çekmecesinden tabancasını ala • 

rak, cebine koydu. Derhal dışarı 
fırladı: 

- Vay mel'un .. Ben ona göste· 
ririm ! 

Fakat, içine merak o~du: 
- Babasının mezarını niçin ka 

zıyor?. 

- Bilemeyiz efendim?. 

- Dur, öğrenelim .. 
Ağaçların arkasına gizlenerek 

seyrettiler .. Piter, mezarı kazdıt 
cesedi dışarı çıkardı. 

Ağzını zorla açtı. 

- Behey, Allahtan korkmaz he

rif. Ne diye oruç bozuyorsun. 

Vurun şuna yüz değnek. 

Bektaşi kurtulmak için ne kadar . 
dil döktüyse fayda vermemiş ve 

yüz sopayı afiyetle yemi§. Dayak· 

tan sonra ağa, bekta!iye sormu~: 

- Nasıl bir daha oruç bozar mı-

sın? 

Bektaşi de: 

- Aman paşam, ne haddime? 

Ben oruç değil, oruç beni bozu· 

yor. Diye cevap vermit. 

Fındıklı: Osman 

282 - Dedikodu 
lki &Mİ hanım konuşuyor: 

- Duydun mu? Fatma dişçisile 
Adamlar: 

D
. l . • .. k evlenmi;. 

- ıt erını so üyor ..• diye e -

fendilerine fitillediler. -- Efendi - - Ya .. Acaba neden onu tercih 

miz, hani, siz, ona, altın diş yap· etmiş? 
tırmıştmız ya.. Onları söküyor .• 

İşte, bakın, bakın .. Çünkü, Piter, 

son derece parasız kalmış .. Babası 

nın mirası size ka~dığını öğrenin
ce1 yapacak başka bir şey bula -

- Dişlerini yaptırıyordu. Para 

vermemek için bundan başka çare 

göremedi de .• 

Şişli : Necla 

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

madı.Miras elbette bana kalacak-'BABEB'ı•n 
tı .. İ§te onun ne evlat olduğu gö • I 
::.~~;;;,··altın dişleri cebine dol - Büyük deniz 

cl~rdu. Sonra, göz:tlen~iğind~n Gezintisi 
bıhaber, ormana dogru ılerledı .• 
Sıvışıp gidecekti .. 

F akatt kendisini gözetliyenle -

rin üstiine yürüyordu. 

Tam bu esnada, Smitson, elinde 
tabanca, karşısına çıktı: 

- Namussuz .. • dedi. - Bir ölü -

nün dişlerinden istifadeyi düşün -
mek.. Vay alçak vay.. Sen, öldü
rülmeye layıksın .. Fakat, ne iyi a

dam olduğuma bak ki, gene seni 
s~ğ bırakıyorum.. Haydi, ver şu 
ditleri şuraya da kır boynunu .. 

- Vermem .. Onlart benim ha. 
bamın! 

Heyecanla, Smitson, baklayı ağ. 
zından çıkardı: 

- Baban mirasını bana bırak· 
tı .. Vasiyetnamesi var .. Ver .. Yok-

aa .. 
Namlu, Piteri ürküttü .. Çarna -

Kuponlarımızm, daimi ku -

ponlarla tepdiline ve davetiye -

lerin tevziine batlandı. 

Okuyucularımız her gün iki

den sonra - cum:ıları müstes-

na - müracaat etmeleri lazım
dır. 

Davetiyelerin tevzii 30 mayıs 
tarihinde nihayet bulacaktır. 

Davetlilerin yanlarında getire -
bilecekleri davetlilere mahsus 

80 er kuruşluk biletlerin sahtı 

5 haziran tarihinde bitecektir. 

Pek mahdut miktarda hazır

lanan lüks mevkiler için timdi • 

den müracaatta bulunulmalıdır. 

Bu biletlerin fiatı 150 ve 200 
kuruttur. 

~····-·-····-···············-········· .. ···--'\ 
çar, elini cebine attı .. Dişleri sa- li G•d•J b•) k 
bık efendi sine uzattı. H 1 ) e ) ece 

:1 
Çiftlik sahibi, bunları alarak e- ~ 

ilk yoklama !Ube reiıi veya !Ube 
zabitlerinden biri ile kazanın nüfus 
memuru veya katibi tarafından birlik
te köylerde ve mahallelerde yapıln". 

Askerlik çağına girenlerin son yok· 
laması askerlik meclislerince ruhsatlı 

ve ihtiyat efradın son yoklaması da 
askerlik ,ubeleri zabitlerince kaza 
merkezinde yapılır. "Madde 15" 

Her sene askerlik çağına giren er· 
keklerin nüfus kütüğündeki adlariyle 
babalan adını, yaşlarını ve lakapları -
nı gösterir tasdikli defterleri bir ay 
evvel askerlik ıubelerince nüfus me -
rnurlanndan alınır "e ilk yoklama cet· 
velindeki hane!ere geçirilir. llk ve son 
yoklamalar işbu kayıtlara göre yapı -
hr. "Madde 17" 

Her sene Temmuzun birinci gü -
nünden baılamak üzere askerlik mec· 
lislcrince o senenin ilk yoklama cet • 
veline yazılmış olanlarla geçen sene 
askerlik meclislerince yapılan son yok· 
lama üzerine ertesi seneye bırakılmış 
bulunanların son yoklamalarına bat • 
lanır. "Madde 20" 

Bu ayrılma keyfiyeti kabiliyeti be· 
deniye cetveline ve talimatına ve Mü
dafaai Milliye Vekaletinin tertibatına 
müsteniden kolordu)arca bildirilecek 
ihtiyaca göre tesbit edilir. Askerlik 
meclis ve encümenlerince verilecek 
kararlar; reylerin çokluğuna göre ka· 
bul edilir. Reyleri müsavi ise reisin 
bulunduğu tarafın reyi kabul olunur. 
Reyleri kabul olunmıyanlar reylerini 
yoklama cetveline yazabilirler. Bunlar 
ve işbu kanun haricinde yapıldığı an· 
)aşılan muameleler hakkında her han· 
gi bir kimse tarafından verilecek ar -
zuhaller icabında askerlik daireleriyle 
kolordu ve Müdafaai milliyecc ou• .. 

larak düTcltiliı. Bunıı J.- kanaat etmİ· 
yenler Şurayı devlete müracaat ede -
bilirler. "Madde 22" 

Son yoklamaları yapılan kimseler 
kabiliyeti bedeniye talimatnamesine 
göre aşağıdaki kısımlardan birine ay· 

1 

nlırlar: 

1 - Sağlamlar, 

2 - Sakatlar, 
3 - Çürükler .. 
Sağlamlar ve sakatlar asker edilir. 
Muvakkat çürüklerle son yoklama· 

daki sair ahvali dolayısiyle haklannda 
kati karar verilemiyenler ertesi sene
ye terkedilir. Daimi çürükler asker -
likten büsbütün çıkanlır. "Madde 281

• 

İsimleri okunanlardan kazalannın 

dııarısında olup son yoklama ve nu· 
mara çekilmesi bitinceye kadar sağ -
lamlrkları ve tahsil dereceleri hakkın· 
da haber gelmemi! ve bulundukları 
yerlerin köy ve mahalle ihtiyar mec • 
lis ve heyetlerince bilinmemesi sebe -
biyle ahvali mahaUerinden sorulama• 
mış ve yahut kazalan dahilinde veya 
memaliki ecnebiyede bulunup ta son 
yoklama sırasında askerlik medislerİ· 
ne ve sefaret ve şehbenderhanelere 
gelmemiş ve 26 ıncı madde veçhile 
gelememeleri sebebini bildirmemiş ef· eğlence yerleri 

SiNEMALAR: 

vine dönerken, uşaklarına: :; 
- Atın şunu çiftlikten dı,arı ! Ü ,. :c 

emrini verdi. :; 
V k d

. l . ! iPEK: Tehlikeli yollar. 
1 

rat, yoklama kaçağı tanınarak isimle· 
ri defteri mahsusuna yazılmakla bera· 

il
( her elde edilmeleri için başkaca ma -

hallin en büyük mülkiye amirine veri-e en ı <endıne· :ı 
• w • !i MELEK: Hüküm gecesi 

- Bu kopoglu, namusu ile ça- ~i ELHAMRA· ş ür . 
lışsa zeki oğlan! .. - dedi •• Bak, bir f. · en m azım. 
··ı.. .. it d" l · l ·· .. 1 11 SARAY: Beyaz şeytan. 

1
.1. lir ve elde edilecekler hakkında ceza 

faslında yazılı maddeler veçhile mua
;& 

i
l mele yapılır. Bu defterler üzerine ya-

o unun a ın ış erıy e gomu me - F. . 
• 1 A ld" w . • l k l ı: SUMER: Ateşlı kadmlar. 

mesı azım ge ıgını nası a ı et· !: 
ti •.. Bendeki dalgınlığa da bakın ii TÜRK: Hulyalı dudaklar. 

k
. C l d' l . l il ASRI: Şeytan kardeşler. 

i 1 prlan takibat derecesi her sene asker
i lik meclislerince tetkik ve icabı icra 
1 kılınır. "Madde 30" 

ı, onsonu a tın ış erıy e topra- .. . . , 
w •• d" .. .. Ali h ll h HiLAL: Ankara Turkıycnın kal-1 
ga gom urmuştum.. a a a ·· b"d' 1 ı ır. 

