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Müflis banker Amerikaya ltalyan gazeteleri paktı 

1. . k . şiddetle tenkit ediyorlar 
tes im edılece tır Pakhn gizli bir maddesile 12 adanın 

Avukatl ''t · · t • l J: k t Yunanistana temin edildiği rivayeti ar . emgız,, lS ıgor ar, 1 a a buna sebep oldu 

kanun sarahatle "iade,, hakkını 
hükiimete veriqor 

.ınsuı de modaya muvafık 9apka glymeelni 
bllml,or de§lldlr 

lıuul hakkında hüktimet Ame-.k , , 
rı aya iade kararını verip bunu 
Anadolu ajansı vaaıtaaiyle ili.n 
ettikten ve müflis b~aer tevkif 
olunduktan sonra, herkes, gayet 
tabii olarak, fu muammanın halli 
için uğrqıyor: 

- Acaba, bu karar kat'i mi , 
yoksa kabili temyiz midir?. 

tutacaklar? Dün ak9am, bu cihet
leri anlamak üzere, ıeç vakit, Ga
latada, Billur hanında, birinci hu
kuk sabık reisi avukat Eaat beyin 
Ya:ııhaneaine gittim. 

Londra barosunda mukayyet 
ecn b· M e 1 avukatlardan Aleks:ındr 
anıo beyle Esat bey - yani ln-

sulun iki da k·ı· . . h va ve ı ı - ıçtıma a• 
lindeydiler. Tanınmıt birkaç ce • 

\ 
Esat Bey, beni kabul ederek •ual
lerime etraflı cevaplar vermek ne· 
zaketini gösterdi. 

Önceden aldıjım haberleri tah· 
kikten ite batfadım. Esat Beye 
ıöyle sordum: 

- Vilayeti, lnsul tarafından 
bugün protesto ettiğinizi haber al• 
dım; filhakika, Beyoğlu altıncı 

(VA. no> 
(Alt tarafı 3 üncü ıayıfada) 

Trakya 
• 

Şeker fabrikasının bu 
seneki amortisman mık
tarı ganlış gösterilmiş 

Bazı gazetelerde Alpullu ıeker 
fabrikasının (1,217,833) lira kar 
ettiği ve ayni senede {2,564,526) 
lira amortisman ayırdıiı, binaena· 
leyh bu seneki kirmın bu iki ra• 
kam mecmuu olan üç buçuk mil
yon liradan fazla olduiu ya:ıılmıı· 
tır. 

Alikadarlanndan aldıiımız 

malumata ıöre bu rakamlar da 
yanhıhk vardır. Amortimıan diye 
gösterilen iki buçuk milyon liraı 
933 senesinde aynlmıt bir miktar 
değil, tirketin kurulduğu tarihten 
bu tarihe kadar sekiz aene zarfın· 
da ayrılan miktarların mecmuu
dur. Esuen her ıirketin amortiı • 
man miktaır ve niıbetlerini kanun· 
lar ve nizamnameler tayin etmittir · 
Bundan baıka hiç bir memlekette 
ve müessesede amortimıan kir o
larak sayılmaz. Onun için Alpullu· 
nun hakiki kan blançosunda: gös • 
terilen miktardan ibarettir. Şirke
tin idare masrafı olarak iki milyon 
on yedi bin lira ıösterdiği ya:ııl· 
mı9tı. Blançoda idare masrafı ola· 
rak gösterilen {201718) lira yerine 
sehven iki milyon on yedi bin lira 
gösterildiği anlaıdmııtır. 

Bazı iddial~ra nazaran, heyeti 
vekile kararları, devlet Şurasında 
temyiz olunabilirmi,. Fakat aca
ba, in.sulun vekilleri bu yolu mu 

~a~ı avuk~t da mü~avir ııfatiyle, 
ıştır"'.k edıyordu. Mettıuliyetleri-

nın fazlalığına rağmen, Ahmet !!!!!!!!!!!!!!!! 

