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Son söz Istanbul şChir 
meclisine kaldı 

Dhalıili1Je vekiliEsnaf Bankası işinin 
e emmiqetle tetkik edilerek cezri 

tedbirler alınacağını te, min etti 
b DiinJ{ .. ·k· 
oatı.k u 1 ınci tab'ımızda Esnaf 1 J 
~Ufi;sı rezaleti h:ıkkında Mazhar j 
tire k Bey tarafından veri '.en tak· ı 
"' arşı Dahiliye V k'l' ş··kr ·· '\\}'a ~ • e ı ı u u 
~~har "Yı~ . verd~ği .. izahatı ve 
~~ Mufıt Beyın sozlerini o· 

Jı .cuiarımız:ı vermiştik 
1 ıcın · 
~l\d\J."cı tab'ımızı almıyanlar bu-
lld. &unu nazarı dikkate alarak 

lgll'rı 
~tıtll rz telgrafı aynen neşredi . 

~. 

·~h~kunrnasmdan anlaşıbcağı 
~le~·e Dahiliye Vekaleti İstanbul 
da, t •Ye meclisini kısa bir zaman-

~a.~:la~a~ak ve ~eclis Esnaf 
iti~ 81 ışı hakkınaa belediye re· Denizli meb'usu Mazhar 
1• tthidd' B · ... · · b MUtit Bey ı q• ın eyın verecegı ız:ı a .. ı 

~~~leyecektir. Böylece efkarı u- l kuvvetinin bu mese!eye karşı gös
\'Ur 

1
:te mesele hakkında tenev • 1 terdiği büyük hassasiyeti memnu

l)ıU~~d:cek ve bu mali rezaletin niyetle kaydediyoruz. Meselenin 
~e hıpleri anlaşılacaktır. tavazzuhundan sonra böyle çirkin 

rek İcra kuvvetinin gerek tşeri 1 hadiselerin tekerrürlerine meydan 

~ --

~tar Ihsan Sait Efendiyi 
ha dızı için vurdu 

~~tıç Hclcere ihsanın musallat olması 
1 adam arasında kavga çıkmasına 

~ butı 
sebep olmuştu 

l,s Rece saat 
~ "'ta.ddelerin -
I' (' lt'fı 
'ta. 1 Hafız 
~ S . caddesin -
~· ıtıt . 
~'1~İtı. a ... tsnıinde 
·-~ R•rca ya-
~ı._·lltaaile t ' 
tıJ...~'ltll h ne l · 

~ İr kavga 
ı\ullr. 

lı~, ~a.llind 
~ ll.'ıı~ e yap-

lla~ tahkika • 
llıı. 8.ti\.. , 

'l •eh ·• vak a • 
eb" 

r· 

t. . f:'il.t'L 
1 §Udur: 

'l~ lı1 " 
'i . 'l'e" ' Hoca 
Q tlltattı. ttı.ahalle -
' 3? •<>kağın -
~"de li numaralı 
ıte l ilce . b· 6 r ısrnin· 
~~ ~ı~ l'h~larında 
'l'd etn. 1ı e\'1 li §•resi 

~ el'ahe anım ile • 
. ~r r oturur. Sait Ef., zevcesi, baldızı Hlcer hanım 
til\. ıteıi S . . 

'il ~e aıt Efendi isminde bı· duldan sonra dı•an çıkacaklan es· 
~ ~Ce 'd• d ~ 

e~ıq %.da.?l '~. ır. na a ~hsan gene orada da belirmiş, 
~v t!Jt at ır hafta evvel Hacer kızcagıza taarruz etmiş ihsanın bu 
ı,: d()tıe~kak için sokağa çıkmış, küstahlığına sabredemiyen Hace· 

1tı..l en e · · · d · bla d ~ "''ll ...., nıştesının arka aş· rın a sı yer en bir taş almış ve 
ı~ lL ı atar lh ·ı k l lh t l-f ll&a.l\ san ı e arşı aş· sana a acağı sırada oradakiler 

~\t ltter l~e:rıç kıza sataşmış. tarafından kavga örtbas edilmiş· 
~&. t lıı.t h" ds~nı tekdir ederek kov- tir. 
t S !)·· a •sen· lk' . d f k v Q~" "ijtı Re . ın arasından bir mcı e a olara taarruza ug· 
t. "t-i\ çtıkt H ı 1 "İtd ltıı ~ . en sonra 23 Nisan rıyan acer eve ge ir ge mez me· 
't\tt-;\'ale ~~~ı I:acer, hemşiresi seleyi eniştesi Saide anlatmı§, Sa .. 
)~ t' lltıltl\ l ı~te Fatih İdman itle bir iki saat sonra sokağa çrka-

lt~it! ertıp ettiği mü~amere- rak ihsanı aramış, bulmuş ve ken· 
tr \'e or d · yıfad ) a a epeyce otur· < Devamı 7 ncı aa • 

bır:ıkmıyacak cezri tedbirler alı

nacağı muhakkaktır. 

Meclisteki müzakere hakkında 
aldığımız telgraf şudur: 

Ankara, 26 (Hususi) - B. M. M. 
bugün saat 15 te açıldı. Malum oldu
ğu veçhile Mazhar Müfit Beyin Esnaf 
Bankası rezaleti hakkında verdiği tak
rire Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
cevap verecekti. Meclis açılır açılmaz 
Mazhar Müfit Beyin takriri mevzuu 

Bahsoldu ve takrir üçü çeyrek geçe 
okundu. Mazhar Müfit Bey Dahiliye 
Vekili tarafından izahat verildikten 

sonra söyliyeceğini bildirdiğinden Şükrü 
Kaya Bey kürsüye gelerek ~bankanm 

kuruluşunun tarihini hikaye ederek ni· 
zamnamede tadilat yapıldığım ve sair 
ticari ve mali muamelatta bulunmak 
kaydinin ilave edilmiş olduğunu söy
ledi. Dahiliye Vekili üç gün evvel ban 
kanın feshinin mevzuu bahsolduğunu, 
nihayet Şehir meclisinin geçen yıl 
tahkik karan vermesi üzerine bir he-
yet teşkil olunarak vazifeye davet o
lunduğunu; fakat, ya heyetin geç da
vet olunduğu, yahut htıet kendisini 
vazifedar addetmediği için raporun bi· 
raz geç geldiğini bildirdi. 

(Devaınx 7 nci sayıfada) 

Yeni vali 
Muhiddin B.izahat ver .. 
dikten · sonra Fazlı B.in 

gelmesi muhtemeldir 
Ankara, 27 (Hususi) - lstan· 

bul şehir meclisi Dahiliye vekile • 
tinin daveti üzerine bir kaç güne 
kadar fevkalade bir toplantı yapa• 
caktır. Bu toplantıda vali ve be
lediye reisi Muhiddin Bey Esnaf 
bankası hakkında izahat vereck • 
tir. 

İstanbul valiliğine ıbaşka bir za
tın tayin edileceği kuvvetle söyle
niyor. Şehir meclisinde yapıla • 
cak münakaşaların valinin değiş· 
mesi etrafmda müessir olacağı 
da şayidir. Muhiddin Beyin değiş· 
tirilmesine lüzum hasıl olduğu 
takdirde İstanbul valiliğine birin• 
ci umumi müfettişlik baş müşavİ· 
ri Fazlı Bey getirilecektir. 

Esnaf Bankasına borçlu olanlar 
arasında vali Muhiddin Beyin de 
bulunduğu söyleniyor. Dahiliye 
Vekaletine verilen bir raporda 
yalnız altı lbin liralık bir senette 
Muhiddin Beyin imzası bulundu· 
ğu, bu paranın belediye namına 
müflis Süt şirketine sermaye ola• 
rak ve~ildiği tevsikan yazılıyor • 

Altı bin liralık senette Muhid· 
din beyden başka belediyenin o 
zaman sıhhat işleri müdürü !hulu • 
nan Neş' et Osman beyle şimdiki 
belediye baytar müdürünün de im
zalan bulunduğu anlaşılıyor. Mu· 
hiddin Beyin bankaya ayrıca· do· 
kuz bin liralık bir kefaleti olduğu 
•öyleniyor • 

Gazeteciler uydurmazlar 
vazifelerini ifa ederler 

Ticaret müdürü Muhsin beyin 
"tasni,, 

Millet 
iddiasını Dahiliye vekili 
meclisinde tenkit etti 

Ankara, 26 (Hususi) - Dahi· 
liye vekili Şükrü Kaya Bey bugün 

i • 
Esnaf bankaaı meselesı hakkında 
Büyük Millet Meclisinde izahat 
verirken İstanbul mmt:ıkası tica· 
ret müdürü Muhsin Beyin bu me
sele üzerindeki gazete neşriyatı
nın "Taaniat,, dan ibaret bu
lunduğu yollu sözlerini gene gaze
telerde okuduğunu söylemiş, bu 
sözleri tenkit ederek meselenin 
gösterilen ehemmiyete layık bu· 
lunduğuna işaret etmiştir. 

HABER - Dahiliye Vekili Şük· 
rü Kaya Beyin haklı tenkitlerini 
memnuniyetle iıaret ediyoruz. Mat 
buat, hakimiyetin millette oldu
ğu memleketlerde teşrii, icral ve 
adli kuvvetleri tenvir ile mükellef 
tir. Ve devlet nizamında dördüncü 
kuvvet, İrJat kuvveti vazifesini gÖ· 

rür. Onları, verdikleri havadisi 
"tasni,, etmekle itham ile bir ma
kam sahibini salahiyetini suiisti· 
mal ile itham araamda hiç bir fark 
yoktur. 

Türk matbuatı, değil "tasni,, e
den; hatta "yanlış neşriyatta bu-

Ticaret mUdürU Muhsin Bey 

lunmamak kaygusu ile duyduklan· 
nm büyük bir kısmını yazmıyan 
vicdanlı yazıcılar tarafından,,idare 
olunmaktadır. Bunu İstanbul tica
ret müdürlüğünde dokuz seneden· 
beri bulunan Muhsin Beyin henüz 
öğrenememiş olmuı hakikaten te• 
esaüfe değer. 

Halk Cümhuriyeti devrinde eski 
devirlerden kalma zihniyeti biraz 
bıraksak fena olmaz değil mi? 

Gosp. Girginof Bulgar 
Türklerine emrediyor 

"Pasaport yok; izinsiz geçenler olursa 
aile ve· malları hakkında devlet tara
fından tedabir ittihaz edilecek,, 
Bulgariatanda çıkan Rehber ga· I gayri hiristiyan halkın hürriyeti 

zetesinde Bulgar Dahiliye Nazırı mezhebiyesine riayet ve onu muha

Gospodin Girginof tarafından ya- faza etınek için memudara emir 
pılmış bir tamim okuduk. T ami· vermekte ise de tamimin nakletti· 

nıin ifadesinde garabet bir tarafa, ğimiz kısmındaki ifade tarzı çok 
medlulü de nahoş akisler vücude düşündürecek mahiyettedir. Hic

getirecek mahiyettedir. Tamimde ret eden Bulgar Müslümanları e)
ezcümle deniliyor ki: 

bette Bulgariatanda duramıyacak 
"Bulgar Müslümanların gerek 

doğduklan mahallerden ve gerek-

se muvakkat veyahut daimi suret
te ikamet ettikleri diğer mahaller· 

den hicret ebnelerinin durdurul· 

nıasını emrediyorum. 

bir derecede tazyik görüyorlar ki 
hicret ediyorlar. Hiç kimse durup 

• 
dururken evini, tarlasını hiç paha· 

sına satarak doğduğu topraktan 

ayrılmaz. Eğer komitelerin müte· 

madi iz'açlan olmamış olsa, Bul· 
Bulgar Müslümanlara hicret kas gar Türkleri refah ve huzur göre· 

tile her suretle pasaport verilmesi-
ni menediyorum. 

Hududu ruhsatsız geçmiş olan 
Bulgar Müslümanlardan iki ay 

zarfında yurtlarına avdet ettikleri 
takdirde cezalandırılmıyacaklar 

ve haklarında takibat yapılmıya
caktır. 

Bu emir tarihinden sonra kaçan· 
ların ve yukarıki iki ay müsaade 
içerisinde avdet etmiyenlerin aile 
ve mallan hakkında devlet tara
fından lazım gelen tedbir ittihaz 

olunacaktır.,, 

Filhakika Gospodin Girginof 
tamimin bqında Bulgaristandaki 

bilseler hiç birisi muhaceretin e• 

lemli güçlüklerine kendini atmaz . 

Mösyö Girginof'un muhaceret e
decek Bulgar Türklerine pasaport 
verdirmemesi ve kaçanların aile 
ve mallarını tehdit etmesi değil 
Türklere karşı yapılan itisaflarm 

önüne geçmesi daha doğnı olurdu. 
O vakit kendisi de görürdü ki mu

haceret için ne kadar kolaylık gös
terilse hiç bir Türk Bulgar baba 

yurdundan aynlımyor. Bulgar di· 
rijanlann menfi tedbirlerle muvaf· 

fak olamıya.caklannı daha anlıya• 
mamış olduklarını bu "tamim,, de 
gösteriY,or. 
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M. Muşanof yaptığı seyahat hal<kın<la T ekirdağında domuz 
mühim beyanatta bulundu · avcılığı rağbet görüyor 

Romaya olan 
sahada çıkan 

ziyareti, iki memleket arasında iktısadi 
müşkülleri halledebilmek için miş 

Roma, 27 (A.A) - Bulgar ba§· ı tisadi sahada çıkan mütkülleri hal 
vekili M. Mu§anof Budapeıteye letmeğe matuf olduğunu beyan ey
hareketinden evvel İtalyan matbu- lemiştir. 

atına verdiği beyanatta, Londra ve iki memleket arasında bir kaç 
Pariıe Bulgar istikrazı hamillerile sene evvel mes'ut bir inkipfa doğ
müzakere için ve Berline de Bul- ru yürümekte olan ticaret geçense 
garistan ile Almanya arasındaki ne mühim bir durgunluk göıtermit 
ticari ve iktisadi münaıebet hak- tir ve bu sene de böyledir. Bul

kında görü9mek için gittiğini söy- garistanda bu hususta mevcut en • 
ledikten ıonra Romayı ziyaretinin gelleri izale için hüsnü niyet mev· 
bilha11a iki memleket arasında ik-

Amerikalı 
tayyareci kadın 

Fransız Hariciye 
Nazırı Prag'da 

Ankara, 27 (Huıuıi) - Ameri- Prag, 26 (A.A.) - Vilaon 11 • 
kalı Miıiı Mor kendine ait tayya- taıyonu Franaız ve Çekoslovak 
re ile dün tehrimize gelmittir. bayraklariyle donatılmıttır. 
Kendisine bet Amerikalı kadın ile M. Bartunun treni saat 9 da 
bir ln~liz ve bir : ~alyan Kruyesi I vasi~ ol~~t!ur. Kend~ıini M .. ~e
ve üç Holandalı pilot refakat et- neı ıle hukUmet erkanı ve dıger 
mektedir. yüksek zevat kar9ılamıfbr. 

Amerikalı milyoner arkadaşla- İstasyon salonunda Takdim 
rile bu ıeyahate Roterdamdan baı- merasimi yapıldıktan ıonra M. 
lryarak fskenderiye, Germenşah, Bartu ve beraberindeki binlerce 
T ebriz ve Halepte inip bir müddet kitinin alkıtları arasında istasyon 
istirahatten sonra buraya g.elmiş - dan çıkmıtlardır. 
lerdir. Buradan lstanbula gidecek- Saat 11 de M. Bartu M. Beneı 
ler, Atina ve Napoliye kadar de- ile ilk mülakatını yapmıştır. 
vam edecek olan bu hava ıeyaha- Reiıicümhur M. Mazarik, ken-

·•n t\wl~ ~w-. ~apoliden vapura bi- diaini 12,15 te kabul etmittir. 
neceklerdir. 

Ankara, 27 (Hususi) - Kibrit Yeminli mürakıplar 
Lazım bir kontrol 

Ankara, 27 (Huıusi) - Mev· şirketi tarafından kibrit kutuları· 

duatı koruma kanununun 19 uncu na konulan kibritlerin nokıaniye

maddeıi mucibince hükumet, iki tinden dolayı yükselen tiki.yetleri 
yeminli bankalar mürakıbı tayin I inhisarlar Vekaleti nazarı dikkate 
etmek üzeredir. Bu mürakıplar ye- alarak tahkikat yapmaaı için hü-
minlerini icra Vekilleri Heyeti hu
zurunda yapacaklardır. 

M. Tardiyö Prağda 
Prag, 27 {A.A) - M. Benes, M. 