Ne gaflet!.. i 
. ŞIK: Hayatım sana feda. ı 

(Hatice Süreyya) ŞARK: Kongre eğleniyor. 

Dr. Hafız Cemal 
1 

ALKAZAR: 1stanbuldan geçerken I! 
ALEMDAR: Ankara Türkiyenin~ 

t ahili hastnlrklar· ,... = •tehaasıs1 kalbidir. 
ı 

Cuma ve pazardan başka 1ıünlerde MiLLi: Deli gönül. Ü 
ğleden sonra saat 2! der 6 ya kadar d'' ı: 
Istanbulda Divanyolunda (118) nu- YILDIZ: Niçin öldür um. fi 

KEMAL BEY: Şehvet adası. !! 
maralı hususi lcabinesinde hastalarını . F. 
kabul ecier. Muayenehane ve ev te'e· ' HALE: Ben ve İmparatorıçe. ii 
fonu: 22398. 

1 

FERAH: Milyon peşinde. :i 
Yazlık ikr.metgah telefonu : Kandilli: ..... -·-m:::::::::-:::::• ·····-... ···············-····-38. Beylerbeyi: 31. 

Kazaları dışarısında olanlardan bu
lundukları mahalJer askerlik meclis -
terine veya sefaret §ehbenderhanele -
rine son yoklamaları sırasında gitmiş 

veya ahvali hakkında bulundukları 
mahallerden sorulmuş olduğu halde 
sağlamlık ve tahsil dereceleri hakkın
daki haber, son yoklama ve numara 
çekildikten sonra kazalarına gelmiı O• 

)anların, gelen haberler yoklama cet· 
vellerine yapı~tırılmak üzere §Ube re
isi ve idare heyetince şube ve nüfus· 
taki cetvclJcr üzerinde muameleleri 
düzeltilir ve askerliklerine karar ve -
rilenler, mükerrer birinci numara ile 
asker edilirler. "Madde 31" 

Kısa hizmet 
Kısa hizmet altı ay ila on iki ay• 

dır. Atağıda yazılı şartlan haiz olan 
işbu ima hizmet müddetlerinden biriy• 
le muvazzaf hizmeti yaparlar. 

A) Kanunu mahsus mucibince ih
tiyat zabiti olacaklar için tahsil ve as
keri ehliyetname derecelerine göre 
6, 8, 10, 12 ay, ihtiyat zabitliğine li
yakat göstenniyenlerin kısa hizmet 
hakları reffedi!erek muvazzaf hizmet
leri işbu kanuna tevfikan tamamlan • 
dınhr. 

B) EUerinde pilot şahadetnamesi 
olup işbu tahadetnameleri hava kuv • 
vetleri müfettişliğinden tasdik edilmiş 
olanlardan askeri tayyarecilikte bilfi
il istihdam olunarak askeri pilotluk 
şahadetnamesi olanlar on iki ay, 

C) Oç ve daha ziyade oğlu olup ta 
bunlardan ikisi askerliklerini yapar • 
ken veya tebdilhavada iken ölmüş bu· 
lunan peder veya dul validenin üçüncü 
ve diğer oğullan on iki ay, 

D) Oç ve daha ziyade oğlu asker• 
de veya tebdilhavada ölmüş bulunan 
peder veya dul validenin diğer oğulla• 
rı altı ay. "Madde 34" 

Ertesi seneye terk 
Son yoklama sırasında aşağıda gÖs• 

terilen sebeplerle askerlik yapamıya • 
caklan an!aşdanlann muamele ve mu· 
ayeneleri ertesi seneye bırakılır. 

A) Vücut)an askere yarayacak su• 
retle büyümemit olanlar, 

B) Zamanın geçmesiyle veya teda• 
vi ile geçecek illet ve hastalıkları ol• 
duğu sıhhi muayene neticesinde anla· 
şılanlar ve mevkuf veya mahpus ola11• 
lar (bunlardan işbu kanunda yuıh 
CAirrılma 7.aman•7" 1..ıall:''" jvilet«;eek • 
leri veya mahpuııyetlerı bıtecegı an -
laşılanlar ertesi seneye bırakılmayıp 
arkadaşlarının çağınldığı vakit hekim• 
ler tarafından yapılacak muayenedeki 
kabiliyeti bedeniyelerine göre mua • 
mele o\unmak üzere sağlam asker e
dilirler.) 

C) Askeri mekteplerle, nizamnaırıe 
ve talimatnamelerine nazaran devanı 
mecburiyeti olan resmi ve yüksek mel<. 
tepler liseler ve orta mekteplere ve talı 
meslek mekteplerinde veya bu derece• 
lerde olduğu maarif vekaleti veya mü· 
düriyetlerinden tasdik edilen hususi ec• 
nebi mekteplerde ve kezalik ayni ev " 
safta bulunduktan Maarif Vekaletin· 
ce musaddak memleket ve harici mek• 
teplerde okumakta oldukları anlatı • 
)anlar (bunların ertesi seneye terki en 
çok 29 yaılannı bitirinceye kadar 
uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitir " 
mit olanlar, iki sene üst üstüne terfi 
sınıfına muvaffak olamıyanlar, ali bir 
mektebi bitirdikten sonra diğer bir ilİ 
mektebe veya ihtisas ıubelerine ayrıl • 
mıı müesseselerin ve Darülfünunun bir 
şubeıini bitirdikten sonra diğer ıubeıİ' 
ne girenler ertesi seneye terkediJme1İP 
asker ediliyorlar. lıbu talebenin dersle4 
rini muntazaman devam cbneleri tar ' 
tiyle tahsil saatleri haricinde, memuri • 
yet, vazife, sanat, ticaret ve ziraatle İf' 
tigalleri tecillerinc mani değildir.) 

d) Fıkrası: iki oğlu olup ta biri ·~· 
kerde bulunan bir peder veya dul v•lı• 
denin askerliğe diğer oğlu biraderi hiı• 

b. . • k dtof meti muvazzafasrnı ıhrınceye ll 

(on beş yaıından küçük olanlar na:ıat1 
itibare alınmaz.) Bir peder veya dısl 
validenin ikiden ziyade oğuları olup t• 
ikisi askerde iken askerliğe çağırıla" 
diğer oğlu biraderi hizmeti muvazzıtfıt• 
sını bitirinceye kadar (bu fıkra ahkşııı• 
harp olmadığı zamana mahsustur. IJll 
muamele celp ve sevk zamanında s•'' 
kin tehiri ve birlikte askere alınac.lı: 
1 • . d l'd . . h gi•~ ar ıçın pe er veya va ı e11nın an 
nin terkini arzu ederse onun terki •11 

' 

retinde tatbik olunur.) 
. t"'' 

h) muhacirlerden olup hicretlerJ. 
'h' d • "ba . . b"' rı m en ıtı ren ıki sene geçmern1t ti 

tun.anlar (harp zamanlannda hicr~tlto• 
tarıhlerinden itibaren üç ay geçrtı1f ~'' 
tanlar askere almabilirlcr. "Madde 3) 

(Daha. bi~d! 



Holivutta 
Afrikalı artistler

den istifade! •• 
Bir çok filmlerde vahşi hayvan· 

ları yakından gösteren sahnelerin 

nası} çekildiğini merak etmiş, bu 

sahnelerde oynıyan artistlerle fil

llıi çeken operatörün cesaretlerine 

hayran olmuşsunuzdur. 

Halbuki mesele gayet basittir. 
Sinerna hilesi .• 

Filhakika, pek nadir bir iki film 
llıiistesna, vahşi hayvanlarla mü· 

tadele sahnelerini gösteren filmler 

hep sinema hilelerine müracaat e

dilerek çevrilmiştir. Bu tarz film

ler hemen daima Holivut civarın· 
da çevrilmiştir. Burada sinema şir
ketlerine vah§i hayvanlar tedarik 

eden büyük bir müessesenin hay

vanat bahçesi vardır. Ekserisi ! 

cambazhane hayvanları gibi terbi· 

Ye edilmiş olan bu hayvanların her 

birinin kendisine göre bir hususi· 

Yeti, ainema şirketlerince bilinen 

bir !Öhretleri vardır. Mesela aslan. 

lardan birinin bağırı§ı "radioje

ttik,, tir. Diğerinin yürüyüşü çok 

töaterişlidir, bir başkası çok uy-ı 
\\ldır, velhasıl hepsinin başka bir 

ll\eıiyeti vardır. Bu suretle mües

ae,ede bulunan her vah§i hayvan 

;J'rı hir tarzda roller için ayrılınış-
&.rdır. ihtiyar veya tiususi bir "is· 

tidat,, gösterememiş olan vahşi 
ha.Y'Vanlar sinemada ancak bir de

fa rol alırlar: Kalın bir demir par· 

llıakJık arkasında kendisini muha· 
faza eden "kahraman,, lar bu hay
VanJarı avlarlar. 