Camiye atılan bombadan Ba1bolaa 
Türkler mes' ui tutulu yor sevgili 
B Aşk, macera, kahramanlık ve 

aşınüftÜ kaymakanıı bomba atanların siyase~~~~~:, (Vi-Nu) 

Kemalist Türk olduklarını iddia Bu yeni tefrikamız ayın on bi-

b 
rinde başlıyor. 

garibesinde ulunmuş! 
Sofya, 1 (Hususi) - Filibeye 

on bir ıc·ı maka 1 ometre meaaf ede lıt:.nı· 
.. .. kazasına bağlı Koklane kö

yunun canı· b b k dd ıne om a abldığmımu 
~ enıa ha.her vermittim. Bu ha

dıse Bulıaristan T·· ki . .. . d _ _.._ f ur erı uzerın e 
pça ena b0 

.• •• 11' tesir yapmıttır. Ba, 
muftu k&Y'Jnakam K H .. . 

ı ara useyın 

bombanın Türkler tarafından atıl
dığı iddiasını sürmek gibi bir gari
be göaternıittir. 

Bunun üzerine Koklane köyün
den bir çok Türkler ve bir kaç Bul
gar tevkif olunmuttur. Neticede 
tevkif olunanlar bırakılmıı ise de 

( Devamı 7 nci sayıfada ) 

Derslerine 

11 Nisan Çarşamba 
Günü baıhyoruz 

On iki adadan Kos "lstanköy,, den me9hur 
3000 yllhk bir a§a~ 

Roma, (Deyli Telgraf) - Fa- ı buat bu tekzibini ıu esaslar dahi· 
tiıt ıa:ıeteleri Balkan miıakına hü- linde reddediyor: 
cum ederek misakın metni ile 1 - Sefarethanenin tekzibi, h~ 
muhtevi gizli maddenin netrini ta- bir ıeyi tekzip edememektedir. 
lep etmektedirler. Zaten misak 2 - Balkan misakı, sizli bir 
imza olunduğu sırada, burada, maddeyi ıayri kabili tekzip bir su• 
derin bir heyecan ile kartılanmı,- rette muhtevi olduğu için, akitler t 
b. milletler cemiyeti azaları ııf aliyle 

ltalyan ajanımın verdiğt ma- kabul ettikleri taahhütlere muhalif 
IGmata söre misak, on iki adanın bir surette hareket etmiflerdir. 
Yunanistan& iadesini temin eden 3-Yunan hariciye nazm, Yu· 
bir maddeyi ihtiva etmektedir. nan ayan meclisinin hariciye encü· 

Yunanistan sefarethaneıi mı• menine bu gizli maddeyi ifıa et• 
sakta gizli bir madde bulunduğu mek istememekle onun 10n dere. 
iddiasını tekzip etmit iıe de mat- (Devamı 7 nci aayıfada) 

Güzel Lili ile banker 
lnsul nasıl tanıştılar 

lnsulü f el ak et uçurumuna sürükliyen 
sebeplerden biride Sırplı kadının faz

la ihtiras ve aç gözlülüğü oldu 
Günün kahramanı olan methur 

Amerikalı müflis Banker Samoel 
lnaul'ün Madam Kuyumcu oğlu is· 
minde bir sevgilisi olduğunu elbet 
itittiniz. Ve gene gazetemizi takip 
eden muhterem karilerimiz banke
rin lsta.nbula gelmesi üzerine bu • 
sadık sevgilinin de tehrimize gel
diğini pek ali. bilirler. Yalnız ma
dam Kuyumcu oğlu limanımızda 
çok a:ı kalmıt, Pireden gelmit ol
duğu Polonya ismindeki vapurla 
derhal Köıtenceye hareket etmit· 
tir. 

Yapılan tetkikata na:ıaran ken· 
disi Romanyaya gidebilme<k için 
vize edilmiı muntazam bir pasa· 
porta maliktir. 

Acaba Madam Kuyumcu oğlu 
te..düfen mi, yoksa bir kutı mah
sus üzerine mi latanbuldan geçe· 
rek Romanya ya gitmittir? Bu se -
yahati lnaul'ün tam lıtanbulda bu
lunduğu zamana rastlaması sırf te
aadüfün bir eseri midir? Acaba iki 
hararetli ~tık ( ! ) dünyanın bu en 
ıairane yerinde birbirlerile buluıa· 
biHn?ler midir? Buluıamadıkları 
takdirde batka vasıtalarla muha • 

r .. 

