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Kemalettin Sami Paşanın cenaze merasiminden 

stanbul Trakya mıntakasına muhtelif intibalar 

Kemalettin Sami Pş. ya 
milli cenaze alayı yapıldı ilhak edilecek mi? .. 

tsııaf bankası meselesi mecliste gö
,.İişüldükten sonra hükiimetin cezri 
tedbirler almasına intizar edililJf:!r 

sarruf cereyanlarına suitesir etme 
si noktasından İktisat Vekiline 
tevcih edilmişti. Ahmet Ihsan Be
yin sual takririne evvela iktisat 
Vekili Celal Bey cevap vermiştir. 

Celal Bey, anonim §İrketlerin 

mürakabesi kanununun koyduğu 
kayıtların vekaletten ziyade adli 
salah.ivetleri tahrik noktasından 
nı ,5l!'autuııa liu~ •• u. .. ~ vu.ıuı;u, 

idari olarak lktisat Vekaletince 
yapılacak bir müdahale vaziyeti 
bulunm,\~ını söylemiştir. 

Celal Bey müteakıben banka
nın ilk iki yıl vaziyetinin iyi git -
tiğine dair resmi malumat varsa 
da bunu takip eden senelerdeki 

Büyük askerin cenazesi halkın göz yaşları 
arasında ebedi medf enine götürüldü 

Berlin büyük elçisi iken bir a
meliyat neticesinde vefat eden 
Kemalettin Sami Paşa hazretleri
nin cesetleri üç gün evvel Berlin· 

den ıehrimize getirilmiş ve Gül -
hane hastahanesine kaldınlmıı· 
tı. Büyük asker bu sabah oradan 

fevkalade merasimle kaldmlmıı 
tır. 

Daha sabah sekizden itibaren 
Ayasofya meydanı ahali ve asker 
den mürekkep muazzam bir k.:ı -
labalıkla çevril.mitti. Saat on ol• 
.ı •. :::. ..... Tnı:n" 11...+1\c ha.mvavlar isle· 
yemiyordu. 

O esn'lda cenaze Gülhaneden 
Ayasofyaya getirildi ve saat 1 l,Se 
doğru alay tanzim edilerek hare -
ket edildi. En önde bir süvari kıt'a .. 
sı, arkasında bando ve onu taki
ben çelenkler, bir top aubasına 

konulan cenaze şehir erkanı, milli 
Türk Talebe birliği, polis müfre
zesi, Alman mektebi ve diğer 
mektepler sıra ile geçtiler. Bando 
matem havaları çalıyordu ve bir 
jandarma müfrezesi alayın yanla-
rını kuşatmı§lı. 

• 

Alay büyük bir matem içinde 
köprüye vardı. Cenaze orada su· 
reli mahsusada hazırbmnIJ olan 
Haliç tirketinin 6 numaralı vapu • 
runa konularak hareket edildi. 
Altmışa yakın çelenklerin bir kı~ 
mı vapurun üstüne dizilmişti . 

Cenaze n:ımazı Eyüp camiinde 
kılındıktan ıoara ceset 16 mart 
ıehitleri kabristanına defnedile -
cek, bu sırada silah arkadaıları, 
Milli Türk Talebe Birliği ve sair 
heyetler namm:ı nutuklar söylene
cektir. 

vaziyeti hakkında malumat olma- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'dığınr bildirmitir. Dahiliye Vekili 

Türkiye ve Yugoslavya 
arasındaki dostluk 

Gerek Tevfik Rüştü B. gerekse M. 
Y evtiç iki milletin s~mimi rabıtaları 

hakkında izahat verdiler 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş

ü Bey Yugoslavya Telgraf Ajansı 
"Avala" nm muhabirina şu beya -
natta bulunmuştur: . 

" - M. ve Madam Y evtiçin 
Türkiyeyi ziyaretlerinin ne kadar 
sevinci mucip olduğunu bizzat gör
dünüz. 

ya, Yunanistan, Bulgaristan 
sefirleri tarafından istikbal edil -
mittir. 

Belgrat, 24 (A.A.) - Politika 
gazetesine beyanatta bulunan ha
riciye nazırı M. Y evtiç §Öyle de
miştir: 

"Ankaradaki ikametim eına· 

Büyük devlet reisinin tam em - sınd:ı Türkiye ile Yugoslavya ara
niyete mazhar bulunan ve şahsen sında iki memleketi alakadar eden 
güzel hasletlere malik olan Hari • bütün meselelerde ve bilha11a 
ciye nazırınız Yugoslavy~yı fev - Türkiye ile Yugoslavya Balkan 
kala de yaraşıklı bir surette temsil misakını tefsir tarzlannda ve bü· 
etmektedir. tün Balkan devletlerinin istiklali 

· Türkiye ve Yugos)avyanın ve Balkan huduthrmın emniyeti 
Balkanlardaki menfaatlerinin na - esasına müstenit tefriki meaai ıi
sıl tam manasiyle birbirinin ayni yasetinde noktainazar mutabeka
olduğunun gösterilmesi için hu zi- tı mevcut olduğunu gördüm.,, 
yaret her iki hükumete mes'ut bir M. Y evtiç, Gazi Hazretleriy-
f ırsat te§kil eylemiştir." le ismet Paşanın kendisine kartı 

* * * göstermiş oldukları iltifatbrı kay-
Belgrat, 24 (A.A.) - Hariciye dettikten sonra şöyle demiştir: · 

nazırı M. Y evtiç, saat 20 de bura- "Balkan siyaseti hakkında bir 
ya gehni§ ve istasyonda Hariciye noktai nazar vahdeti ve Bulgariı· 
nazırı muavini M: Puriç ile·Türki- tanla mukarenet siyasetinde doi
ye, Romanya, Fransa, Çekoslovak- ı ru bir anlayış vücude getirdik.,, 



Rusyanın Akvam Cemiyetine 
gireceği ha vadisi kuvvetleniyor 

lngiliz hariciye nazırı 
izahat istediğini 

Japonyaya bir nota vererek · 
Avam kamarasına bildirdi 

Londra, 24 (A.A.) - Avam 
ka.maraıında, beti mu haf azakir 
olmak üzere -:yedi mebuı ıon Ja· 
pon beyanatına kartı lnailterenin 
vaziyeti hakkında M. Saymondan 

. lnsilterenin b\I mesele hakkında 
Amerika ile istifarede bulunup 
bulunmıyacağım sormuşlardır. 

M. Saymon ıu cevabı vermekle 
ilstif • etmittir: 

"Japonyadan resmi hiç "bir nota 
almadım. Fakat lngilterenin Tok-

Iran Şahının seya·I 
hati hakkında . 

Londra, 24 (A..A.) - Avam 
kam'lraaında bir mebuı Türkiye 
ve Jr&n devlet reislerinin yakında 
yapacakları mülakata dair netro· 
lunan lıaberler hakkında hükfıme• 
tin ne dii!Undüiilnü hariciye nazı· 
rmdan sormuıtur. 

Nıızır: "B11 ıneıole lnailtere hü
kGmetini alakadar etmez,, demİf· 
tir. Bu memleketlerin devlet reiı· 
leri hakkında lngilterede intiıar e· 
den İngiliz efkarı umumiyesini yan 
lıt yolara ıevkedecek mahiyette • 
ki bazı beyanatın önüne geçilmeıi 

M I 1-'ıı\i ttl ~"' ~ 
ıu~umuna. :.ı ...... .... -1-- .:ııg .... 1...:.. 

ıu • , I u ıv.1> d M S 
ıua e cevaoen e . aymon §U· 

nu ıöylemittir: 
"lnıiltere hükumetinin çok ıa· 

mimi doıtluk idame ettiği bu iki 
memleketin devlet reislerine tel -
mihan yapılan bu gibi neıriyatı 
ben de sizin kadar teessüfle kar!I• 
larım. Bu memleket1er, bu devlet 
reislerinin muktedir idareleri al· 
tıncl• pyanı dikkat tel'l:ıkkiler el· 
de etmitlerdir.,, 

Gümrük tırife kanunu 
Ankara, 24 (Huıusi) - Yeni 

gümrük tarife kanunu hakkında 
vekilet1er nıütalealarını hazırla• 
mıtlardır. Layiha bu hafta son 
bir tetkiktep ıonr• vekiller he!~ti· 
ne verilecektir. Tarifede eskısıne 
nazaran mühim deii!ikUkler var• 

dır. 

Emniyet müdürlüğünde 
Ankara, 24 (A.A.) - İstanbul 

emniyet müdürlüğü üçüncü fube 
müdürlüiüne poliı müf etti§ mua· 
vinlerim{en Necmettin Bey tayin 
edilmi!tir. 

Japonya tayyarelerini 
çoğaltıyor 

Tokyo, 24 (A.A.) - .Hükı.met· 
çe kabul olunan bir liyihaya gö -
re ltu,ün 646 tayyareden mürek • 
kep ola~ Japon Aşkeri hava filo· 
su önümüzdeki üç sene içinde bir 
miıli daha arttırılacaktır. 1936 da 
Japqnyanın 114& askeri tayyareai 
olacaktır. aumm için bütçeye 44 
milyon yeni tahıia.t konmu§tur. 

31bin liralık döviz 
Ankara, 24 (Husuıi) ~ Kırk 

bin hiıaeıi ltalyada bulunan latan· 
bul umum ıigorta tirketinin harice 
ıönderdiği temettü hi11eleri isin 
il Mn linhk dlvizin bankalarda
ki bloke kambiyo heıabmdan tedi
ye edileceği ıöyleniyor. 

t 

yo aef iri, beyan.tın metnini ıön .. 
derdi. Bu beyanatın devletlerin 
Çindeki bazı hareketleri yüzünden 
ıulhun, Japon - Çin münaıeba
tının ve nihayet Çin istiklalinin 
tehlikeye d\iıebileceği enditeaill-! 
den mülhem olduğu anlatılmakta· 
dır. lngiltere hükUmetinin takip 
etmekte olduğu siyaıet yüzünden 
bu tehlikelerin hiç birinden kork· 
mağa mahal yoktur. İngiliz siya .. 
seti bu t~hlikelerin önüne seçmeyi 

Londra görüşmeleri 

Londra, 25 (A.A.) - Saymôn 
Suviç görütmeleri hakkında öğre
nilidiiine nazaran, İtalya, hükU
m.eti, lniiliz planının tamamen ka
bulü imkinsıı görüldüiü takdirde 
silahların d:ıha az tahdidi ıuretile 
silahsızlanmaya muvaffak oluna • 
bileceğini zannetmektedir. Bu 
görü~melerin gayeıi, her hanıi hu
şusi bir itilafa vusul değil, silah -
sızlanma konferansının gelecek 
içtimaı ve bu içtimada iki hükU
met te her birinin takip etmek 
niyetinde olduğu h:ıttı hareket 
hakkında fikir teati etmektedir . 

İki hükt\mette bir mukavele ak .. 
ti icin~ütem,p.di meaai ft!Lrfet.mnlır 
te olduklarından, yarın aktam ıo • 
rüşmeler hitam bulduiu vakit, 
müşterek gayeye doğru nrih bir 
terakki kaydedihnesi mümkün o • 
lacağı ümit edilmektedir. 

Karikatür Iskandalı 
Prag ,25 (A.A.) - Alman is· 

tihbarat bürosundan: 
Almanca olarak intitar eden 

Hriıtiyan soıyalistlerin n:ı.tiri ef· 
karı olan (Doyçe Pres) evvelce 
Alman, Avuıturya, İtalya ve Le• 
ıhistan sefirlerinin müdahaleıini 
İcabettirmiı olan karikatürlerin 
Prag klübünde te!hiri meaeleainin 
gittikçe ·büyük bir iıkandal haline 
ge.ldiğini ~zmakı.du. 

Bazı karik:ıtürler milli hissiyata 
karşı pek ileri gİbnektedir. 

Bankalarda değişiklik 
Ankara, 25 (Hususi) - Emlak 

ve Eytam Bankası umum müdürü 
Hakkı Saffet Beyin Cümhuriyet 
merkez bankası meclisi idare aza• 
hğma intihap edilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Bundan hsıka mer· 
kez ve Ziraat bankaları meclisi İ· 
dare azalıklarında da bazı tebed· 
düller olacağı kuvvetle söylen• 
mektedir. Bu meyanda Zira:ıt 

ve Merkez bankalan idare mec
lisi azalarından Ahmet Münir, 
Nusret Beylerle lhsan Abidin ve 
Hakkı Beylerin mütekabilen nakli 
memuriyet etmeleri zikredilmek· 
tedir. 

Merkez bankası idare meclisi 
az:ısından Hayreddin Beyin de 
meclisten ayrılarak başka bir va· 
zifeye alınması ihtimali vardır · 

Naftada tJyin 
Anakra, 23 (Huıuıt) - Nafi1 

vekaleti huıuıi kalem müdürlü. 
ğüne mütekait zabitlerden Emin 
Bey tayin edilmİ§tir. 

iıtihdaf etmektedir. Halbuki Ja· 
pon beyanatının mahiyetini ve bu 
beyanatın teferruata ait bazı ak· 
ıamını, bu huıuıta tenevvür et• 
mekliiim için Japon hükUmetiyJe 
temasa gelmekliğimi icap ettire· 
cek derecede gördüm. Parlanaen• 
to her ıeyden haberdar edilecek
tir.,, 

Parlamento mahafilinde söyle· 
nildiğine göre Japon beyanatı üae. 
rine gerek doğrudan dojruya ıe-. 

rek dokuzlar mukavelesini imza 
etmit olan devletlerle ve bilhassa 
Amerika ile birlikte müdahalede 
bulunan kuvvetli bir hareket baı· 
lamı,tır. 

Londra, 24 (A.A.) - Son sili.h
ıızlanma mü3akerelerinin akim 
kalmıı olmaat, Japonyanın Çin 
hakkındaki beyanatı Sovyet Rus -
yaya Milletler Cemiyetine girmek 
imkanını vermektedir. 

Bunun ehemmiyeti ıerek Mr • 
lamento koridorlarında, gerekse 
muhtelif parlamento grupları ara· 
sında kaydedilmektedir. 

Sovyetletin Milletler Cemiyeti· 
ne girmesine ötedenberi taraftar 
olan lil-raller Sovvet ~ua.a1w_9,)l11 
ıırııınae f\ vnıRa -rıu~ta:ı_ıı 

dan milletler cemiyetinin kuvvet -
)enmesi ve sili.huzlanma hususun· 
da Almanya üzerinde 11>r tazyik 
vasıtası bulmakta ve Uzak §ark 
noktai nazarından da ricalin istik· 
rarı i~in bir amil telakki etmekte· 
dir. 

Filhakika Sovyet Rusya uzak 
ıarkta bulunması haaebiyle son Ja 
pon beyanatında tebelliir eden ge· 
nitleme temayüllerine kartı yega· 
ne devlettir. 
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Yunanistanda da mı 
diktatörlük? 