· Film çekilirken de operatörle 

"ahşi hayvan arasında daima ka· 

lıll hir parmaklık vardır. Artistler

le "a.h,i hayvanları bir arada gös· 

lereıı sahneler ya artisti ve hayva-

111 ayrı ayrı filme almak veya iyi· 
~e terbiye edilmiş, üstelik afyon 

~tturulmuş hayvanlar kullanmak 

'l!tetile çekilir. Hatta aslan postu

~a •arılmış insanlara bile hazan 

~•lan rolü oynatıldığı ve filmdeki 

~htamanla boğaz boğaza getiril-
di;ı;.· k'd ' ısı va ı ır. 

En üstte: Mary Carlisle 
Ortada: Norma Shearer 
Altta: Jean Howard . 

l 

HABER 

Mütehassısımız "bir mektupta iki türlü 
yazı yazmayınız ve bir yazıda bir kaç 

türlü harf kullanmayınız,, diyor 

istedikleri roller 
-Hemen her artist halin
den memnun değildir! 

Sinema artistlerinin bir çoğu, 

şimdiye kadar oynadıkları roller
den başka tarzda rorıeri temsil et· 

mek arzusu beslerler. Hemen he

men hepsi vaziyetlerinden mem· 
nun değillerdir: Hep ciddi eserler· 
de oynamış olanlar komedi rolle
ri, komik roller yapmış olanlar da 
ciddi rolleri temsil etmeği ister· 

ler. 
J'ohn Barrymoore'un istediği 

"Hamlet,, i sinemada temsil et

mektir. 

1 - (Çarıı) 207 Ahmet: Vefakir 
tiplerden. Hüsnüniyet ve azim sahibi. 
dir. Zekbı yaşiyle beraber inkişaf et -
mektedir. Hafızası hafiftir. İsrafa mey
li yoktur. Çabuk inarur. 

2 - Muhterem Cihat: Biraz lakayt. 
Fakat hafızası kuvvetli. Nefsine itima
dı vardır. Mübalağaya meyyaldir. Silr· 
ati intikal sahibidir. Bazan kararsız ve 
mütecessistir. Maddi işlerde muvaffak 
olur. 

3 - Seniye Z.: Mel8nkolik ve asa -
bi tiplerden. Müşkülpesenttir. Hurafa
ta inamr. Nefsine itimadı yoktur. Gös-
terişi sever. İsrafa mütemayildir. 

4 - (Vefa) 171 Turgut: Müba:lağa
yi sevmez. Ciddiyeti ve doğruluğu se
ver. İsrafa meyli yoktur. Hassastrr. Fi
kirlerinde incisam vardır. Yaşi ilerle -
dikçe uzağı görüş kabiliyeti artacak -
tır .. 

5 - (Kasonpaıa) H. Muharrem: 
Maceraperest tiplerden. Cesur ve atıl -
gandrr. Asabidir. Çabuk hiddetlenir. · İs 
>rafa meyli vardır. Hotbindir. Bazan i -
tilafperver, ekseriya inatçıdır. Eğlence
yi sever. 

6 - "Diga": (Mektubunuzda iki 
türlü yazı var: Metni gotik harflerle, 
karşı sayfadaki de çarpık harflerle ya
zdmış. Arzunuz veçhile kaTşı sayıfada
ki yazıyı tahlil ediyorum.) mütecessis 
ve cüretkar tiplerden. Maamafih her za
man ve her hadise karşısında cesur ve 
metin değildir. Mizaçgirdir. Geçici bir 
Egoizmi vardır. En büyük kusuru: se
batkar olmayışıdrr. Yaşı ileriledikçe is

rafa ve mübalağaya meyli artacaktır. 
- Şannant (Şehzadebaıı) : Hafıza

sı zekasından kuvvetlidir. Uzağı görü~ 

kabiliyeti yaşından evvel inkişaf etmek
tedir. Mübalagayı ve tabasbusu sevmez. 
Hayatını maddi sahada kazanacaktır. 
İnatçı değildir, sebatkardır. Doğruluğu 
sever. Biraz kıskançttr. Musikiye müs
tait değildir. 

"Platin saçlı,, Jeanne Harlow'- 8- Kuzanten (Sütlüce): sürat! in
un en büyük emeli Shakespeare'in tikal sahibi tiplerden. Mütecessis değil-

dir. Nefsine ve muhitine itimadı vardir. 
mübalılgayr sevmez. Çekingendir. mü
tevazidir. Bazan müsriftir. İyiliği ve ha
tıralan unutmaz. Vefalıdır. 

9 - Solmaz (Ortaköy): MelSnkolik 
ve müvesvis tiplerden. Hayata karşı ce-
saretsizdir, cüretkar ve atılgan değil. 

dir. Zek4 ve hafızası kuvvetlidir Mu
hitine itimat etmez. Ekseriya mütehav
vildir. Fazla kıskanç değildir, biraz ha
suttur ve en büyük kusuru budur. İşle
'rinde sebat ederse muvaffak olur. 

10- Papatya (Şehzadebaıı): İnatç1 
ve Egoist tiplerden. Hafızası zekasın
dan kuvvetlidir. H.Sdiselcr karşısında 

ekseriya soğuk kanlılığını muhafaza e
der. Fikirlerine mUariz olanlara karşr 

kindardrr. Ticaret işlerinde muvaffal 
olamaz. !tilafperver değildir. Sefahate 
meyli vardır. En bUyük kusuru: Fazla 
düşünmeden karar verişidir. Sevdikle
rine karşı çok fedakar ve vefalıdır. 

11- Ali (Emirgan): Asabi ve acele
ci tiplerden. Bazan evhamlı ve milte
cessistir. İşlerinde vuzuh ve intizamI se 
ver. Hesap işlerinde muvaffak olur. 
Nefsine itimadı vardtr. Ekseriya vefa· 
lıdır. Fazla kıskanç değildir. 

12- Hanefi (Uluköy): Hafıza ve 
zekası yeni inkişaf ediyor. Hüsnüniyet 
ve itidal sahibidir. Mütecessis ve riya
kar değildir. Nefsine itimadı başkaları
na itimadından fazladır. Yaşı ilerledik
çe lasbnç olacaktır. Sefahate meyli 
yoktur. 

13- Necmilnniıa Sait (Sanyer): 
İnatçı tiplerden. Hiç bir şey beğenmez. 
İşlerinde de hususi hayatında olduğu 
kadar dağnıktir. Kavgacıdır. 

14- "Nadolyon Bonapart,,: Korkak 
ve mütereddit tiplerden. Daima karar
Sizlık içinde bocalar. Sebatsızdır ve is
lerinde muvaffak olamayışının sebebi 
budur.Zekası basit, hafızası zayıftır. 

Hayatta ancak sıkı bir disiplin altında 
çalışırsa muvaffak olur. 

Dr. W. 
eserlerini sinemada oynıyabilmek· ................. ._._ ........ --...... ____ ...... ---····-·--•••••·---.. ···-···-
tir. Holivudun en talihli ve mes'ut T k •• •• d k d • 
insanı zannedilen bu sarışın yıl- aş opru e en ır 
dız "Venedik taciri,, nde "Portia,, Taıköpr\4 (Hususi) Mayısın 7 inci 
rolünü oynıyabilmek için elinden günündenberi fasılalarla yağan yağ • 
ne gelse yapacağriıı söyler·· murlar zürraın yüzünü güldürdü. Ken· 

Ramon Novarro'nun istediği si· dir mahsulünün tam suya ihtiyaç gös • 
k terdiği bir 11rada bu yağmurlann 

nemadan çekilmek ve mügannili mutrit bir halde devam ebnesi buse-
yapmaktır. 

Bütün fi]mleri şarkılı olan Jan
nette Mac Donald sinemadan çe· 
kilmek ve operet değil, opera mu-

neki rekoltenin pek yüksek olacağını 

hatta evvelki tahminlerin hilafına (8) 
milyon kiloyu bulacağı kuvvetle söy • 
}eniyor. 

ganniyesi olmak arzusundadır. Elyevtn maliyet fiatinden pek aıaiı· 
Mynna Loy lbsen'in "Bebekler ya satılan kenevirlerin su seneki alıcı • 

evi,, ni, Philips Holmes "Carmen,, lan §imdiden köylüden Alivre mübaya
de Don Jose rolünü, komik Jimmy ata bafladıJar. Pek mahdut olan bu alı-

cılara müstahsil eline bir iki ay son ge · 
Durante "T om amcanın kulübe- çecek tarladaki malını pek ucuz fiate 
si,, nde T om amca rolünü temsil veriyor. 
etmek arzusunu beslerler. 

Çünkü mali ıenebaşrnın gelmesi do· 
lay11iyle bakaya vergi borçlarını öde
mek mecburiyetindedir. 

ları faaliyete geçemiyor. 