Madam Kuyumcuo§lu 

bere edebilmiıler midir? Şüphe 
yok ki bütün bu aualler herkae 
merak verecek bir mahiyettedir. 
Bunlara cevap vermeden eVTel t.a 
kadının kim olduğunu, imal ile 
münasebetlerinin ne tekilde bqla• 
dığmı ve nasıl bir seyir takip etti• 
ğini anlatalım. 

(Devamı 7 nci aayıfada) 



2 HABER - Akpm Poetaaı 

Büyük Millet Meclisinde Türkiya 
Amerika mukavelesi tasdik edildi 

Zehirli gazların bugazlara ait 
nasıl sokulacağı hakkındaki 

vasıtaların Türkiyeye 
kanun kabul edildi 

Ankara, 2 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün reis vekili Esat 
Beyin riyueti.nde toplanınııtır. 
Celsenin açılmaamı müteakip Kaa· 
tamonu mebusluğuna seçilen Muh
tar Beyin intihap mazbatası oku
narak kabul edilmif ve ruzname· 
deki maddelerin müzakeresine ge
çilmittir. 

Zehirli ıazlarla bu gazları kul
lanmrya mahsus vasıtaların Türki
yeye sokulmaeını ve bunların Tür· 
kiyede yapılmaamı meneden ka
nunun birinci müzakeresi yapıla

rak kabul edilmittir. 
Kanunun maddelerine göre bu 

ıibi ıazlarla kullanma vasıtaları· 
na lüzum ve ihtiyacı olan vekilet
ler icra vekilleri heyetinden mezu· 
niyet almak f&rliyle bunları hariç· 
ten celp veya memlekette imal et
tirebileceklerdir. 

Mayi madeni 
mahrukat 

Ankar.a, 3 (Hususi Güm-
rük ve inhiaarlar encümeni mayi 
madeni mahrukat ve madeni yağ· 
laı: inhisarı layihasını tetkik etmit· 
ti~ Bu tetkik neticeainde layihanın 
aldıtı son tekil fU<)ur: 

Gümrük umumi tarifesinin 695 
inci numu&11nda sayılan mayi ma· 
deni mahrukat ve madeni yağlann 
Türkiyeye ithali hükUmetin inhisa· 
rı altına almmuma karar verilmİ§· 
tir. Bu inhisar Gümrük ve inhisar· 
lar Vekaleti tarafından idare olu· 
nacaktır. Gümrükler Vekaleti in· 
hisara alınan bu maddeleri ithal et 
mek istiyenlere müaaaıde verir. 
Ham, tasfiye edilmemi§, temizlen· 
memiı hafif yallardan niıbeti ne 
olursa olsun 1 O, tasfiye edilmif, ya 
hut temizlenmiı hafif yağlar, ben· 
zin ve bnezollerden nitbeti ne olur· 
ıa olsun 6 kurut vergi alınacaktır. 
Ağır maden yağlan ve tortulan, 
makine yaiları, mazot, motör yağı 
ıibi mahrukat tortularından da 
bir kurut verıi alınacak. Yalnız İn· 
hi1arın° ilinmdan evvel ıipariı ve
ren müeaaeler bu yeni talimattan 
muaf tutulabilmeleri için 15 gün 
zarfında ftkilete ıipariflerini ta· 
riblerile beralter bildireceklerdir. 

Yeni adliye binası 

Ankara, 3 (Hususi) - Yanan 
adliye hinuı anasına yeni bir ad
liye binasmm inp:ama müsaade e· 
dilmeai hakkında Adliye V ekileti 
tatafmdan bir llyiıha hazırlanmıı· 
tır. Bu liyibada binanın illf8t mu· 
rafı olarak teabit olunacak para· 
nm Eclimedeki yeni yapılması mu· 
karre hapishane binumdan arta· 
cak para ile icra devairindeki sa· 
hipaiz paralarla temin edileceği 

kaydedilmektedir. 

lbrahim Tali Bey 
Ankara, 3 (Hususi) - Trakya 

İnüfettiti umumisi lbrahim Tali B. 
dünkü trenle buraya ıelmiıtir. Kı· 
sa ıbir zaman zarfmda kadrosunu 
tamunhyarak tekrar vazifesi baıı· 
na ıidecektir. 