Bartu, terefine verdiği akşam ziya· 
f etinde irat ettiği nutukta, Praga 
yapbğı ilk resmi ziyaretten dolayı 
Fransız hariciye nazırına teıekkür 
etmit ve Çekoılovakyanm kendisi
ne kal'fı samimi ve dostane teşriki 
mesaisini hiç bir zaman eksik et • 
mediği Fransa hakkında Çekoslo· 
vak millet ve devletinin değipnez 
ve derin hislerini hatırlatmıştır. 

Çekoılovaky,. hiç bir vakit ne 
F ranıamn hegemonyasını duymuş 
ne de bir metbuiyet hlssetmiştir. 

Çekoılovakyada, Fransa gibi, Mil
letler Cemiyetine sarsılmaz bir su • 
rette bailıdır. Fakat hürriyet ve 
emniyetini en ıon kuvvetile müda
faa edecektir. fl'ansız dostluğu ve 
ittifakı yapıcıdır. 

M. Ben~. Orta Avrupa mesele
leri hakkında bir anlatmanın bil
~ llH& lüzumuna kanidir. Bu nok
ta.i nazar teatisi bütün beynelmilel 
mMeleler hakkında Fransız-Çe· 
koılov'".k)•a görüt ,.e arzulaundaki 
İftiraki bir kere daha giistcı mjştir. 

A -vrupa işleri için 
Vatingt~m. 27 (A.A) - M. Nor 

man Davi, bugün M. Hul ve M. Fi· 
lipı ile Avrupa vaziyeti hakkında 
görütmüttür, M. Norman Davis si
lahıızlanma meselesi hakkında 
yükıek memurlarla görüımek için 
bir milddet Vaşingtonda kalacağı
nı söylemittir. 

' 

kfımet komiserine emir vermittir. 

M. Yevtiç'in mülakatı 
Belgrat, 26 (A.A) - Dün Kra· 

lın riyasetinde toplanan kabine ha· 
riciye nazırı M. Y evtiçin Ankara 
seyahati hakkında verdiği izahatı 
derin bir alaka ile dinlemit ve laa· 
vip etmittir. M. Yevtiç, Bulgar hü· 
kumetinin daveti üzerine yakında 
Sofyaya da gideceğini söylemek· 
tedir. 

Yun ani standa yangın 
Atina, 27 (Huıuıi) - Dahiliye 

Vekaletine gelen acele itaretli tel
graflara göre Kalbata vilayetinin 
Misina şehrinde evvelki gece müt
hiş bir yangının çıktığım bildirmek 
tedirler. 

Yangmdan bütün tehir, harap 
olmak olmak tehlikesine düflllÜf• 
tür, Maddi zararlar çoktur, Ziraat 
Bankasının anbarlannda mevcut 
milyonlarca mal telef olmu§tur. 

moskovada konser 
Moskova, 27 (A.A) - Zeki ve 

Ekrem Zeki Beyler bugün Mosko • 
vadan Türkiyeye hareket etmittir. 
Batta sefir Hüseyin Ragıp Bey ol· 
duğu halde bütün Türk sefareti er· 
kanı, hariciye komiserliği erkanı 

ve Sovyet artistleri mümessilleri is 
tasyonda Zeki ve Ekrem Beyleri u· 
ğurlamıtlardır. 

Sovyet Rusyanm harici memle
ketlerle hara münaaebatı cemiyeti 
"Voks,, Türk musiki,inularma 
Sovyet bestekarlarının eserlerin
den mürekkep ve müelliflerinin 
imzasını muhtevi bir kolle1nir.onu 
hediye etmittir. 

cuttur ve M. Muıanof, M. Muaolini 
ile görü9tüklerine nazaran ltalya
da da ayni hüsnü niyetin mevcut 
olduğuna kanidir. 

Bulgar Batvekili, Tuna memle
ketlerinin kalkınması hakkındaki 

son İtalyan muhtırasından bahse· 
derek, bu muhtıradaki fikirlerin 
çok ziyade dikkate layık ve çünkü 
ameli neticelere müteveccih olduk· 
!arını ıöylemittir. 

Kars meb'usunun 
mühim bir takriri 

·Ankara, 27 {Hususi) - Kara 
vilayeti ile Beyazıt ve Erzurum vi
layetlerinin bazı kısımlarında mül
teci ve muhacir iskanı hakkında 
Karı meb'usu Öıner Kamil Bey ta 
rafından meclise bir teklifte bulu
nulmuıtur. Teklifin esaslarını §Un· 
lar teıkil ediyor: 

Kara vilayeti ile Beyazıt vili.ye· 
tinin Iğdır, Tuzluca, Erzurum vi· 
layetinin Olti, Çoruh vilayetinin 
Artvin, Savıak ve Buçka kazaları 
ve Kemalpap. nahiyesi halkından 
iken hakkı hiyarlarmı Sovyet Rus· 
ya ve federasyonı.uıa ginniı devlet· 
lerden yana kullanıp gitmiş olan 
Ruıya tebaasından kalma ve dev· 
let malı arazi ve evler Rusya ve 
federasyonuna dahil devletler top
raklarından ve diğer mahallerden 
muhacir ve mülteci olarak geJrn:~ 

ve yerli ahaliden olup bqka yer! ... r· 
de yerlettirilmit olanlara ve hiç 
veya kafi derecede toprağı olını· 

yan yerlilere ve bu yerler halkın
dan olup istilalar dolayısile yangın 
görmüt kimıelere parasız temlik 
ve Üzerlerine tapu kaydi yapılarak 
iskan edilir. Tapu harcı, pul ve di
ğer resimler alınmaz. 

SİYASE~. 
Hitler ve işsizler 

Bundan bir sene evvel Almanyada 
tam altı milyon ipü: vardı. Son neş
rolunan statiatiklere nazaran, bu adet 
iki buçuk, Uç milyon derecesine in
miştir, yani yarıdan fazla azalmıştır. 

!§sizlerin bir kısmı, 7000 kilometre 
uzunluğunda otomobil yolları yapmak 
için, bir kısmı eskiyen binaları tamir 
için, bir kısmı; bataklıkları kurutmak 

· ve ormanları ıslah etmek için çalış

maktadırlar. 
En büyük kısım, bataklıkları ku

turma faaliyetine hasrediyor: Yüzde 
48 ••• 

Hitler. dünyanın en mühim mese
lelerinden biri olan işsizliği azaltrnış 

olmasını, fevkalade büyük bir muvaf
fakiyet sayıyor. Naziler, bununla öğü
nüyorlar. Diyorlar ki: 

- Almanra, bataklıklarının kuru
tulmasından, ormanlarının ıslah edil
mesinden, yeni yollarının yapılmasın
dan belki bugün hemen fayda göremi
yecektir. Fakat istikbalde bundan el
de edeceği istifadeler, saymakla tü
kenmiyecek derecede büyük olacaktır. 

Muarızlar ise, şimdi usul üzere iş
sizlerin çalıştırılmasını akıntıya kürek 
çekmek ~evinden lüzumsuz, manasız; 
bir i§ sayıyorlar. Bun~n memleket ik
tisadıyatına fayda t~~-ın etmekten u
zak olduğunu ileri suruy?rlar. 

Maamafih bu i~te, flıtlerciler, mu. 
haklı ..... . 

arızlarına nisbetle gorunuyor. 

Şimdiye kadar on yaban domuzu 
vurulmuş birçokları da yaralanarak 

kaçmışlardır 
Tekirdağ, 20 (Huıuıi) - lnecik ve 

Barbaros nahiyeleri Tekirdağ merke
zinilı ormanlık mıntakalan dahilinde 
en fazla yabani domuzların barınması
na ve çoğalmasına müsait olan muhit
lerdir. Her yaz mevsiminde domuzlar 
köylülerimizin muhtelif mahsulabna 
çok zarar yapmaktadırlar. Bilhassa 
mahsulatın hnrman zamanlarındaki gün 
lerini bin turlü meıguliyetlerle geçi
ren köylü ve rençperlerimiz geceleri de 
tarlalarını beklemek mecburiyetinde
dirler. Bu bekçilik mecburiyetini mey-
dana getiren muzır mahluklann itlafı 

için avcılanmız faaliyete geçmiılerdir. 
Bu mücadelelerde barut ve fişek inhi
sarının husuıi surette hazırlattığı kur
§Unlu fişekler kullanılarak isabetli a
h§lar temin edildiğinden bu fiıekler av 
cılımmız tarafından çok beğenilmiştir. 

Mücadele eınaıında sürülerle do
muzlara teaadüf 'edilmiı, hazan ıiddet
li hücumlarla domuzlar üzerine (20 

Hafik kazasında 
ümran faaliyeti 
Sıvas, (Hususi) - Bu mektu· 

bumla Haber karilerine Sıvasın 
Hafik kazasından bahsedeceğim. 

Hafik Sıvaa - Erzurum yolu ü
zerinde Sıvasa 36 kilometre mesa
fede 70 yıllık bir tarihi olan 
bir kaza merkezidir. 

Düz bir ova üzerinde Kızıl Ir
mak hemen yakınından geçer. Ka· 
zanın üç nahiyesi vardır. Celalli, 
Mamoga, lyille, mesahası 3444 
metre murabbaıdır. Nüfusu 32 
bin ise de af kanunundan sonra 

- 30) kurıun birden ahlmıştır. : 
esnada kıymetli bir av köpeği de 
muzlar tarafından parçalanmıştır. !~ 
cik, Barbaros nahiyeleri köylüleP';. 
iştirnkile yapılan mücadelede (10) 
muz vurulmu§, bir çoktan da yarat.ır 
mıştır. Muzır hayvanlann itlaf•. rıı; 
cadclesinde avcılarımızın gösterdik! 
gnyret zikre §ayandır. 

(63) azadan müteşekkil bulu~ 
avcılar klübü Halkevi spor şube~ 
iltihak ettiğinden daha büyük f...
yetler göstenniye baılamıılardır. 

Tekirdağ1nda bayra111 
Tekirdağ, 20 (Hususi) - ŞebriJılİ1 

Himayeietfal cemiyeti 23 Nisanda .,.r 
lıyacak olan çocuk haftasına ait ' 

betli kararlar venniştir. ' 
Çocuk haf tasının son gün\i olall 

Nisan Pazar günü (Anneler bayr~ 
olarak kabul edilmiştir. Himay~eıu' 
cemiyeti senelik kongresini bugün 
kevinde nktedccektir . 

Aydında 23 NisB~ 
Aydın, 22 (Huıuıi) - Aydın tl,ı

ke~ idare heyeti evveliıi akıam fi~ 
yeıetfal cemiyeti, mektep müdür ~ 
baı muallimleriyle beraber topla~~ 
23 Nisan bayramı programını yıaplP"' 
]ardır. 

Proğrama göre öğleden evvel ııı; 
tepliler ıtehir içinde tezahürat yap•' / 
lar ve Halkevi önünde taplaıur'iLı 
'IÖyliyeceklerdir ve talebelere J-lallP 
hediyeleri dağıtılacaktır. 

Oğleden ıonra Gazi Hazretleri~ 
fırka ve Halkevine armağan buyurd~ 
lan fotogrnfilerinin §ercf yerle~ 
konma merasimi yapılacak, akşal11 ~ 
ser verilecek ve Çoban piyesi t 
olunacaktır. " 

bu yekunun 40 bini geçeceği kuv- Gündüz fırka ve belediye meyd" 
vetle muhtemeldir. Celalli ve Ma- na konulacak Halk kürsülerinde :;, 
moga nahiyeleri ziraatle uğra§· beler nutuk söyliyecekler, ıiirler 
makta, iyikle ise birkısmı zi- Yacaklardır. 

raat bir kısmı hayvancılıkla me!" Ni1anın 26· ıncı perıembe a~ 
guldür, Hafi kin 168 köyü vardır, Gazipaıa mektebi talebeleri H ",_11 

H 
... salonunda bir müsamere vcreceY,1 

alk ziraatle ugraıır. Bir kısmı ı,,., mektep baı muallimi çocuk hak.,ı 
da küçük esnafı teıkil eder. Halk hır Konferans verecektir. 
çok çalıtkandrr. Kaza merkezin• Halkevi hafta içinde bir gün 
de bir otel, iki kahve, bir fırın mayı kiralıyacak ve çocuklanınıı' 
on bet kad3r dükkan vardır. dava sincına gösterilecektir. 

Kazanın çalı§kan hukukçu genç J 
bir kaymakamı vardır: Celal Bey. Akhisarda ha o 
Kazaya ilk geldiği gündenberi kh' ~;/ 

A ısar, 22 (Hususi) - 23 · ~ 
kaza itleriyle canla, ba9la metıul · d ile"':. da Akhısar a büyük bir balo verı ( 
olmakta, harap bir halde bulu- tir. Balo için hummalı bir faafü'el 
nan bu tirin yurdu da imar etmek ze çarpmaktadır, Balo tertip h19 V 
için çah9maktadır. 70 yıllık bir baıta kaymakam Cavit Bey olın•" ~ 
mazisi olan bu kazanın içilecek re orta mektep muallimi Ihsan,.!% 
suyu yoktur.. Bunu gören kayma· ka11 muhasebecisi Ziya, Maarif ,1 

· k h ru Rahm_f_, bat muallim Saim, ..Jil 
kam bey kazaya ıu getırme alla k "' mektep tur çe muallimi Şöhret, e"ıl 
Irmak ıuyu içmekten kurt:ırmak kı Milli mektebi muailimlerindefl ,ı 
için belediye bütçesine müracaat naz Hanun ve Beyler muntaza111'rı 
ediyor. Belediye bütçesi 1400 lira ]anarak çalıımaktadırlar. ..~ 

gibi cüzi bir yekun tuttuğundan Gazi mektebinde de aynca 111". ~ 
bununla su getirmek mümkün 0 - reler tertip edilecek ve Hi01a,.... )ıi' 
Jamıyor. En nihayet suya aarfe· menfaatine Tayyare sinemaııııdl r' 
dilmek üzere dört bin liralık bir müsamere verilecektir. 23 Ni~ ~ 

d.. . 1°•_4 . uz ~~1ema çocuklara bedava ~·. 
eşya pıyangosu yapmak için müsa· Iecek, belediye ve Himayeietfal ·ııl 
ade alınıyor, biletlP.ri satılıg"' a çı· t' t f d obl ye ı ara ın an çocuklar otol11 
l<arıyor. gezdirilecektir. 

Konulan eşyalar hepsi yerli ına- .. 11 •111JR1ım•11nmıı ıımnnıuıı111tt1ıııımıımıııaııı "' ""'""" .,ei~ 
lından ve bilhi\ssa köylüye elve- yapmak için Sıvas belediye··ref 
rişli şeylerden intihap edilmiştir. , Hikmet Beyle mühendis S&J ti~ 
Mesela tarla, sapan, pulluk ilah Beyler buraya geldiler. Sil>"' 
gibi şeyler.. tif projeleri tesbit edilıni§tit• 

b' 
Piyango 30 nisanda Hafik bele· Suyum 31 ağustos zafer ,, 

diyesinde noter huzurunch çekile- 1 mı günü akıtılmasına ba!1"
11 

cektir. Biletler çok büyük bir ve o gün büyük şenlikler 
ragbet görmüttür. Su keıfiyatmı Ci\ktır. 
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~enim ..... . 
-.....-.. flOtllŞUIH : 

Japon;a;a - -
dampingi 

b 
.. ~aıılıı okumayın: Japonyanm 
utun d" &Önd un~aya ucuz ucuz mal 

h ernıeaınden, piyualan kırıp 
t:Z~ca. keınıeıinden bahsetmek iı· 
.. ınıyorwn. Bilakis, akıini yazaca· 
trın: Japonyaya damping! 

J" Hem ele, bu, nereden olacak bi· 
.:;;.nıuıunuz? Türkiyeden! ... Bit
d ı, da.haıı da var: lıtanbul· 
an! ... 
Ne nı· .. d .... ? B ı gon erecegız .... 

t I undan bir ay evel kadar gaze· 
e erde k Ş o umutsunuzdur: Uzak 
ark memleketi bizden genç kör· 

Pek d' . ' ' e ıler ıatiyormu& z 'S ••• 

h 
&ıınetmem ki, dünyanın her

ln · b' 

HABER -

Müfettişlerce yapılan takas s~Üstima
line ait tahkikat bitirildi 

3 ay s~ren tahkikat neticesinde iki buçuk milyon 
lıralık suiistimal yapıldığı tesbit edilmiştir 

Takas ıuiiıtim:ıline ait alaka· 
dar vekaletler müfettişlerince ya
pılan tahkikat hemen ikmal edil .. 
mi§ gibidir. Şimdiye kadar ya
pılan tahltikat suiistimalin tahmin
den daha fazla olduğu meydana 
çıkmı!lır. 