Biz pek iyi biliyoruz ki, Ziraat ban
kası geçen seneler Ankrada bütün san· 
dık memurları için kooperatifçilik kurs 
lan açtı ve bu kurslarda ameli koope • 
ratifçiliği öğretti. 

Türk iktısadiyatında şerefli bir me\· 
ki tutan "Aydın Milli lktısat bankası" 
Türk kooperatifçiliğinin muvaffak o -
lunınu§ bir eseridir. 

Ve o havalide yaptığı işleri reyül . 
ayn görenlerdeniz. 

Kuduran bir at 
Urla Kaaabaımda bir hayvan boğuı· 

maaı olınuıtur. Soğukpmar mevkiinde 
çayırda bağlı bulunan kaza kredi koop• 
eratifi müdürü Halil Beye ait kır tonda 
bir at bağlı olduğu yerden ipini kopa
rarak, çayır mevkiine doğru alabildigi
ne koşmağa başlamış bu mevkideki ça
yırda bulunan hayvanlardan Ali dede
ye ait hayvanın üzerine atılarak ağzıle 
hayvanı ısırmağa ve boğazıru kopar
mağa çalışmıştır. 

Gelen, geçenler bu iki hayvanı ayır
mağa muvaffak olamamış ve yanm sa
at kadar devam eden boğuşmadan son
ra, zaten cılrz bulunan Ali dedenin hay
vanı kendisini yere atarak de'rhal ölmü
tür. At, çayırda bulunan ve Muhasebei 
Hususiye tahsildarı Süreyya beye ait 
olan diğer bir hayvana da hücum etmi~ 
ve iki yerini ısırdıktan sonra güçlükle 
kurtarılabilmiş isedc hayvanı yakala
mak kabil olamamıştır. 

Deli gibi sağa, sola saldıran hayvan 
yakın bulunan denize doğru koşmuş 

ve iskele mevkiinden denize girerek 
epi mesafe bulunan Klazomen adasrna 
yüzerek geçmiştir. 

Hayvan, adadaki halk tarafmdan tu
tularak bağlanmıştır. Hayvanm yanına 
hiç bir kimse yanaşmak cesaretini gös
terememektedir. 

Deniz gezintimiz 
Yapacağımız büyük deniz ge

zintisi için bu akşam bitecek olan 
kuponları değiştirme müddeti, u

zak yerde oturan bazı karilerimi· 
zin müracaati üzerine bir gün da· 

ha temdit edilmiştir. 

'ıq..,. ftdvard Arnold, Joan Crawford, rejisör Clarence Brovne ve Franchot T one yeni filmlerinde 
~ ftkıyeti tes'it ediyorlar r .. 

kazandıkları 

Binaenaleyh esasen sermayesini köy. 
lünün temin ettiği Ziraat bankasının 
idarecileri kenevir mütehassıslarının ih 
tiyacına cevap verebilecek bir koope • 
ratif vücude getirilmesine gayret etme
lidir. Ziraat bankasının Varant usuliy
Je yapılacak bir kooperatife ön ayak 
olmaaını rica ederiz. / 

Muhterem okuyucularımızdan 

henüz müracaat etmemiş olanla
rın davetiyelerini almak üzere ya• 

rm akşama kadar hehemehal mü· 
rac:aat.etmeleri lazımdır. ,/ 
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Geçen kısımlaran hulasası 
Mütarekeden sonra İ&tanbulda A

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

Şeklinde cevap vermiıtir. Tah· 
kikat devam ediyor. lngilizlerin 
bir fey öğreneceklerini zannetmi
yorum. Hadiseden zatıilinizi ha
berdar etmeyi fay dalı gördüm.,, 

Bütün bu raporlardan anlaşıl· 
dığına göre, İngiliz mekanizması 
bu son günlerde faaliyetini arttrr· 
mrı bulunuyordu. İngilizler yanın
da çalıttıkları halde bütün işlerini 
iıe yarar malumat toplamrya has· 
reden bunların kontrolüne tabi 
tutulması, araştırılması, !Üphele
nilmesi biraz temkinli hareket et
meyi İcap ettiriyordu. Tedbiri bir 
an için bile elden bırakmak tehli
keli o1urdu. Mehmet Bey bu rapo· 
ru takip eden kağıdı okudu. Bu 
da aynen şuydu: 

"Son günlerde Londradan ls
tanbula Hindistan ekabirinden 
Mevlevi Fethullah ve Mevlevi 
Abdülkerim Şadi namında iki 
Hintli ge]mittir. Bunların her iki
ıi de İngiliz taraftarı ve propa· 
gandac11ıdır. Bunlar geçen Cuma 
günü Hoca s,,bri Efendinin yakın 
akrabalarından Hoca Ahmet na· 
mında birinin delaleti le Fatih ca
miini ziyaret etmi,ler ve bu ziya
reti nıütea.kıp t:ı ~yrek civarın -

da bir evde Hoca Sabri ile görü§· 
müşlerdir. Bu görüşme üç saatten 
fazla sürmÜ§tÜr. Burada, Ankara 
hükumeti ahval ve h:ueketlerinin 
Hindistan Müslüman ahalisi tara· 
fından pek hoı görülmediği hak
kında verecekleri mülakatın (Pe· 
yam Snb::ıh) gazetesi vaııtasile 

neşri kararlaştırı1mıthr. 

Bu karar Ali Kemale bildiril· 
diği halde bunu her nedense (Pe
yam Sabah) ta neşre muvafakat 
etmemittir. Fakat §iindi mutedil 
Hürriyet ve İtilaf fırkası bu beya
natı fırka fubelerine tamim etmek 
suretile §Üyuunu temin arzusunda 
imiş. 

Bu Hintlilerin önümüzde-
ki Cum ::ı gunu selamlık 
resmi alisine gelmeleri ve padişnh 

Cieçen kısımların h:.1ıasaaı 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef. 
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beve, Kral Ödipin fela . 
ketine uğrıyacağmı haber veriyor. De
likanlı. istırap içinôe, .ıe yapacağmt bi
lemlyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne s6yliyet.eğini §aşırıyor. 
Onun yüzüne bakc.nııyor. Kendisine, 
Osman .Bey ismindeki ahbabmm geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bıraknuştTr. 

Edibk. annesi Osmarı Beyle Edibi 
yalruz: bırakıyor. İki ahbap, konugu
yorlar. 

Edip, arkadaşına meseleyi söylüyor
sa da, annesine bir türlü açrlamıyor. 

D!rrardaki saat, üçe çeyrek kal· 

Tefrika: 771 
huzuruna da çıkmaları muhtemel
dir, 

İngilizler bu Hintlileri muhalif 
rical ile temas ve tetriki mesaiye 
memur etmi§lerdir. 

Feridun Bey, bir b8,§ka kağıda 
göz gezdirdi: 

"Köprülü handaki Türk zabitai 
hususiyesi idarehanesinde bir içti
ma aktedilmit ve bu içtimada sa
bık polis müdürü Tahsin, Ispartalı 
Kemal, mutedil hürriyet ve itilaf 
katibi umumisi (F.), Unkapanı 
merkez memuru sabıkı Vanlı C., 
Pehlivan Kadri, nigehbancılardan 
binbaŞı S. Beyle yüzbaıı A. ve 
kürt eşrafından H., dava vekili A. 
Bey ve efendiler hazır bulunmut· 
lardır. 

lçtimaın nihayetine doğru mü· 
lazım Çeterle tercümanı Z. Bey 
de gelmişler ve müzakereye işti
rak etmiılerdir. Müzakere mevzu. 
unun kuvvetli ve hafi bir teşkilat 
yapılarak İngiliz istihbaratına mü 
zaharet ve muavenet meselesi ol
duğunu delilim Re ... , Z. den nak· 
len ihbar etmektedir.,, 

lıtanbul İngiliz mümessili siya-

Qe~en kısımların hulasası 
Ali baba, 1ıtanbulla Ruıya. iki 

memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meığuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada İstanbul
daki kızlannı teslim ederek, Kafkas· 
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona • 
ğmda (Fatma) isminde bir Güreli kı
zını kaçırmağa uğratırken, RUıtem 

isminde bir gençle tanı§IY'Or. Bu genç, 
Ferhadrn arkadaııdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmit -
tir. Rüstem Fatmayı kaçrnyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
!stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

Ferhat ıatalamııtı. Fatma sö· 
züne devam etti: 

- Hayret ediyorsun, değil mi? 
Görüyorsun ki ben her ıeyi biliyo
rum. Eğer o bir daha Bebeğe ayak 
basarsa, ben de lstanbuldan gide
ceğim ... 

Fer hat gözlerini silmeje batla· 
dı: 

- Eyvah .. Gene kıya.met benim 
başımda kopacak desene .. ! 