Zehirli gazlarla bunlara ait i• 
)etlerden ne gibi madde ve vasıta· 
!arın ithal ve imalinin memnu ola· 
cağı icra vekilleri heyetince tesbit 
edilecektir. 

Kanunun nqrinden itibaren üç 
ay içinde bu maddeler ve vasıta· 

lardnr. elinde bulunduranlar, bun· 
ların cim, nevi ve miktarlarını 

gösterir bir beyanname ile mahal
lin en büyük mülkiye amirine tes· 
lime mecburdurlar. Hükumet be· 
yannamelerde teıbit edilecek bu 
maddeler ve vesaiti, maliyet fiatı 
üzerinden satın alacaktır. 

Beyanname haricinde bırakılan 
veya teslim edilmiyenler kaçak 
addedilecektir. 

Bundan sonra Türkiye cilmhuri· 
yeti ile Fransa hük\imeti arasında, 
Türkiye - Suriye hududu üzerin· 
deki demieyollarmın işletilmesi 

Ekodö parinin Sov
yetlere hücumu 
Pariı, 2 (A.A.) - Havaı bildi· . 

nyor: 
Pertinalu, Eko da Pari gazete

sinde yazdığı bir makalede, Ame· 
rika, Japonya ve Sovyet Rusya 
münuebatmı mevzuu bahsederek, 
Tokyo hükumetinin doğrudan doi 
ruya Y!'pacağı bir hareketi.!, Ja
ponya ile Amerika arasındaki ih· 
tilaflı meseleleri halletmek istedi· 
ğini ve fakat, M. Ruzveltin ve 
müıavirlerinin ise Japonyanm sü· 
kutunun ifrat dereceye varmıt ol· 
ması dolayısiyle buna mukabele 
olmak üzere Sovyet Rusyanm ma· 
li yardımlariyle tetci edilmesi icap 
edeceği mütalea11nda bulundukla· 
rını kaydetmektedir. 

Pertinaks, diyor ki: 
"Sovyet propagandası, bundan 

dilediği gibi istifade ediyor. Ve 
Amerikan efkarı umumiyesını 
Tokyoya kartı tahrike çalışıyorlar, 

Sovyet Rusya, yalnız Japon· 
ya aleyhinde değil, ayni zamanda 
Anılo Saksonlar aleyhinde de ça· 
lıflllaktadrr. 

Mısır kralını tebrik 
Ankara, 2 (A.A) -Mısır kralı 

Fuat Hazretlerinin tevellütlerinin 
yıl dönümü münuebetiyle, Reisi· 
cümhur Hazretlerile kral Fuat 
Hazretleri arasında ataiıdaki 
telgraflar teati edilmiftir: 

" Mısır Kralı Haşmetlu Fuat 
Hazretlerine 

Zatıhaşmetaneforinin tevellüt
lerinin yıl dönümü münasebetiyle 
en samimi tebriklerimi ve şahsi 
saadetleri ile Mısmn refahı hak
kındaki temennilerimi arzede
rim,. ou1 llıl. Kemal 

"Türkiye Reisicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine: 

Tevellüdümün yıl dönümü ınü 
nasebetiyle zatı devletleri tarafın
dan gönderilmiş olan sevimli tel
graftan mütehassis olduğum hal
de size teşekkür eder ve bilmuka
bele zatı devletlerinin saadet ve 
Türkiyenin refah ve azameti hak
kındaki temennilerimi arneyle 

Paat 

tanına dair mukavelenin tasdiki 
hakkındaki kanunun müzakeresi· 
ne geçilmittir. 

Bu münasebetle söz alan Sım 
Bey (Kocaeli) lramn Türkiye üze· 
rinden yapılmakta olan transit it· 
lerinin son zamanlarda batka ta· 
raflara intikal ettiğini, evelce bir 
defa daha söylemiı olduğunu ha· 
tırlatarak, mukaveleye bağlı pro
tokolda bu demiryolunun tarka 
doğru temdidinin mevzuu babsol
duğunu, ancak bu hattın farka 
doğru değil, mailen cenuba inmek 
te bulunduğunu iıaret etmit ve bu 
mesele etrafında hariciye vekili 
beyden izahat vermesini istemiıtir. 