iaminde bir Suriyeli ile bir Rum 
komiıyoncunun hudut haricine 
çıktıkları ve hala dönmedikleri de 
alakadar makaml:ıra bildiri1mi!tİ. 
Suiiıtimalin cereyanında baıhca 
orman tezkerelerinin kullanıldığı 

anlatdmıttır. le I• ır yerinde, lstanbuldaki 
le •dar kedi olıun. Eskiden de bir =-===-~:"'.""':""===-=-=="===== 
~ro daha yazmıttım: Sultan Ha- Bir tüccarı tehdit 

nııt zamanında ve meırutiyetin ilk 

Suiiatimalin iki buçuk milyona 
baliğ olduğu anlattlmaktadır. Ko· 
misyon raporunu Ankaraya gön· 
dermittir. Tahkikatı üç ay ıür· 
müştür. Müfettitler heyeti, işe 

İb3.§layınca, takas beyannamelerini 
ticaret odasından ve vilayetten i .. 
tiyerek üzerinde tetkikata batla • 
mış1 bu tetkik suiistimalin naııl ol· 
duğunu meydana çıkarmıtbr. An· 
la§ıldığına göre beyannamelerde 
miktar yükseltilerek ve kıymetleri 
fazla gösterilerek suiistimal yapıl• 
mııtır. En fazla suiistimal ke-

Çocuk haftası neş
eli geçiyor •erıelerinde, tehrimiz, köpeklerile edenler 

llle!hurdu. Hayvanatın içtimai ha
Y1.tını tetkik etmek iatiyen alimler, 
buraya gelirler; köpklerin nasıl 
~Ua.teret kurduklarını öğrenirler
dı, Cemil Pata yirmi sene evvel 
~ 1 

ıçareleri Hayırıız Adaya ıürdü. 

O vakit bu vakittir, köpeklerle mü 
~ele, bütün belediyelerimizin iti· 
Yatları araıına girdi. Arada ıırada 
0 kuyoruz: 
l Sokaklara zehirli lokmalar atı
IYorınut. Bir köpek kuyruğu geti

rene bilmem ne kadar mükafat 
\'e ·1· rı ıyormut vesaire, vesaire ... 
l .latanbulu timdi gezenler, kedi
~rın eski köpek yerini tuttuğunu 

&örürler. Hele mübarekler Mart· 
~n sonra bir arlı§ arttı ki,' medet 
h ilah... Kümeyle dolatıyorlar; 
\ er çöp tenekeai batında yirmi o • 
\lz tane! ... Damlarda, dıvarlarda 
"ksofon çalıp duruyorlar ... 
. Sıcaklar, daha şimdiden bütün 

!•ddetile bqladı. Kuduz hastalığı 
~~zın olurmuı derler. Maazallah, 

1 
ır salgın batlıyacak oluraa1 kedi· 

d~i~ ~~nu nasıl telakki edeceğini 
tunun ... Haydi ağaca tırman:ı· 

"1ıyan köpeklere karşı kapıları ka· 
~&inak kabildir. Fakat hiç bir hail 

l'lırnıyan kedilerden nasıl kendi· 
"1iıi koruyabileceği:ı:? .. 

Vali Muhittin Bey, değişnıez!'e 
hll&, değişine yeni belediye reisine 
.,~lırlatalım: Japonyaya mı dam· 

1111 Yapacak, ne yapacaksa yap
•ın, lıtanbulu fU kaplan cüceıi 
ltıahlukattan kurtarsın ! 

(Vl·"O) 

Kiralar ucuzlayor 
llleli apartımanlarındaki dai

re~rin kiraları yüzde 20-30 de· 
reCeıinde indirilecektir. Ap:utı • 
~ard:ı üç ıenedenberi bot da· 
•re ı, l t ulunmaıı buna ıebep o mut -
~. 

Ticaret kongresi 
1 

lica.ret odaları kongresi dün 
a0

'fl içtima.mı yaparak dağılmıştır. 

•
. ~ toplantıda lktıaat Vekaletine 
OQde ·1 k ~ rı ecek rapor o unmut ve 

le "1t1rada toplanacak umumi 
orıgr .,_ .. 

eye murahhas seçıuıuı§tır. 

1 Ziyafet 
fir· '5~nbulda bulunan İngiliz ıe· 

ı ır P . 1 . 
liı l· erıı 1...oren terefine ngı· 

1 ıca.ret d b' .. v t ı' o aıı tarafından ır og• 
'hf~t·ı v ·1 . . erı mıttır. 

30 N~uleli lisesinde 
'-lcerı ;~an .P•zarteıi günü Kuleli 
llleb 

1 
ııeaı ıon ımıfını bitiren 

e art f )ı \'c ., ara mdan bir ayrılıkça· 
'- rıu~cekt. 
1'1l}t ır. Pazar günü de 
lehe•epe askeri lisesini bitiren ta· 

.er deb' 
rttelct d' ır müsamere ve çay v&o 

er ır. 

Dün İstanbul birinci ceza 
mahkemesinde çok ıayanı dikkat 
bir muhakemenin rüyetine başlan· 
mıttır. Maznun mevkiine getirilen 
Ramazan, Muaa ve Aptullah is· 
minde üç şahıs Balıkpazarının ma· 
ruf tüccarlarından Keseryan Efen
di iıminde birinden tehdit etmek 
suretile para istemekten suçludur
lar. Mektup aynen şöyledir: 

"Şimdi hapishaneden çıktım. 
Sen bana 600 lira gönder. Gönder
mezsen kendi hayatına sebep o -
lacaksın. Hükumete haber verir
sen sen dü~ün. 600 lirayı zarfa ko· 
yup kendi U!ağına ver ve fU adre
se gönder, üç günde cevap isterim. 
Benim ismim Şehremininde Rama
zanın kahvesinde Musadır.,, 

Ramazanla Musanın mevkufen 
Aptullahın da gayri mevkuf olarak 
muhakemeleri cereyan ediyordu. 
Serbest olar.ak muhakemesine ha· 
kılan Aptullah mektubu yazmak
tan suçludur. 

Dünkü muhakemede emniyet 
müdürlüğü birinci şube taharri 
memurlarından üçünün şahadeti 

dinlendi. Bunlar Ramazanın kah· 
vehaneıi karşıaında cürmü meşhut 
tertibatı aldıklarını, Keseryan e
fendinin çırağı Mayik tarafından 
mektubun kahveye getirilerek Mu
ıaya verildiğini ve bu .anda mek· 
tubu kahvehane iç.inde Musanın 

üzerinde yakaladıklarını söyledi
ler. Neticede gelmiyen diğer şahit· 
lerin celbi için muhakeme başka 
güne talik olundu. 

Yalova kaplıcaları 
Yalova kaplıcaları bir Mayısta 

açılacaktır. Bu sene kaplıcalarda 
bir çok yenilikler yapılmış ve bir 
çok tesisat ta ilave edilmittir. 

Re-cep'i3-eytn dersi 
f H. Fırkası umumi katibi Recep 
~ey dün İnkılap kürsüsünde dersi· 
ne devam etmi§, İ§gal zamanında
ki vaziyeti anlatmıştır. 

Fransız mahkemesi 
Türk - Fransız muhtelit ha

kem mahkemesi pazarteıi günü 
açıhrak bazı davalara bakacak • 
tır. Mahkeme reisi M. Aser pa· 
zar günü Paristen gelecektir. 

Müsamere 
Galatasaray izcileri dün öğle

den sonra mektepte bir müsamere 
vermitlerdir. Müıamcre bugün de 
tekrar edilecektir. 

Buz ihtiyacı 
Havaların birdenbire ısınması 

üzerine her tarafta kafi ıniktard:t 
buz bulundurulmasının teınıini buz 
serbayiliğine bildirilmittir. 

. reste üzerinde olmuştur. 

Komisyon uıl takaıı idare e

den ve resmi sıfatı haiz olan ze • 
vattan tahkikat yapmaktansa bir 
çok tüccarların ifadesine ve piya· 
aa cetvellerine ve veıaike istinat 
ederek tahkikatını bitirmiştir. 

iti çeviren Vehbi '"Cemil Hariri 

······-·--····-·--------··· 

Ceket Cjalmıf 
lnhis:ır müdürlüğünde kahveci 

lik yapan B:ıyram Efendiye ait 
bir ceketi çalarak savuıan laak ya· 
kalanmıtlır. 

Bir sahteklr 

Kumkapıda oturan sabıkalr Ha· 
1il oğlu Şükrü adi bir yüzüğü altm 
diye Ayte hanım isminde birine 
satarken yaka.lamnıttır. 

Madama Cjarptı 

Vatman Hamit F eridin idare • 
sindeki tramvay Beyoğlu lıtiklil 

caddeıinden geçerken Kurtulutlu 
Madam Katinaya çarparak yara • 
Jamıştır. 

Kalp para 

Lülecihendek caddesinde otu· 
ran Hüseyin, Betiktaı tramvay ibi .. 

leçisine bir kalp on kurutluk ver
mi§, itin farkına varan biletçi ta• 

tarafından polise teslim olunmut

tur. 

Yumurta h1rsızı 

Ga.latada Balıkpazarında sey • 
yar yumurtacı lama.ilin 320 adet 
yumurtasını çaldığı iddia olunan 
sabıkalı Ali yakalanmıttır· 

Almanların bayramı 

1 Mayıs Almanların Bayramı • 
dır. Bu münaaebetle Ankarada 
bulunan Alman sefarethanesinde 
bir kabul resmi yapılacaktır. Ayni 
gün İstanbuldaki Alman konaoloı· 
hanesinde de bir merasim yapıla· 
cak ve bundan sonra T otonya Al • 
man klübünde bir müsamere veri
lecektir. 

Müsamerede Ceneral Konsolos 
M, Mark Wald ile diğer zevat tara 
fından nutuklar ıöylenecek, bun • 
dan sonra (Almanya uyanıyor) i • 
ıimli bir film göıterilecektir. 

Film Naıyonal Soıyaliatlerin 
mücadelelerini, Hitlerin nutuktan 

nı, ve fırka erkanının faaliyetleri • 
ni göstermektedir. 

Dün çocuk haftasının dördüncü 
günü idi. Saat 18 de Halkevinde 
doktor Ihsan Hilmi Bey tarafın· 
dan bir konferam verilmittir. Ço· 
cuk bayramı latanbul civarındaki 
köylerde hararet ve aevinçle kutlu. 
lanmııtır. 

Ezcümle Beykoz civarındaki 

köylerde talebeler müsamere ver
miılerdir. Nahiye merkezi olan 
Ömerlide ıamimi ejlenceler tertip 
edilmit Koçullu, Sırapınar köyleri 
de buna ittirak etmittir. Sırapınar 
köyünde çocuklar ~nne ve baba • 
larına mektep binasında bir çay 
ve bisküvi ziyafeti vermitlerdir. 
Buıün de Gülhane parkında bü
yük eğlenceler yapılacaktır. 

Ye rli mallar sergisinde 
Sanayi birliii her .ene olduğu 

ıibi bu aene de Galatu:ıray lise
si binasında yerli mallar sergisi a
çacaktır. Sergi hazırlıklarına 

baılanmııtır. 

Piyosun malları 
Unyon ıigorta tirketi müdürü 

Piyoıun Türklüğü tahkir etmek 
ıuçundan ahiren müddiumumilik· 
çe takibat yapılmıt ve hakkında 
tevkif kararı verilmitti. Bu adam 
Avrupa.da bulunduğu için tevkif 
kararı ifa edilemem it, emval ve 
emlakinin haczine k:ırar verilmit· 
tir. 

mahkemelerin nakli 
Yanı:ından ıonra mülga maarif 

nezareti binaaınc:la vazife ıörmek· 
te olan birinci ve altıncı hukuk 
mahkemeleri yeni postahane bin-ı 
ıında ayrılan dairelere nakledil • 
mit olup 28 - 4-934 cumartesi 
gününden itibaren mezkur binada 

ite batlıyacaklardır. 

Fırka balosu 
Cümhuriyet H:ılk Fırkası vi· 

liyet baloau dün ıece fırka mer • 
kezi ıalonlarında verilmittir. Hı• 

Takdir edildiler 
Dahiliye vekaleti latanbul ida • 

re heyetine riyuet eden vali mu • 
avini Ali Riza Beyle azadan Ali 
F errub, Sabri Enver Beyleri me· 
aailerinden dolayı takdir etmittir .• 

Hamit Bey 
Blecliye reiıi muavini Hamit 

Beyin Belediyeler bankaıı müdür
lüğüne tayin edileceii ıöylenmek

tedir. 
Hamit Beyin dün bundan batka 

Dahiliye Vekaleti mecliıi idare 
umum müdürlüğüne de tayin edi -
leceği hakkında da bir tayia çık • 

mıttır. 

3 

Bilgi ve görgü 
Esnaf Bankaıı maceraamın ar

tık ıon perdesinde bulunuyoruz • 
Mazhar Müfit Beyin takririne ce • 
v::ıp veren Dahiliye vekili bey ı .. 
tanbul ıehir mecliıinde itin müza· 
kere edileceğini ve mes'uller hak· 
kında cezri ıurette takibat yapıla· 
cağını bildirdi. Bundan ıonraıı 

icra ve adliye kuvvetlerinin müt • 
terek faaliyetlerine kalmıtbr. 
Matbuata düten son vazife bu iki 
kuvvetin varacaklan neticeyi bil • 
dirmekten ibarettir. 

Maamafih Esnaf Bankası me· 
selesini kapatmadan evvel ehem -
miyetle iıaret edilecek bir nokta 
bulunduğunu unutmıyalım. Me· 
sele dört yüz bin liranın "deve ya• 
pılmuında11 değildir. Dört yüz 
bin lira istisg:ır edilecek bir para 
olmamakla beraber milletin mali 
varlığına büyük bir darbe indire • 
mez. Volf'un ve emsalinin cüz· 
danlarında kaynamıı olan parabr 
üzerine bir bardak au içmeğe ka· 
rar verdikten sonra zararın verdi
ği acı yavaı y:ıvat keıilir ve it u• 
nutulur gider. 

Mühim nokta hadisenin efkarı 

umumiye üzerinde yapabileceği 

ıuiteıirdir. Böyle bir hiaai izale ise 
devletin mali, ticari ve ıınai müea
aeıelere karı ı kati' ve tatmaz bir 
murakabe tatbiki için teda.bir al· 
maıı ile mümkündür. 

Sırası geldikçe bu aabrlarda ifa· 
ret ettik. Mali müe..-elerimiz· 
de olıun, ticari ye ••nal müessese
lerimizde ol•un vazifedar olan 
unsurların gerek bilgi, gerekse 
görgü itibariyle seçilmiş bulunma· 
rı, yani zamanda kendilerine tam 

bir itimat beılenecek tıynette ol· 
mala lazımdır. 

Bilgiıi az, görgüsü noksan, ka • 
rakteri zayif kimıelerin ael&biyet• 
tar itlerin bqına geçirilme• 
mesi işlerin doğru gitmesi için bi· 
rinci tarttır. Esnaf Bankası re • 
zaletinde mes'ul olanlard:in çoğu· 
nun hüıni niyetle hareket etmif 
olduklarını kabule meyyalim. Bu 
adamlar, bir takım itlere girişerek 
bir takı«n kağıtlar imzalıyarak 
bankayı zenginlettireceklerini 
Zlnnetmit olabilirler. Bu banka· 
nun hüınü niyetle hareket etmif 
zaları belki de önlerine konan 
hesapları doğru, senetleri kabili 
tahsil ıanmıtlar ve imzalarını hiç 
bir fena emel beılemeden itaret e· 
dilen yerlere atmıılardır. Netice 
de ıuii idare, auiiatim:ıl olduiunu 
görünce tatırmıılar, bunun naııl 
ve nereden net' et ettiğini bir türlü 
ihata edememit olabilirler. Bu ne 
onlar iç.in, ne onlara bu ıelahiyeti 
verenler için bir mazeret tetkil e

demez. 
Tekrar edelim; duyuluncıya , 

yalnız duyulmak değil tatbik edi· 
)inciye kadar tekrar edelim; 
memleketimizdeki müeaaeıeler he· 
nüz mahduttur. Bunlara istediği· 
miz gibi seçerek bilgili, görgülü 
ve karakterli memurlar bulabili• 
riz. Bilgi ve görgü .. Yirmi ilah yir 
mi bet yatında kalenı tefleri kul • 
)anmaktan, tah~ili olmıyan amel• 
man.delere bu tecrübesizleri 
kontrol vazifesini vermekten vaz 
geçelim. Himaye ve vikaye ile 
memur ıeçmiyelim. itlerin ıela• 
meli bunu icap ettiriyor. 