Hangi kıyamet ... ? 
F erhadın o güne kadar hıçkıra· 

rak ağladığı görülmemiıti. 
- Ben seni çok seviyorum, Fat· 

ma ! Eğer ıen lstanbuldan gider· 
sen ... 

sisile Jngilterenin Atina sefiri ı k · d' • Sözünü tamam ama ııteme ı .. 
Lord Granovil arasında üç gün· Batını iki avucunun içine alarak: 
den beri, $Ürekli muhabere cereyan _ Of .. Ben ne yaptım? Bu bir 
edegelmektedir. Bu muhaberatın sır idi .. içimi ne çabuk açtım. Ha· 
Yunanistanın İngilizlerle aktet- yır .. Hayır .. Şaka söyledim, Fat· 
mek üzere bulunduğu bir iıtikraz ma ! Ben kimseyi aevemem. Ben 
meselesine ait bulunduğunu ve is- erkek değilim •. Ben ateıi sönmüt 
tik;azın 1stanbulda bulunan lngi· _,._.,. _____ , __ ... ___ _ 

liz müeaseıatı maliyesile ıermaye
dara.nı tarafından ita edileceiini 

delilim, resmi iş'arata istinaden 
bildirmektedir. Evvelki gün mü· 
messili siyasi bu husus hakkında 
T omson ile Viitalın Derıaadet ve
kili umumisi M. Jak Vodil ile gÖ· 
rüşmüştür. 

~Umumi grev hakkında ittirak· 
çi Hilmi evvelki gün Makıvelle 

uzun bir mülakat yapmıttır. Riva· 
yete göre İngilizler mahafili reı· 
miyeai bu grevin vukuunu bazı kar 
ga§oahklara sebebiyet vermesi ihti· 
maline binaen pek te iatemiyorlar
mı§. Hilmi, Maksvelin yanından 
pek mahzun çıktığına göre istedi
ğinin kabul edilmediğine hükıno· 
lunabilir, 

~ Makt~l Dikranın niıanlısı 
matmazel M. ile dün ak9am karar 
verilen yerde gene görüttüm. Er· 

r 
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Aşk ve ma
cera romanı 
nakt1i (Vl·rtO) 

dığını gösteriyordu. Edip, bunu 
bnhane ederek dışarı çıkmak üze
re davrandı: 

- Gecikmişim! dedi. Artık ka· 
çayım .. Anlaşıldı, değil mi? Bun .. 
dan sonra üzi; lmiyecekıin. l 

Servet Hanım, ağlamanın arka~ 
smı kesmişti. Yüzünün hatları bo
zulmuştu. Gözleri şitmitti .. Burnu 
parlamı§tı ... Lakin, gülümsemeğe 
ça bal •yordu: 

- Üzülmiyeceğim, evladım ... 
Fakat sen de bana kendi üzülmi
yeceğini söz ver. 

Delikanlı, sahte bir sesle: 
- Ben de artık üzülmiyeceğim. 

Söz veriyorum. 
Ve kapıya doğru yürüdü. 

meni komitelerinin lstanbulda ne· 
relerde içtima ettiklerine ve icra 
heyetlerinin kimlerden ibaret bu· 
lunduğuna ve ticarethane namı al
tinda nerelerde ve ne gibi fesatlar 
hazırladıklarına dair malumat el· 
de ettim. Bilha11a Pantikyanla A· 
gopyanm mahiyet ve hakiki vazi· 
felerine dair bazı hakikatler öğ

rendim. Bunların tertip ve tebyizi
le mefgulüm. Cuma veya Cumar· 
tesi gününe takdim edebileceğimi 
ümit ediyorum. 

Bu kadının ihbaratından bazı 

kısımlar, bendenizce de mal\im ol· 
duğundan sözlerinin doğruluğuna! 
inanmamak kabil değil. Bu kadı· 
m beş gündenberi taraaaut ettir· 
dim. Tehlikeli bir haline raıtlan· 

madi. Bundan çok istifade edece· 
ğimi umuyorum. 

(Devamı nr) 

Lakin Servet Hanım, gitmesine 
mani oldu: 

- Dur, öpüşmeden nereye? 
Edip, kendini bir daha zorladı. 
Yalnız kalmak istiyordu. Bunun 

için acele ediyordu. Hiç bir 9efkat 
ve muhabbete ihtiyacı yoktu. Bu· 
nu anlamadığı için annesinden 
nefret etmekteydi. Anneıine bu 
muhavereler eenaıında bir çok fe
dakarlıklarda bulunduğuna kail o• 
luyordu. 

itte bir fedakarlık daha .. 
lstemiye iıtemiye kadına yak· 

laştı: Ona eğildi. Alelacele öpüp 
sıvıtmak istedi. Lakin, annesi, oğ· 
lunu yakaladı. Alnını, aaçlarını, 
uzun uzun öptü: 

- Güle, güle yavrum! dedi. Sa .. 
kın 11tırap çekme .. 

Artık, Edip, dayanamadı 
- Bırak, beni .. gideyim, anne .. 

Zaten geç kaldım. 
Cehennemden fırlar gibi bura

dan uzaklaşrrken, arkaıına bak
madan ilave etti: ı 

bir marıık parçasıyım. Ben bed-ı 
baht bir mahlCıkum. Beni affet, 
Fatma! Bu gün biraz ıarhoşum ... 
Ne yaptığımı, ne söylediğimi bil
miyorum. Ben senin kardetinim .. 
Sen de bana karde§ gözile bak! 

Ferhat ogün, evde Rüatemi bek· 
lemeden çıkıp gitmi9ti. 

ni görünce, aralarını açmaktaıt 
baıka kestirme bir vuılat yolu bu· 
lamamıftı. Ferhat bu yoldan kork• 
madan, çekinmeden yürüyordu· 
Sarıtın Haççe' den ona sık aık bah· 
setmeye ba9lamıf, hatta Mahmut 
paıanın Bebekteki yalısında bir 
gece bulupalarına bile yardnl' 
etmiıti. 

- 47 - lı te Rüstem, o geceden beri tek• 
Ferhat ogündenberi Rüstemin rar (Haççe) nin tuzağına düımüt• 

yüzünü görmemitti. tü. Haççe, Fatma kadar güzel dr 
Aradan bet gün kadar bir za· ğildi, fakat ondan çok daha seh· 

man geçmiıti. Günaıırı arkadaıı· har ve cazibeliydi.. Seıi aüzeldi .. 
nın evine uğrıyan Ferhat timdi ne- Oynaktı .. Fatma daha aiır batlı 
den 11k sık Rüstemi görmiye git· bir kızdı. Rüstem, Haççeye dahi 
miyor, ziyaretlerini gittikçe sey- fazlll temaLyül ıöıtermeye, onıı 

reklettiriyordu?. tekrar sevmeye batlamııtı. 
Fatma.. Haççe Rüstemin zayıf dama " 
Bu ne ıehhar, ne yaman bakıı· rını da biliyordu. Ona birkaç ka• 

Iı bir kızdı! deh rakı içirdikten sonra dizi,., 
Ferhat, Fatmayı ıevmeye mi batını koyuyor ve ıen, oynak tat' 

baılam19tı 1 · kılar ıöyliyerek, eıki ltıkmı ku • 
Hadım gencin içine düıen ateı durtuyordu. 

ıünler ıeçtikçe artıyor ve derin- Fer hat, 11k ıık Bebeie gider~ 
leş!Yordu. Haççeyi sıkııtırıyor: 

O gece odaıında gözlerini ka • - Aman yavrum, fUDU elde et1 
pamadan ıabahla.m19tı. Ailesi onun Fatınadan aynlma1ı-

Ferhat, Fatmayı çıldıraııya se- nı istiyor. Rüstem Fatmadan af" 
viyordu.. rdırsa, derhal seni alacak. Biliyor 
Onıuz ya9ıyamıyacağını anlı • ıun ki o seni bütü:n kadınlardaıt 

yordu. fazla ıever ! 
Fakat, bu ne çılgınca bir aıktı Diyerek Haççeyi her gün köril"" 

yarabbi! lüyordu. 
Fatmayı Rüıtemden kim ayıra· Ferhat, Rüıtemin evine bet ,Oıt 

b·ı· d'., ttl ı ır ı · · denberi uğramamıftı. Oraya ıi " 
Sonra .. dert y~lnız bununla da ği zaman Fatmayı Rüıtemle bir " 

bitmiyordu. Ferhadın ıençliii likte görmeye tahammül edemi1°" 
yoktu. O, kaç yıldır: "Sen erkek du. c\ 
değilsin!,, gibi, izzeti nefsini kırı· Zaten Fatma da ıon ıünlet e 
cı ıözleri İ!İtmekten uıanmııtı.. Rü t n iyice otuı:ıı ~~ 

Neden erkek değildi?. hada kartı temayül göıtermeY' 
Satılık kızların arasında az mı batlaınıftı. F erhadın hadımlılm• 

ıstırap ve gönül acıaı çekmitti ! inanmıyordu .. Bunu bir latife ol•• 
Fer hat, günler geçtikçe erkeklik rak dinlemit ve inanır gibi görU ... 

duygularının derinlettiğini ve da • nerek içinden gülmüttü. Şimdı 
marlarının her gün biraz daha ya· F erhadın meylini gördükçe had!llS 
nıp tutuıtuğunu görüyordu. lık hikayesinin ta.mamiyle uydur " 