Müteakiben kürsüye gelen hari
ciye vekili Tevfik Rüıtü bey de i
zahat verdi. 

V ;kil beyin "-1 izahahm müte
akip k:ınununun maddelerinin mü 
zakeresine geçilmiı ve birinci mü. 
zakeresi ilmıal edilmiıtir. 

Suriyede Türklere ve Türkiye
de Suriyelilere ait emlak hakkın· 
da aktedilen itilafname ile Türki· 
ye ile Sovyet cümhuriyetleri itti· 
hadı arasında hudutta çıkan ihti
lafların tetkik ve halli utulü 
uıulü hakkında mukavelenin alh 
ay daha uzablma11na dair kanun 
layihaiınm birinci müzakereleri 
yapılmıt ve kabul edilmiılerdir. 

Bundan sonra Türkiye ile Ame
rika birletik devletleri arasında 
imz:ı edilen iadei mücrimin mu· 
ahedeıinin tasdiki hakkındaki ka· 
nun da müzakere ve kabul edile
rek perıernbe günü toplanmak Ü· 

zere içtimaa nihayet verilmittir. ___ ,___ -
~İYASE~ 
iki Arap devletin 

muharebesi 
Arabistan yarım adasındaki iki dev· 

let arasında harp olmakla beraber, ma
alesef tafsilatlı maHlmat gelmemekte- • 
dir. Binaenaleyh, aadece harbin zu
burundakl sebepleri anlatmakla iktifa 
edeceğiz. 

Muharebe, tlmalda1d Suudiye dev
letile cenuptaki Zeydiye devleti arasın· 
da vuku bulmaktadır. 

Birincisinin hükCUnet reisi Abdüll
ziz Ibnussuut'tur. Bu zat, Necltte, Ve
habi hükumetini yeniden diriltmif, Ib
nirrqit devletini ve Şerif Hllıeyinin 
Hicaz devleth:ıl imhadan sonra Baıra 
körfezile Bahriahmer arumda büyük 
bir timalt Arabiatan devleti kurmut
tur. Kabile ihtiliflannı da, kılıç kuv
vetile dindinniıtir. 

lkinciainhı hüldlmet reisi de imam 
Yahyadır. Bu da, Yemende, nüfuzunu 
fazlala§tırmq, rakibinin timalde yaptı
ğım, kendi hudutlan içinde meydana 
getirmiıtir. 

Böylelikle, yamn ada, bu iki devlet 
arasında paylaıılmıt gibiydi. Yalnız 
hudut boyunda Aair emareti mUnazi
Unfi blnqtı. 

Uzun münazaalardan sonra, iki hil
kilmet, bunda da mutabık blmak ilze· 
re idi. lbnluuut, cemile olaun diye, 
bitaraf mmtakadald askerini geri çek
ti. Imam Yahya iıe, bunu fırsat bile
rek o aahayı bizzat iıgal etti. Bunun 
üzerine, harp patlak vermiıtir. IJd ta
raf ta çetin askerdir. Hariçten de, dev· 
letlerin mUdahalm varit görülmiyor. 
Her halde, kumlara pek çok kanlann 
dökülmekte olduğu zannediliyor • 

9 Eylül panayırı için 
hazırlıklar yapılıyor 

Şimdiye kadar Türkiye dahilinde 
1500 fabrikaya panayıra iştirak etm 

leri, için mektup gönderildi 
Suaıin'hk, 30 - Balıldıdere köyü 

ihtiyar heyeti tarafından bayram mü· 
n.uebetile hayvan yetİftiric:ileri tef vİk 
makaadile tertip edilen at kotulan ha· 
sün öileden sonra yapıldı. Suaıitr· 
lrktan •e cinr köylerden de bir çok 
kimselerin hazır bulunduiu kotalar 
tam bir intizam dahilinde yapıldı • Ve
cüzel bir sün pçü;lcti. 