Maksadımız kimseyi gücendir

mek değildir ve kimseyi kastede
rek bu itareti y.apmıyoruz. Gör • 
düklerimizden aldığımız bir inti• 
baı milli serveti itletmekle mu -
vazzaf olanlara bildiriyoruz. F.. 
ğer maksadımız anlatılırsa ne 
mutlu! ! M. Gayur 
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_ dereceklerin yazdan; burada neıredi-
lec:ektir. Y almz bu fıkralarm uzun ol
mamuı, aeçme olmuı n okunakb Ona köyde iri Ali derlerdi. U- ler. "Kızı da Feyzi kadar renksiz 

zun bir boyu, genit omuzlan oldu· gördü. 
ğundan ona bu lakabı münasip iri Ali kendini muhafazaya ça· 
görmüttüler. iri Ali, köyün en sa· lıtarak: 
yılı delikanhlanndandı. Onu köy· - Fatma! dedi. Sana söyliye· 
de ıevmiyen, sözünü dinlemiyen ceklerim var. Biraz beni dinler mi· 
bir kiti çıkmazdı. Köy kızlarının sin? 
bir kaçı iri Aliye tutkundular. Bun Kız bqile bir "evet!,, itareti 
ların hiç birine metelik vermezdi. verdi. iri Ali yanma daha sokul· 
O yalnız Fatmayı seviyordu. Fakat du. 
ne fena bir afk, ne talihıiz sevgiy· - Bana doğru söyle, Fatma! 
di bu ... Çünkü Fatma ona değil , Sen de Feyziyi seviyor muıun? 
en samimi arkadatı F eyziye lut· Sana bunlan niçin sorduiumu ba· 
kundu. Feyzi kaç kereler iri Alinin na sorma! ltimadm van& anlat! 
yanına gelmif, bu candan ıevdiğı Seni F eyziye istiyeceğim baban
arkadatına kalbini dökmüştü. iki· dan. 
si de biri birlerini ne kada .. seviyor· Genç kız emindi. iri Ali yalan 
lardı. F eyzid.en bunu öğrenc!iği iyı söylemezdi! 
olmu~tu. Bir gün F atmaya: - Seviyorum, fakat babam be-

- Köy kızları bana tutkun, fa- ni ona vermiyor ki... Kendisine 
kat ben yalnız ıeni seviyorum!. kaç defa söyledim: ''Vermezsen 

Diyecekti. kendimi öldüreceğim!,, dedim. O 
Oh ... Ne iyi olmuıtu da bu ıöz· taraflı bile olmadı. "Seni bqkaıı· 

leri söylemeden evvel Feyzi ona na vereceğim. Feyzi sana koca ola
ka!bini açmıflı. iri Ali a§kmı içine maz !,, dedi. 

gömdü. Genç kız pek müteesıirdi. 
Bir ilkbahar gününün akfamına - Babam kararında sabit! di-

dojruydu. Kalbindeki ecıyı unut· yerek ağabeyi bildiği ve kalbinden 
mak için köyün bir az uzağındakı emin olduğu lri Aliye ağlıyordu. 
kır:arda taze, bahar kokulannı ci· - Merak etme, Fatma! Siz biri-
ğerlerine doldurarak yalnız dolaıı· birinizin olacakıınız. 

yordu. Uzaktan kendine doğru ge iri Ali batka söz ıöylemedi. O-
len biriıini F eyziye benzetti. Biraz radan ayrıldı. 
daha yaklaıınca yanılmadığını an· O gece köy kahveıinin loı ve 
ladı. Feyzi iri Alinin yanına geldi- dumanlı odasından lri Ali yanında 
ği vakit yüzü u.psarı, adeti öliı Ahmet ağa olduğu halde çıkb. 
benzini andınyordu. Ali heyecan _ itte ancak timdi anlatabili· 

içinde sordu: rim, ağa! dedi. Kahvede kimıe 
- Nen var, Feyzi ne oldun? 

yoktu, amma olsun! 
- Sana anlatacaklarım var. Se· 

nin buralarda olduğunu ıöylediler. Biraz dütündü, birden: 

Bulacağımı sanarak ıeldim. Benı -Sen, dedi, Fatmayı niçin Fey· 
dinle: ziye vermiyorsun? 

- Anlat 1 Ahmet aia düimeaine buılmıt 
- Uli;'" annemi Alunet atanm bir yay gll>i ııçradı. 

evine göndermittim ya ! Ahmet - Ne söylüyorsun? Senden bu 
ağa kızını bana vermiyeceğinı ıuali hiç beklemezdim Ali! Yazık· 
ıöylemiı. Annem üzülmiyeyim di· lar olsun. Ben kızımı ona değil, sa· 
ye bana bu haberi vermedi. Ben na vermeyi dütünüyordum. Gö
sorduium vakit "Dütüneyim, ba- zümden düttün ... 

kayım, dedi l,, diy~ek savmak iı· iri Ali olduğu yerde donup kal
temitti. Fak.at annemde bir dur· mıftı. Lif mı tamambyamadı ve 
gunluk olduiunu seziyordum. Bu· anlamıtıt ki, ağa Fatmayı F eyziye 
ıün ııkıttırdmı. Ahmet ağanın vemıiyecekti. Etrafına bakındı. 
Fatmayı bana venniyeceg" ini söy 
ledi. • Ahmet ağa uzaklaımıttı. iri Ali 

dediğini yapacak verdiği sözü lu· 
Feyzi gözleri köye doğru; dol· tacaktı. Feyzi ile Fatmayı birlqtir· 

gun ; derin bir göğüı geçirdi. k · · 
me ıçın bir mini vardı. Ahmet a· 

- Ne yapayım, ah? dedi. Sen .. ga ••• 
benim en iyi arkadaıımım bana . • • • • • • , • , 
yarclım et. Bu köyde senin ıözüniı Erteıi u.bah köy haDu keder i· 
uyarlar. Ümidim sende. Ağayı çindeydi. Hayret veren bir haber 
kandırmıya gayret et bari.. her tara fa çabucak yayılmııtı: 

iri Ali teessürle arkadatının yü· - iri Ali Ahmet ağayı öldür· 
züne bakb. Bir baba ıefkatile onu 

müt! 

JUılm.111 lizımclır. 

245 - Zır deli değilim 
Hoca Nurettin bir gün yanm 

çuvala yakın buğdayını üğütmek 

için değirmene gitmif. Bu it için 
kendiıinden evvel gelenler çuval
Lannı beklemek için dıtarıda otu· 
ruyorlarmıf, hoca en az kendi çu· 
valını görmüt ve içerde kimıe ol· 
madığı ıırada öteki çuvalların ai· 
zmı açarak avuçla kendi çuvalına 
koymıya bqlamıf. Bu iti deiir· 
menci görerek bocaya seslenmeğe 
bqlamıt, hoca bozuntuya vurma· 
dan devam etmif. Değirmenci ho
canın yanına gelmit ve müdahale 
etmif. Hoca: 

- Ben deliyim yaptığımı bil· 
mem karııma demiı. 

Değirmenci: 

- Madamki deliıin niçin kendi 
çuvalından onlara koymuyorsun? 

Diye sorunca hoca cevaben: 

- Daha zır deli değilim! demif. 

T qkasap: SAIT 

246 - Ay ve güneş 
Nasrettin Hocaya sormuılar: 

- Ay mı daha faydalıdır, gü • 

net mi? 

- Elbette ay, demif. 

- Niçin? diye sebebini sorduk· 
larında: 

- Günet zaten gündüzün ay· 
dınlığında doğar, ha olmut ha ol· 
mamıf. Halbuki ay gece karanlı· 

ğında doğup ortalığı gündüze çe
virir, demif. 

Davutpaşa , ·orta mektebi 1. A. 
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Yunan basketbol
cuları G. Sarayla 
karşılaşacaklar 
Şehrimize gelen Atina Oniver • 

ıiteai talebelerinden mütetekkil 
bir sporcu grupu dün ilk temaıla • 
nnı Galataıaray salonunda Bar • 
kofba Odeon baıketbol takımı ile 
yapmftır 

Yunanistan baıketbol tampiyo 
nu olan Atinalı takım, maçı 28 • 25 
olarak kazanmıtbr. 

okpdı. 
- Sabırlı ol! Bir çaresini dütü· 

nürüz. Haydi gidelim. 

Atinalı buketbolcular, bu ak
f&lll Galatasaray takımı ile, Pazar 
aktamı Barkofba'mn A takımı ile 
ve Salı akpmı da Pera ile karıda· 
tacaklardır. 

Bu nasıl olurdu? Köyün en na• ı-·~~~~~~~~~~!!! ,..·--···--····-····-·-······-·-······-=-, 
- Yolda hiç bir teY konuımadılar. 
iri Ali de arkadaıi kadar düt ün· 
celiydi. 

Ahmet aiaya ne söylemeliydi 
de ODU yola setimıeliydi? Ne çe
kilmez teYdi bu Yarabbi! Kendi 
aevdiiini arkadaıma kan yapmak 
için ricada bulunmak! Yolda kaç 
kerre: 

"- Onu ben de seviyorum! Ba· 
na ettiğin rica ne kadar imkinıız 
bilıen !,, demek dilinin ucuna ka· 
d ar geldi. 

Fakat iri Ali bunu erkekliğine 
yediremedi. Bir defa söz vermitti. 
Meseleyi A'hmet ağaya açacaktı. 

F eyziden aynldıktan sonra evi· 
ne gitmek için büyük çınarın ya
nından dolaımak istedi. Yol biraz 
uzıyacaktı amma ziyan1 yok, zaten 
cap.ı 11kılıyord11. Çeımeyi geçti. 
Biraz sonra çmann yanına yaklaı· 
mııtı ki F.atma ile göz göze geldi· 

t 

;;s~::.:~~:: :?!::! d:ı; Gidilebilecek 1 
geçinirlerdi. w } } • 

Feyzi, jandarma karakolunda eg ence yer en Ü 
arkadatmı görmeie aittiii zaman SiNEMALAR : 1 
Jri Ali ona: iPEK: 33 numaralı casus 

- Senden bir ricam var, Feyzi! MELEK: Zabit namzetleri 5 
Eğer erkek çocuğun olursa ona be- ALHAMRA: Noel gecesi. ?. 
nim ismimi koy .. dedi. SARAY: Horthyan mumya İi 

Bütün köyde Feyziden bqka SUMER: Ankara Türkiyenin kal-ı11 

herkes için bu cinayetin sebebi bir bidir. 
sır oldu. TURK: Ankara Türkiyenin kal-

NECDET FERiDUN 

• -
Sorayoraz 

HABER'in Haziran bqmda 
yapacağı tenezzühün: 

1 - Ne tarafa yapılmasını iı· 
tiyorsunuz? 

2 - Beraberinizde kaç kiti ıe· 
tirecekainia 7. 

bidir. 
ASRI: Çin geceleri 
ŞIK: Kız mısın, erkek mi? 
ŞARK: Çingene kızı. 

ALKAZAR: Vahti orman esrarı 
HiLAL: Çin geceleri 
ALEMDAR: Altın arayan kızlar 
YILDIZ: Güne§ doğarken 
MiLLi: Bir gönülde iki sevda 
HALE: (Uıküdar) Milyon avcı· 

lan. 
KEMAL BEY: Volga, Volga. 
FERAH: Volga kıZI 
TAN: (Şitlide) Saygon isyanı 

Nalul ye tercim• laakln maı.fasd.r 

Yazan: M. Gayur 
-32-

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
1,3 niıbetinde mevcuttur. Hem haz. 
mı kolaylaıtmr, hem de kolera, dizan. 
teri, tifo sibi Juaıtahklann mikroplan
m öldürür. Halk araımda uid klo
ridrik'e "Tuz rubu,, denir. Sanayide 
kesretle aarfolunur. Elde etmek için 
ıulp klorü ıodyom, asid sülfürik ile ısı· 
tılır: 

2 Na Cl + H 1 S 0' = Na~ S 0' 
+ 2 H Cl 

Huaalan: Renksiz bir gazdır. Rutu· 
betli havada dumanlar neıreder. su· 
daki mablulü ekıidir. Kokusu keskin· 
dir ve öksürtür. Mablulü çok miktar· 
da dahilen alınmaz, çünkü zehirdir. 
Panzehiri mağnezyadır. Kİorlu idro
jen Jıavadan ağırdır. Adi liararette 40 
derec:etazyiki nesimi ile mayi haline 
gelir. Sıfır derecede suda bet yÜz lit· 
re klorlu idrojen ballolur • 

Eier klorlu idrojen dolu hir fİpye 
yanmakta olan bir c:iaim sokulana RU 

yazmaz ve yanan cisim söner. Şu hal
de bu gaz ne yanıcı, ne de yakıcıdır. 

Bu gazın mablulü mavi tumüsolü 
kırmızıya, kırmızı kongo boyasını ma• 
viye değittirir . 

Klorlü idrojen gaz halinde iken ve 
rutubeti yokken bamız değildir. Ha· 
mız olan sudaki mahlulüdür. 

Çinko veya demir üzerine asid klo
ridrik dökülürse köpürür ve bir taraf· 
tan milihler haııl olur, diğer taraftan 
idrojen uçar. 

Fe + 2 H Cl = Fe Cl2 + H 1 

Zn + 2 H Cl = Zn Cl2 + H 1 

Asid kloridrikte idrojen yerine ma· 
den gelerek buıl ola~ ınilihlere klorür 
denir. 

Asid kloridrik maden humuzlanna 
Cla tesir eder. I\ı esnada milih ve su 
liasıl olur. Meaela kireç üzerine dökü· 
lürse klor kalsiyom hasıl olur. 

Ca O + 2 H Cl = Ca cıı + H 2 O 
Dikkat: Bi::ün bamızlarla zehir· 

lenenlete panzehir olahılt Ma O =ıı 
mağnesya verilir. 

istihsali: Aıid koloridrik liboratu· 
varlarda çok kullanılır. Tababette ma· 
deni limonatalar ihzar edilir. Sanayi
de klor nitadır, klorürler imalinde ke
miklerden tutkah çıkarmakta, maden· 
leri temizlemekte kullanılır. 

Baılıca klorürler: Klor potasyom, 
'lor sodyom, klor magnezyom tabiatte 
külli miktarda bulunur. Diler klor 
madenler sun'i olarak yapılır. Bunlar
dan tatlı sülmen = Hg2 Cl2 "Kloru ev
veli zeybak,, tebabette müshil olarak, 
ak ıülmen = Hg CP "Kloru sanii zey
bek,, müzadı taaffün olarak; mtadır 
= N H• CI "kloru amonyom,, maden· 
leri pu temizlemekte kullanılır. 

Miyarlan: Asid kloridrik veya su
da erir bir klorürün bulunup bulunma
dığım anlamak için mahlulün üzerine 
"gümüt azotat,, ı ::::: Ag N o'3 dökülür. 
Eğer bunlardan biri varsa kloru cü· 
müı husule gelir ve beyaz tortu halin· 
de kabm dibine çöker, bu beyaz tortu· 
lar cüneı ııığmda evvela moranr ıon· 
ra karanr. Amonyakla iposülfit dö 
ıud'da kolaylıkla inhilil eder. 

Dl§er alojenler 
BROM: Rümuzu Br ve atom vezni 

ıeksendir. T abiatte Bromür = ma
deni bromlar halinde bulunur. Deniz 
ıuyunda yüzde 0,015 nisbetinde Bro
mür vardır. Bromür moblulünden k!or 
seçirilerek elde edilir. Meseli Bronı 
potu:yomclan istihsal olunur: 

K Br + Cl = K Cl + Br 
Brom ıibib madenlerden adi derecede 
mayi olan yeırine cisimdir. Koyu kır
mızı eımer renkte, pis kokulu ıiddetli 
bir zehirdir. 59 derecede ıaleyan _ 
7,3 te tasalhip eder. 

Brom buharlannı teneffüı gayet leh· 
Jikelidir. Suda az münhaldir. "Yüz
de üç buçuk,, kimyevi baasalan klorün· 
kinin aynıdır. Brom serbest idrojen· 
le birleterek bromlu idrojen wcuda 
getirir. Bunun sudaki mahsulü asid 
bromidriktir. "H Br = 81,, brom 
klordan daha az olarak reııai ve koku· 
yu yok edicidir. 