Ali baba onu küçükken hadım m!\ olduğuna hükmetmiıti. 
yapmı9tı. Bu acı hakikati herkeı Fatma evde kendi kendine: 
gibi kendisi de biliyordu .. Ve ken· _ f erhat geline, içimi botal : 
di kendine: tacağım. Ona kendisini aevdiiİ11'1 

- Eier erkekliğim büıbütün söyliyeceğim.. ~ .. 
sönınüt olsaydı, §İmdi damarlarım Diyordu. - -
daki kan beni çıldırtacak kadar Ferhat da evinde ayni ıeye ıc-· 
tutu9ur muydu?· rar vermitti: 

Diye söyleniyordu. - Fatmayı yalnız görürıeO': 
Fatmanın hayali göziinün önün· (Senin için çıldtrıyorum.. Sen•i' 

den gitmiyordu. Zaten o, Fatmaya ya§ıyamıyacağım !) diyerek bütil" 
ilk gördüğü gün itık olmuıtu. fa· hiıleri.mi 1.n1atacağım. 
kat, Rüatemle çok iyi seviştikleri· · lDeV&tDl var}r 

- Akşama beni y;m~ğe bekle· Tık, ben, annemin evine dönmeO'; 
me ... Davetliyim., liyim. Ondan uzakta yqamalı,;, 

Dıtarı çıktı. ~ayatımı ona göre tanzim etınel~ 
Ancak merdivende düşündü: yım. Korkuyorum.Mukadderattı' 
"- Bu ak9aın Aliyeye gide· nüne reçmezıem, ben ne oluruO'·•: 

rim.,, Yanından ıeçenler dikkat ~i 
• • • ıelerdi, sokakta yürürken kell 

Edip, o aktamı nasıl ettiğini hi· kendine söylendiğine dikkat e~I' 
lemedi. Altıdan sonra, daireden ceklerdi. 

1 çıktı. Beyoilunda seraeri seraeri Edip bu a•'lbi halde kendll' 
dola§tı. Aklı fikri, hep falcıday- geldiii zaman, batını kaldırd': 
dı: Meier, ayakları, onu mihaniki •" 
"- Her !eyi biliyor... Her §eyi rette, Aliyenin evine ıetirmit·· ,t> 

biliyor .. diye söyleniyordu. Artık Bir an tereddüt bile etnıed it 
§Üphe kalmadı. Demek ki, batıma yürüdü. Olur'a, Aliye yabus ~ 
0 müthit felaket geleck.. Fakat, kadındı. Kendisile alak'ldar .. ~~ .... 
buna nasıl ihtimal vermeli? Ben ticaret eeyahatinde bulundur:-,. 
bunu yapar ınıyım 1 Annem gibi ıöylemiıti ama, ya bqka bir do' 
pak ve nezih bir kadın benimle keii eve davet ettiıe? ... Bunu ı~i 
ayni uçuruma yuvarlanır mı? lki· tünmeden ikinci kata çrktr •. • 
miz de ayni dakikada mı çıldıra· çaldı. 

1
, 

cağız? Hayır .. Buna imkan yok .. ,, Bet d::ıkika ıonra, kapı, ~'ı 
Birdenbire duralıyordu: landı. Arkadan zenciri ~_,it 
"- Peki, babamın ölümüne se· itte tam o zaman Edip, büy&J1' 

bebiyet verdiğimi nereden bildi? pot kırdığının farkına vardı· 1 ,,r 
Demek ki bu adam bot değil .. Ar· (Devamı 



1'ürkiyeye taarruz ede
nin vay haline! 
-- ..... ı lacl a)'fada

Şimdiye kadar BüJülc Millet 
ecliainin mtlaaade ve tasvipleri 
~imizi muahedeler, an· 

alar, diler vesaik ve ıenedatı 

dağılacaktır. (Bravo aeıleri al • 
kıılar). 

Emin olabilirıiniz ki, buaünkü 
Türkiyeyi yahuz üzerinde arzu ve 

HABER - Ak9e111 ~P~o~•lz~·~·~ıiiiiiiiii:;=:=;:=i:iiiiiiiii:::::iiiiii===================== 

Cümhuriyet Türkiye 

MERKEZ 
,,. 

BANKASI 
2411511934 vaziyeti 

AKTiF =-=---·· PASiF 
Lire· inliye hep bunun birer canlı 

PMaidlr. Her nerede bir ıulh da-
1-. siirllmüıae, Türkiye cümhu
IİJW h6tün samimiyetiyle ve da

emel bellenir bir toprak delil, yan ICa• 
1 

gözle bile bskılmaz bir h~le ıe!ir Alan: aaft kilopam li.965 ·1831L.18.i36.60~. 83 
mekle meııuliiz ve ,etireceliz. Banknot....................................... .. 14.100.559 -
(Alkıtlar). Ufakbk .......... - .... --................. .. 703.656. 26 

Sım Bey (Kocaeli) - Vekil Dahlldekl Muhablrler li 

....... , ..... ·-····················································· 
33 OC0821 09 ,I :::::::::: .. ~·:~:~::;·:~·: .................... . 

Ura 
15000000 -

66391430 

bvvetli miizahiri olmuıtur 
•e daima olacaktır. (Alkıılar.) 

f d• • 1..-U d:~- 'M Ye- 5 004 beye en ımn ue&1e .. ,.._ il Alun: San 1\1- .......... ı 788-024 , L 2 51 . -
cize pklinde 187ledi1i sisler ba· TUrıı Ura11 ..................... ... ... .. 249.826 52 

Deruhte edilen evrı ı..ı naktfye iL 158 7481563 -
Kanunun 6 ve Ş incı madde· 

2 764 830 52 lerlııe tevfikan vaki ı etltyıı 9 319 563. -
• 

IComtulanmızla olan siyaseti • 
1lriain bariz v:ufı, dostluk ve mu • 
Ladeaet eaulariyle emniyeti müş • 
terekeyi temin etmektri. Bal • 
bn paktı bunun en yakın bir mi • 
talidir. Balkan paktının tatbikatı 
ameliyesi yakında dört nazır ta • 

na itminan vermiftir. Binaena • Hariçteki Muhablrler ı 
leyh kendilerine te~kktir ederim. Altın: Sıft kJJogram 3.745· 158 5.267.876 39 
Yalnız bu sadet hancincle vek&Je. Alana tahv\11 kabil Seıbest dövi ı !r- 3 858.631. 40 g 126.507.79 

Deruhte edilen evn ' ' naıtıiy r 
bı!lıyesı .............. · ....... · · · 149369000 -

te ait kendilerinden llir ınaal ıora • Haalne Tahvlllerl ı 8.688 000. - 158.057 0)()-
Kartıhğı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen . .. . . . · iL ·-----caiım: Oerubce edilen evrakı nıktiye 1 

Hariciye memurlarım hariçte kll'f1lı1J 1L.I58 7 48 563. -
ukl memleketin Kınanan 6 ve 8 ind mıd· 

bulund an zaman • b. clelerlnı teTfikın vaki tedlyat ., 9379.563.- 149369000 
ıam ile ıerefiyle mütenaaıp ır IU• • daa Cenevrede göriifülecek • 

TUrk Llra•ı Mevduatı : 
Vadesiz ....................... - ..... , 19.455 653.40 
Vadeli .............................. . 19.4:;5.653.40 

DBvlz Mevduatı : tte vatanlarmr temsil edebilme- Seneclat CUzdanı : 
• re . . Hazine bonolan ...... · .. ............ L. 3.859.560 -Bu paktı, siyasi minuı itibariy- teri için pek çok murafa ıhtıyaç· Ttcart senetler ... . .... .. 329409007 

la tulamen ilin olunduiu tekilde ları vardır. Bulundukları ~erasim .. ham ve Tahvlllt CUzdanı ı 
~==:ı ::::::·:~:::=:::::::::::::: 1 ;· !:!·:.~: 9.315 9Ş9 71 

7.JU.6M>07 W•lltellf . ......................................................... 424S09604l 

~ latwbta ılri~ektir. Diğer dev· onlan pek çok masraf ihtıJUJD& Deruhte edilen evrakı nakliye 
•le olan milnaıebatımız, bil • sevk ve icbar eder. Buaün aldık· kll'ftblı eıhım ve tabviltt 

-.. Rusya He olan milnasebati· lan tabıisat iıe bu meruimin İca• itibari kıymetle] ·· ............ · .. ·.. .. 21.G27.370 22 
ıünden pne inkitaf edecek batını erine ptirmele klfi delil· tabım ve TıhTi1tt ... . . . . .. .. 3.214.347 09 

d' B d tluk 
7 

hutusa • Altın ve d6vlz Uzerln• avan• ...... · .... . ... llRA'=a'::'!".:.:.~rın :e UZ: bir :i.!":-1ıW!;., ~ !=- ::.ı:-~::ı•r·-··""·---............ · ............. .. 
30 841.717.31 