Son cünlerde, gazetelerde, mütema
diyen ıuna bcnıer haberler okuyorau· 
nuı:: 

•IMöşyö Veniuloı Balkan nıisakı· 
nın bucUnkU ıekli~e aleyhtar t Çünkü, 
bu miaa~ın Yunanistana y\iklettiği as
keri taahh~tleri ağır buluyor.,, 

Herhalde, M. Venizelos, bu noktai 
nazarı, askeri taahhütlerin ağır oldu· 
ğuna cidden kail bulunduğu için değil 
de, u bışmdaki mul\a\iflcrinc zıt &it
miı olmak için ileri sürüyor. 

Nitekim, kendisinin onlarla uyuş

mağa yanaşmadıiı diğer noktalar da 
vardır. Bunlar, zabitanın terfi yıldönü
mü, meb'us intihabatı kanununun ta
dili vesairedir. 

Venizelos bu üç cihetten, \'ıa51m\a
rına hücum edip duruyor. M,mlekette
ki müfrit unsu dar, muhalefet reisini 
susturmak için, onul biltün taraftarla
rile birlikte bir adaya nefyetmeği isti· 
yorlar. Yunaniıtanda bir nevi dikta
törlük ilanına taraftardırlar. 

Başvekil M. Çaldaris, gerçi, hem 
nefye, hem de diktatörlüğe aleyhtar a
ma, tt\\lAl.lifl~dn cürijıtiJ,u deva~ •· 
der'-e~ M· V cn~~lQŞ v~ tallftJr\arı{lın 
c\iıro'attaki pirince ııderken evde'-i 
bul~urdan da ol~ca~ları {lnlilşılıyor. 
Yani, iş başına gıdchm derken kendi
leri sürgüne gidecekler ve memlekette 
diktatörlük ilan ettirecekler ... 

Istanbul Trakya mınta 
kasına ilhak edilecek ınİ· 

-Bat taratı 1 ıncı aayfad.a- j emanet iktıaat müdürü oldu. 
Şükrü Kaya Bey, meselenin tet· Bankanın Faik Bey tarafın~ 
kik edilmekte okhıjunu, mecliıin teıkil edildiği de dojru dejil'it 
aleni celaeıinde daha f ula tafai· n_ k t · · f h .. e 111u'f" . . .wan anın esıaıne a rı v 
lit vereeejını, herhalde meı'ulle· f 'kt t ·· · 1 • h yeti .,-• . za ı ııa muıavır erı e 
ri lnmlerae ııddetle cHalandırda· · 1 l...!:-"k flll' 
ı .. 

1 
. . · r.:ır vermıt ve ya nız ·~u 

arını ıoy emııbr f h. k 'b' · ~ • ı unaye etme prenıı mı 
Takrir ıahibi Ahmet Ihsan Bey, h tt"' .. 'k mı'kt•~ 
k 

. . mut a a azamı ı raz . 
ta rırın gazete neıriyatında değil, yalnız bin lira olarak teıbit eti' 
ıehir meclisinde verilen rapo.r.:ı t' 

ı. 

iatinat ettiiini aöyliyerek idare d 
meclialerinin ve mürakıplerin, a .. Yüz bin lira ile teıekkül c 
ııl sermaye sahiplerinin intihapla- Eınaf bankaaında beledi~ 1 
rı m.ı.ıulü olmadıiını, anonim 
tirketlerde bazı şekil mecburiyet· 
leri yüzünden muvafık ıayılabi-
lecek alakanın daha ge,nı§ ve e
hemmiyetli olması lüzumundan 
bahsetmi,tir. 

Raeim Bey (Antalya) beledi -
yenin ihmale ~rıyaµ vazif e$ini 
diğer h•zı firketlerin vaziyetini 
anlatmııtır. 

Emin Aılan ve Sadri Maksudi 
Beyler bu hususta hassasiyet 
ıöaterınenin çok yerinde olduğunu 
söylemitlerdir. 

Refik Şevket Bey, vali Muhid· 
din Beyin Eınaf Banka11 rezaleti 
etraf mda. htanbul şehir meclisin
deki müzakereleri ve ıazetelerin 
ne§rİyatını (bir bardak suda fır -
tın•) diye taveif eden bey:ınatın· 
dan bahsetmiıtir . lktrsat Vekili 
Celal Bey tekrar ıö~ almıf, vazi
yet etrafında etraflı malumat ver
mittir. Nihayet me•elenin nıec· 
lisin yarınki toplantısında e{kan 
umumiye müv:ıcehesinde müzake· 
reıine karar verilmittir. 

hiaaeıi on bin liradan ib:ırett1• • 

aene ~arfında yani memuriY 
zamanında ayni banka ve ıa1' 
müdür yüzde on beş yirmi 11i5lı" 
tinde kar tevzi etmitti. 

Sermaye beş yüz bin Jiray• i~ 
li.ğ edildiğine rağmen esas pre' 
siplerinden :ıyrıldıkları için bıa~ 
bataııftır. itte acı hakikat 
dur.,. 

Bundan batka Esnaf Bank 
Dil'\ vaziyetini tetkik etmek iiJ 
Dahiliye Vekaleti ha!· müfett' 
rinden Tevfik Talat, Maliye ıd 
fettiılerinden Ahhf.ı Beylerle 
caret komiserlerinden Bahri Si 
den mürekkep bir komi~on dl 
den itibaren faaliyete geçqıifV 
Komiıyon kısa bir zamanda ~( 
saiıini ikmal edecektir. 

De!1izli meb'usu Mazhar Müf~t 

Diğer taraftan Esnaf Ban~ 
nın .Hazirana kada~ tasfiye .. ,du1 
mesı de muhtemeldır. Çünko 1" 

mevduatı koruma kanunu rn.,f/ 
hince bütün bankaların ıermf~ 
lerinin bir milyon liraya ç1kal" 
maıı lazımdır ~sn":f Ba~ka•~~ 

vermittir: ğuna ve bunu hır mılyon lırt!:Y1 r 
lağ etmesine. de im.kan ~ .olmad•~k' 

Yükıek Reisliğe - br na göre taafıye edılecegı mu 
Eanaf Ba~asındaki suiiıtimal 

kak görülüyor. 
ve idare hakkmda ıa:ıetelerde o· ~ 
kuduiumqz gördüğümüz tafailat I========-===::;;;;=:::;;;; \l 
ve i•:ıhat cidden tayanı dikkat ve Maliye teftiş kadros ıil" 
müeuif bir derecededir. Ankara, 25 (Hususi) - Mıa tıİ 

Bu ıuiida.re ve istimal nasd ve vekaleti, teftİf heyeti kadro•0.lı' 
kimler tarafından vukua getiril " tadili hakkında bir kanun lir~.~ 
miştir. Senelerdenberi devam e· sı hazırlıy.:,nak meclise verıtıİ~ 
den bu hali alakadar makamlar Bu layihaya göre betinçi ti~ 
timdiye kad3r görmemişler mi? maliye müfettişliği kaldırılJ11~ 
Vatandatların maddi ve manevi ve müfettit muavinliği on yed• 
zararlarını mucip bu çirkin ahva· ona, üçüncü sınıf müfettiılil< 
le karşı neden müsamahada bu- dedi ondan sekize, dördüncü 11 

lunmuıhrdır? müfettiılik ma'ltları d~ 45 lir 
Huliıa vak'anın esasiyle mes'ul indirilmektedir. 

olmaıı lazım gelenler ve ınes'ul\· 
yetin mahiyeti ve bu bapta ne ya· 
pıldığı ve neler düıünüldüğü hak· 
kında Dahiliye vekilinin acile!\ 
ve ıif •hen mecH.te izahatta bu· 
1unm111 içi" itbu ıual t•kririni 
takdim ettim efendim . ., 

Diier taraftan Cümhuriyet 
}faik fırkaıı 1,t,.nbul vilayet idare 
heytei reiıi Cevdet Kerim Beyin 
de Ankaraya telerek izahat vere· 
ceii aöylenme~tedir. 

Istanbulda vaziyet 
Oeperatör Emin Beyden de 

bir m.ktup aldık. Emin Bey me~
tubunda ezcümle diyor ki: 

Bnk~ra müdürü Faik Beyin 
taraf ımdaq tayin edildiği yazılı • 
yor. Gerçi Faik Bey benim memu· 
ı-iyetim .ıa.manında tayin edilıııiı
\İr. f.:ıkat tayinine kadar kendi· 
ıini tan1mıyord\\m. Şehremaneti 
i~hıat rniidürlüjU ıçın o zaman 
iktıtı\t ve~ili o!i\n şimdiki Bü~ü~ 
fdillet mecliıi reiı vekili Hasa~ 
8eyefendiden birinin tavaiye egil· 
pıeıini iıtedik. Müıarüpileyh f. •· 
ik B~yi tav•İye etti. Kendisi de 
mürac:ıatta bulundu. Bu ıuretle 

Portekiz elçiliğimi' 
Ankara, 24 (A.A..) - 1d•1 

elçisi Tevfik Ki.mil Beyin r. 
kiz hükumeti nezdinde de hl 
metiqıizi temsi\ etmeai ali t•• 
iktiran etmittir. 

Devlet Pemiryollarııı~ 
Ankara, 24 (Huıusi) -- O'/ 

demiryollp.rı yeni umum 111 

muavini Cemal tlid:ıyet BeY 
ya gelerek ite batladı. 

Maaşlı memurlar 
Ankanı, 24 (1-{uıuıi) _. ıJ 

mi bütçeden ücret ve nn•t " 1 
rm hariçte reami1 yan r~s"11 
e~ıeselerden vazife ve ın•-' 
~amaları yolunda hüku10e~' 
"arar verileceği ıöylen\yQf• 

Nafia hususi kated1 
müdürliiğü ~ 

Ankar:ı, 24 (Huıuıi) _.- . 
vekaleti husuai kalem 111 

·oe_j 
lJedri Bey azledilerek yerı Ş7J 
mir nafıa komiıerlerind•• 
Bey tayin edilmiı, iıe '2•~ 
tır, 
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Hanıit, yeni bir 

HABER Postası 

lhanzumpiyes yazdı 
(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 1 

Evvelce de üstadın bir çok ke- 1 

reler elin· ·· ·· ·· F k t F . ı opmuştum. a a , ey .. 
z.ıati Önünde, otomobilde, kendi
~1~le ilk defa konuştum. lnşadını 
t§ıtnıek için bir kaç beyit okuma· 
~.1nı rica etmem üzerine, yukarıki 
uç nıısraı söyledi. 

ıman şirketi kongresinde ihtilif 
çıktığı havadisi yanlıştır 

li _Ge_ç.enlerde, Yahya Kemal, "bu 
A a~~t cidden harika ... -diyordu.-
~dulhak Hamidin intişar etme

~ış .Yeni şiirleri aragında Kemal 

~esele şirket demirbaşlarına yapılan amortismanı 
şirket mürakıbının az bulması ve Maliye vekaleti 
mümessilinin bu noktayı tetkike lüzum görmesidir 

eyın beğenerek okuduğu bir 

!Parçayı, Hıfzı Tevfik ezber söy
edi: 

23 Nisan tarihli HABER'de ls· ı vekaleti n:ımına içtimada haıır 
tanbul Liman şirketi umumi lop .. bulunan mümeeail, bu sene §irket 
lantm hakkında bir yazı yazmı§· demirba§larma yapılan amortis • 

Ne d 
13 • evrandı o devranı muhabbet 

0 
Cf\ım yadımda elbet 
nun bir naını vardır. 

~nun gülguo kadehten 
otkap rengin leyali. 
l) n~n kavsı kuzahten 
oıan eyyamı varqır. . . 

tık. Dün liman şir.keti idare meclisi 
riy:ısetinden aldığımız bir tekıip· 
nameyi aynen dercediyoruz: , 

"iŞrketimiz heyeti umumiyesin· 
de bazı gürültüler olduğu rapor 
okunduktan sonra azadan bazı .. 
larının fuzuli sarfiyatı reddettik • 
leri şirket l!lurakıbinin rapordaki 

.Hamidin odasınm tasvirini kaç imzasını hmmadığı ıeklindeki 
kere, kar. yerde okumuıısunuzdur. · h k.k M :;- ~ neşrıyatmız tamamen a ı ata 
. enıleketimizin geçirdiği bütün aykırıdır. 
1
•tihale ve inkılaplar içinde dai- Şirketimiz heyeti umumiyesi 31 
ttı, takdir ve taziz edilen büyük Martta toplap~ış, fakat Maliye 
flir, maz\ye ait hatıralarını ktlpı ıınnımıııım 

manı az bulan şirket mürakıbi .. 
nin raporu ,üzerine keyfiyeti tetkik 
etmek üzere içtimaın talikini iste
mişti. 

Bu tetkikat yüzlerce mavna ve 
venit üzerinde olacağından içti -
maın 7 Mayıs tarihine taliki :ıa • 
rureti hasıl olmu§tur. Bilanço 
~esaplarmdan anhyan herkesce 
malGm olduğu veçhile hu tetkikat 
tamamen teknik bir mesele olup 
amortisrni\n ve ihtiy.~t akçesi gibi 
bilançonun actif hanesinde bulu ~ 
nan iki hesaba taalluk etmekte • 
dir. 11 

Gerek umumi içtima]arın, gerek 
meclisi idare içtimalarının ıonun· 
da hulasa suretiyle müzakerat 
Kcmt randü'sünün m~tbuata bildi· 
rilme•i usulü ittihtı edilirse hal~ 
km matbu:ıt tnrafmdan tenvirine 
v• ıuitefchhüm olmam11.1ma im .. 
kan verilmiı olur. Mil!i mü~ne-
selerimizin idare heyetleri ve 
kon&re1eri içtima ettikçe böylece 
Kont r•ndü ile ~fk~rı umumiyeyi 
vaıiye\t{'p haberdar etmelerinin 
ve "ketumiyet,, hastalığını bir 
\arafa bırakqıal lrınıp faydasını 
bir gün anlayacakları muhakkak

tır. 

Bagüii-Çô'~kfihaf: 

3 

1tastqek: 
--~ ...... ı:aws s-==-

istikbalde Istanbul 
Avrupada yeni bir i.det çıkmıt

Bir adam yaşarken muhtelif za
manlara ve vaziyetlere ait ha
yat safhalarını filme çektirerek 
bunları evlat ve ahfadına miras 
bırakıyormuf. Rahmetli peder 
bey, yahut ta kain valde hanım 
hatırhndığı zaman bu film par -
çalarım ufak bir sinema makine • 
sine takmak kafi. Derhal istedik • 
leriniz perdede arzı endam ediyor
J,.r. Sinema makinelerinin ıesli
leri de icat edilmit olduğundan 

şüphe yok ki bunların sesleri, ko
nuşm 'lları da duyulacak. 