Bromün madenlerle mürelckeplerİ• 
ne bromür denir. Bunlardan bromür 
darjan "kimyevi bromürün fotosraf 
plik lriğıdı imalinde lwomür potuyom 
ve bromür aodyom uahi marulum l•· 

1 
clavisinde kullamlır. Suda münhal Bro
mürler, azotat darjan müvacebeıinde 
bromür darjan = Ag Br rüsubunu vr 
rirler. ''Tortu,, beyaz aanmtırakta0 

YOD: Rümuzü 1; atom vezni 12'1 
dir. Tebabette yodür = madeni~ 
lar halinde bulunur. Deniz suyunda 
ancak yilzde 0,001 iyodür bulunur. Yod 
bir iyodür mablulünden klor seçirile· 
rek elde edilir: 

Na I + Cl = Na Cl + 1 
Sanayide deniz yosunlanndan el• 

de edilir. Y od esmer sincabi renkte 
114 derecede zeveban, 183 derecede 
galeyan eden sulp bir cisimdir. Bit 
cam balona biraz yod koyularak 111• 

blırsa balon ınenekte rengindeki yocl 
sazı ile dolar. y odun suya nazaraD 
kesafeti 4,9 dur. Cilde dokundurulur
sa cildi esmer san renge boyar. Yocl 
suda çok az münlıaldir. Beı alb bin· 
kısım suda bir kısım yod erir. Y ocl 
eter ve ispirtocla fazla miktarda erir. 

Y odu pota.yom mahlwünde de 
münhaldir. MahlUlleri esmer Ionnoı 
renktedir. Kloroform ve kibriti kar
bondaki mahlulleri menekte renginde
dir. Yüz kısım ispirtoda on kııllll 

yod eriterek herkesçe tamnmıı olall 
tentürdiyot ihzar olunur. 

Y odun kimyevi husalan daha ha
fif olmakla beraber klorinkilerin ay• 
mdır. Y od hararetin tesiriyle idrojeD" 
le birletir ve H 1 = 128 mürekkebi vü
cuda ıetirir. Suda erirniı H 1 ıazı a• 
sid yodidriktir- Serbest yod nipsta 
mablwi ile~mavi renk alır. Bu renk 
70 derecede zail olur. Soiukta ~ 
avdet eder. Bu busadan istifade ede
rek •Üte su ilive edilip edilmediği ..,. 
latılır. Filhakika süte su katanlar ıüril 
koyulattınnak için mtadır korlar. Böy• 
lece sulandınlmıt sute biraz tentürcli
yod daınlatdına mavileıir. 

1 yodik mürekkeplerine yodür dr 
nİı'ö En mühimleri yodür pota.yom :;: 
K J ve yod sodyom = Na 1 dir. ffet 
ikisi tebabette emrazı asabiye tedaTİ• 
sinde kullamlır. 

Suda münhal yodürler: Azotad 
darjan ile Ag 1 = yodu ıümüt husule 
ıetirir. Bu suda erimez, san hir tortu· 
dur. 

FEUOR: Rümuzu: F, atom vezni 19 
dur. Tebabette serbest bulunmaz Fea. 
rorür clö kalıyom = Ca P terkibinde 
bulunur. 

F eüor yeıil samntırak renkte soO 
derece zehirli bir sazdır. Faal bir un• 
surdur. Hemen bütün cisimlere tesit 
eder. Feürorü kalsyomun ıudaki malt 
lulüne asid flüoridrik denir. Formülii 
H1 P molekül vezni 40 tır. Tabiat~ 
serbest bulunmaz. Feüoru kalsyom nd
libini, kurtan veya platin kaplar~ 
sulu asid sülfürik ile mtarak elde edi
lir.: Bu muanıelecle kibritiyeti kalf" 
yom - Ca S O• asid früoridrik bO
ıule ıelir. Muanıelesi: Ca f 2 + tı• 
S O• = Ca S 0' + H 1 F2 dir. Feüot"' 
lü idrojen renkıiz 19,S derecede galr 
yan - 102 de tuallup eden bir mati
dir. Suya nazaran kesafeti 1,98 ditJ 
buharlarının teneffüaü tehlikelidir• 
Temas ederse cildi Yakar. Tırnaklar r 
rasında kalırsa ım verir. Sudaki mab" 
lulü asid flüoridriktir. Bu bamız 'fOll' 
denlere tesir eder. Ve bir taraftan id
rojen, bir taraftan ferüorür ismi aJal' 
milibler husule selir. Asid früori~ 
camı hallettiği için cam bikkinde ""'• 
lambr. Sanayide dereceli hardalı, oJla
ver termometre, barometre ve sair elit 
ve edevat bu suretle hür ile mkıtl' 
dmlmakta ve camlar asid flüoriclt* 
buharlarına tutularak buzlulatbfll
maktadır. 

•ı•-•=--•w..,.,.....mwnı ( 

ispanya' da fevka-
lade vaziyet 

M:ıdrit, 26 (A.A.) - Dün ; 
f&Dl ilin edilmit olan istisnai id,.. 
re dolayısiyle dahiliye nazırı ~ 
yanatta bulunarak yeni bir ha~; 
vukua gelmemit olduğunu, bu 1 ii' 
renin ihtiyati bir tedbir obn~...O 
zere ilin edilmit bulundur

.ci~lemiftir. 
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Haftanın yeni havadisi "Buyurun efendim! daha 
bufurun allahaşkına !,, Pot Muni'nin lıagatı 

ne qibi lıususiqetler
le doludur? Silviga 
Sidneqin qeçirdiği 

kaza! ... 

Hani Türkçede bir tekerleme 
Yarda': 

- Karanfilsin kararm yok, 
gonca sülaün timarm yok! .. -der· 
ler .• 

Onun si'bi, bizdeki ikramlarm 
da karan yok. Ya çok alafranga, 
yahut ta çok alaturka.. 

rak, içiyor ha içiyor, neticede 
sarhoı oluyor .. Ve, aarbot olmak , 
elbette iyi bir ıey dejildir ! 

itte, alaturka ikramm fenabiı 
böyledir: Ev ıahibi, iDl&DJ, gönlü· 
nün dilediği gibi yeyip içmeğe, 
keyf e.tmeğe brrakmaz ! . 

Bir de yeni tarz ve bize mahsus 
bir alafranga ikram çıktı: 

~r; orta halli, orta 
,.~e aüzelliği pek fevka

lat ... eıniyecek kadınlarla 
hı arkadqbğı edebili· 

ec
41 

demek ... 
kapon,, "Ben bir 
~ lcaçağıyım,. filmleri· 

Alaturkada idet, misafirin ö
nüne, yiyebileceiinden daha faz
la yemek çıkarmaktır. lıtilıuı 
var, yahut yok, bunu nazarı itma· 
ra almadan tabqma bol bol dol • 
durmsktır. 

- Allahmızı aeveneniz, daha 
buyurun, benim batırım için, bir 
de babamm habn için, bir de an· 
nemin habn için ••• 

Bir de darbı mesel vardrr: 
- Hatır için çiğ tavuk yenir ... 

derler. 
Gönül kırmamak için illiki yi. 

yeceksin.. Canın iateain, iatemeıin, 
mideni dolduracaksın .. Hatti, bu 
yüzden fenalık geçirenler, tarkka· 
dak dütüP bayılanlar bile eksik 
delildir • 

Elni öptürmeğe, evine gelen 
misafir için ayaja lraHcmamaia 
ahtan ve bunu bir marifet MDAD 

alafranaa kırmaaı ev sahipleri, 
damlarmm albna siren imanlan 
öksüz çocuk sibi boynu bükük bı· 
ralayorlar. Ne keyiflerini sormak, 
ne ''buyurun!,, demek. •• Ne de bir 
tey iıteyip iıtemediğini sual et· 
mek .. Guya ev sahibesi prenaeatir, 
miıafir, onun maiyeti .. 

' ~ ! 1 ! ~ ~ 1 1 1 

Hayır, ne bu, ne de öteki olma
lıdır. Msrifet, ikisinin ortumı 
bulmaktır. Misafire, kendi evin
cleymif gibi rahat ve ferah bir mu
hit hazırlamalıdır. "iıı. kahramanı Pol Mu· 

b;_,~e kendisi, ve kansı 
. :"llltte diğer bir resmi bu
t_ •Jfanuzda görülüyor. 

,drıı ne mütevazi, ne kadar ı işin aksi ciheti J gelen Arjantin takımmm, Meri· 
~ arap dılıılı .. Ve hatti denebi· B ı, __ lık, al kadan geldiiini öğrendim. 
• ol Muni. bu cüretkir se- una ..... ,ı y mz parasını 

Hele, içkili meclislerde, bu, da
ha fena oluyor. Zira, inaaıı, ev 1&· 

hibinin nrarlarma dayanamıya• 

Orijinal bir şapka Bu sıcak havalarda 
tip, lcanıı~dan çok daha dütünüp ona göre hesaplarile mq
~lır bir mahlUktur. Fa- gul olmayı bilen bir diğer artiıti 

au:.:~ hayatı, her cihetten böy de, bu,ünkü dedikodumaza mev-
~lerle doludur. zu edinebiliriz. 

' 1'im.e ı k .. Plitin saçlı Cin Harlo so-;-; 
111.ıb ~ Y e onutmagı sever. 1 d k·· ük' bi L bet 
t ~ ne ·-6-~ tı' N man ar a uç r gay;ı~ ten 

,_.a .... ereye tüd' h f d 3 500 · Ot, nerd ık 
1 

• • ? IODra ı yoya, a ta a , lıra 
en ç age mıttir. • • • · • .. d&iın k d. h b" gıbı bU' para mukabılınde donme· 

• a en me aa ır ses· .. ı.1 
'SİJıd l" . ge razı O <ıU. w .. _ · e ıeçme ıdır. Pol; böyle c· H I , 
~.. m a.r o ya, haftada bundan 

>le .J• &Piı bir para yetmiyor efendim! 
llfb v •• b ·ı . S., aecegını ı mıgor Haftıs.da kendiıine 1700 lira 
-ıı.tıerini daima gizli tutar. verilirken çıkardıiı hesapta zi
. den dehtetle sakıDD'.. yan ettiği bile anlqılmıftır. 

._,tt ~: ~ görünüf- KiJçük bir hesap 
tQ .,..,t hısımı veren ve al· C° 
~ Uerle de bu bini tamamb· elan ~ Harlo'nun aldıiı ba para· 

'L~01 "uni fikren b. buhran :JÜZde onu, ilk ağızdan komia-
~ir. ır yoncuauıaa ıidiyordu. "it acente-
~· • ıi,, diyelim. Bu parlak yıldızm, 

llA- ilerle konuımak ılle- mukavele•-! . ak"t I ... ,. ...,rle • • nsn. yenı ı name en o-
'.,. ızah ediyor: teberi dün•a ah al" 1 i 'on..·- . , · v ıy e u rqır. 

--~aktan belki bD' teY Haftada 200 1;- b. kit.b" 
f-•-- • ~· ... ır ı ıne 

• ...., ___ ""IUlt ne söylıyece ..... ı vermek zaruretinded" B kAt• ; -.,.... k ır. • a tp, 
~ .,, endisine takt11rkirlardan gelen 

tt ol ne düşünür? mektupların l:al ve fubyla"uiraf. 
· ._, ,...__ "--··I 1 mağa memurdur. --...z.. bu ~ e er 
~· k d. san'atı hak· Bu mektupların cevaplanmuı 

L • ın en 1 İçin aarfolunan par d b" _,_A_ 
11111' ilca d·· ·· ·· ·· naklede- a a ır ycauu 

UfUDUfU tutar-· . -aa sıze •• .. 
i)o.ı~ ~hıuıı neresine gibem, 

-.._ l'ol almak ve te1111il et• 
>..._. leai fikrimi kurcahYor. 
? la iledir? Aktörün minuı 

·~ ~laun, ıtüdyo ol111n 
a.. ilde rol aldım mı, ken 
~ "-J• 

...._ ~· ı 801'Uyorum: 

'1u.nif~ lllemııun edeceğim? 
cl6teıı lll Yazdıiı kitaptan bia· 

-..~•ff.~~ ezberlemek on· 
~ ~ ettıt';reue söylemek mi? 

illi? y ~ere halkı ben 
~İrw-1~ lfle öyleu OD• 

~ --1e11 ibaret midir 

l.i~~' İçin veriliyor, bil· 
.? ... 

100 lira aynca öteberi küçük 
ID&lrafa aynlmııtır. 

Haftada 550 lira, bir yıldızın 
tuanur eclebildiiiniz nisbette 
mutat Y&f&ma murafıdır. 

Elbiae, ıu bu almaz mıımız. Bun 
lara da aarfedince -vah biçare 
yıldızcatız !- adeta ziyanlı çıkı· 
yormut! 

Kısa bir haber: 
Holivudun en 1enç ve sevilmit 

artisti Klark Geybl, artık ihtiyar
ladığını sandıtmus Glorya Svan· 
son'la beraber bir filme buırlanı· 
yorJar. 

Ed. Biganko 
d "S . Bu yıl a aray,, ımemaaına 

Son ziyaret ettikleri büyük te
hir, Nevyoık olmut. 

<>n:cıa IWılmq bir kaç muzik· 
hol ve sinema binaamm ilinlanm 
gördüm: Edvardo Biyanko; "Tan· 
gocularm Kralı,, olarak ilin edili· 
yor. 

Yalnız bir feY var. 

Edvardo Biyanko bu Hfer bera· 
berinde varyete de getİrmİf. Çalgı 
çalmdıiı esnada, bunlar da vakit 
vakit rol alıyorlar. 

Gsçi daimi surette detiflnek. 
ve her gelitinde bili ıöriilmek iı· 
tidadmı kendinde bulundarabil· 
mek hünerse de, çok defa bu var
yete denen "hareketin,, manzara· 
71 maddeten dahi kanttırarak Ed· 
vardo Biyanko ve çocuklanm bir 
"fon,, haline dütürdüiünü kayde
debiliriz. 

Yeni luwadi& 
"Hayatım sana feda,, yıldızı lren 

Dan, befinci defa olarak Holivutta 
evini deiittirmittir. 

• • • 
Artiat Neyi Hamilton'un bahçe

sindeki lalelerin miktarı 1500 ü 
bulduiu haber veriliyor. 

• • • 

Norma Şererin uzunca bir seya· 
hatten IODra stüdyoya avdetinde 
ıiydiii bu zarif mevsimlik kılık 
dikkati celbetmittir. Şapka, eaki 
Rus zabitlerinin kasketlerini batır· 
latacak tarzdadır. Sıcaklar fena halde butı. Yu 

------------ı elbiselerini daha ıimdiden dütiin· 
türlü fihne almamamaktadır. mek lazımdır. 

Greys Mur isimli artistin, her Taliplisi!? Metro· Goldwin • Mayer artist 
yıl birer tane dojuran dokuz kedi· * * • lerinden Mae Clark'm bir aüzel 
si varmıf. Bu dokuzdan 2 tanesi· "Kraliçe Kıriatina,, filmini çe- tuvaletini ıeçen sefer takdim et• 
Din, kendiliiinden gelmif olduiu Yİnnİf olanlardan Garbo, oyunu mittik. Bu sefer, ayni tuvalete ili• 
mü.ıalıberat cümleaindendir. bir sinemada ıöıterildiii müddet· ve olarak jileaini ıöateriyoruz. 

• • • çe bir kaç defa müfteri olara ait· Beyaz elbisenin önü kapalıdır. 
"Madam Baterflay,, yıldızı Sil· mit, fakat kimse ~arketmemİf. Göiaüncle iki püakülü vardır. Jile, 

Yiya Sidney IOD bir filminde Keri Kapıcı tiyle dıyor: • ıiyah beyaz çizgilidir. Denik ya• 
~t'a iaabet etmesi lizım ıelen "Bir pnç km, arada bir, gözle- kumm kenarı brblbdır. 
b~ 1111Druğu -kazaen- yemiftir. rinde ıiyalı ıialiik, batta eğik bir Sayfiyelerde siymek üzere, bu, 
Şıtmemesi için ilk tedavi ıüratle ı ppka ve gabardin bir paltoyla ge- pek zarif bir kıyafettir. 
Y~P•lmıt ve oyuna devam etmekte- lip, seyredip gidiyordu •• Kim derdi ı------------· 
dır. ki, bu; yıldımı ta kendisidir! ••• ,, Dağcılık balosu 

• 
• • • Greta Garbo fazla mütecessis Daicdık ve yüriiyücülük ldüb& 

.,Cılız adam,, isimli hir eser, bulduğu için, 10n hizmetçisini ye- 17 Mayısta d:ıicılık balosu vere • 
hakikaten cılız ve ınatl6ba muva• nida deiittirmiıtir. cektir. Bu baloda muhtelif mHlet. 
fık bir artilt buluna111Adıp iç.in im Hlm lerin damlan 0111anacaktır • 
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Haklkt vesikaları tasnif eden ve birbirine 
o KO.radeniz Korsanları o 

ba§hyan 

Kadri CEMiL 
27-4-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 44 1 

Ge~en kısımıar1n hulasası 

Mütarakeden sonra Istanbulda A· 
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen salışıyorlardı. Leyhtc 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık· 
ları llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerlcş

miıti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişme uyamyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyamn kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış-

nuştt. 