446'896 
4SOOOOO-

nıı84208 
•sı1.82 

d "'-;yakından tanıımanın la para aarfıyatmclan doJa,r ltU'&z Yekin YekQn 
...ı..., alıı için her tiirlü ha· ebniıtim. O vakit, bana "lhtioa· :1 mart 1888 tarihinden itibaren: 
lelılen .... Diier devlet • sa kıymet yok mudur? Bu fula pa ... onto haddi ııUzde S 1·:1 - Alhn Uzerlne avans ,UZde 4 f•ll 

244943.517.82 

lerle olan ebatımrz keza dos ra verclliimiz ,erler alellde lrilrok --------!11111-----------------------..----
"-edir. rasiye ait delildir. lbtiau 1&bn a- lıtanlnd asliye mahkemeleri bi· 

ffepıi ile doltluk ve muhadenet hyoruz,, demiılerdl, "aatm alIJO- rinci yenileme bilroaunclan: 
aukaTelelerimiz ~ır. Son tica· ruz ki, harici1e m .. urlanmmn lbrahim Ç&'YUf ....... inden Zeb 
ıet mubTeleleriniıı aktine Türki· hariçte ifa ettikleri hizmet te bir ra hanım ile Hikmet bey arumda· 

dmhuri,etinin takip ettiii e • ihtiıaıa tealluk eder. Şimdi bu ki davanın yenilenmeıi e1na1mda 
IUatı kabul etmkle bize olan doıt- noktada bana "yorganına riire a• miiddeialeyb Beyanttan Sovan a· 
l~m ibraz etmiılerdir. Türki- yajımızı uaatacağız,, diyeceksiniz. i• camii ittisalinde Sait beyin ha· 
Y• bütün bu ıiJUetini evvela ve (Evet ıesleri) O halde ben bu ce· nesinde mukim Hikmet bey hak
!atne,.den enel kend; miUetJai~ vabı bilirim. Ve bu cevabın ceva• kında milr.adclema latanbul hirin-

betli sec~esine, v:ıtanperver • hını vermeğe de hazırım. ci ticaret mahlı.meıinclen vaki ta• 

~=:ıı~rt:::!i=~iiilAl(ıvfıet;in;;e;r.~~~ tl-İbt-vercliiiöıiz Wr karar· lep iJlnen tebltj eClilmiı ise de 
i (Bravo la bugün bu söylenecek taz arum• vukua gelen adliye yaqmında bu 
alkıılar) · Bizim bundan baı· da bir tenakuz olup olmıyacağını ite ait cloı;ra ve teferruatı yanmıı 
lca Anadolumuzun iki büyük müt • Refik Şevket Beyefendinin yük • ve yenileme muameleıinin ifuı İ· 
tefiL! vard1r. Daima bize yar ve d • • al akJ 6--f--'-- büromuza 

&1 sek takdirine arze erım.,, çın ac ı ...... UMN.D 

vefaklr lomuılardır. Bunun biri Şükrü Kaya Bey cevaben: beyanname verilmit oldulandan 
Akdeniz, diieri Kar:ıdenizdir · Ge- "Türk memurları, hiç tüphesiz, ikametılhi meçhul oldufu anla-

Çıkarılan hedh h riva
yetlerin mesnedi yoktur 

(Bq taraü ı ncl aayıfada) 1 etmesine lüzum ve mahal llrUltM 
etmektedir. mittir. BUtçe heyeti umdffeli 

Bu ıuretle elde edilecek olan va hakkında mecliı kürsüsünden vu· 
· dat 'hti kif t d ek ku bulan beyanatım mumda ka· rı ı y&cmaıa aye e ec: yit Ye itaHI ettifini riıehile 80ll 

rek Akdenizdeki emniyetimizi, ge- Türk münevverlerinin güzideleri ı•lnut olan Hikmet bere 20 gün 
rek Karaıdenizdeki emniyetimizi araıında sayılan bir zümredir. Ha· müddetle hllroca illnen tebligat 
iki U.taa iiaerine iıtinat ettir· riciye, dahiliye ve diler mem_urla· ifuma karar verilmiı ve yenile-
lllekteyiz: Birisi sahildar olan dev nıı hepıi ihtisasa doiru ıitmekte- menin icrası için tayin olunan · 

letlet~e bunun emniy«itbıl temin dir. Biz buıün elimizde olan bü· 26/8/ 934 tarihine müıadif Salı ı--·-·--·-....... "--·-•=m• ..... _ ....... - ... ·---·--·~-·-·-.. ·-··: 

derecededir. Binaenaleyh, ser • günlerde itae edilmit olan bası 
maye hareketini ihlal etmemek ve bethahane rivayetlerin hiç bir mea

ıerma7enin inkipfınr ıüçlet • nedi yoktur. Bmılann her türlü 
tirmemek için di.Wenlen ve ası! ve esastan ari ve ne kadar lei

bir çok müterakki maaleketlerde mane maksatlarla itae ecldmit ol· 
verıi mev:. ' o1an menkul kıy • dulunu bütün vatandatlanmm kar 
metlerden verıi alınmasma dair o· I 111ında bu ıuretle bir kere daha 
lan ll)'ilıalanıı iktiıabı kanuniyet tebarQa ettirmiı oluyorum.,, 

..._k Yeeaik imzafa•k, diğeri t~ larneti ve kudreti iki hedefe günü saat 14 de Yeni postahane- : 
~ ~ Yeya yakın her hangi bir sarfetmek meclNriyetindeyiz. nin birinci kabnda bulunan büro
ihtim~e kartı bunun müdafaaıı· Birincili; müdafaamızı ikmal muza ıelrnediii veya vekilini ıöa· 
111, dahilde hazırlamaktır. (Güzel etmek, cliteri de aanayiimisi inki· dermedili takdirde ~7 n~lı 
... leri.) ıaf etU.,_ktir. Bu iki ı•J•, mil· kanunun 6ncı maddesı mucebmce I 

AY1111'& vaziyeti umumlyeıi, ge- Jetin ber ferdinden ayrı ayn feda· yenilemenin gıyabında yapılacai' 
teJF IİWılanma dolayı~iyle, ıe~k karlık heJaemektedir. Bu feda· teblii makamına kaim olmak üze-1 
Sarr Ye saire meıelelenyle haki • klrblı 'btlh.._ memarlanmızdan re ilb olunur. 

1ıaten karqrktır. Böyle daim> ~· bekleriz. Ve emin olabiliriz ~i, "';:;:iij;bı ıös~"CT.;; . 
htık bir zamanda hiç bir va it memurl~ hu vatanperverlik larım ııklqbrarak çahf&C&ktır, • 
l'irkiye &mili turit olmıyacaktır · ve fedaklrlık •flwının ln8nde ıe (Ona eminiz ıealeri). Herhalde 
l>.ima sulh lehinde çalışacaktır· lir. Fakat ileride hlnçemlacle in· heyeti celileaiain bu tııbbe talı-
i'aı.:ıt Türloiyenla bu azim ve ka • kifaf lıaul olacak ohana, ıabüdir ıiaabm kabul bu)'urıııakla ço1ı 
r,an karıısında, elbadı olmıyan ~ "'vüa'atlQala derecastacle iktidarı isabetli bir karar •bmt olduiuaa 
1.eplerJe ve iste~ balde •-· dolayısi;le llyik olcllila derece ve bunmıla vatan miidafaa11 emni· ı 
leı;. lrarıı....ı-, 1.ir V.W~ - muameleyi slrml)'en m.emur.lara yet emminin çok artmıf oldufunu • ~ oluraa, Tlrkl-- aldetarit ol& haki k f 

,_ muahe da anm Yel'llle vazı emız o- an ve temin ederim. (Bravo seı • i 
h dodlufı" ~ • lacaktır.,, de•ittir. leri.) Türkün ordusuna ve Türkün,. 
"-terinin ahlrAmna ,.;ne ,.tire• Ankara, 29 (A.A.) - B. M. ukerine ıeliııc:e; oııun yüksek 

Bilh•• kendi budutlştuun •eclialade bus(in Milfl miclafaa ıahıiyetinln, cümhuriyetin prefi • 
'-iclafllmu elbette temin etmit • bUtçeainin k~buHinü müteakip ni muhafaz:ı huıuıunda en yüksek 

1 
d_..ı Millt Mticlafaa ..ıaii Zelr.&i Bey, evsafı haiz olduiuna heyeti celi· it. Bu seneki bül9emizin ifa e.ı ,..,.___ • 

"-am ıu be~ bulunmuıtur: leniz emindir. vm1 ayrıca temı· 
Do.~::.:;k ehemmiyetlidir. "Muhtfnm arka4aflar, ne hacet yoktur. (Şiddetli alkıt • 

t._t memleket için en büyük Bu 1ene kabul ı...,ardutunuz lar, onu dünya da bilir ıuleri.) 
41o.tJuk, evvelemirde dahilde kuv• Mtlll Dlildafaa hUtftleriy!e Milli Ankara, 29 (Huaual) - Büyük 

Müdaf ... &-L-ilatdlı geçen sene ·· Millet meclisi yarm (bugün) sa· ._.i bulunm'1ktır. Takip ettiği • - ~ 934 

CEREYAft 
KORSAftLARI 

Cereyanı israf eden bir limba deiil, her ıeyden evvel f&y&nl 

itimat bir "PHILIPS,, limbası talep ediniz. 