Yalnız J:>u takdirde müstakbel 
neslin bugün hayat şekillerini bil
momeıi yüzünden bir takım tered
dütlere dütmesi de çok rnuhte
meldir. 
Meıela bundan 200 sene sonra 

bir k~rı koca 1934 eenesinde yafı" 
yan dedelerinin dedeleriqi görmek 
maksadiyle bunlardan yadiğar 

kalan bir filmi makineye koyu· 
yorlar. 

Perdede dede efendiyle nine ha
nımın yeni evlendikleri ıa.mana 
ait bir sahne c'lnlandırıyor. 

Genç aşık ( ! ) sevgilisine ilanı 
aşk ediyor: d,,,r, etmemi§. Tanzimattan Cüm ""Ha ~·;'"ikf "gü;;dü;llMll 

~l!riyete kadar, tıer şafhadan, her 
dıvarda birer parça, birer resim fazla sıcak 
"•r. . 

HABER - lstanbul Liman 
§İrketi tarafından s-önderilen tek
zibi kaydederken ~qr,sınt işaret 
edeceğiz. 

tasının 3üncü günü - Seni o kadar seviyorum, o 
kadar seviyorum ki afkımı tarif 
edecek, anlatacak kuvvetee 
k4hme bulamıyorum. Sen eınret, 
aıkımız namına eıı y~jmurlu bir 
ıünde Taksim de ikinci mevki bir 
trAmvay ıelinciy• kadar bekliye • 
yim ~n pıc~k ve en ıüıı.etli bir 
vakitıtı TopkaP.ıqap Y ~dikulcyo 
l<ad·:lr yAya yürüyeyim. Hatta, ae· 

nin ic\n sabah ve aktall)\an Edir" 

nekapı ..,...,,. Sirkeci y(\hut Kurtuluş 
- llçya:ııt tr~v~larına bile bi· 
Pttrffll. 

İki gündenberi h~valar fazla 
Kendisi, intiır.ar etmemiş be§ 

'S' ısmmışhr. B·ı mevsimde bu ka -
eaerinin kilitli bulunduğu d9labm 
.. dar itcağm anorm~l oldu~ zan .. 011

\indeki koltğuna, bir delikanlı nedilmektedir. Bum.~nla ~eraher 
iibi dik ve dinç kameti ile, zarif rasathane sıcakların tabii oldu • 
kdtiı, muhterem beyaz •a~alı ve ğunu söylemiıtir. 
~uhi asaletine bir de çehre asaleti Kadastroda te~kı"la"'t 
atan tek gözlüğü ile oturmut··· t\" 

ICarıısındst Jamail Müştakt Hıfzı Kadastro işleri için haziranda 

d ~"Utünüyörüm: .. liu adam1 ben me,;cut k~aasrö-v1eifo1slaıart'iJ&r. 
ogC:lugum vakit, yarım aşır yaşa· ye çıkarılac1k, mevcut iki merkez 

lltı4 bulunuyordu ... Yirmi sene ev· komisy(ln"na bir komisyon ilave 
"el ··1 T "k 0 en e:vfik Fikret, mektepte edilecektir. 
~~n onun şiirlerini ezberlemit\i... R 
d"anıidin adım Füzuli, N\lili, Ne- ecep Bey 
•nı sırasında anıyoruz... Bunla- Cümhuriyet Ha 1k fırkası umuı:ıi 

~n.h ~~rhangi biriyle karşılaşmak. katibi Recep Bey yarın şehrimize 
h du\ha~ Jiamitle oturup hathi· gelecektir. 

1 ~ı etmekten daha çok heyecan- yol parası 
f~~dırıcı olsa gerektir... Maama· 
1 rı ih · Belediye şubeleri ımntcı.kala • S ' hyar ve göçmüı durmuyor. 
~~de elleri, sekseninde... Çehresi rında yol parası verıniyerck hede-
b tınışında ... Vücudu, hele ruhu, nen ça.hşacak olanları teshit etmiş-
eninıkinden genç, di.nç... fer ve Nafia dairesine hildirmis • 

lerdir 
4 

~ 11Hak~n • .' isi~li. es~rinin ·ın~v- Leh sefiri 
~~'·benliğindeki ikilik ayrı ayrı Lehistanm Ankar.:ı sefiri Kont 
tık ıy~t\er halinde tecessüm eden Pokoki dün şehrimize gelmiş ve 
t' 1 bır Türk hük\,\mdarile, tıyne· doğı·uca Apkaraya gitmiştir. 
\'\l\de fevkattabiilikler hasıl olan E k 

b· ı s i eserler hakkında b- ın erce aene sonra doğacak 
.t ır İnsanken mukadderden evvel tetkikat 
11 '

11Y•n peri huylu bir çobnn kızı- Amerikah esk\ eser mütehaısıa-
tıı~tik macerasıdır. Diğ~r ecza- larmdan mürekkep bir heyet Tu • 
de"'•ı l\rile de tarihi hakıkatlere nusla Misis arasında tarihten ev. 
lin!'~, ~Üyük şairin mçşhur haya- velki zamanl~ra ait eserler ara. 

'•tı~M etıniştir. mi:.k i~in Maarif Vekaletinden mü-
lle - 13 ğendiğini1 bir P.arr.asını saade almış ve Adanaya gitmiştir. 

trc müsaade edin! -dedim. Hafriyat müze namına yapılacak • J)•-. 
r ... k •ger kısımJarma nisbctle, ge- tır. ., ı· 1 

he 1•an1, gerelç felsefesi, gerek "'""""""ıııutnuuwıwıınıımıuııııtı 111111ınıu11uııuııwııuamıııııuıııııııuıtı•ıwııu 
de:ec.~n Ye ifadesi noktasından a- zim beğendiğimiz şu kabil mısra
n~~a. tıc;iincü dereçede bulduğu- lar önünde, Abdülhak Hamit la
&ert::~- h\11\\cağımz bir parç.ayı kayt kalıyordu: 

? • Ctt k d b Serhad olur ınu .. • hb 1 le]~k'-· '. endi n~slinin e c ıyat ruzgara, m~ us o ur 
~fk ınsıl'le bizimki arasında pek mu nur? 

'11rk ld d h Fak~t, (zulmeti ~ti) terkibi 
anı .. t 0 4ğunu bir kere a a k d 
lı "' flıııı ld arşısın a, güıelligwi tavsif irin 
'llfıc l % o u : k il , .. 
"~'-.Yedik g"t' d'~· . 1 u andığt (cildi necp,bct) tj\b\ri 
h "tı11dc b' "' ır ı:.mız armagan arz. ·· ·· d 
(le ız d onun e, Hamit, heyecanlanıyor. 
l) Yncddı· e eyleriz elbet mukabele. 

Oatı ;ıV'!l oö ı d ı Ve bütün eserde bütün son yazı-Ulcla Y e gerektir muba e e. , 
1\ . bence hallolunur ukdei ~Ü· larında, seksen üç senelik hayatı-

Milli miiesşeselerimi:z;in y.;ıp

tıkli\rı umumi içtimalarda geçen 
hadiselerle halkın alakadar olma
sı kadar tabii bir şey yoktur. Son 
Esnaf Bankası meselesi halkın bu 
alak.:ı hissine büyük bir hassasiyet 
vermiıtir. 

Kendisi ~ ya,.acaktı 

.Qeyaııtta Cümhuriyet cacldesİtl· 
de Kadri Efcqdipin kahveıi~de 
yatan Mehmet dün gece elinde sı
gara olduJu halde yori'an~ tutuş
tı\rmuşlur. Yorgan t~mamen 

yandıl:hn sonra Mehmet işin far· 
kma varmış Yi\n,ını söndürmüş .. 
tiir. 

Dokuz lira çaldı 

Kadıltöyiind{! o\uran Üskijdar 
tahsil ba§memuru Kadri Beyin 
hizmetçisi F~~ilet evc!e1' doku~ li
ra çalmış kaç~r~en yakalanmı~ .. 
tır. 

Kadına dayak 

Kıdıköyünde oturan Şahende 

Hanımı mavnacı Mehmet dövmüş· 
tür 

Araştırma Y~R•ldı 

Beşik\aşta Uzuncil ovada Çeş
me sokağında oturan amele Hü· 
seyinin evinde ara§trrıP." yapılmış, 
120 gram k:ı~k tütüp ile 6 deste 
sigara kağıdı bulunmuştur .. 

Bozuk ölçüler 
Son zamanlarda "' ölçüler baş 

müfetlitliğine yapılan bir ihbar 
üzerine sokaklarda çelik metre 
satanlar takip edilmeğe başlan -
mıştır. Çünkü bunları ekserisi 
İngiliz ölçü sisteml~rine uygun 
olaral{ YaP.ılmı, olduğ4ndan y,ni 
~lçüler niz~mn~meıine muhı.l\f • 
tır. 

Dün çocuk haftasının ikinci 
günü idi. Dün akşam •aat 18 ele 
f:lal1'evinde Kadri Raıit Paıa h· 
rafından çocuk mevzuu cıtrafınd• 
l>ir kQnf('fC,n• ver\lmiıtir. ftusün 
dt? saat l 7 do ıen~ H~l"@vindo 
gürhü, çocuk m411lbaJ<ıu1 Y•pfla• 
ca~tır. 

Bir tavzih 
''ln~\ı · n Hı~tini l\iç\n \erc\h 

c:ut:r ıt:r ! ,, 1\§1111 iU\lfülft, lflıcıl 

nizin 21 nisf'n tarihli nüsh~sıpda 
intitar eğen Y(' 22 nis{ln tarihli 
nühıasıqda ~a mezkur li e müdü
riyetine atf e(lilfn beyanatm kısmı 
azamı bu molrteP. tqüdüriyetine 
.:ıit değildir. 

Mektep müdür vekilinin Vala 
Nurettin Beye söylediği sözler, 
ıunlardan ibaretti: 

1 - Hususi mektepler, resmi 
mektepleri hmamlıyan ve ayni 
programı takip elmeğe mecbur o
lan müesseselerdir. 

a - Hu•Y•i qutkt~gl•rı ıayif ta· 
le\>~yi k~vv•tl~mlirmek içip kqrs
lar ıil>i ~ir t&kffil yargımlanla by· 
lunyygr. 

Ş .,...,.. Db~loJJ\ı tictro.tiı nıev~u~ 
hah Qllmf.z; çüqkij, ğiplom~\~r. 
.resmi mümeyyi:ılu hyllyrµn~~ 
ve resmi m:lkamların murAkabesi 
altında geçirilen imtihanlar neti
sinde verilir. 

Keyfiyetin tavzihini rica eder 
ve t{l\e~eniq İnkıl~P, li~eı\ne gel· 
melerinin "sebebini , talebe veli • 

lerin~en şQrrrı~~ \c~p e\\iijin\ MZ· 
eylerim efenğim. ,, 

İnkılfip lisesi miidür vekili 
Salih paşanın sıhhatı 
Erzurumda kolardu \c"manqam 

Salih P.aıaya ameliy-t YARmAk \i· 
zere Enuruma ıidoq operp.tö.r M. 
Kemal Bey ilo Tıp f akültet i c~r
r.ıl\i or~i~rY\\u~ prof eıör Ni~sen 
d~n ıelnimi:ııe dijm~ıiAflerdir. 

T•hii h•nımefe11di ile beyefen
di h\l sözleri hayretle dinliyorlllr, 

Nih'lyet beyefendi dayanamı • 
yor: 

- Ben bu hareketlerde hiç bir 
fed11karhk göremiyorum. Taksim
de üstµ kapalı zarif bir bekleme 
yerinde iki dakika istirahat etmek, 
T opkapı - Y edikule asfalt ve iki 
yanı ağaçlı aftriq ıose~inde •ıhhi 
bir geıinti YilP-m~l<, en rah"t ve 
seri tralt\Vi\y ~rabalaıımın iıledi .. 
ği Edirn kllDt - ~irkeçi vç 
Kurtuluı - B~yazıt hatlaqnda 
Jcüçük ve eile~t!!li bir soy~htlt 
yapmak bir fedakarlık mıdır 7. 

Qyl~ y:ı hund~n iki asır sonrıt.ki 
nesil yi\ğrnurlµ, bir havada Takaiın 
{:i~ ikinci II\evki tramvay bekleme 
fecp.~tin\, Y edikule - T opkapı 
ıasesindeki diz boyu lozu ve tram 
vay arabalarının k:ılC\balığını ne 
bilsin?. Bupun için en <toğru §ey 
bir b~\ediye tari\li yazmak ve 
müstakbel nesle lstanbulun bu-
günkü şeraiti lıayatiyesini yaki • 

nen tanıtmaktır. 
F:ıkat i~ter rpisiniz ki mesele 

böyle cereyan etmeıin de iki yüz 
sene spnra~i nesil bµ film parçası-
nı &örür gör111~z: 

- Aman yar~bbi eski insan -
lar aşk hususunda ne fedakar 
imişler?. Bak bak hele ne kadar 
büyük fedakarlıkları göze alabili· 
yorlarmış ! .. desinler? 

Olur '3? Dül\ytldır bu .. 

Murat Selamı 

Kemal Beyin vud\ii izah~h~ gö· 
re1 Salih f~t~nın aıhh•ti iy\~ir: . 
4p,andi!i\ 1pelix~tı per\tonit p\ • 
ınu§, ilk ınneliy~t Erzuru~d~ki 
dok\orlar t~r~f~ndPttı y.apılnuıt,r. ~~lll!Ul!!!!J!!!!!'ft"'ll"IM!!!!'!!"""""'~'!'!! 

l..--~&n:ı 1 • Juk. m güzel geçirdikten sonra ihti
""11 .;~~ bu 0lmahdır umdei sülult. yarlıyan hassas bir adamını hu 

•aenıat il~ bin türlü mUş· f?.n\ dünya dışında ebedi ve daha 
f\n~k ·ı· 
"iı · l'lllıcamcı · ki at. güıcl bir ömür arayışı vazıh ola-
" • "tltacıa at eçler imhayı muc\ilat. 
'"ilk ca etr · rak görülmetkedir. 

•11 liıtifc.J ınız az çc:, l§tifeıer. 
1~ erle .. ·· ı 
~teri li goru mez vazifeler 

· :faı Tevfik okudu. Bi-
(V:l·HO) 

Bunu n:ızarı dikkate alan ölçü -
ler bM müfettişliği faaliyete Je· 
ç.erek böyle metre satanlar hak • 
kında takibata bıışhvnı!ı,r .. Metre 
sist~mine yyg~m olmıyanlar der· 
hal müsadere edilecektir. 

PMa iki •Y •emA te~rar t1ele.rek 
bir amo}iy!t ~aha 9lac~ktır. 