Birinci kota tay kotuu idi •e üç 
tay iıtirak etti. Y aylaçayır kö7iinden 
Ali afanm tayı birinci, yiizbaıı Mala· 
ta.r beyin tayı ikinci ıelcti.. ikinci •Ü· 

rat kOfQRncla ~ ba7ftllclan Şam 
aianm ab birinci, PiM Şüan aiamn 
atı ikinci oldu. Uçiincü kotanaa ..... 
aafeai 2400 metre idi. Birincilili Ş.. 

ban alama Aiat İaİlnli ab aldL Dör· 
dünc:ii kota :r..& baJ'ftll)ara mabaus
tu. Ve yedi ba7YU1 arumclan Gin-

ce köyünden lamail aianm lmraiı 
rinci ve Manyum Haydar köyijnd 
Ali efendinin ba:JftDI ikiac:i plcti... 

Be)'llelmilel dördilnci 9 EylGI 
nayın için hummalı buırbldara dev 
edilmektedir. Bütün yerli fahrikal 
mızın panayıra iıtirak etmesi için • 
çok tedbirlere bet 'YW"Ulmat Ye bü " 
fabrikalara ..... mektap ,..zılarak 
tenmeai muhtemel olan Ml"Iİ pm1Ulll 
hakkındaki biltiln tafıiltt bu mekt\ı 
larla Wl&tirilmİftir. Türlüya 
ele 1500 fabrikaya ha aantle melı~ 
ıönderilmiıtir. 

Geçesi senekine m.ı..tıe 
pa'YJ"Oft fıatlerinin ~ derece,.. 
dar iDdirilecektir. Bundan maada 
telif li•-hr lwine bamiaaacak 
DaJU' afif .. -.......n ........... ~ 
ketlere ıön~tir. 

Rakı parası yüzünden bi 
genç bir bakkalı vurdu 
Otomobilde giderken üç kardeşle 
Nebi efendi arasında kan alınma

siyle biten bir münakaşa çıktı 
Enlelr, l (H....a) - Bıhl',_ ... t 

rafından JIPtırdu fami tllWıirhane 
faaliyete pçmİftir. Tebbirluua.ia 
"Em,, meJrineei W ehMi ;....tncle 
bir makinist tarafmd- bütün aluamı 
yerli malmdan olmak üaen yirmi ..ım 
günde imal" t..ıim edihnittir· A,_ 
Anapa "Eti•,, melırinel..i aiatemincle 
olan ba makin-in daha kullamtb ol
duiu fen hqetince teıpit ve takdir e
diJmittir. 

Karpyakacla KMMlpep addeaia
de lııir cinayet olmut .,.. nla puuı ,;i• 
zünden ~ıkan bir kavıa sonunda bir 
genç hir bakkalı bıçakla ağır surette 
yaralanuf ttr. 

Hadise tafailib ıudur: 
Matbua Beaalet efendi ile Wrade

ri Ali .,.. Atıf beraberl..U.cle birinci 
kordonda bekkalhkla ınetıal Nebi efn. 
di olduiu halde 308 numaralı otomo
bille ıiclerlerken bir sia ....ı içtik. 
)eri rakı parumclan dolayı birbirleri. 
le lra•pya baılamqlardır. 

Beaalet efendinin biraderi Ali efen. 
diye ldifür ettijinden Ali efendi .M 
hamil olclufu bıçaiı ça..- Nebi ef.. 
diyi sekiz yeriaden yaralamqtır. N .. 
bi efendi memleket hutah .... ine kal· 
dmlarak teda.i altına almmqtır. Ya· 
rahyan Ali ile badiaine iN itte yar• 
dun eden biradai Atıf ,.Jcalanmıılar 

lnönü yıldönümü 
Balıkesir, 1 Niaan (Haaaaf) -ikin· 

ci lnönü aferinin ,.ldönümil dün ak
fUD H.UC.wiawle lral•behk hir halk kit· 
lesi tarafından lratlulandı. Merasime 
kız orta mektep talebesinin hep hir •· 
iızdan aöylediii Cumhuriyet mutiyle 
beflaaclı. ~Aziz .., Sen 
muabedeaiaclen bqbyarak u.fer siaii· 
ne kadar.,....,._ eclm laWilelm ulat· 
b. Bundan sama ecaaa AYDi S.,. koo 
lordu bmandam Ali Hikmet P..
ikinci 1 nöni zaferine ait ltir JUIJ"I o
kumuttur• Son ollınk liM talebetia
den iki ıeaç Pirler ................ 