Fotometre cihazı ile aarfiyab ölçfilmüı olan bir "PHILIPS,, 
limbuı için, adi bir lambaya niıheten verecetiniz pek az ffat 
fazlabiının 100 mialiai temiz bir qık ve az aarfiyattan kazaaıa..:. 
cakımrz. 

''Philips,, Limbaları 
Türkiye umumi acentalan : lere niıbetle ......wr.- miktarda tak· balı aaaı on birde toplanarak . • ~ ıiyuet dahilde mifli mefkUre .,,,_,- _

1

_ 

't • li viye buyurddDU· Ne zaman va· varidat bütçesinin nıüz..:er.esıne 

~:::.. ~~ ::'m:~.:==~ ""..:". :::.~ !,°!re::=:: ldarealuıe: Galata Hearen caddeoi ~o. 14 dairei mahsusa ~ 
8ale Mtulıqaz bir baıe getirmek yetin en büyük misaUerinl yarat· timali vardır. Varida. t. hütçeıinin : Satıı ıubeai: Galata Voyvoda caddeıı No. 18 • 20 
:tit. Buna rağmen her hangi bir d f L- 1 d 1 b YIL Rl Va. nn.ıR 

HELIOS MOESSESATI • ISTANBUL P. K. 1400 

.... , T mış olan büyük meclisiniz bu .. e .. :ı nı.üzakeresi i .... a .e .' ınce aı.•e-ı 1 HER ŞEHiRDE BA E ARll h i:Ua karar 11eticeai ohrak ür • - b k k ı 1 
d ordusunu takviye için uyu ıl pqa hasret ennın nıec ıste 

eye taarnız eden olursa, bu ta· a . .. • ld Ub' bir tak llylemelerı muh •• - ....... ,, _______ .. ·--·-·--·""""""'""·-··----... lar, Türkiye hudut'annda bir itına gostermıt o u. m ım au 
•• ıivri kayalara ç~para~k~~M~il~li~m~ü~da~f~aa~t~et!m~·~ı'~b~bu:_:it:i~-~t~em~e:ı ~ı~ör~ü~ltl~y~o:r·:_ __ _;_ _________ _;_ ___________________ _ 



Rıhtım şirketi yap
madığı taahhütleri 

yerine getirmige mec 
bur tutulacak 

lıtanbul asliye 3 cü hukuk mah· 
kemesinden: 

Hacı HtriS>to Pavlidis ef .nin ha
len ikametgahı meçhul zevcesi 
Mm. Olga aleyhine açtığı 934-441 
No.ya mukayyet botanma davası· 
nin tahkikatı ikmal edilerek evra· 
kı dava hey' eti müçtemiaya veril
miş ve muhakeme günü olarak 
16/ 6/ 934 cumartesi saat 13 e ta· 
yin edilmittir. Yevmü mezkurda 
gelmediği taktirde gıyaben mu· 
hakemeye devam olunacağı ilan o-

lunur. 

Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
1 Haziran Cuma günü saat birde 

Galatasaray lisesinde verilecekse
nelik ziyafet için daha davetiyele
rini almamış olan eski talebeden 
Galatasaraylı arkadatların Cuma 
günü sabahı sa.at on bire kadar 
Galatasaray lisesinden ve Galata· 
saraylılar cemiyeti merkezinden 
.tedarik edebileceklerini arzederiz. 

Teşekkür 
Oğlum Cenabı Şahabettinin ve· 

falı dolayısile gerek cenaze mera
siminde bulunmak suretile ve ge· 

rek!e yüzü mütecaviz telgraf ve 
tezkerelerle kederime iştirak lut· 
fünü benden esirgemiyen çok kıy· 
metli dost ve akrabalarıma ayn 
ayrı teşekkürlerimi bildirmeğe 
farlı elem ve rahatsızlığım mani 
olduğundan gaı.eteniz vaaıtasile 
kendilerinden affımı diler saygı ve 
teşekkürlerimi !<a~ul buyurmaları· 
nı da rica ed ... Tim 

İstanbul: 33 ncü ilkmektep mu 
alimlerinden Faik 

- Babanın mezarını kazıdın ... Çenesindeki altın 
söktün... Ver onları buraya!.. Baban, benim 

olduğu için, dişler benim hakkımdır! •• 
Yazm dördüncü ıayfadaki hikayedir. Resimli hikayelerimiz birer günlüktür, yani 

Haber gazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye vardır. 
sEE ı a z ur c.m:. 1 .2 • 

dişleri 
kölem 

mabadıizdir. 

.Şımnı oteli sahipleri 
kanuni lüzum üze

rine tahliye edildi 
s 

~- Kimyager _ .. 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruttur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar· 
tısında lzzet Bey Hanı (16644) 

Satılık irat 
Galatada altında üç dükkanı 

bulunan on üç odalı kirıir bina 

satılıktır. Galata rıhtmımda Seli· 
nik kıraathanesinde Sabita Efen • 

diye müracaat (2386) 

HABER 
Akşam Postası 

I darehaneai: lSTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

Tcl~raf Adreal: lSTA.~UL BARO 
Telefon Yazı: 2S87: idare: JU10 

r-
A son E ŞERAiTi 

1 S 8 11 aylık 
TtlrkJye: 90 260 '80 810 Kq. 
ı:rnebl: ıso S'7~ 100 1%00 

ILAl'f TARiFESi 
Ticaret UAnlarmm sa.tın lJ,60 
Remıl UO.nlar 10 kumltur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 
Buıldıft yer: (VAKiT) Maa.uı 

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

a., ft üstakil 
Kiralık Ev 

iki odadır. 
ÇAPA. MARKA 

~ ' 
Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 
DlKAT: Saat üçten sonra ay· 

nı numaraya müracaat. 
ft 

Glandokratin 
ADEMi iKTIDARA, :ıafi· 

yeti umumiyerc vo asabi buh· 
ranlara karşı, meıbur Prof. 
Bronn Sequard ve Şteinalı'ın 
keşfidir. Eczanelerde 200 ku· 
ruşa satılır. Deposu: lstanbul 
Zaman ecza deposu 16837 

Fındıklı 
Eski Salıpazar Panorama ga· 

zinoıu bugün açılıyor. 10 kişilik 

asri saz heyetini dinliyeceksiniz. 
Rakı meze ile 4/ 1 90 
Bira meze ile 50 
Duble meze i1e 20 ---Muhterem Hanım 

efendilere 
Fabrikamızda bu kere yazlık 

son moda kadm şapkabrma baş • 
lanmıştır. He.m fiat hem de model 
ve metanet itibarile memnun kala· 
caklarmı muhterem hanımefendi
lere ilan ederiz. 

Y:ız geldi. Tahtakurusu. sinekler ve biltiln hı$:ırat uyanmadın yuvalarını behemeha\ 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

ı!50 gramlık kutu evvelce 45 ~imdi SO kuruşa, 500 gr:ı.mlık kutu evvelce 75 şimdi 
50 kuruşa, Bir kiloluk kutu evvelce l 25 şimdi 80 kuruşa, Altt litrelik büyilk 

tenekesile beraber 350 kuruş. Toptancılara tenzilAt. 

Avrupa rujlarından mükemmel 
dır. 30, 50 kuru~tur. 

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

ECİP BEY 
KOLOWYALAAI 
90 DERECE 

Anadolu ppka fabrikası 
Yenipostahane sırası meş . dir. Limon çiçeklerinden yapılmış sıhhi sinir kolonyasıdır. Losyonla· 
bur İzmirli şerebtçi karşısı. rı mükemmeldir. Deposu: Eminönü Necip Bey 

(2469) K l 
Bir genç aranıyor iııı1111 uııııınııııııııııııw· aryO a ··•1 ııı111111ııııınııı111111ııır 
San'ate hevesli on altı on yedi §_=== Lake, bronz, nikel ve CiOcuk ğ 

yaşlarında bir gence ihtiyacı· ~ karyolalaranın envaı fiefidini ucuz fiyatla istanbul ~ 
mız vardır. Yeni postahane sıra· ____ § Rızapaşa yokuşunda 66 tto. ~ 
sında Mısırlı oğlu hanı altında g ASRİ MOBİL y A MAGAZASINDA 1 
Anadolu şapka fabrikasına mü· '§ Bulabilirsiniz. Telefon: 23407 Ahmet Fevzi 11 16526 ~ 

ı-.ra•c•aa-t.. _________ _. lırımıııııııM11•Rıı:Aııilflll"'ııtuılflllllH•kı111nııt11ltltltttwt110flllnH111mtffttlllllltı1111111~ınmnıntmıt1llRllll!nllllHlllltı1ti~, 

• Sahlep 
ve 

Baharatı . 
yenı 

ambalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 
Kuruştur. 

iBEQ 