Müf ettiıler teftiıtt~ 
İstanbul~& bul\ınan orta tedr\ 

aat miifettiıl~ti tmnta~J\IArını tef -
tişe çıkmıflardır. lstal\h~\gf\ ya

nız müfettiı Bedri Bey kalmı§tır • 

· Mµhtnremiq gn" 
Dfü1 Muhur:~m\n ol\uydu. B• 

nıüna eb'-tle v,1d! hagın@a lrani· 
l~r m,r.~im y P.°'tf l~r: ye meniye 
okymuı\Ptrd1r:. füJsün de Qı~ü • 
darda Seyyidahmet deresind~ ~· 
ıure piıireceklerdir, 
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, 1 ' ~ikSyeleri OMflS l HABR'in T ı ______ _.. ______________________________ ~ 
Fıkra müsabakası 

En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 
dereceklerin yazılan; burada neşredi
lecektir. Y almz bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

Dünkü kısmın hülasası 

Tomrıs, Iskitlerin Ecesidir. Almça 
Han, onun kocasıdır. Kıtlık oluyor. 
Ne yapacaklarmı düşünüyorlar. Bir 
ihtiyar ortaya çıkrp diyor ki: 

- B~im bir tek sözüm var. 
Dinleytn de isterseniz yapmayın; 
bundan yirmi yıl evvel anayurdu
muzda idik. Gene böyle oldu. Ben 
o zaman otuz yaşlarında idim. Ba 
bam benim gibi idi. Çoğunuz onu 
tanırsınız. Tanımıyanlar da duy
muşlardır; bilirler. 

Etraftan bir uğultu halinde ce
vap geldi: 

- Tanırız; Kurt bakıslı (Ba - ' . . 
kaçur) u hepimiz tanırız. 

- O halde ben size onun o za
man söylediği ve bizi kurtaran sö 
zü tekrar edeceğim. 

Alınça Hanla T omrısm gözleri 
parladı. Kenardan birisi bağırdı: 

- O sözü hepimiz biliriz. 
- Biliriz. 

Birdenbire, binlerce ağız, git
tikçe büyüyen, yükselen, bütün 
boşluğu doldurduktan sonra Gök 
Tanrıya kadar çıkan bir sesle hay 
kırdı: 

-Göç! ... 
Bu ses gökten yere, yerden gö· 

ğe aksetti: 

- Göç! ... Göç!.. Göç!... 

A1ınça Hanın gür fakat ince -
den inceye ağrı çektiğini gösteren 

sesi duyuldu: 

- Soyumuz toprak Tanrıya en 

çok bağlı bir soydur. Onu kendi -
mizden daha çok severiz. Ondan 
ayrılmak istemeyiz. Bizi yirmi se· 
ne besliyen boz kırları bırakmak 
zpr aelecft. Fakat ne vapalnn: o 
artık sütü k:esilen kısır bir ineğe 

benzerdi. Bizi düşünmüyor, bizi 

beslemiyor. Sütlü inek aramağa 
gidelim. Haydi, yoldaşlar! Göç 

var!.. 

Atlılar birden dağıldılar. Ge -
niş ovaların her tarafına yayıldı· 
Iar. Çadırdan çadıra, ufuktan ufu· 
ğa, Alınça Hanın buyruğu dalga· 

landı: 

- Göç var! Göç var! Göç var! 
Arabalar koşuldu. Sürüler to· 

parlandı. Erkekler ve genç kadın
lar atlarına, kısraklarına atladı· 
lar. Kağnı gıcırtıları, havlaınalar, 
melemeler ve kişnemeler ovayı 

doldurdu. 

Cenupta yeşil vadiler• ormanlı 
dağlar, zengin şehirler ve köyler 
olduğunu duymuşlardı. Oraya 
doğru coşkun bir sel gibi aktılar. 

Yollarda kalanlar yok değildi. 
Hastalık ortalığı kasıp kavuruyor· 
du. Hayvaplar ve insanlar, susuz
luktan ve yorgunluktan ölüyor· 
lar; bir türlü söylenen güzel ülke· 
ye var\lmıyorlardı. 

Yavaş yavaş Alınça Hanın yü· 

zü sarardı, kendisi kurudu ve atta 
gidemez oldu. Bir kağnıya koydu· 
lar, yola düzeldiler. Kabile, haya· 
ta giden bir insan kitlesi değil, 
sanki ölüme sürüklenen bir yığın 
mahkum gibiydi. 

Almça Han gittikçe ağırlaştı. 
O zamanlar batıl şeylere aldır· 

rnıyan, muskanın, şeytanın ve tılı

sımın ne olduğunu bilmiyen, şey· 

tana ve cine inanmıyan biricik 
millet Türklerdi. Bunun için baş· 
ka milletlerde kahi;lerin ya·ptıkla 
rı şeylerin hiç birine baş vurulma· 
dı. Abnça Hanın ha~ ucunda bol 
bol demir dövüldü. Gök Tanrıdan 
sağlık istendi, fakat han kurtula • 

:nadı. 

Birdenbire, zaten bir çok hay· 
van ve insanın yollarda bırakan 
kabilede korkunç bir panik başlı· 
yordu. Herkes bir şey söylüyor fa. 
kat hiç kimse başkasını dinlemi· 
yordu. Geri dönmek, oldukları 
yerde kalmak, batı yoluna sap· 
mak istiyenler vardı. Halbuki kur 
tu1uş durmadan ileri gitmekte idi. 

Hayatta muhtaç olacağınız ameli matOmab 
kolayca lğreniniz 

42 - Vur öyle ise 
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Şıkça külhanbeyin biri Pariste 
lüks bir lokantaya girer yiyip iç
tikten sonra parasını vermemek 
için; pürhiddet direktörün derhal 
çağrılmasını garsondan talep e -
der, garson bu adam yüksek bir 
şahsiyet olsa gerek diye direktöre 
haber verir. Direktör gelir. 

Nalnl ve tercGme hakkı mahfuzduT 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 

Alınça Han toprak Tanrıya e • 
manet edildi. Kabilede ort"Jık 
büsbütün karıştı. Ak1lltlar bunu 
düzeltmek için çok yoruldular. A· 
lınça Hanın oğlu Baykal henüz on 
yedi yaşında idi. O da işe girişti 
Fakat bir netice çıkmadı. 

Yeni bir bozgun, hem de ne 
korkunç bir bozgun olacaktı? 

Birdenbire dul Ece ) (T omrıs 
ın, çadırından çıktığı, atma bindi· 
ği görüldü: 

- Kurtuluş için yalnız bir yol 
var: O da ileri gitmek. :Yaşamak 
istiyenler ileriye. Haydi! Orada 
bizi hayat, saadet ve servet bekli
yor. 

T omrta üçüncü defa soyuna kı· 
lavuz oldu. 

- Cenuba! Orada hayat var. 
Diye bağırdılar. Bütün ·kabile , 

son kalan kuvvetlerini toparlıya· 
rak yola düzüldü. 

Bir hafta sonra Hazer de~izi· 
nin kenarına indiler. Koban taraf· 
larında, bol ot, bol su, bol yiye -
cek buldular. 

Külhanbey - Size bir şey so· 
racağım. Burada birisi yese içse 
ve parasını vermemek istese ne 
yaparsınız? diyince, böyle bir 
vak'a başından geçmiyen müdür 
de: 

- Ne yapabiliriz efendim, 
• • • • • na bir tekme atıp kapı 

dışarı ederiz cevabını verir. O 
vakit külhanbey: 

- Vur öyle ise tekmeyi diyerek 
arkasını çevirir. 

Raif 

43 - "Nöbetle çalışın,, 
ihtiyar karı koca oğullarını ev· 

lendirip evlerine bir gelin almış· 
lar bu vesile ile kendileri de rahat 
edeceklerini ümit ediyorlarmış. 

Fakat damat yeni gelini çok sev· 
diği için daima el üstünde tutu
yormuş. Gelin de bundan istifade 
ederek hem ihtiyarlara hem de ev 
işlerine lakayt kalmış. 

lki ihtiyar buna bir çare düşün
müşler. Erkek demiş ki: 

- Yarın sabah ben yukardan 

Konserva ve sairenin imali için -
Kullanılacak alkoolün saf olup olma· 
dığmr tetkik, bunun için alkool bir ta· 
bağa dökülerek alevlendirilir. Eğer 

alkool saf ise mavi bir alevle yanar ve 
ne tabak Üzerinde, ne de alevine tutu
lacak diğer bir tabak üzerinde yer bı
rakmaz. 

Yakılacak alkool ihzan - 90 de
rece bozuk alkooldan on santilitre ka
darı iki misli mayi alabilecek bir c:ım 
balona konar. Hamam maride 60 
santigrat dereceye kadar ısıtılır. Ku
ru ve rendelenmiş yirmi beş ili otuz 
gram Marsilya sabunu ve iki gram 
gumalaka ilave olunur. Balonu hamam 
mariden çıkarmadan tamamen hallolu
nuncıya kadar karıtbrmalı. Sonra 
balonu hamam mariden çıkararak i
çindekini küçük teneke kutulara bo
şaltmalı. Uzerini örterek soğumıya 
bırakmalı. Hamur kabla,şD'. Kullan
mak için kutunun kapağını açıp yak
malı. Alevin devamı kabm cesametine 
tabidir. Her halde kırda çay, kahve, 
çikolata gibi şeyler Pİ§İrmiye kafi ge• 
lir. Kutuda kalacak olan sabun elleri 
yıkamıya kullanılabilir. Gumalaka ye
rine aynı miktarda stearin de konulabi
lir. 

Mağşul! alkool - Sanayide ve tes· 
hinde kuRanılan alkooller toksik mad
delerin ilavesile tağşiş olunur . Böy
lece içilmeleri imkanı kalmaz. Bu ne
vi alkoolerin her memlekette rüsumu i
çilebilir alkoollerin rusumundan azdır. 

Alkoometr Daha cenuptan gelen bazı ça
pulcular onları ara sıra rahatsız e· 
diyorlardı. T omrıs buna nihayet 
vermek istedi. Hem de Medye de
nilen bir ülke ve bu ülkenin bir 
tahı varmıt; çok zenginmif. Onu 

aşağı süpürürüm sen bana manı 
ALKOOMETR - Alkool suyun olmak istersin, ben sana çıkışırrm, 

sikletinde olmadığından su ve alkool 
bir patırtı yaparız gelin de duyar karıştırıldığı zaman husule gelen mah· 
elbette bizim gürültümüzden mah lUlün kesafeti nisbetinde alkool karış
cup olarak ev işlerine bakar.,, tırıldrğını gösterir. Bu nUktarı tayin 

naraca Kescıııc;ı;ıel' uuyuı • "' - - -- • - · ·. · ·· - -d• ı ~ İe~de; gey lüsak alkoometreti on beş · 
hareket ederler. Gehn de patır ı· d . h k' f lk ld ·· Zaten oğlu Baykali babası gi- lk' . d erecı ararette ı sa a oo a vuz 
ya gelir sebebini sorar. ısı e rakamını gösterir. Eğer mayie so-

bi dinç, cesur, atılgan yapmak için b h d k k 
ihtiyarlıklarından a se ere ye kulan alkoometr mesela seksen derece-

herhalde sava• lazımdı. Kendisi d k · d k 
T diğerlerine iş gör ürmeme ıste- ye kadar düşerse mahlUlde yüz e se • 

hem kadındı, hem de kim bilir ne diklerini söylerler. Bunun üzerine sen alkool var demektir. 

kadar yaşıyabilecekti? gelin her ikisine dönerek: Alkoolizm 
Oğlunu kabilenin en cesur a- _ "Canım bunun için patırdı-

damlarile, büyücek bir ordu ha- ya ne lüzum var. Bir gün biriniz 
linde daha cenub'l doğru yolladı. diğer bir gün biriniz supurursü· 
Oradan sayısız <>iirüler, değerli ga· nüz !,, der odasına gider. 
nimetler, o zam:ına kadar görül- Unkapanr: H. Nefise 

meıniş bir servet getirmesini umu· '!!!!!!!!!!!!!!!!! 
yordu. I~ 

Umduğu ç1kmadı. Bir akşam et
rafa köpükler saç.an bir at, kan ter 
içinde bir adamla dört nal geldi. 
Çadırın önünde son defa şahlan

dı, sonra ön ayakları kırılmış gibi 
birden kapaklandı ve ağzından 

kanlar akarak öldü. 

-Devam ve sonu yarın-

Soruyoruz 
HABER'in Haziran başında 

yapacağı tenezzühün: 
1 - Ne tarafa yapılmasını is

tiyorsunuz? 
2 - Beraberinizde kaç kişi ge· 

tireceksiniz? 

• ---·-·········--···· .. ····---···-······=·· Yazan: Kadir Can ··············•·······••···········•·····••···•· ••· .. 
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Telefon şırketı 1 eğlence yerleri ~ 
T . l : n 
esısa tın satın a ınması ! SiNEMALAR : " 5i 

işi tetkik ediliyor 111 iPEK: Hulya .peşinde , n 
1 MELEK: Zabıt namzetlen :: 

Ankara, 24 (Hususi) - İstan• h ALHAMRA· Karım beni aldatırsa .. Ei 
bul telefon şirketi tesisatının satın ii SARAY: ~ortlıyan mumya ii 
alınması işi· nafıa vekaleti hukuk !I de: Edvardo Bianko · iil 
müşaviri A~i, iktısat vekaleti hu· JlsuMER: Nil Haydutları Dünyayt ii 
kuk .. . . K l B l l l' rıl dolaşan şarkı ;: mutavırı ema • ere ma ıye ! . . Ü 

. . . . TURK: Yaşamak ıstıyoruz. •r 
vekaletinden. hır zatın ış~ırakıy.le ı ASRI: Evlenecek kızlar H 
kurulan komısyonda tetkık edıl- ıl ŞIK: Kız mısın, erkek mi? li 
mektedir. 337 de 330 bin al· I{ ŞRK: Çingene kızı Iİ 
tın lira sermaye ile teşkil edilen lı ALKAZAR: Vahşi ~rman esrarı 
şirket şimdiye kadar bütün bilin- • HiLAL: Beyaz rabıbe :: 

l it Ydurarak d ALEMDAR: Altın arayan kızlar Hl 
ço arını a ın esasına u n d ~ k 1 

oJ h 'll . .. YILDIZ· Güneş ogar en 
yapmış, çık:ırdıgı ta vı erın yuz· ı · .... ır , • • . • 1 MI LLI: Macar J.narşı 
de nısbetlerını mas~rı.fatı u~u~ı- • HALE: (Üsküdar) Milyon avcı-.. 
ye halinde ödetmı§tır. Şırketın i: larx. ı 
bu suretle hissedarlarına fazla te· ~ KEMAL BEY: Saygun isyanı 
mettü verdiği söyleniyor. Vaziye- r: FERAH: Volga kızt • ı 
tin lstanbulda da tetkik edilınesi ~TAN: ( Şişlide) saygon ısyanı 
muhtemel d 1• r, li... -··-···::::::::::::::::::· .. ·• -=::::::::::=::::......... .... , 

ALKOOLIZM - Alkoolün kes· 
retle kullanıimasından husule gelen 
bir hastalıktır. Fikri yıpratır. Bir çok 
cinayetlerin ve intiharların müsebbibi· 
dir. Çocuk doğumu,ıa zarar verir. 
Cinsi dejenere eder. Aile hayatım tah· 
rip eder. Mazarratlan hatsizdir. Al· 
koolizme karşı her memlekette şiddet· 
li mücadeleler edilmektedir. Amerika 
müttehit hükumetleri gibi bazı mem· 
leketlerde alkoolizmin önüne geçmek 
için içki yasak edilmişse de bu yasak
tan faide yerine zarar hasıl olacağı ka
naati gelerek yasak kaldınlıruşbr. 