Bu adam azun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmrya çalışmış; 

' fakat ,Kahyanm arkadaşları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kihya atlat
mrya çalı~ryordu. 

kimse kat'i bir ıey söyleyemiyor . 
Bunun hakikatini ancak yarın 
öğrenmek kabil olacak •. 

-Yann ne zaman?. 
Kihya ıüldü ve: 
- Oraya gitmeyecek miyiz be 

birader, dedi, o z:ıman. 
- Şimdi yapacak bir şeyimiz 

varım?. 

- Var zahir .. Salim ağa ile, a· 
rabacılar rei•i Nazım bize araba .. 
hrla hamalların ne zaman lazım 
oluduğunu bilmiyorlar. Kendileri
ne bu geceden haber vermek icap 
ediyor, Yarın söylersen o adam· 
]arın iki ayaklarını da bir pabuca 
koymuf oluruz. 

- O halde ben gidip haber ve-
reyim. 

0
'' -"'Ha1JT .. Onlar~ ben haber 

Akşam olmuş, motöı-lere alına· 

caklar alınmış bütün hazırlık ik
mal edilmisti. Kalafat yerinde gö
ze görünmiycn fakat için için kay
nıyan bir hareket vardı. 

Ali ağa ile Şahin Kahya bir kö
şede konuturlarken diğer arkadaş· 
ları birer birer motörlere atlamıt· 

lar, harekete hazır bir hale gelmit· 
lerdi. 

Şahin Kahya tıpkı balığa çıkan 
kırk yıllık balıkçılara benziyordu. 
Ali ağa zaten o kılıkta idi. 

Şahin Kahya: 
- Ali sen ötekilerle beraber git. 

Ben birinci olarak hareket edece· 
ğim. Yanımda Trabzonlu Hayrul
lah ve Tahsin, Hemşinli Mehmet 
ve Aptullah bulunacak. Siz benden 
yarımşar saat sonra hareket eder
siniz. 

Buram buram kar bqlamı§tı. 

Karanlık sokakların ıe11izliğine 
dökülen bu beyaz parçalar, ortalı· 
ğı oldukça aydınlatmıştı. Motörler 
Y enikapı ile Fenerin arasındaydı. 

Şahi Kahya, Aliden aynlarak 
evine uğradı. Az sonra da motöre 
gelmiş bulunuyordu. 

Motöre ayak basar basmaz: 
-Yollan, emrini verdi. 

Motör ağır ağır, yerinden oyna· 
dı. Halicin karanlık içinde bulanık 
görünen sularını ikiye ayırarak yol 
almağa ba.ıladı. 

Şahin Kahya gemi yol oldığı 
müddetçe tertibabnı hazırlattı. 0, 
her ihtimale karşr kafi miktarda 
ip, balta almıştı. ipleri, alacağı ıi· 

Geçen kısımların hulasası 
lstanbulda Sultan Medt ve Rusyada 

Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmı§
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kai
kasyaya gidiyor. Tifliıste valinin kona· 
ğmda (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu km 
kaçırmıya uğragırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere lstanbuldan Tif
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmi§lerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
rm gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

1848 den sonra kendisini Avru· 
panrn hakimi mutlakı addeden Çar 
Nikolamn ıaray papası çok zeki ve 
ayni zamanda da çok gaddar bir 
adamdı. Çara fevkalade merbuti· 
yeti vardı .. Zulüm ve itkence ile 
herhangi bir hedefe çarçabuk eri· 
tileceği kanaatini sarayda herkeı
ten evvel Çara aıdıyan papas, Ali 
ha.banın ağzından tatlılıkla bir lif 
alamıyacağını anlayınca: 

- Ben vazifemi yaptım. Sen 
Allahtan korkmıyan bir adama 
benziyorsun! Gökten korkmıya· 
nın gözünü toprakla doldurmak 
gerektir. 

Diyerek, yan gözle cellatlara 
işaret vermifti. 

Ali baba birdenbire neye uğ· 

radığını, ne olduğunu anhyamadı. 
İki kuvvetli el, Ali babanın sırtını 

· ~eririm. S~n bana (Abdullah) ı 
çafır. Ak,am üstü beni gelip 
bulıun .. Bundan batka bana bir 
balıkçı elbiseıiyle, bir kaç balıkçı 

aleti lazım. Burad3n ayrılırken 
balıia çıkıyorum, diye ayrılmam 
lazım. Kartıdaki herif bizi bir İn
giliz caıuıundan farksız gözetle -
yip duruyor. 

}ahları bağlamakta, baltaları da •11•ıımn11n•111111111uıııuu11111ııııır-•••11•nı11aııı ıu11111""" """"•""'ın""""' 

Şahin ki.hyanm bununla bah· 
setmek istediği adam, k:ırfısında 
<>tel ıahibiydi. Araları hiç te iyi ol· 
madıiı için mütemadiyen aleyhin· 
de hareket ediyor, iki günde bir, 
1nıiliz istihbaratına haber yağdı • 
rıyordu. 

Ali aia, baıka bir iti olup olma· 
dıjını ıorduktan sonra Şahin kah
yadan ayrıldı. Saat yedi buçukta 
gelip gene kihya ile birletecekler 
ve proıramlarmın tatbikine koyu· 
lac~klardı. 

herhangi bir yakalanmada motör· 
leri batmnak için kullanacaktı. 

Onları birer birer tevzi etti. Diğer 
motörlerde de ayni tekilde hare
ket edeceklerdi. 

Hemtinli Aptullah bir çok vak· 
alarda gavur düımanhğını filiyata 
çıkannıılardandı. Nedense böyle 
biri karı1ııında soğuk kanlılığını 
hiç muhafaza edemezdi. Bunun İ· 
çindir ki Şahin onu bir kö,eye çe
kerek : 

- ·Aptullah, rene olur olmaz 
bir mesele için gürültü çıkarıp ta 
hııtımızı nara yakma, dedi. 

Aptullah: 

- Yok, yok, ~ihyam, diye te· 
min etti. Elimden geldiği kadar 
sessiz dururum. Hiç bir gürültü çı· 

kannamağa çahtırnn. 
- Sen bir çok zaman da böyle 

söyledin. Fakat gene kendini tuta· 
madm .. Gözünü seveyim, dikkat 
et ... 

- Merak.inama dedik ya kah· 
yam ... Seni utandırmam. 

- Göreceğiz. 

- Ben ıöz verdim mi yaparım. 
Yalnız damarıma pek basmamalı .. 

Şahin kahya filhakika Aptullah· 
tan çok çekiniyordu. 

- Rıhtıma yanaftığımız zaman 
dııarıya. sen çıkmıyacakıın.. Sana 
ihtiyacım olursa ben seni ç ağırtr· 

rım. 

Aptullah, kahyanın bu sözlerin· 
den hiç te memnun olmamııtı. 

(Devamı var) 

Tefrika: fto.17 ---- Her hakkı mahfuzdur- 3i?Zkiyat etti: 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
Müellifi : ( va • r.o ) 

Geçen kısımların hulasası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raşidin Yunan diplomatların

dan Erci Behı:adise kar!I beslediği 
mUthiş kini, ıilfth fabrikaları mümes
sili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhsin, Erciyi öldürmeyince, Yunan 
diplomatı Atinaya otomobille gittiği 
sırada, Bulgar çetecileri ona suikast 
yapacaklardır. Ert of Sad, Muh
sine, bizim henüz mahiyetini bilmet.li
iimis bir ıır tevdi ederek, onu, atla, 
kestirmeden Ercinin geçeceği Altıyol 

tnevtdine ıevkediyor. Böylelikle Erci
yi Muhsin etdUrdü sanacaklardır. 

Muhsin, emirberi Muammerle be
r her odasında hazırlan or: 

tepeden brnağa kadar süzdü: 
- Vah aziz dostum... F evkalid~ 

heyecana kapıldığınız anlaıılıyor. Ger
çe, ,..ziyet, heyecanlanmıyacak gibi 
değildir... Buna rağmen, ıize, behe
mehal kılık kıyafet değittirmenizi tav
siye ederim ... Bir spor elbiseıi giyiniz .. 
Bir pardesü alınız... Böyle, frakla, be· 
yaz yelekle ve beyaz boyunbağı ile 
at seyahati yapılır mı? .. Haydi, efen· 

dim .. Odanıza çıkın ... Uıt bat deiittİ· 

rint 
Muhsin Raıit, hayatında daima ao· 

ğuk kanlı olmut bir erkekti. Fakat, 
aldığı haber öyle harikulade idi ki, bu. 

tün maneviyatım altüst etmiı, onu, il· 
de.ta uykuda gezen bir haıta haline ge. 
tinniıti. 

Ert of Sadın dediklerine derhal in-

- Peki, peki ... Hakkınız var ... 
Manyetizıne edilmiş gibi, gene bi

naya yürüdü ... Merdivenleri, sofaJarı, 

koridorları ııeçti... Odasmın kapısına 
yaldaıbğı zaman, sabık emirberi Mu
ammerle karıılaştl: 

- Beyefendi!... Ben de sizi arı

y~rdum... Aman, ne iyi oldu da bul
dum. 

Muhsin, biraz kendini topladı, kat· 
larmı çattı: 

- Gene ne saçmahyacaksın? ... De-
minki gibi, incir çekirdeği dolduı·· 

maz mühim keıiflerde mi bulundun 
yoksa? ... 
- Beyüm... Sen çok yorgunsun ... 
Hastasın ... Haydi, artık yat, uyu! ... 
Rengin yemyeşil olmuş ... 

Bu ıözleri mahsuı söylüyordu: 
Uç ahpabm muhaveresini telefon

da dinlediği için, Ert of Sadla efendisi· 
ni karıılaştınnaınak iıtiyordu. Onu, 
tuzağa düşmekten böylelikle koruya• 
caktı... Muhsin Raıit, Yatacak olursa. 
mesele kalrmyac:aktı... Sonra, Muam
mer, dııan çı1'aca1" lizım gelen kimse
leri meseleden haberdar edecekti ... AJ. 
tıyo)a telefonla bildirecekler, orada, 
müessif ıuikastırı ıneydana gelmemesi 

Müellifi: ishak FERDi 

ı derhal. ~er~ g~t~rmişti. Cellatlar• / .- Yalan söylemiyorsun 
dan ikısı esırcının ayaklarım yuka- mı? 
rıya kaldırdılar.. Falakaya benzi· - Söylediklerim yalan çıka 
yen iki demir arasına sıkıştırarak beni asınız! Rüstemi Tifliste 
kenarındaki zincirleri gerdiler. dan başka kimse tanımaz. Be 

Ali babanın ayakları mengene yakamı bırakınız ... Ben bu i9te 
arasında sıkıştırılmış iki et parçası günahım, papas efendi! 
gibi, ne çabuk ta ezilip pörsüyüver Papaı bu haberi alınca, mal 
mişti ! mut mağribi gibi, sür'atle zin 

Ali baba avazı çıktığı kadar ha· dan çıkıp gitti. 
ğrrıyordu: Cellatlar da zencirleri çö.zd' 

- Hiç insaf ve merhametiniz ve işkence aletlerini toplayıp 
yok mu be yahu? ... Benden ne öğ· dan kapısını kapıyarak gittiler· 
renmek istiyorsunuz? Ali baba kendisinden intİ 

Papas gülerek sordu: · alanlardan intikam almıya lı 
- Fatmayı nereye kaçırdın.. vermişti. Petroviçten mad 

Anlat bakalım? yardım görmek ihtimali yoktu 
- Vallahi ben onunla ömrüm· halde Fatmayı kaçıran adaın1 

de bir saniye bile yüz yüze gelıne· vermekte ne beis vardı? ... 
dim. Onu kaçııan ben değilim .. 

- Kimdir .. Demek ki kaçıranı 
biliyoraun? Şimdiye kadar neden 
sakladın .. Neden itiraf etmedin? 
Cürüm ortağına zaman kazandır· 
mak için ~i sustun? 

Ali babanın çıplak omuzların· 

da iki tel kamçının birden ı1akla· 

maaı, iri gövdeli esircinin bütün 
cesaret ve mukavemetini kırmıştı. 

- Tifliıte Rüıtem isminde bir 
genç var. Fatmayı seven ve kaçı· 
ran odur. Onu yakalayınız.. Beni 
neden tazyik ediyorsunuz?. 

Diye haykırdı. 

Ayağındaki zincirler biraz da
ha gerilmişti. 

Ali babanın canı eskisinden çok 
daha fazla yanmağa ve baldırların 
dan kan ıızmağa baılamıştı. 

Papas tekrar sordu: 

- Bu adamı Tifliste çok iyi ta· 
nıyan birini gösterebilir misin? 

Ali baba, o dakikada babasını 

bile ele vermekte tereddüt etmiye· 
cekti. 

- Petroviç onu çok iyi tanır. 

Zaten Fatrnanın kaçırılmasına yar 
drın eden de odur. 

-26-
Bir aydan beri sükunet b 

Tiflis sokaklarında tekrar Ruı 
murları dolaşmağa başlamıttı. 

Çarın emriyle valinin hah 
nını tevkif ederek Peterıb 
göndermitlerdi. 

Petroviç, Çarın gözdesini 
met isminde bir delikanlının 
çırdığını gördüğünü söyle 
Tifliste Ahmedi arıyorlardı. 
isimde bir gencin Kırım otel 
yattığını ve Ali babanın çok d 
olduğunu otelde oturanlar h 
verince memurlar Tiflisten 
ma geçmişlerdi. Çünkü Ahııı 
bir ay evvel: "Batuma gi 
rum.,, diyerek otelden çıkt 
herkes biliyordu. 

Vali Mihailoviç: 

- O halde bu çapkın 
kaçmı§lır. 

Kanaatile Batuma şiddetli 
ler ve bir çok memurlar 
mişti. 

Rüstem Tiflis sokak.larmd 
!aşmıyor ve Bekirofun evinde 
gili F atmasile baş başa yafJY 

Diye cevap verdi. Rüstem kendisinin çok 
Papas cellada işaret etti: bir adam olduğunu anlamı§ll• 
- Yavaş.. yanın bir kız yüzünden birb 

Ve zencirler birdenbire gevşedi: girdiği ve altüst olduğu bir • 
- Peki .. Bu Petroviç. kimdir.. Rüsteınin sevgilisi ile Tifliıİ 

Nerede, kaç numaralı evde otu· ı beğinde geniş nefes alarak 1' 
rur .. Ne İş yapar? koyuna yatmasında taliin 'Vtl 

Ali baba dişlerini gıcırdatarak düflerin büyük yardımı vard•· 
mırıldandı: Bekirof, Rüstemi çok ıet 

- Tiflis valisi Mihailoviçin e· du. 
vinde oturur. Valinin bahçıvanı· Bir sabah kendisine: 
dır. 

için mahallChükumet tedbir alac&ktı ! 
Muammer, Muhsin Raşidin; so

yunmıya başladığını memnuniyetle gör 
dü. Ona, soyunmaıında yardım bile 
etti. Fakat, genç adam, niçin bu ka
dar acele ediyordu? Yoksa, kendinde 
fenalık hissediyordu da çabucak uyu
mak mı iıtiyordu? 

Birdenbire, Muhsin Raşit, Muıirn· 
meri şaşırtan, yıldırımla vurulmuşa tlön 
düren bir emir verdi: 

- Dolaptan at elbiselerimi çıkart 
- Aman, Beyum ... 
- Haydi, çabuk çıkar kuzum ..• A-

cele işim var ... Gideceğim ... 
_ Nereye gideceksin? 
_ Sana ne yahu ... San ne?. Sen, 

çabuk, hazırla ..• 
- Korkarım, o heriflere uydun ... 

Altıyola gidiyorsun ... 

Muhsin Raşit, hayretle: 
- Ay .•. Sen nereden biliyorsun? .. 

diye sordu. 
- Neden bilmiyecek mi~im? .. Sen 

beni uyuyor ıanıyorsun amma, ben u· 
yumuyorum, beyüm ... Bak, ne yaptım, 
nasıl her şeyi öğrendim ... 

Muammer, bütün di::ılediklerini nn
lattı. Fakat, Muhsin Raşit, at clbiEc
lerini giymekle devam ediyordu: 

-- Gene- mi g ideceksin, bey" 
- Gideceğim... Mutlaka, ıısll 

gitmeliyim ... Çünkü, öyle bir 9e'I 
rendim ki, behemehal Altıyoldıl 
Behzadisle karşılaşmalıyım... seh 
hal... Behemehal.. .. 

Muam-.;er: 

- Oğrendiğin nedir?. Niçİll 
!aşacaksın? diye sordu. Gene 0 

sana bir yalan söyledi... Seni 
düşürecekler .. Bu kadar akıllı bit 
olduğun halde ona nasıl inanıYor• 
V allahi sana şaşıyorum beyÜdl•'' 

Fakat, Muhsin Raşit cevaP 
di. 