Alkoolizme karşı iki İürlü mücadele 
olunur. Biri hükUınetin aldığı idari 
tedbirlerdir. Mesela muayyen bir yaş· 
tan küçük bir gence, İspirtolu madde
ler satılması menolunur. içki satan 
yerler tahdit olunur. içki üzerine faz
la resim alınır . 

Diğeri içtimaidir. Bu mücadeleyi 
hususi cemiyetler yaparlar. Türkiyede 
(Yeşil Hilal) cemiyeti gençliği alkool 
iptilasından kurtarmak için faideli bir 
mücadeleye girişmiş bulunuyor. 

Alkoolizm tıpta ya fazla miktarda 
alkool alınarak sarhot olmak gibi had 
şekilde yahut uzun müddet alkool kul
lanmak suretiyle müzmin şekilde gö
rülen bir marazdır diye tarif olunur. 

Had alkoolizın - Müşahede: U. 
mumi tehyiç, yüz kızarır, göz parlar, 
baş döner, sarsaklana sarsaklana yürii
mek, terlemek, kusmak arazıdır. "Ba
zan yüz solar, baygınlık, nefes darlığı, 
koma hali ve ölüm bile görülür.,, 

Beyin dağınıklığı olur . Buan 
ishal veya sarılık hastalığı yapar. 

Son derece had alkoolizm ve ani Ö· 

lüm altmış santilitre alkool kullanıl· 
masından itibaren vukua gelebilir. 

Tedavisi: Kusturmamalı veya mi
deyi yıkamamalı, eterle enjeksiyon 
yapmalı; kafein; on damla amonyak; 
yirmi damla asetat damonyak; biraz 
su içinde içilmeli; deliryom tremens 

dedikleri "alkool cinneti,, halinde iç· 
ki veya lavman halinde iki ila altı graın 
kloral; lavman halinde on beş damla 
lavdamon; ekstre tebaikten birer san
tigramlık beş ila on hap; iki ila altı 
gram bromür; bunlardan biri kull:ını· 
lır. 

Müzmin alkoolizınde müşahede: 

iştahsızlık, sabırsızlığın fazla • 
laşması, midede yanma ve ekşilik, mi
de gastrit ve çiban:, sarılık ve karaci
ğerde sıroz görülür • Asapta : 
Sabahleyin kollar, eller veya par
maklar titrer, bu hal gündüzün ge• 
çer. Deliryom tremens buhranları gö
rülür . Baş ağrıları, gece vücutta kıv
rılmalar, anestezi olur. Kalça ve ba
cakta topalhyarak yürümeyi icap . etti
ren alemli felç; rüyet azalır, ses ka• 
balaşır. 

Dımaği bozukluklar: Sakin cinnet; 
belidet; urçumi düşüklük, hafızanm 
kaybolması; ihtilaçlı cinnet, hiddet 
sağnakları; itisaf, kıskançlık, kara sev
da, tevehhümi buhranlar. 

Damarlarda tesiri: Arteryoskleroz, 
göğüs anjeni, ihtikam dimaği, böb
rek hastalıkları, "Albomin,. 

Tedavisi: Sabahleyin aç karnına i· 
çilen alkoolü reffetmeli, gündüz içile· 
ni de yavaş yavaş reffetmeli ' 1birden• 
bire alkoolü kesmek çok tehlikelidir,, 
süt, çay, kahve, kola, koka rejimi yap· 
malı; teheyyüce karşı Yarım saat ila 
bir saat ılık banyo; hastayı hastaneye 
koymalı. 

Neticeleri: Alkoolik adamın çocuk· 
)arı, aptal, sıska, sakat olur. Alkoo
lizm ölüme götürür. Fransada ölenle
rin üçte biri alkoolizınden ölüyor. 

Tababette alkool - Alkool tababet
te cümlei asabiyeyi tehyiç için ve 
şarap, alkoollü içkiler şeklinde kulla· 

• - DUYUK oır-zaan 11ınu::nuın: ~ev• 

lit eden bütün had hastalıklarda VÜ· 

cudu ısıtmak ve kuvveti ziyadeleştir
miye yarar. 

2 - Bronko pnömoni ve pnömoni 
de hazan grip ve tifoda kullanılır. 

Alkoolik itiyadi olup sayıklıyan has· 
talarda alkool sayıklama buhranını 

tadil eder veya keser. Verilecek alko· 
ol miktarını iyi hesap etmeli, doktora 
müracaat etmeli, her marazın kendi· 
ne mahsuı bir rejimi vardır. 

Numune olan alkoollü içki şudur: 
5 gram kanela tentürü 
75 gram mukattar su 
80 gram Şeker şurubu 
40 gram rum 

Muhtelif nevi şaraplarda hastaları 
kuvvetlendirmek için kullanılır. 

Bunların haricinde alkoolün içil• 
mesini icap ettirecek tıbbi hal yokt.ıt• 
Çok miktarda ve arazi surette ahna• 
cak olursa sarhoş eder. Az miktarda 
fakat mütemadiyen alınırsa alkooHxınİ 
mucip olur. 

Harici kullanış: Cilt ve eşya 90 de
recede İspirto ile temizlenir. Cerrahbiı 
aletleri alkoolle yıkanır ve aleve tutu
lur. 70 il; 80 derece alkoolle banyO" 
dan sonra yahut zayıflarda, asabilerde
srskalarda, lenfavilerde, ademidlilerd• 
kanın cevelanını temin için vücudu u
ğuşturma suretinde kullanılır. Kepe" 
ğe karşı kolonya ile baş derisi uğul11t• 
Seylanı deme kartı ve antiseptik paıı: 
smanlar yapılır. "ispirto madde1er1 
pıhtıl:ındırır ve muhafaza eder,, çıbtl"
lar alkoolle yıkanır· 

Alkool albümini ve tutkalları pıhtı
landınr. Haınızı krom ile kantık ~ 
lursa patlar. Sülfat dö sud ife buları 
bir halita husule getirir. Bu haJitalıat" 
dan ihtiraz etmelidir • 

(~ 
1 

istif ad eli ilan 
Çenberlitaş Karababa so~-:; 

12 numaralı iki kısma ayrıl~bıl ıa' 
büyük konak kiralıktır. PansıY0 't . ·dı. 
veya başka müesses~ta elverışh , 
Öğleden evvel içindekilere ıniit' 
caat. (2196), 
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Adres yerine fotoğraf! 
Stnemti. yıldızlarına gönderilen 

mektuplarda neler lJazılıdır? 
Sesli film nasıl çekilir? 

hı~e3trıinıiz açık havada sesli bir filminnasıl çekildiğini gösteriyor. Iskeleden 
riL ilrlak · · h Al tı· 1 k 1 · ·· ·· d d · ""?l • cısım sesi zaptetmeğe ma sus a e ır. s e e ustun e e fılmi alan 

lrıın bir sahnesi alınırken sekil'11iŞ olan bu resimde sandal isinde görülen 

sandalın üstüne doğru uzatılmış olan 
makineler görülüyor. "Çılgın hayat,, 
mayolu artist Madge Evans'tır. 

-- "-2 ---- .----= 
h' liollivutta sınema stüdyoları, :.-.=====- tcw:aı-zwww:ı ... 

'ç r· h 
l'ea-ıe up. esiz, en çok mektup alan 
bir, ~~ır. Mesela Holivutta yalnız 
~~tı ludyoya. bir hafta içinde dün
llıı:ı)1tı her tarafından gelen mek • 
~~'tın Eılyısı 50 bini geçer. Bazı 
d lele ld 
et'ıtt r Yı ızbra mektup gön -

biı- ek hususunda şayanı hayret 
1 &Utett ' • • 
~.. e ıntızama rıayet eder • 

!tak tlluayyen günlerde muhak -
tller~ektuplarını yollarlar. Bu 
ltJif "t 1!arın içinde günde muh .. 
deı-enttıstJere iki, üç mektup gön-
e,~ ~e de tesadüf edilir. 

~İbj ttı almasında mahzur varmış 
d~ren ektupJarım tayyare i'e gön· 
~dir~; İmzalı fotograf istiyen 
Je~ arlar da bulunur. 

~rl,r tıe liarlow meçhul takdir· 
\h, ~lldın birinden her gün sa• 

!arn muayyen saatlerde 

qtıt,ı l'wlae Clark 
~ttı &.tn.an ·k· 
ı, a~a ha..ı 1 1 ınektup alır. Si· 

ll Je ır ıyalı he .. b. 
•i aı:ıtle P nuz ır sene 
ı 0ttı:t ,... arker o Z'.lmandan -
erıtı-ı .. ,echut · -

q t e lekı·iı . takdırkarının 
\"el klifieri 

1 erıle kar§ılanm19trı '°' tı-ı n he . d 1tlır. Psı e mektupla 

Yıldızlara mektup yollıyanlar 

arasında tamamiyle deli olanklr -

da vardır. Bir vakitler oldukça 

meşhur olan Mae Muray onu ka· 

rısı zannei:len bir .zavallıdan her 

gün bir mektup alırmış. Mae Mu • 

June Vlasek 

ray sinemadan çekilince adamca
ğız Ani ta Page' e ayni mealde 

ktup)ar yazmağa başlamış .. me . • 
Stüdyolara gelen garıp garıp 

ktupların haddi, hesabı yoktur. me . 
B n zarfın üzerine adres yerıne, 

aza b" f 
mektup gönderilen artistin ır o-

tografmı yapıştırmakla iktifa e .. 
dilirmiş. Fakat sinema şehrinin 
postacıları bu mektupların sahip • 
lerini bulmakta büyük müşkülat 
çekmezler miş .. 

Yıldızlardan para, elbise veya 
iş istiyenlerin gönderdik'eri mek· 
tupl:ır da her gün mühim bir ye • 
kun tutar. Jeanne Harlow, Norma 
Shearer ve Joan Grawor'da her 
gün bir çok genç kız eski elbise
lerini kendilerine vermesını rıca 

yollu mektup yazarlar. 

Stüdyolara, artistler için, türlü 
türlü hediyeler de gelir: Kanarya· 
I.:ır, papağanlar, rengarenk kuşlar, 
kedi, köpek.. Fakat bu hediyelerin 
en garibi Lilian Gish'e gönderil
miştir. San'atkara, pek beğenen 
Meksikalı bir çiftçi tarafından 

Jenny Haylord 

yoUanan bu hediye üç küçük do· 
muz Yavrusudur!. 

Yıldız mektebi! 
Sinema şirketleri artistlerini 

da.irna yenileştirmek, yeni yıldız .. 
lar bulup çıknmak merakında.dır-

Mütehassısımız, musikişinas bir kari
imize Şopen olamadığınden şikayet 

ettiğini söyliyor 
1 - Hasan Rıza· 39: Hüsnü ni-• 

yet sahibi. işlerinde doğruluğu se\.er. 
Fazla inanır. Dostlanna karşı vefa
kardır. 

2 - Theodores N. Theodorides: 
Zevki selim sahibi tiplerden. Kimseye 
itimadı yoktur. Yannı fazla düşünür. 
lktısadı çok sevmez. Ailesine ve 
dostlarına muhabbeti vardır: 

3 - Ragıp Sarıca: Sanayii nefise· 
den resim veya mimari şubesine m~n
suptur. Biraz mübalağayı sever. Asa· 
bi ve acelecidir. Eksantrik zevkleri 
vardır. Kadına tahakküm edemez. 

4 - (Taksim) R. Vallias: Fikirle
rinde ifrat yoktur. Zekası tedricen in
kişaf eder. Paraya fazla düşkündür. 
Muhitini ihmal eder. Lakayt ve unut
kandır. 

S - H. Naci • 12 : Hafızası zayıf 
tır. Hadiseler karşısında itidalini kay
beder. Tasarrufa riayeti azdır. Hüs
nü niyet sahibidir. 

6 - Şiyami G. A.: Aceleci ve lakayt 
tiplerden. Hafızası batidir. lleriyi 
görüş kabiliyeti yoktur. Hayatta reb· 
bersiz muvaffakiyet temin edemez. 
Maddi i:~r.rde muvaffak olur. 

7 - V. Çapkın: Asabi ve kıskanç 
tiplerden. Zci(ası inkişaf etmekt«"dir. 
Biraz ketüm ve inatçıdır. Nefs~ne 
itimadı vardır. 

8 -Ahmet· 153: (6 numaralı tah
lili okuyunuz.) Siz fazla olarak biraz 
dalgın ve maziye fazla merbutsunuz. 

9 - (Ankara) Y. Ziya: (Bir satır 
değil, bet satır yazılmasını ilan ettik. 
Maarnafih yazınızı tahlil ediyorum!) 
Biraz ihmalci ve alayifi sever tipler· 
den. Dikkatsizliği kusur sayılabilir. 

Çok çalışır, az muvaffak olur. 

10 - Ç. Rifat: Doğruluğu sever. 
Biraz inatçıdır. Devamlı çalışmaktan 
hoşlanır. Intizamperverdir. Dostları
na karşı vefakardır. 

11 - Ergün Engin: Zekası basit 
fakat azim ve iradesi kuvvetlidir. Ya
Şı ileriledikç~ hafızası artacak. Hüsnü 
niyeti ve nefsine itimadı vardır. 

12 - (Şişli) C. K. : Mübalağayı 
sever ve fikirlerinde itrat yoktur. Ka
rarsızlık içi~de yaşar. Sebatsızlığı yü
zünden muvaffakiyetsizliğe düşer. Faz 
la tecessüsü bir kusurdur. 

13 - (Usküdar) Halide Muazzez: 
Zeka ve hafızası henüz inkişaf etme
miş tiplerden. Hüsnü niyeti vardır. 
Her şeye fazla inanışı bir kusurdur. 
Tevazuu, meziyetlerinden birini teşkil 
eder. 

14 - (Usküdar) Emine Nezahat: 
( 13 numaralı tahlili okuyunuz.. Yazı 
ayni kalemden çıkmıştır?) 

15 -A. Remzi: Hayalperver ve a
eahi tiolerden. Sürati karar sahibidir. 
Act"lccidir. Kimseye itimat etmez. T~
l~rinde intizamı sever. 

15 - A. Remzi: Hayalperver ve 
asabi tiplerden. Sürati karar sahibi-
dir. Acelecidir. Kimseye itimat et-
mez. Işlerinde intizamı sever. 

16 -Şeyda Şahin: Intizamperver 
tiplerden. Muhitine az itimat eder. 
Kendini muhitinden fazla düşünür. Fi
lcirlerinde insicam vardır. Hafızası in
kİ§af etmektedir. 

17 - M. Nuri (179) : idealist ve 
azimkar tiplerden. Nefsine itimadı 
vardır. Yarını düşünür. Soğuk kan
lıdır. işlerinde muvaffak olur. 

18 - N. Mürvet Hurıit: Aceleci 
ve lakayt tiplerden. Dağınık ve unut
kandır. Sükuneti sever. MübaLiğa

dan hoşlanmaz. Muhitine de kendine 
olduğu kadar itimat eder. 

19 - Bekiroff: Zeki ve hassas tip
lerden. Uz~ğı görür. Herkese ve her 
şeye inanmaz. Nefsine itimadı vardır. 
Hadiseler karşısında soğuk kanlıdır. 

20 - (Tahtakale) K. Fehmiye: Ze
ka ve hafızası yeni inkişaf etmektedir. 
Hayatta rehbersiz muvaffak olamaz. 
Biraz inatçıdır. Tasarrufa riayeti ve 
muhitine hürmeti vardır. 

21 - (Beıiktaı) A. Sabahat: Ka
rarsız ve asabi tiplerden. Her ıeye i
nanır. Fikirlerinde itrat yoktur. .lfu· 
bitini değiştirirse, hayatında meeuf 
tahavvüller olabilir. T...,.nılu eev
mez. 

22 - Yana• Mürvet 3. : Hırçın 
ve aubi tiplerden. Geçimsizdir. Her· 
kesten şüphe eder. En büyük kusuru: 
Kararsız ve kıskanç oluşudur. Nefsine 

itimadı yoktur. Hayatta itidalini mu

hafaza ettiği müddetçe muv~ffak o
lur. 

23 - Boz Kurt: Intizamperver 
~plerden. Ciddi ve vefalı inaanl.vdan 
hoşlanır. Ketümdür. Nefsine itima
dı vardır. işlerinde doğruluğu sever. 
Kadına zaafı vardır. 

24 - Çagatay: Biraz inatçı ve a
sali tiplerden. Sebatkardır. Sürati 
karar sahibidir. Mübalağayı ve riyiyt 
sevmez. 

25 - Ozrnir) Necdet Kerim: Ek
santrik fikirleri vardır. Musikiyi se
ver, fakat mesela bir Şopen olamadı
ğından müştekidir. Kimseye itimadr 
yoktur. Yegane gayesi: insanlığın fev
kinde yaşamak '"°' teferrüt etmektir. 
(Bir ruh doktoruna tedavi edilmeli
dir.) 

Dr. W. 
........................................................................................... 

Tuz kanunu lar. Bunu için Amerikan kum·ı 
panyaJarı bir nevi artist mektebi 
açarak yüzden fazla yıldız yetit • Ankara, 24 (Husuai) - Yeni 
tirımeğe baılamıtlardır. tuz layihasının esaslarına göre; 

Bu mektebin müdürü eski ti· memleketteki bilumum göl, ka· 
yatro müdürlerindendir. Şimdiki ya, deniz tuzlariyle akar, kaynar, 
halde mektebin en büyük ümit ve· ve kuyu halindeki tuzlu . suların 
rici talebelerinden Je:ınne Parker· yakınlarındaki binaların tuar • 
dir. İki sene evvel sadece bir rufu, istimlaki hükumete aittir. 
Girls,, olan Mary C:ırlisle bu Tuz, tuzlalardr ·kilosu 6 kul'Uf& 
mektepte bulunduktan sonra satılacak, masraf fiatma zamme
filmlerde rol alabilmiştir. "Deniz dilecektir. 
altında cehennem,, filminde gör· İnce sofra tuzlarının fiatmı İn· 
düğümüz Robert Y oung te bu hiıarlar müdürlüğü tayin edecek· 
mektebin talebelerindendri. tir. 

Dorothy Jordan, Martha Slee • HükUmet istediği yerlerde fiat• 
per, Muriel Evanı, Myrna Loy, larmı indirip çıkaracaktır. Satı,lar 
Virginia Bruce, Nilse Asther, lüzum görülürıe tahdit edilecek· 
Karen Morley de hu mektepte tir. Tuzlalarda 25, anbarlarda 50 
yetşimitlerdir. kilodan aıağı tuz satılamaz. Satıı 

Mektepte t:ıkip edilen usul pek peıindir. Tezkeresiz nakliyat ka
çak sayılır. basittir. Talebeler muayyen bir .... ·--·---·---" ....... -.......... ·--· sahneyi istedikleri gibi temsil et • ııt; . Muallimlerin talebelere bel· 

tikten sonra muallim onlara hata- !ettikleri ilk esu ıudur: 
)arını bire birer anlatır, nasıl oyna• "Arzu edilen tesir ve intibaı el· 
nılması icap ettiğini söyler. de etmeğe çahtınrz, fakat hunu ne 

SahI!_e bun.l. göre tekrar ettiri • vaııta ile yaptığınızı belli etmeyi_.• 
. ' / lir. naz .. ,, 
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Haklkf vesikaları taanlf eden ve birbirine baihyan 

Kadri CEMiL 
Her laaldu ••lıafaadar Tefrika: 4Sl 1 

Ge~en kıaımların hullaaaı 
Mütarakeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde Ye aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mUtemadiytn çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir gtupun içlerine aldık
ları Ilhatnl ismindeki gen~ Glatada 
Arlyan hanına tercilman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma NUshetle aralarında bir se
vi§me uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhetc Şahin 
kehyatun kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış

mıştı. 

Bu adam uzun bir müdavemcttcn 
sonra, Şahin ile anlaşnuya çalışmış; 

fakat ,K!hyanın arkadaştan tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalışıyordu. · 

itte, Ahırkapıdan, silah kaçırıl
lacajına dair verdiii bir haberin 
doğru çıkmamaıı, kendiıini bu va· 
ziytte dü9ürmüttü. Pantikyan, ta· 
ıavvur edilecek derecede asabileş· 
mitti. Adeta, konuıurken bağırı· 

yordu. Kapıda duran bir baıka a • 
dam, ekseriya açık duran oda ka· 
pııını dııa.rıya aürültii sızmasın di
ye örtnaek mecburiyetinde kalmış
tı. 

Pantiky•n: 
- Bunun aon olmasını iıterim. 

Bir daha ayni tekilde bir rapor 
verecek olursan, gideceğin yer, di· 
vanı harptir. Senin asılsız haber· 
lerin için, t•hrin muhtelif yerlerin 
de zaten miktarları az olan adam· 
lartmızı meıgul edemeyiz. ı,te bu 
kadar ... Şimdi çık ve git .. 

.... ,. ~·~L~ ~enle, fakat daha 
halaız ve acınacak bir tavırla u· 

zaklaıtı; kapıdan çıkıp gittikten 
sonra içeriye bir ba9ka adam gel
di. Bu, ötekinden daha genç, daha 
açık göze benziyordu. 

- Sizi rahatsız etmezsem, iki 
üç satır konuımak istiyorum. 

Pantikyan, bu yeni gelen ada • 
mın yüzünü görmemi, olmakla be· 
raber, ıeıinden ta~ımıfh. Batını 
çevirmeden: 

. - Buyurun Feridun Bey, dedi .. 
Rıca ederim .. , 

Sonra: 

- Beni, bu kerata çok aıabi· 
leıtirdi. diye ilave etti. Bizi aptal 
yerine koyup, aslı esası olmıyan 
haberleri birer matahmıt gibi sür
meğe çalııır. 

Feridun Bey: 
- Dikkatli dananmalı .. Bu a • 

damlar kendi menfaatleri için in· 
sanı çok fena şeylere sürükliye· 
bilecek yaratıh,tadırlar. Benim de 
garibime gitti, size mi bu oyunu 
oynamak istiyor. Bari bir baıkaıı· 
na olsa, neyse.. Belki aldanabilir .. 

Feridun Bey, bununla Pantik· 
yan Efendinin gurur damarlarını 
okşuyordu. Sandalyelerden birine 
oturdu. Pantikyanın nasılsa ikram 
ettiği sigaralardan birini tutuftur
du. 

- Yeni haberler var Pantikyan 
Efendi diye söze ba,ladı. Şahin 
Kahya kurtuldu. Kaçakçılıkla hiç 
bir alakaıı olmadığı anlatıldı. 

Bununla beraber bu adamı hiz 
metimize alsak fena olmaz. Çünkü 
İstanbul limanının kurdu gibi bir 
§eydir. Onun gözünden hiç bir §ey 
kaçmaz. Kendisinin ağzım yokla· 
dım. Muvafakat eder aöründü. 
Bilmem ıiz ne dersiniz. 

- Ben evveli, bu adamın Ana· 
dolu ile kat'i tekilde alakadar ol • 
madığma inanmak isterim. Ancak 
bundan sonradır ki, hizmetinden 
istifadeyi dü§ünürüm. 

-Sizi temin ederim ki, kat'. 
iyyen Anadolu ile alaka11 olmıyan 
biridir. Hizmete ba,laraa ıizin de 
gözünüzden bu kaçmıyacaktır. O. 
nun hakiki vaziyetini anlamak için 
çok zaman kaybetmiyeceksiniz .. 

- Hele bir. dütünelim. 
- Büyük bir kıymet kazana• 

cağımıza, bize çok faydası doku• 
nacaiına eminolunuz. Şahin Kah • 
yanın bütün aleyhinde ıöylenen -
leri, kendisini mevkii dolayısile çe 
kemiyenler uydurmu!lardır. Hepsi 
tezvirden ibarettir. 

- Dün Şahin imzaıile, hiç ta· 
nımadığım birinden bir rapor al • 
dım. Bunda, Çefme meydanında 
bir otel müsteciriyle, bir batkaıı· 
nın Anadolu ile alakadar olduk
larını; silah kaçırdıklarını ve hat· 
ta yarın akıam da bir miktar ıilih 
kaçırılacağını haber veriyor. Aca· 
ha bu Şahin kim olıa gerek 1? 

- Kat'i bir şey MSyliyemem. 
Belki de Kahya.dır. 

- Siz kendisine istihbara bat· 
lamasını bildirdiniz mi? 

- Hayır. Fakat bildiklerini ıi· 
ze yazarsa, fay dalı olacağını söy• 
lem ittim. 

- Y azııını tanır mısın? 

Aık, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUelllfi : ( va • no ) 

Q~en kıaımlaran hulasası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Rıtldin Yunan diplumatJarm
dan Erci Bthzadise kartı beslediği 
mötbit kini, silah fabrikaları mümes
•ili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhsin, Erciyi öldürmeyince, iki ar· 
kadı§ını -gazeteci Gal ile komiteci 
Gospodini- bir kBşeye çekiyor. On
larla konu§uyor. Muhsinin adamları 
muhuereyi dinlemek için çare bulu
yorlar. Erciyi çeteciler öldürecek, fa
kat, emareler, Muhain öldürdü tibi 
cltqriJecek., M ubain, dtifünce içinde 
bahçede cuiyor. Çocuktan seviyor. 

A...un -ace sene •eçmeıine rai
men, Fen"lıanın fikri sabitini henüz: ha· 
braımdan ıilememi:ıti ... Silmek ıöyle 

dursun, bu aık, onun romantik kariha
sında işte hala bu Jiddetle yanıyordu. 

Çok mebzul, fakat manaıı iyice 
dütünillüne, Mvdayı fok mükemıMl i
fade eden bir §arkı vardırı 

"Her neye baksam, / 
"Her ,eyi görsem, 
"Her yanda sensin!. 
Muhsin Raşit te, hali, fter neye 

baksa, her neyi cörae, her yanda Feri
ha idil 

Kimbilir, sinirlerin o derece cergin 
bulunduğu milli mücadele senelerinde, 
bu ı•nç kızın, böyle feei ıurett• .ttin
yaclan ka7bolQYWifi. ihtimal, Muhıi
nin üzerinde hu nıiitedclet teairi ltırak
mı§ h. 

Duyguları, zaman zaman, taham
mül edilmez: bir hal alıyordu. Anıızın, 

HABER - Ak9a~m~P~o~•=t~•~•=·~~~~====--=========-==r 
Tarihi Tefrika: 27 

21 9'is•n ,.84 ~ 
as nıun 1va4 

o Karadeniz Korsanları O 
Ge~en kıaımlaran hulaaa•ı 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali babcı 
iki memleket arasında kad!n ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibabf. Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. BüyUdüğil zaman lıstanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmıya uğra§ırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere lstanbuldan Tif· 
lise gclmi§tir. Rüstem Fatmayı kaçır· 
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Ali babayı bir çok memur ve 
jandarmanın muhafaza ve neza· 
reti altında yola çıkardılar .. 

* * * 
Rüıtem Bey o gündenberi Kı· 

rım otelinin semtine utramıyor

du. Tifliste ortalık mayna oluncı· 
ya kadar kalacaktı.. Bu milddet 
2arfında anaıının akrabHını ve 
menıup olduiu aileyi bulmakta 
ıecikmedi. 

Rüıtem bu aile erk&nından nü· 
fuzlu bir adamla tanıtmıfh. Sü
leyman Bekirof Tifliıin etrafın· 
dan ve tanınmıt zenıinlerdendi .. 
Ayni zamanda Ruslar nezdinde 
de nüfuzu vardı .. Valiye her de· 
diğini yaptırabilirdi. 

Süleyman Bekirof, Rüıtemin 
dlllDlflUQDll .. UUIQUUllllllUUUlUUtlUllllUWQtllfllıtbiHl•UlllmtfltntıllltlllRlllUMttntlU 

- Hayır. Pek yazıaı yoktur. Ya· 
zılarını bir bafkasına yazdırır. 

- Faydalı olacağına bu kadar 
kanisiniz demek .. 
·- Muhakkak .. Onun kadar İs· 

tanbul limanınm sirc:li çıktısını bi
len yoktur, diyebilirim. Bizim için 
büyük bir kazanç olacağına ka -
niim. 

- Burıaya kaçakçılık yapan 
o değil miymit?. Bir insan hak· 
kında böyle kat'iyyete yakın de· 
lillerle ihbarda bulunulduju tim
diye kadar görülmemi9ti, Böyle ol 
duiu halde suçunun tebeyyün e • 
dememesi insanı azıcık dü,Undü
rür . 

- Muıtafa Paıa divanı harbini 
benim kadar siz de billniniz. Bu· 
radan insan kolay kolay kurtula· 
maz velev ki ıuçıuz olıun. 

-Evet .. 
- Şimdi kararıma 1 Bu adamı 

alalım mı? .. 
- Hele bir dütüneyim ve ko • 

nu9ayım .. Size haber veririm. 
(0.fflllı nr) 

b r tep ı aıMı 71t ne apı '41: 
Oduına çıkmak ... 
Ferihanın reımine bakmak ... 
Gflya, fotoırafın yüzündeki ifade 

deiitec:ekti de, Muhıin Raıide, timdi· 
ki febefeıinin haklı oldulunu bildire· 
cekti. Feriha, linnı hal ile ı 

"- Bis öteki dünyadakiler, milli 
mücadele ıehitleri, ıiz arkada kalanla· 
nmwn bizi mahvedenlerle, öldü~n

lenle doıt olmanıaa mantıki ve tabii hu· 
l117orua 1 .. ,, diyecekti. 