- Ben, yapacağımı biJiyorııd' 
di. 

Pardesüsünü aldr. Dışarı çı1'tl' 
ammer de arkasından fırladı: 

- Gitme, beyÜm .•. Gitrne .. • 
iş açılacak .. 

Kendisine kol kuvvetiyle . .,, 
mak istediğini anlayınca, Muhfl 
ammeri itti 

Merdivenlerden aşağı indi· 
Orada, ahbaplarından bir ız; 

ladı. Bir Sırp, bir Romanyah 
r et memurlanndan bir k.,çı ... 

Muh::in P. şidc: 
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Son söz lstanbul şehir 
meclisine kaldı 

V . (Baı tarafı 1 nei eayıfada) 
hl ekıl Bey bankanın bütün alacak-
d lrı ne kadar kuvvetli ise borçluları 
a 0 kadar zayıftır dedi. 

( ~ülüııneler) ' 
Şulcrii Kaya Bey dedi ki: 

ra - Ne yazıktır ki, böyle bir mühim 

t P<>r vaktinde vcrilememi" ve medis-e ın·· :s 

k' L ~kaıa olunamamııor. Ben ha
ı .. atı · n erın meydana çıkmasına, söyle-

. enlerin konuşulmasına mes'ul mcvki-
ınde 1 ' laz 0 anJann cevaplarını vermelerine 
lı' .1~ fırsatı hazırlıyacağım. Şehir mec 
sını i t • ç ımaa çağıracağım . 

(Bravo sesleri) 
t Vekil iktisadi, mali tesirler nok
!~lında vekaletin kanuni tedbirler dii· 
ş~n~csi tabii olduğunu, adli noktada 
r; tndıye kadar hiç müracaat olmadı
.,,ırıdan h k ri are ete gelmemişse de son ncJ 
t' Yatı müddeiumumilik ihbar mahiye
r~llde sayarak tahkikata geçtiğini, ida
t~ .~hkikata gelince; mülkiye müfct-
ııının iktisat . vekaletinden alınmış 
::ınurlarla birlikte çalıımıya bagla-
ıgını; evvela vaziyeti haber vermek 

Vazif eı . 'k . .. . r erı ı ·en vermemıı oıanların ıs-

ıçvaba baılandığını söyledi. 
b l.f Ulkiye teftiıinden maksat viHiyet 
:ıcdiyesinin, menfaatini muhafaza va· 

;ıfcsi kendilerine verilen kimselrrin 
'°"liyetlerini teftiş ve suiidarelerinin 
llıahiy t' . . d' e ını tayın ır. 

Vekil Bey ıunlan da ilave etti: 
d - Hariçteki menfi akisleri §imdi
'k.~n Önlemek için söylemek icap eder 
is'/llırıhuriyet idaresi suiidarelere sui 

1ınaııcre kartı müsameha etmez. 
(Alkıılar) 

~ Bundan sonra takrir sahibi 
\t~ı.h~r. Müfit Bey kürsüye geldi; 

rırını fu sözlerle izah etti: 

ltı - Gazete yazıları, hassaten Şehir 
t Cclisinc:e tahkike memur edilenlerin 
haporu ile bankanın suiistimal, auiidarc 
~ttA gazetelere göre bunlara sahte· 
\ rlık, dolandmcıhk karışarak iflas 
~ecesine geldiği tahakkuk etmiş gi· 

r. 

nen §Unlara temas edeceğim: 
l'ıl 1 - Bankanın teessüsünden iki ~· ç 
l •onra banka usulilne, teamülüne 
~tti ıı._1 kanuna uymaz iılere baılaıruı. Bu 
~ 0 zamandanberi l!zım gelen ma· 
lı.ı~lıra ihbar edilmişken bu yolsuz. 
de rın bugüne kadar devamına ne
}'~ ıneydan verilmiştir ve bilhassa el· 
ı_. :. lnühim makamlarada bulunan· 
' l~diye murahhası <•larak ban· 
)o( ti •dare mecliıinde bulunmuıken 
04 '~hıldar anlatılıyor; tahriri, şifahi 
illi lllc bildirilmesine ehemmiyet veril· 
"c~.fck bu hale gelmesine sebebiyet 
~ lYor.. Zavallı tanzifat amelesinin. 
k1.a_ ~cılann ve aairenin binbir ıne· 
)~tle elde ettiği paralar feda edili· r. 

2 ıı._ - Naaıt olmuşsa olmuf, sermaye 
"'~dı.q... . ·ı . '- " kaybolmuş, yenmiş, ıçı mı!·· .._ ... :ı mali, iktııadi inkiıafınıza ug

)' '-•~ •tralarda buna darbe vunnı
~-.ıcıırnalc halkın yeni inkitaf eden 
~- ~itile oynamak hemen hemen va
~İıtı~1--ti demektir. Bundan mes'ul 
lııtrı tfdir? Tahkikat bitmemişse bu
ltit 11te\'ibtnı neticede bildirmesini Ve-

3 el"dcn rica ederirn. 
dtıt ;- Meı'uller, içinde af kan.unun
~" tifade edecekler varımı; ticaret 
.\f ı ltııurıa. ınururuzamanlar varmıı .. 
~~ t•et, fakat bu gibiler devlet. dlli-
1$1" .~• kullamlmamalı; adları ıbret 

l"'Q .;J!ı 
~U ''Ulrnelidir .. 
~ takiplere gelince: Heseplara ~-
tlit-.. 1.t~r. "erdiklerine inanmak guç· 
4rı r rakıpler girketlerin hazırladık
~Cdt:P.orları okumıya da lüzum gör· 
l'ıtlı .ı:~zatarlar, mcvaidi mahsusal~· 
~trıi t ar. Bu hadiseler hükumetın 
b Cdhitl • ettirir. er, kararlar almasını ıca· 

4 
~ -n .. 

tt lc.b 0 Yle hadiıelerde esrarengiz 
~Ve Ilı .. ul c~eıneyiz. Hırsızlık, irtİ· 
~ hır~•ıli ahvalde çok mütcyak· 
ı. ))e .... n davranan hükumetimiz de 1 
~ ... ,.,Fur · ı ı. 

kalın 11 erde earareı,giz nokta· 1 
' asına ı.. • Ra muvafakat ıükut ede· 
""'tı l>orda · · 
~ '12 oıı alt . ısı_nı anln:;ılamıyan bıı 
'tteler- b 

1 bın lıra aldığı yazılı imiş. 
il dt l»trt un,un maruf yüksek ına· 

t ta o duğu d 
~it re >'ap 1 nu Yaz ılar. Us•JlÜ· 

lıbahihe 1 rnamı§ bir istikraz mev
• Yapan kiın olursa olsun, 

l 
hayıiyetini korumamıı demektir. Artık 
bunun muhafazai haysiyeti için ismini 
.öylememek olmaz. Bir çok yüksek na
musu mücessem zevatın şüpheli düşün
celer altında kalmasına meydan veril
memelidir. Bunların fevkinde mesu
liyeti maneviye emsaline ibreti mües
sire asıl bundadır. Bunlar da hükQ
metin tedit, nıilesair hareketini pek iyi 
bildiğim gibi muhterem vekilin de en 
aziz ahbabı, kardeıi de olsa kanundan 
zerre kadar ayrılmıyacağını bilirim. 
Hakikatler meydana çıkmalıdır. Mesu
liyetin manasız bir laf olmadığını gör
mek için bunu adım adım takip etmek-
teyiz.,, 

Mazhar Müfit Bey sözlerini 
töyle bitirdi: 

" - Hükumetimiz nasıl bu me
seleyi ciddiyetle takip edecekse, 
bu kürsüden söylüyorum ki, hüku
metimizle beraber hen, yalnız ben 
değil bütün arkadatlar, heheme -

Ankara, 26 (Hususi) - lzmir • 
Kasaba ve Temdidi demiryolunun 
ıabn alınması hakkındaki müza • 
keler ilerlemektedir. 
hal bu meseleyi neticesine kadar 
takip edeceğiz." 

Maı.:har Müfit Bey takririni izah et
tikten ıonrn Dahiliye Vekili bir da
ha kürsüye gelerek evvelki söyledikle
rini tekrnr etti ve belediye meclisini 
toplıyarak iki tarafı karıı karııya ko· 
nuıturacağını ve cfk&n umumiyeyi 0 • 

rada tenvir edccc:ğini söyledi. ... * • • 
Esnaf Bankası hakkında müd

dei umumilikçe yapılan tahkikat 
ilerlemektedir. Müddei umumi 
muavinlerinden Rasih Bey dün 
banka müdürü Hamdi Beye bir da
vetiye göndererek Cumartesi günü 
bazı noktalar etrafında kendisinin 
malumatına müracaat edileceğini 

bildirmiştir. 

Müddei umumilik aynca Esnaf 
Bankasının alacaklıları aleyhinde
ki davaları yenileyip yenilemedik
lerini de tetkik etmektedir. Adliye 
yangını üzerine çıkan kanun mu
cibince davalar 24 Temmuza ka
dar Yenilenmezse hükümsüz kala
caktır. Esnaf Bankasının alacak
lıları aleyhine açtığı davalar be§ 
yüzü bulmaktadır. Bundan başka 
Esnaf Bankası aleyhine de bazı 
§İrketler tarafından dava açılını§· 
trr. 

• • • 
İzmir, 27 (Hususi) - Esnaf 

Bankasının eski müdürü ve halen 
İzmir ölçüler ba~ müfettişi Faik 
Bey iktisat Vekaletinin müstacel 
daveti üzerine dün Ankaraya git
mİ§tir. 
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Et yazısı tahlil kuponu 

isim • • • 
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Baldızı ~çin Sait Kanın tahlilile yapılaii 
efe~~::~r. ~n~~~~> niühim keşifler 

en ziyade istifade eden c 
disine maksadını ıormuftur. 

Dün gece, iki adam biribirleriy· Tahlilden 
le çene kavgası ebni§ler, vak'ayı 
unutan Sait, Hafızpatada Arif E.. DİlerİD Üzerinde kan İzlerİnİ keşfe 
fendinin kahvesine gelerek oyun muvaffak olan zabıta memurlandır 
oynamağa baflamıştır. Bir aralık 
sokaktan (Sait) diye biri baiır • 
mıf, Sait sokağa çıkınca lhıanla 
kartılatmı§. 

İhsan (ulan senin maksadın 
neydi de geçen gün bana çattın?) 
diye Saide bir tokat atmıt ise de 
kavgaya yetiıen bir asker taraf m· 
dan gene ayrılmıttır. Sait kav
gadan sonra tekrar kahveye dö
nerken arkaıından Ihsan kotarak 
yetifmiı ve elindeki ustura ile 
Saidi yüzüyle gırtlağından ve 
muhtelif yerlerinden ağırca yara· 
lamıştır. 

Ahali yaralının imdadına kot • 
muılar. Ihsan kalabalıktan istifa· 
de ederek kaçmış, fakat Fatih 
medresesinde yakalanmıttır. A· 
ğır yaralı Sait Cerrahpafa hasta -
hanesine kaldırılmıttır. 

•~ınuııımıı..-ımıınmı ınnııfltllııınunımftllllınıııanııuuıMmıı ıunWU111mıdl•• 

Kan tahlili ile çocukların baba-
11nı bulmak ve isbat etmek meıe
leai, aon zamanlarda büyük bir 
ehemmiyet ve ciddiyet kazandı. 
Gerçi bazı memleketlerde mahke
meler, bu kan tahlillerini bir §ahit 
ve bir delil olarak kabul etmiyor
sa da, yakında medeni memleket • 
lerin bütün mahkemeleri bu f ennt 
tahlillerin neticelerini kabul ede • 
cektir. 

Bir asır eveline kadar zehirler 
bile kimyevi bir surette tahlil edi· 
lemiyor ve o yüzden asıl caniler 
kurtularak mu um İnganlar 
ceza görüyor, :ısılıyor veya diri di
ri yakılıyordu. Bununla beraber, 
Borciyaların zehirlerinden öldük· 
leri tahmin edilen adamlardan bir 
çoklarının da had apandisitten öl
dükleri tahmin olunuyor. 

Japon istilası llmin veraset hakkında verdiği 
bilgi sayeıinde k:ın tahlilleri ya• 

Tokyo, 26 (A.A.) - Röyter a- parak her çocuğun babasını bul-
jansı muharririnden: mak imkanı hasıl olmuttur. 

Japon hariciye nazırının, Tok- Bu yeni usul ilk önce Danimar-
yodaki Çin sefiri ceı'İeral Şang • kada tatbik olundu. Adamın biri 
So - Line, Japon hükUmetinin mu· bir çocuğun babası olduğunu in· 
allaktaki mesail hakkında Çin kir etmit, çocuk muayene olun
hükUıneti ile doğrudan doğruya muf, onun her parmağından bir 
müzakerat:ı girmek istediğini söy- mafsahn ekıik olduğu görülmüf, 
lemesiyle, bugün, Çin - Japon b:ıbası muayene olununca onun da 
münasebatırun inkişafında yenı parmaklarının b8yle olduğu cöriil-
hir ıafha açılmıştır. müttü. 

Tokyo, 26 (A.A.) _ Rengo a.. Parmaklarının bir mafsalı ek-
janaının bildirdiğine nazaran, M. sik olan çocukların babaları da 
Hirotanın İngiltere büyük elçiıi mutlaka ekıik mafsallı olurlar. 
ile vaki muli.katı çok doıhne ol- Fakat bu kaide nadirdir. Saç ve 
muştur. Ajanı diyor ki: ı. göz rengi gibi farıkalar, karıtrk 

"Japonyamn Sir Con Saymonun bir surette tevarus olunduktan 

ıa bunların birini çocuklarında 

birine, diğerini ötekine tevarüs e 
tirir. 

Binlerce an:ı ve çocuk üzerin 
yapılan tecrübeler neticesinde a 
cak bir tek vak'ada bu kaide 
zulmuştur. Fakat bu kaideler 
fÜpheli vak'alar:ı da tatbik etme 
mümkündür. Mesela bir kadını 
kanında A küreyveleri bulunur 
babada mutlaka A küreyveleri b 
lunmak icap eder. Şayet itham 
lunacak adamın kanınd:ı A küre 
veleri yoksa o adam masumdur. 

Fakat kan tahlilleri ile yapıla 
tasnif A ile B ye inhiıar etmiyo 
Bundan baıka M ve N küreyve} 
rinden birini veya her ikisini hai 
ve ya birini de haiz olmıyanla 
gösteren bir tasnif daha yapıl 
mıştır. 

Bu sayede hakikati meydanı ç 
karmak yolunda mühim terak 
adımları atılmıt bulunuyor ve ç 
cuklarmı inkar eden babalar ad 
Ietin eline geçiyor. 

Fakat bu kan tahlilleri, yalnı 

çocuklarını nesbini isbat ile kal111 
yor. Bundan batka .katil cina 
yellerinde de çok müllim iıtif ad 
ler lemin ediyor. 
Meıeli falan adam bir bıçak 

yiyerek ölmüf. Onun kanından bir; 
damla falanın ceketine vey:ı. pan 

talonuna sıçramış. Yapılacak tah• 
lil ile bu kanın maktule ait olup 
olmadığı, iki kanın havaasını bul 
nıakla '71Ümkün olur. 

Bu vaı:Jicleki tahlillerde en iler 
giden memleketler Amerika il 
Almany:idır. 