Geçirdii{ elemli ıünler, Muhsin 
Raıitte, böyle marazi haı .. ıiyet uyan· 
dmnııtı. 

Binanın mermer merclinnlertni ~ık 
tı. Deminki alt lola7a ıirdi. Gene de
minki mertfiyenJer ... Koridor .... 

Kendini oclaımda ve maaaıının ba· 
tıntla lluldu. Her tey, bıralchtı fiW. 
yerli yerindeydi ... 

ııf önce, iki mukatlcleı "'imden, 
birinciıini eline aldı ... Ferihanın yü
zünde, umduğu ifadeyi aradıysa da, 
hayır ... Oyle bir mana okuyamadı ... 

Kendi kendipe: 
"- Deliriyor muyunı?.. diye cfl

ıündü. Fotoırafın tekli deiitir ..U? ... 
Sinirlerim öyle bOzuk ki, cidden, iıti
rahata ihtiyacını var... Tevfik Rüıtü 

Müellifi: ishak FERDi 

1 
anaıının ilayııi idi. Rüstemin 1 hükümi:lardır. Münasebatı doıta • 
anası Tiflisten küçükken çıkmı!· neye birdenbire nihayet verilir"'. 
tı .. Bekrof, Rüstemi görünce uzun Türk tebaalarının takip ve be~ 
yıllardan beri görmediği yeğenini de tevkif edilmesi beklenebilir• 
hatırlamıı ve Rüsteme çok iltifat Bir an ev~I bize ıelirae11iz, bel 
etmi,ti. seni ve katını böyle bir tazyikte' 

Rüstem bir gün Bc-kirofla görü· kurtarırım! 
şiirken mühim bir meseleden ha- Rüıtem söz verdi. 
berdar olmuttu. Ve Bekirofun yanından ayrılds-

Konuıuyorlardı: 
- Evli misin, Rüstem?· 
- Evet, Dayı! 
- Karını niçin bize getirme· 

din .. Otelde mi oturuyorsunuz? 
- Gelidiğimiz gün sizi bulama· 

mıttım., Bir doıtumun evine miıa· 
fir indik. Bir gün karımla beraber 
ailenizi ziyarete geleceğiz! .. 

- Bize temelli ıe&melisiniz ... 
Böyle akrabalık olmaz. Annen he· 
nim yeienimdir .. Küçükken elim
de büyümüttür. Seni yabancıların 
yanında bırakeımayız. 

s ·u himaye Rüstem için çok 
kıymetliydi. Rüstem, Fatmayı ka· 
rıaı ıibi Bekirofun evine getirirse, 
tehikeyi büsbütün ıavu§turmuı o· 
alacaktı. Delikanlının yalnız bir 
enditeıi vardı: Bekirofun evin bü 
yük ve kalabalıktı. Orada Fatma· 
yı tanıyanlar olursa, ne yapacak· 
tı? 

Rüıtem bunun çaresini de bul· 
du .. Bekirofa: 

- Karım çok sinirlidir .. Kimse 
ile görüşmek istemez. inzivadan 
hoşla~ır .. Bilmem ki, sizi rahat· 
aız etmez miyiz? 

Dedi. Bekirof safiyetle cevap 
vermi,ti: · 

- Bizim evdekiler de yılda oir 
defa dıtarıya ç1karlar. Haremde 
kendisine bir oda veririz.. Orada 
istediii ıibi oturur .. Kimsenin yü· 
zünü görmez. 

Rüstem sevindi: 
- O halde kendisini çabuk ik· 

na edebilirim. 
Ve arkasından ilave etti: 
- Ne yapayım, dayı? ! Karıını 

bütün sinirlerine, bütiln huysuz· 
luklarına rağmen seviyorum ve her 
kesten kıskanıyorum .. Çünkü ka· 
rım çok ıüzel bir kadındır: 

Çıkarken Bekirof aeelendi: 
- Sakın ıecikmt, Rüıtem ! 

ÇünkU, ortalık çok karıtıktır .. Ya
rın Türkiye ile Ruıya arasındaki 
doıtluğun nihayet bulmatı ihtima· 
li vardır. Çar bir pire için yorganı 
yakacak kadar asabi ve deli bir 

ey, doğru ı Y e ... en, artı , fffe i 
gündüzlü u1umadan çahpcak deYNyi 
geçirdim ... ,, 

F otografı, yerine koydu. 
Fakat, hu 1efer, mukade1 "'imler

den ikincisine, yani, meurl111na ıiaü 
ilişti • 

Bu, masanın ÜHrindı eluruyotdu. 
Muhsin Rafit. ... amı eline ala9'k -yerde, eğildi • , • 
Bir kere tlaha mlıb. 
Kitabedeki )'Ul:JI okudu t 
"intikamımı unutma,, 
Her sefer ol41uiu ıibi, bu defa da, 

müthit iht.r, onu •aratı. 
itte o ••nada. yıbi ltir muciae ol

du. 
Demin Tevfik RüıUi Be7ln kentli •· 

tiyle Muhıinin Y•laaaına iliıtlrditi ro
zet, ıenç •dam •tildlii aaman. her u
sıl ... ma .. nın Ü••rlne 411lıüffl'tli, 

Sulh mefhumunu ifade eden bu mi
nimini palm dalı, mezar fotoğrafının 
pek manidar bir :yerini kapadı: 

"ma,, harflerini ... 
Böylelikle, "intikanumı unutma,, 

IÖzü, "intlbmntu unut" oldu ... 
Muci-, Mulııin Raıldl, son~ .. 

tesiri altmcla .. ll'akmııtı. 
Bir dakik-, ıözlerine inanmak11zın, 

bakb. 

ı 

-24-
- Ben Ti fi iste daha fazla kalf' 

mam, Rüıtem ! içimde bir k~ 
var: Mihaloviçin adamları isi"' 
bulacaklar zannediyorum. cuo1' 
geçtikçe- içimdeki korku büyüff' 
Buradan kaçalım. Rüstem! 

- Korkma, F atmacıiım ! fi 
rada bizi ıeytanlar hile bul ..... 
lar. Yollar kapandı.. Batuma 1 
miye imkan yok. Ben buradan il 
ha emin bir yer buldum .. Söı 
dim .. Hazırlanalım .. OraY.a C 
bütün memurları gelıe aeni llıu1' 
mazlar, Fatma! 

Rüıtem dayıımm çok nii 
bir adam olduiunu, kendi 
görüterek bu ite birlikte kar' 
verdiğini söyledi. 

Fatma oturduğu evden a~ 
mak istemiyordu.. Rüstem ,.Jt 
liıini bin mütkülitla ikna e-c:I~ 
ertesi sabah Bekirofun evine r 
diler. 

Fatma yüzünü kaim bir P'f. 
ile kapamııtı. Arabanın içiJ' 
Rüstemle konu9muyordu. Ar•'tl 
cı, ge-nç kızın ne yüzünü aödl' 
ne .ıle ıesini ititmiıti.. tıli 

='O gün BekiroTun !\'1~ TP' 

tiler. 
Fatma kendisine ayrılan odlf' 

çekilmitti. ..ıl 
Böylece- geçirdikleri ı~ 

sayarak yolların açılmasını bll"" 
yorlardı. ı 

• • 
' . 

-25-
. Ali babayı Petersburga ~ 

dıkleri zaman caddelerde biıJ I 

ce seyirci toplanmıf .. Herke-• 
babayı görmek için aaraya d 
birbirini çiğnercesine kotufU 
.du. 

Çar Birinci Nikola, Ali ba 
şahaen ıörmek iıtemitti. Eti 
saraya ıötürdükleri zaman, 
saray erklnı Çarın yanında 
nuyordu. 

••man ar a, mane• J 
ha11a batıl itilıı:atlara inanan İll 
dan deiUdi. F •kat, sinirleri ~ 

tu. Bu te.adüfü, hatiften ,.....ıt 
itaret Mndı. ~ 

Palmı, parmafı ile, 11kı ..... 
tırdı. . .1 

ltn11iyle, olduiu yerde ıa.ı....
di. 
Niıanl111nın mesanndalci ydlt 

çok vuıh olarak, taltan tat.ana _. 
na ifade ediyordu. ~ 

Elleri titriyerek, hunu, ele~ 
tuya koy.lu. ~ 

Çok müteha11iı olarak, adeta fP;j 
dan bir yük atmıı ıiW, eda le.,., 
dıpn ,ı1m. ~ 
''- Bilh .. ıa, fototraflardall ~ 

ret beklediiim bir urau ye o~ 
celerle buraya ıelmem üaeriai9 

n.i.n .~luıu dikkate pyandırl .. .M'~ 
ş~nuyordu.- Demek ki, hayatt• pi'./ 
böyle fevkaladelikler varnut .. • • J1! 
ka F erihanın ruhu kendi man•~ 
yakamdan bu palmı kopardı. 9" 
lerin ilzerlne dütUrdü.,, • ~ 

Dimafıncla hu flmı.I ~ 
nıia, farlmıa nrmadan atd' 
lnmiı. Bah~eye ~ılmuı ... 

Kolundan bir el tuttu. ı 

(Deya!DI -



Pirinç özü 
Patates özü 
Njşasta özü 

1 
Arpa özü 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf 
,\1ercimek 
rmik 

Çavdar 

.. .. ozu .. .. oztt .. .. ozu .. .. ozu 

Beyoğ:unda Yenişehirde 72 No. 
lu dükkanda mukim iken halen 
ikametgahla11 meçhul bulunan 
Ekaterina, Olga, Tereani hanım -
larla İstefanos ve Haralambos E -
fendilerc: 

lıtanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

• 

Bilmecede kazananlar 
Şükrü. 56 - Büyiilı Millet Mecliıi 
..atç111 H. Tahıin. 57 - Beyoilu 
44 Oncü ille me&ı:tep ımıf 1 den 299 Nu· 
rettin. 68 - htannl: Etyemez Be
yazrdrcedit Mühriban hatun aokak nu

. mafl 17 tlt Meliha. 80 - Kapalı gar-
!' lıilıtakıilitlNltı numara 201 Ahmet. 

nel. 126 - Bostancı ilk mektep sınıf 
4 ten 132 Naime. 127 - lnJiiuırlar u· 
mum müdürlüjii t11belinde ruam Ha 
lit. 128 - Kadıköy liıeıinden 749 
Mehmet ilhan. 129 - Vefa liseıi 11-

nıf B 4 ten 486 Kemal. 139 - Cum· 
liUriyet orta meiıtep ırn'i/ 1 de" 158 Na 
lticle. 131 - Aynnsatay dejirmerün
de 1aicı Barın adalr A. Rıza • Efen
di ve haannhir . 

Okuyucularımla 

Unbrını çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve ıevdiklerini bık
hrmıyarak değittire değiıtire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 

olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tom

bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 

nir, İıhsl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taş adalata, gra· 

nit vUcude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 

"e iradeye malik olurlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 

MAHALLESi ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
le · ı · rın ezzetıne payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden ıa· 

Dimitri Kilidis Efe.ndinin 15 -
12-920 tarihli senede müıtenit 
zimmetinizde alacalı olan üç bin 
dört yüz ıekıen liranın maa faiz 
ve mesarifi ve ücreti vekalet haciz 
yolu ile Y,aptrğı takipte alacaklı 
mumaileyhe izafeten dairemize 
müracaat eden veli:il avukat K. 
L:ıakaridiı Efendi tarafından ta -
lep edilmit ve berveçhi talep olbap 
taki maddei kınuniyeye mu•a· 
fık tanzim ve berayi tebliğ tarafı· 
nrza gönderilen ödeme emri zahrı· 
na mübaıir atrafından verilen 
metruhat gerek zabıta marifetiyle 
yapıl:ın tahkikata nazaran ikamet• 
gahı hazıramzın meçhuliyeti anla· 
tılmıt olmasına mebni tebl.ijat 
muamelesinin bir ay hakkı itiraz 
tensibi suretiyle ili.nen teblijine 
karar verilmiı olduğundan tarihi 
ilandan itibnen ve müddeti mez· 
kur zarfında 934 - 456 doıya 
numaraıiyle icranın tehirine dair 
ıifahi veya tahriri olarak bir iti -
>·azalı kanuniye ıerdetmediiinlz 
veya müddeabih borcunuz eda et• 
tİKİnize ve gene bu müddet 
zarfında mal beyanında bulunma· 
dığınız takdirde mezkur müdde • 
tin l1itan11nr müteakip cebri icra 
ıurt>Hyle muamelei li.zimeye te • 
veasül olunacağı malumunuz ol ~ 
mak ve bu huıuıhki ödeme emri· 
nin tarafınıza tebliii makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilanen 
tebliğ kılındı • 

61 - N .. Ui Alfimade. 62 -
Anüra: Onteltid fitiiiiita 138 a. Etift 
!mel. 83 - Fatih Hayelti eaclden 
numara 1 - 83 te M. 5üim. 14 -
Yeni postahane tevü meanııru Hafit. 
numara 9 Meltuıe. 86 - Ety..._ 
66 - Şehremini ıizliee eTlita •• 
Şeyhültıarem ıoku nöHienı 54 te 
Şe•ket. 87 - Karadeniz Erelliıi a
vulıı:at ltaet ley ki:u Mefüa. 68 -
Garatanray lılüböntle Danyal Arif. 
69 - Karaıümrilite Mualla Selahat
tin. 7ö - Kaıliiipaıa 21 inci iUr mek· 
tepte il Raftan. 71 - Pendik ınr;nci 
lllıı: melı:tep 11nlf 3 ten 149 Şakir Te
llt. 72 - Oımanl;ey Dnat oilu ıo
lııak Hacı Dimitriyadiı apaı tman nu
mara 1 de 5evim. 73 - Oımanliey 
Dnut otlu ıablı Haer Dinütnyaaiı 
a~n nüfiiti'a 2 Giilffren. 7.C -
Çen,.lkly hallı ea•,._i o11fftcak ıo
kak numara 12 V•iil. 11- VaW .,._ 
ralar milililtiyeti tiitlMl........,aa Hik
met Bey oflu T•ncer. 11 - Geclilt
a;aıa Mt1ruıt1an iİlı melitelMnden 224 
Haçik. tt - Kuihlıapı Bezeitan mek· 
teati tfirdüncü ıınıftin 267 Gartiiı. 78 
- Yani lmır nak1iye anharmda ko-

Şair Haflllet sokü numara l 7 de 
Milin Bey - Bir bilmece katata kon
m.11 için hUn-lılr yapıyoruz. Şimdilik 
Mlmece hallerini itter1eniz af&irela Te 
idarede Behram Bey~, isterseniz yu
ltanda tahrir heyetine verebilirıiniz. 
Her halele lrolaylrk çaresi düıünülecill
tir. 

Fatih Altay rrialıallesi Müezzin so· 
kak numara 17 de Ahmet Cemal Be
ye - Hediyeleri ilinmdan bir ay ıon
ra11na lradar İlter ve alır11ilız. Bir ay
dan ıonra müracaat eclereeniz adresi. 
mıı:in lıfıiıil11nma11 Teaİre müılriilitı lüir
!••mdli kalinır n liiellb de Temteiıte 
•ü~liik ohir. Ne bdar enen ınil'acaat 
edetaüiz o ita~• iyidir. 

Uhilröy orta mektep ıon tınıf ta
leheıinden 3U Kemal Beye - Halieo 
rin 195 niiıhalılr cildini meıni cilt ,,ı •. 
ralr 400 lruruıa yapılır. Eier mulcav .. 
cift o1urta daha ucuzi yaphral»iliraİ· 
iiİz. 

krnınız. 

HASAN Mıc\RKASINA DIKKA T. 

Yerli mah 

GiSLAVED 
DUnyanın en sa§lam 

Tenis 
ve yazlık 
ayakkapları 

l932. 
Muhte
rem müş 
terileri• 
mizin na 
zarı dik· 
katine: 

Bazı dUkklnlarda 

"GiSLAVED,, 
yerine bafka adi marka 
veriyorlar. Aldanmamaları 

için 

"GiSLAVED,, 
markasına dıklcat 

etmeleri rica olunur. 

Dr. lhaan Sa mi 

Gonokok aşısı 
tıelsoğukluğu ve lhtilltlarına kartı 
pek tesirli n tne aşıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. ıs•-

DOKTOR 

Nışanyan 

ÇAPA ·,MARKA 
Hastalarını hergüıı akşama kadar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli yınında 
.\fektep sokik 35 'u lı muayeneha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

Sahlep 
!i :: ..... "!.-::::::::::::=ıma:ıase11m111t:n:ııı1! 

H Diş Tabibi H 
:: :: 

Ba~a:atı il Halit Galip ~ 
yeni. ıı· Münib v~ lstanb~l üniversite- ~~ 

ambalajlar :: lerındeo dıplomah il 
d h·ı· d ~E rcpcbaşı: N'ecip ap 3 Birinci kat No. 2:ı 

a 1 ın e ~~ [:'.fajcstlk lokantası üstünde] il 
her yerde H Her§Un 10 • 20 ye kadar 1 

5 :: ........................................................ :.!. 
Kuruştur 

iBEQ 

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

HABER 
,.l\ kşam Postası 

1 darehanesi: ISTANBUL AN
KARA CADDESi 

'1'rl&'rat Adresi: ISTA:'.ll'BUL B.UEk 
Telefon Yazı: 288'72 idare: t41'70 

r-- ' 
ABO"E ŞERAiTi 

1 3 6 1.2 aylık 
TUrkl~c: 90 260 480 870 Krı. 
P.:rnebtı 180 3'75 ıoo ıtto 

iLAN TARIFl!SI 
'l'lcıırct lünlarının utm 12,60 
Heıml llAnlar 10 kunı~tur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Ne§riyat müdürü M. Gayur 

Bruııldıfı Y'rı (V.\KIT) Mat1"1atı 
~ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • • • 

tniıyoncu Mihrnet. 79 - Kaıımpafa 
tlenb tMtHitı tijii tiialdnittleriiit!en 
M. Emtft. 80 - htimhl 85 inci illi 
mektep •lhif -i ten .fM Othait. 81 -
Balat 88 inci ilk matep nliif 3 ten 
200 8a•ri. 82.:... Siftlatya Saacaktar 
Hayrettin ineliıi ıoblı ... ....,.. 21 ete 
Ali Münir. 83 - Effiiftiftii ViJde lu
raathaneai aahiW Aptallih ~TUfun 
müda.imleri Mıhtt1et Şefik •e Aptu1-
Jah. 84 - letiltta; Kılı, Ali asariye 
cadıleai çtnar telüalr lttiliUU'a ıs te .\li· 
etti. il - fitlwM lraraHhıı a.ctt.ı .. 
tin mahillııl mltiii• re..n .-.. ..... 
mara 10 ila NU•ln Hatri. 88 - inhi
sarlar tütiltt fahriltaaı ihracat harma
nında Şiklr Faik. 87 - Deniz kıdem· 
li 7iiahitılannün B•rhanettin Bey 
kısı fa•an. li - ralih, Dıhiaaii; A· 
nanaı toliak aumara IO • AhiMt f.lam 
dl. 89 - A.-ıya: Orta melta.p ıınıf 
2 !UM A ilan 34 Htiüyht Tellt. 90 -
Amiıya: Yeıiltrtntlt mekteWnde ıuuf 

Sultanahmet 3 üncü sulh mali· 
kemeaini:len : 

Erıas ve Has on Efendilerin Be
tildatta 1hlaınur caildeainde Şair 
Nedim ıokljında 104 numaraJı 
e•de mukim Namık Efendi •ley• 
hine ikame ettiji l o& Jir• elüalr 
da•aıında müiiiail.,.IN ,aad•riJen 
Ye iade aluMft ela•• atsuhiline 
••rilen metn1hah naJlaran me:ı
.lr6J. hane,ı tekederek bir semti 
meçhule gittiği anlaşılmış o~du· 

ğundan mahkemece kendisine Ha· 
nen tebliğat yapılmasına karar 
•erilmittir. Namık Efendinin 
muhakeme tünü o1an 3 8=-134 
tarihine müıadlf perıemhe ıunu 
ıa:ıt 10,30 da mahkemeye ıelmesl 
Yeya mueaddak Yeklletnameli bir 
•ekil ıöndermesi tebliğ makamı• 
Da kaim olmak üzere ilin olunur. 

(2~) 

1 L A N 
929- 930 den senelerinde 

Niğde orta mektebinden almış ol
duğum laıdiknamemi zayi etti.m • 
Yeniıini çıkaracajımthn e1ldıi· 
nin hükmü olmadığını ilin ede· 
rim. 

Adres: 
Niğdeoin Balhasan maha11c

sinden Necip oğu1laı1ndan Salih 
Efendi oğlu Faik. 

Dre Hafız Cemal 
Dahili haıtahldar m '-ıteha11111 
Cuma ve paurdan t.ılıa ıünlerde 

S ten 56 Mihmut, 91 - Uılrüdar s;. 
nanpafA eaahane •allak numara 26 da 
Elirem. 91 =- S•rıre~ t.&hçe ıoltalt nu
mara 10 da Şahzer. 93 - Fatih Altay 
mahalleıi müezzin Bilal ıokak numara 
12 de Ahtnet Cemal. 9ıt - Uleli Şiir 
Haımet ıokak numara 17 de Mumin. 
95 - karaaüttıtük Karahaı eaddeai 
numara 101 de iterber Şiiltru Kat•· 
96 - 10 uncu ilk mektep aritrf B 3 ten 
Samiye Aptullah. 97 - Sofulaı: yeıil 
tekke numara 64 Emel Ahmet. 98 -
Oeltiib .. i orta nk!lstep A 2 den 980 
Fuat. 99 - Takiltn yenikafe numara 
32 M. GümüH·erden. 100 - Beıi&.
taı 15 inei ilk melateji 2 • 2 den 47 S.. 
ha Zelıi. ıoi - JİuınlNI lıiı• H ... i,.. 
den 53 s.miha hmail. 102 - latan• 
lhtl 13 lintıü ilk Mektep tıtuf 3 tea 402 
Aetlia. lOJ - lıtiklil U..-i numara 2 
hmail. 104 - Vefa liıeai B 4 ten 810 
Sebahattin. lOS - Gedikpaşa ermeni 
ilk mektep talebesinden 162 Onnlk. 
106 - Beyoğlu: telefon ıirltetinde Ali 
ŞUkrli. 107 - !ürk liJaeıi ıon ıımf ta
lebeıinden 306 N. 108 - Beyoğlu 
Sent Polteri ltııı: mektebi sınıf 4 len 
Nüzhet lltrahim. 109 - Galatasaray 
liaeıi 11nrf 4 ten 1028 Adnan. 110 -
htanltt.ıl kız ortadan M. Ergun. 111 
- Gedilq;a,a Se~lyan ilk mektel»i 135 
Vahan. 112 - inkılap liteıi 8 4 ten 
72.C Ennr. 113 - Iatiklil lieeıİncMn 
150 lamail Hakkı, 114 - lstadbul or
ta mektep B 3 ten 649 Nüaret. 115 -
lzmir: Suluhan numara 22 • 11 Ha1an 
Ali. 116 - Şehremini tUrbe tokalc 
llUliüll'a 2 Zôi. J J 7 - Gelenbe•f Ot'• 

ta llMlctep A 3 t• 437 ltetat. l 18 -
latanllul ........ liteıi & i 41an Sati a •. 
kir. 119 ._ Beıilrtat ilk mektep 11nıf 

öğleden ıonra saat 21 den 6 ya kadar 
lıtanl»ulda Divanyolunda ( 118) nu
maralı hususi kaltineıinde haıtalanm 

kabul eder. Muayenehanede telefon nu· 
mara11: 22398 

6 dan 67 Refik Ziya. 120 - Vefa li
seai B 4 ten 615 Adnan Kemal. 121 -
34 üncll ilk mektep trnıf 9 ten ~38 Me
llhat. 122 - Şehremini ıaray rney • 
elanı caddeıi numara 2A cı. lahzat Şi
naıi. 123 - Kaınnıt•ta Mhriye mat
baaıın41a tranıpert Mehmet. 124 -
Vefa liıeainden 105 Mustafa Salih. 
125 - Boltacı ilk mektepten 139 Er· 

ff ::.-:mmmm:uumm:::mmmımı:::m: 
H . DOKTOR 

P Kemal Osman 
~ 
l . 

Bevliye MUtebaHilı 
K•r•klf•Pola~acı fır1nı 

ser••• no. 34 . 
i Hergün 14- 20 ~~ 
~ Telefon: 41235 ji 
: ::::::::::::m:ı:m:::m:::m::a:::::mı::ın:um H 

nu:-=-=o~::t=:=b.::bİ======== 
:s 
:ı .. .. 

f 
ı : 
r 
d 

Kıdıkay: Alhyol atzıaclaki 
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KURUŞ 

"Karadeniz 

nıaan Çartamba 1934 

Korsanları,, tefrikamızın tarihi resimlerinden 
Bu tarihi tefrikamızı takip etmek için daha vakıt kaybetmiş sayılmazsınız. B'!ş tarafındaki 
hiillısagı okumanız tefrikanın bundan sonraki kısımlarını takip etmige kafidır. 

Galatasaray ve Istanbul liseleri spor 
;ı 1Büqük merasimle yapılan müsaba-1 

kalar çok lıeqecanlı ve samimi oldu 

bayramı 

Kıymetlı epor mUtehassı· 
aımız Vildan Atlr Bey 
Galatasaray ve lıtanbul liıe

leri, dün çok güzel ve ıamimi 
bir ıpor bayramı yaptılar .. 

Memleketimizin en yükıek iki 
irfan ocağının, dünkü bayramı, 
hakikaten kendilerine yakıtacak 
kadar güzel ve nezih oldu .• 

Gerek atletizm müsabakala
nnda, gerekse 3 futbol takımının 
maçlannda, iki liae talebeleti en 
h~raretli bir rakiple kartılaıtılar .. 

• 

F°"ik'"it b; büyük rakabet, iki tara- atletizm müsabakalarında alınan yundan sonra iki taraf ta 2 - 2 
fı da samimiyetten bir an ayır- neticeler tudur: ye berabere kaldılar. 
madıiını hatti. takdirle gördük.. 100 metre: ikinci takımlar arasındaki ma· 

Dünkü müsabakaların netice Birinci: Kaya (lst.) ikinci Ci- çı 2 - O Galatasaray kazandı •• 
ve havadislerini vermeden evvel, hat (G. S.) Son olarak birinci takımlara· 
batta iki mektep müdürü ile bu 400 Metre: raıında yapılan maç, birinci kü-
müsabakaları hazırlıyan kıymetli Birinci: Naim (lst.) ikinci Ze· me maçlarımızın bir çoiunda gü-
ıpor mütaha11111mız Galata- k' (G S) zelve b••ta kadar fev ı . . . -s n sonuna -
ıaray lisesi muavinlerinden Vil- 1500 Metre: kalade heyecanlı oldu. 
dan Aşir Beyi ve iki mektebin Birinci: Cemal ( G. S.) ikinci Birinci devreyi 2 - 1 bitiren 
beden terbiyesi muallimleri ilhan kaya (lst.). Galatasaray ikinci devrede bir gol 
Beyle lbrahim Hakkı Beyleri teb- 200 Metre: yiyerek 2 - 2 beraber vaziyete 
rik etmek hakikaten bir haktinas- Birinci: Sadık (G. S.), ikinci düttü. Sonra tekrar açılarak çok 200 metre ko9ulurkell 
lık olacaktır. Kaya (lıt.). güzel bir oyunla 2 gol daha yap. Müsabakalardan sonra, t·aw'Jl-

Saat tam 13 te, iki tarafa men- 4 X 100 bayrak yarıtı: tı. Ve bu mühim maçı 4 - 2 ka - mükafat emaımda Vildan 
ıup müsabık ve izciler, tehir ban- Birinci Galatasaray takımı (A- zandı. Bey rür bir sesle, söylediği 
dosunun ittirakile, bayrak mera- fif, HalUk, Rifat, Sadık) Fakat Oyunda iki taraf ta çok canla kunda, iki taraf ıporcularmı 
simi, biraz aonra da güzel bir ge- bir favul yaptıjından hükmen batla oynadı. Galataauay ekseri· aelimladı. Ve hayırlı temul 
çit remıi yapıldı. Şehir bandoıu • mağlup.. yetle büyük bir hakimiyet göster- her aene tekrar edileceiini vad 
nun çaldığı istiklal Martına, bü- 100 X 200 X 400 X 800 Bal - diği halde, bilhassa açıklarla in- ti .• 
tün talebeler hep bir ajızdan re- kan bayrak yarıtı: kitaf eden hücumlarda, yaratılan Bundan sonra GalataaaraJ fi 
fakat ettiler .. Ve merasim böylece Birinci büyük bir farkla Gala· bir çok fırsatlar kaçırdı. Fakat lıtanbul liıeleri izcilerile, spareı' 
nihayetlenmit oldu. taaaray takımı (Mualla, Ceınaı, buna rağmen bütün oyunda de - lan kol kola girerek alkıtlar ~ 

Maçlarm arasında, ve hafta- Sadık, Ferruh). vam eden hakimiyeti sayesinde ıında stadyumdan çıktılar, ltp""'., 
yimlerde iki mektep atl~tleri tara- Üçüncü takımlar arasında Ya· maçı muvaffakıyetle bitirdi. lal caddesinden geçerek Gat-• 
fından, muvaffakıyetle yapılan pdan futbol maçında güzel bir o- * • ,. saray lisesine gittiler. 