Fakat yavaş yavaş, her memle 
ketin zabıtası, bu kan tahlillerin 
den istifade yolunu tutmu~ bulu 

istizahını mucip olan gayri resmi baıka bu renkler çocuk büyüdükçe 
beyannamesini izah ettikten son• değitir. Bununla beraber her in
ra, M. Hirota, hükumetinin do· sanın tevarüs ettiği sabit farıkalar 
kuz devlet muahedesine veya ıair bulunduğu da anla,ıldı 
muahedelere k:ıtiyen tecavüz ni• llk önce bir ins:ından kan alıp =n=ı=ıy=o=r=.============ı 
yetinde olmadığını ve Çinde açık baıka bir insana zerketmek çok D • ) 
kapı ve müsavatı hukuk siyasetini tehlikeli bir hareketti. Landstiener enıze yuvar a• 
her devletten ziyade müsait bir her kanın, dört gruptan birine nan dag"' 
tarzda kartıladığını ifade eyle- mensup olduğunu keşfetti. Bazı 
mittir. imanların kırmızı kanlarında A Norvecin meıhur fyordlarmda 

küreyveleri, bazılarında B kürey• birinde geçenlerde müthit, bir af e 
Vaşington, 26 (A.A.) - Zan- l · t' 

veleri namı verilen maddeler var· vukua ge mı§ 1• 600 metre yük 
ne.dildiğine göre, Amerika hükU- d 400 

dır. Kanl:ır tasnif edilirken bun· sekliğin e ve metre kalınlığın 
meti Japony:ı ve Çine tevdi etmiı b" d "' lar A küreyveli, B küreyveli, iki- da kocaman ır ag P&rç.aaı ye 
olduğu 3 §Ubat 1934 tarihli notada sini de muhtevi, ikisi de bulunmı- rinden koparak bir gece y:ırısı de 
Çin siyaseti hakkındaki noktai na• yan kanlar tunif edilir. nize yuvar!anmıştı. Büyük gürül 
zarını bildirmİ§ olduğu için yeni· Kanında A küreyveleri bulu- tülerle yerinden kopan ve deniz 
den açık kapı meselesini ileri nan bir adamın kanı baıka bir düıen bu dağ parçasının 24 milyo 
ıürmiyecektir. Mevcut kanaate adama zerkedilecek oluna, bunlar metre murabbaı hacminde olduğu 
göre hukuki vaziyet kafi derecede bir aray::ı toplanır, kanın devera- tahmin edilmektedir. Bu hacim· 
sarihtir. Ve Amerik:ı hükUmeti A nmı durdurur ve ekseriyetle ölüme de olan bir dağ parçasının 60 miJ
merikamn Çindeki ticaretini mad· sebebiyet verir. B küreyveli kan yar kilod:ın fazla ağırlıkta olacağı 
deten ihlal eden müsbet bir va- ı kt d' da böyledir. Onun için zerkedile-. düşünüme e ır. 
ka zuhur etmedikçe bugünkü ıi• d · · 1 · · cek kanın dikkatle seçilmesi li- Dağ parçaıı enızın su arı ıçm• 
yasetine devam etmekle iktifa e- zımdır. de kaybolduktan sonra denizin 
decektir. k k 1 Bu maddeleri aramak, son de- dibinde §İmşekler ça mıf, ıvı • 

Londra, 26 (A.A.) - Çinin rece kolaydır. Kanda A kürey· cımlar suların içinden havalara 
Londra sefiri M. Koutaiti, havaı veleri bulunan bir insanın kanın· doğru f ı§kırmış, yüzlerce metre 
ajansına şu beyan:ıtta bulunmuş- dan bir damla alınır, bunu haiz yükseklikte dalgahr hazır olarak 
tur: olmıy3n bir adamın kaniyle karı§· etrafı istila etmittir. Bu dalgalar 

"Japon beyanatı Japonyanm u- tırıhraa, küreyvcler biçimsiz bir birçok ev~eri yıkını§, insanları ıü· 
zak farkta tahakkümü yolunda ye- tekil alır. rükleyip götürmÜ§, kayıkları, ıan 
ni bir adımdır. Japonya bütün Ve tecrübe bet dakikada dalları yüzlerce metre içerilere at-
h::ırplerinden muzaffer çıktı ve Ja· nihayet bulur. Mikroskop kul- mıştır. Şimdiye kadar dünyanın 
Pon milleti asla topraklarmın isti· lanmağa hacet yoktur. Almanya- hiç bir t:ırafında görülmemi§ olan 
laya uğramasından mustarip ol- nın Gottingen üniversitesi mü- f bu afet esnasında kırk ki§i ölmüt· 
madı. Binaenaleyh harp ona fay• derrislerinden olup musevi olduğu tür. 
dalı ve asil gözükmektedir. Ja· için AJmanyadan koğulan Berns• Hasıl olan dalgalar bir mucize 
pony:ınm genitlemeai 9 lar muahe- tein bu maddelerin nasıl tevarüs f de göstermit ve ıahi' de duran ko· 
desini ihlal etmek suretiyle devam edildiğini gösteren kanunları keı- 1 ca bir evi olduğu gibi kaldırıp hiç 
ediyor. Mançurinin istilası bu. fetmi§tir. Bunlu son derece ha· bozmadan kırk elli metre geride 
nun bariz bir misalidir. Uzak sittirler. bir yere oturtmuştur. 
şarkta hiç bir kuvvet bu istilaya A kül'eyveleri ana ve babada Yukarıdaki resimdeki ok iıare• 
karşı koyamaz. vars:ı tevarüs edilir. B de öyledir. ti bu evin e:1ki ve yeni yerlerini 

Ana veya babada Ada, B de var- göstermektedir • 
• 
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Fındık,depo,anbarFareleri ve büyük sıçanları FAR .. 
deniz, HASAN f h. ·ı ··ıd·· .. .. i',f _ ... :., • tarlavehernevi are ze ırı e o urunuz . ....-.-~~~~;~-

Sülalesini imha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tatWıkla ve aeverek yerler. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buğday 
nevileri de çıkmııtır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduktan mahalle serpilirse farelerin ve sıçanlann bütün ana ve baba ve ecdadı ve silailelerinden eser kalmaz. 25 kuruıtur. Tak· 
litlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat. 
aımmııanuıuımuwnmmunuıunuuuuıuuııumıııııımuıuuııunmınımıımnıuııımıımuı1111111111umuımtnummnmllllQ'lftllftll~l•&--••--1111ıuwnmruaımıırııa11w11111nw-w-1--ıımıan11,.1-•wıımu111111•011111-_,, ____________ ,.u _ımı-u•aıı••ım-••••w-.. ..,n•-r ----•ıımnw111llDl'OUQU• a aa ı ".-

Istanbul Posta T. T. 
Baş Müdürlüğünden: 

Kara ve deniz nakil vasıtalarında kullanılmak üzere 6000 
ili 8000 kilo benzin aleni mlinakasaya çıkarılmışbr. MUnakaıa 

2151934 tarihinde icra kılınacağından taliplerin % 7,5 niıbetinde 
teminatı muvakkatelerini hamilen mezkiir tarihte saat 14 te 
Baş Müdüriyette müteıekkil komisyona müracaat eylemeleri.(1653) 

Tt:JQ KiVE 

l I Q~l\.T 
BANKA51 

ıı 1 
Ye~i Kazanç Kanunu 
Martın yirmi beşinde meriyete 

girmiş olan yeni Kazanç Kanunu 
V AKIT tarafından kitap halinde 
çıkarılmıştır. 10 Kuruşa Satılıyor. 

-----··--------..1 lıt:ınbul asliye mahkemesi bi· 
rinci ticaret dairesinden: 

Epeminandas F antazidiı efen· 
dinin Sal - mon Roanski ve Mitel 
Yuvanidis efendiler aleyhine 934/ 
21 dosya numarasiyle ikame eyle
diği (Pardo) vapuru satışından 

mütevellit 377 İngiliz liusı alacak 
davasından dolayı müddeaaleyh· 
lerden Galatada Hüdaverdigar ha 
nında V anderze vapur acentasmı 
ikametgah irae eden ve ikametga
hının meçhul olduğu anlaşılan Sal• 
mon Rojanski efendi ilanen vaki 
davete rağmen muayyen günde 

--BORSA~ 
1 f Hizalarındı yıldız işareti olanlar üzer

lerinde 26 Nisanda muamele göreoler
dir J Ra'<amlar kapanış fiatlarını gösterir. 
i~=================~====~ 

Nukut (Sab_ı) 
645, - *Viyana 24, -

* Nevyork 12~. - * Mat.lrlt 18, -
• Paris 168. 00 * Berlln 48, -
• l\llltno 21 4, 00 * Var$Ova 23, -· 
* Brüksel 116, - * Budapeşt• 28, -

1 
• Atina 24.00 * Bükrcş 19, -
• Cenevre 813, - • Belgrat !i3, -
• Sofya N, -· * Yotobama 3.J, -

1 * Amsterdam 84, - *Altın 922, -
, * Prag 106. - *Mecidiye !46, -
1 • ıitotholm 3'\, • Rıtnknot 23Q, -

Çekler (kap. sa. 16) \ 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

kararlaştırılan üç adet müstamel 
ıeçcade bir kanape bir ıandalya 
ve çini soba ve sair ef yayı beyti • 
yenin delli.liye ve ihale pul re
simleri müıterisine ait olmak üze.o 
re 29 4 934 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat 14 ten 16 ya 
k3.dar Vaniköyünde iskele karşı· 
sında satılacağından talip olan • 
ların o gün ve saatte hazır buluna· 
cak olan memurine müracaatları 
ilan olunur. .(2300) 

mahkemeye gelmediğinden hak· ı • Londra 643.2;> • Stokho im 3 .0171 Mukaddema Beyoğlunda Tak• 
kmd k 'l k k • Nevyork 0.79}05f * Viyana 4,35~5 d I a gıyap aran verı ere a· s.sı2• sim e tır sokagıu nda 11 numaralı * Paıls 12.06- * l\1adrlt , 
rarn:une mahkeme divanhanesine • Mlltoo 9.3;;- • Bertıa 2,0261 hanede mukim iken halen ikamet· 
talik kılınmıştır. Mumaileyh Sal• • Brüksel 3.40 5s • Varşon 4 20- ğahı meçhul bulunan Takvor Su-
mon Rojanski efendi tayin olu- • Atin• 83'688~ * Budapeşte MS- k' Ef d" * Cenevre 2.4!175 • Bübeş 79,3lZS ıasyan en ıye: 
nan 15-5-934 tarihine müaadif salı * Sofya 65,3330 • netgrat 35.0775 İstanbul ikinci icra memurlu· 

D 
günü saat 13,30 da mahkemeye • Amsterdam 1.1767 * Yokobama 2.6366 v d Ant p· . Ef nd" ... 

•P 19 943 M t ıos9.'l5 gun an uan ırım e ını.· 

• A Q A 
gelmediği veya vekil göndermedi· 1 rag ,o • os ova iKrkor Fermanyan Efendiden na• 

h kkmd hk'ka E-SH AM ği takdirde a a ta 1 ta mma temlik lalmmıt olan bir 

Bt• Qı· K T 
1
• QE N gıyaben devam edileceği ilan olu• iş Bankası 8.80 ferıcos -,oo ı kıt'aaenetmucibince zimmetinizde 

(113) • Anadolu 27.70 Çlmeoto as. 12.IS 
nur. · Reji 3 90 (Jnyon Dey. -,oo 1 alacağı olduğu iddia eylediği 350 

QA~T-{; Ol;Q sır. Hayriye ·-.oo Sarıc De?. -.oo liranınmaa faiz ve mesarif ve üc· 
--------------------------M~filg~il~~~y~n~ ~~~~--~ 8~ ~ ~vili~~ciz~~ ~~ U. Sigorta ıo.s:r> Şark m. ecu -,00 

Ferah odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
fer ah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 

Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır,· 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

Yalova kaplıcaları 
Dahilinde kiralık mahaller 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 

3 Kardeşler gazinosu, köylü 
yede ile kiraya verilecektir. 
gün levazım şefliğine ve müzaye 
şembe günü saat 14 te idare 

Gayrimübadiller 

hamamı, tuhafiye dükkanı müza .. 
Talipler şeraiti anlamak için her 
deye iştirak için 3-5-934 per· 
encümenine gelmeleri. .0973) 

cemiyetinden: 
Türk gayri mübadiller cemiye- tinir. mutat altı aylık kongresi ni· 

sabı ekseriyet olmadığından Ma· yısm 9 uncu çarşamba gününe te
hir edi!m~ştir. Mukayyet azanın yevmi mezkUrda saat 2 de latan• 
ltul HalkeTine tefrifleri mercudur. dur. 

Ruzname: 1 - idare heyetinin altı aylık mesai raporu. 
'.(16098)~ 

R mont' ıs 90 Telefon -.oo hususunda daı·remı·ze vakı" mu··ra • Malul Gaziler cemiyeti htanbul §Ubeai 0 1 
• 

riyasetinden: ı=========ta====~J caat ve talebi üzerine olbaptaki 
1 istikrazlar hviller dd · 

ı - An.karada salahiyeti tamme ile ~ · · ma eı kannuniyeye tevfikatı 
teıekkül eden umum malul gaziler cemi- l.ı933Tark Bor. I3o.70 Elettrlk - .oo tanzim ve berayı tebliğ tarafınız• 
yeti htanbul fubeıi 18 - 4 - 934 tari· \• • • • il JO,t!i Tramvay -.oo gönderilen ödeme emri zahrın• • • .. .. ın 39. ıs Rıhtım r6.90 
hinde teıekkül ederek Beyazıtta Vezne· •lstlkrlııDahlll r 91),- • Anadolu 1 47 95 müb:ıtir tarafından verilen metrıı• 
cilerdeki dairei mahıuıaımda faaliyete Ergani lstlltr aıı 93.SO Anadolu 11 ~ 7•70 b l 

., hat ve za ıta nıarif etiyle yapı ati baılamııtır; 1928 Mü A. - ,oo Anadolu IH 48, 10 k 
Rı~dat. - .oo • Mtıaessıı A 57,25 tahkikat i anıetgahı hazıranızıP 

2 - Iatanbulda mevcut harp malül- meçhuliyeti anlatılmış olmasın• 
leri birliği de faaliyetine nihayet vererek bl · 

nazar:ın te iğ atı mukteziyenin bıt ıubemize iltihak etmiıtir, bu suretle h· .. -----••••••••ıl 
tanbulda malulleri temıil eden yegane DOKTOR ay müddetle ilanen tebliğine kar•t 
müe11eae ,ubemi2dir; verilmiş olmağla tarihi ili.ndaJI 

3 - Kayıt muamelesine baılandığın· Nış any itibaren 33-404 dosya No. j)e 
dan malullerin vesika ve iki fotografiylc • an müddeti mezkiire zarf mda icranrı' 
yakında teıiıi tasavvur edilen (Marnlle-r Hastalarını hergüo akşama kadar durmasını mutazanımm şifahi -ve-
iı ~ikqi, ~aııı: ve ~olacıhk) yu~dunda Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında ya tahriri olarak bir itirazı ka -
ıebıt ve malul aılelerı çalııtıracagından M kt k k 35 N l h 

. b 1 e ep so a u. ı muayene :ı· nuni dermeyan eylemedigwiniz -ve-ıubeda çocuklan bıze emanet, un ann 1 · d da ı d 1· 1 40 .. 83 ı 
ııhbat ve tahsilleriyle cemiyetimiz alaka- _ nesın e te \' e er. e · ' ya müddeabih borcunuzu tesviye 
dardır. Şehit aile ve yavrulannm da kl".· eylemediğiniz ve gene mezJ<Ot 
yıtlannın icrası için şubemize müracaat· müddet içinde ma.l beyanında bır' 
~ ~ 

lun.madığınız ve nıüddeti meZI' .. 
4 - Cemiyetimiz yeni bir teıekkül i · ,. 

renin hitauıını müte:ıkip cebr 1 
olduğundan bundan evvelki teıekkül1erin e 
ıeyyiabndan mesul değildir; yalmz mem· ra suretiyle muameleyi li.zinıeY' 
leketin en şerefli bir uzvu olan malullere tevessül kılınacağı malumun~ 
her türlü bir lekeyi temizlemekle ıube- olmak ve bu baptaki ödeme eıııtl" 
miz mükelleftir. Bu buıusta bir şikayeti ni tebliğ makamına k'lim buluıı.: 
olanlann bu tarihten itibaren on beı gün '- f · bili~ mak üzere n;ey ıyet ilanen te 
zarfında tahriren müracaatlan; ~) 

B ·ıı · olunur. (tl;:ıı 5 - azı yanlı§ tevı ere uğrıyan na- ..-d 

zamnamemizin 8 inci maddesi Ankarada na:::=----·-·--=::rn:ıc:::--, :: 
tanzim edilip umumi kurultayda tastüc ii 
edilecek olan nizamnamei eıaıide tat il c- iİ 

dilınit malUI efradın da her türlü rey ve Savo -Piksin saçların u 
hakka malik olduğu tespit olunrnuıtur. ii 

6 - Yakında Ankarada umumi kon- halaskarıdır. H Münib Ye Iıtanbul üniverıilt' 
gre akit ve malUllerio . mukad~eratiyle il !erinden diplomalı 
alakadar mukarrerat ittıhaz edileceğin. Umum satlş yeri: BahCjekapı :!y b N' • . • • k ~O· 
den teşe!<külüınüzün sağlam esaslar üze- :: epe aşı: ecıp ap. 3 Bınncı at 
. k 1 • • 1 tanbulda ınaı·ıı Zaman ecza deposudur. Bir :: {:-.fajestik l okantası üstünde] nne uru maaı ıçın s . u C· =i 

rin düıündüklerini tahriren ccmıyetimize lira mukabilinde taıraya li Hergün 10 • 20 ye kadat 
bildirilmesi ilin olumır' gönderir U:.-::::::-· .......... -·-·------.~ ·-···· .... ··-·-·-........ ....-

Dit Tabibi 

Halit Galip 