Yeni bir ıhca mı? 
LhJuıair, 1 (Huaai) - 8eWiye 

mey.Lınmcl•ki küçük .......... IQU• 
nan Mil sGnJerc1e fazla .ıa..va ...... 
dıiı ıörilldü. Dia sece de 11a ........, 
van ıayam Wrdenhire umchiı Pril· 
dü. Şaclınua aayw iliyle ani Wr 
aurelte ıammıı Yr haLle Qmepnm ae-

........ _ "=~=-....eı~i Tfrfr jıiiiW~.-.;nırın.. 

............... ı.ıa. 
tuNrlM ......... tır. .. tariW 
in tark mimari ••diri ........ ~ 
mnkii p 111,aktir w .. 11yı .. 
lmM.te amw pmp1tleri ..an 
lrati celbetmeldedir. FilJaelcilra 
pencerelenleki aan'at, ala, sarafet 
incelik dünyam biç Wr ..-inde, 
tl maruf Elhmara aaraymda WJe 
riiJmemiıtir. 

Hattl Fnmız aJimı.riadm 
Teluiye .. e bu camün cephai n 
cereleri için (Tarifi ve tasviri ıayri kr 
bildir.) o.mittir• Camün aaıl tamiri 
muhtaç kısmı minareıi idi. Çünkü bii
:rük bir telılike anediyordu. 

Zamaa llUnan minare infaabnda tr 
nmmıt olanlar dant edilmitler •e 
aatalar, minareye planalrtan k:orkıaral'S 

intaab kabul etmemitlenli .. Şimdi a 
m tamiri, hem de hiç bir menfaat " 
zetmekaizin, Ballrkuyu sabık mub 
lamail Efendi ıwnmdaki ntandq de
ruhte etmif, batti ite bile beti 
tır. H~ n feda\ir asta; 
tehlike n hizmet mabt."Jiade ü 
kabul etmemittir.. c.aüin içinde 
tamir ve temizleme ameliyesi dev 
dadır. Buna da,_. lamaiJ Efen 
deruhte ebnİftİr ... 

Kwnar belası 
Söke, 1 (Hususi) - Kumar yi"i, ....,,.. 

elen pJ9t feci bir hidite çdmuı " A 
li sawt isminde hiriai ölmit .. • 
isminde hiriai de ain' surette ,.._ ...... .,. 
mqbr. 

Mecrala Arif Ay ... _..... 
tabanesine ~tir. K111'11....-ıı• 
kumu iaalllet etmİf .,.. bayata hhtlilllll"'• 
dedir. 

.. .. ,.. helribtea kumar 11: 
..... ika edilcliii •nlaplrnq, 

JııatD ~ btiller hm6s tespit 
......... z.ı.ta Callilai ....... ~ 
dır. 

Kıskançlık yüzünden 
Lhkellr, 1 (H....t) - Kn.11111119• 

ide ~- blcluwww:a Şefilc 
da ......... yanlanan Ahmet 
.......... lraldlnlchiı lauhbmı ... 
.-,... öleli. 
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Pire ve Varna limanlarının rekabeti 
karşısında Istanbul limanı sönüyor 

3 

Vii~e -----·-
lnsul ve Staviskl 

Harpten sonra cemiyetin bozul 
lukları tarafından doğurulmuş ~ 
badire ... Biri Amerikalı banker S· 
moel lnsull öteki de beyaz Rus d 
Jandırıcı Staviski. 

Cemiyetin batınaı felaket olm 

Bizserbest liman yapılması meselesiniYunanlılardan evve1 

düşünmüştük. Fakat onlar bu fikirden daha evvel 
istifade ettiler 

bu iki adam arasında bir muka 
ae yapılırsa her ikisinin ayni yoh 
yolcusu olmakla beraber birbirirı 
den çok farklı oldukları görülür 

Bir defa Staviski genç, di11 
§&rlatanlığına güvenir, kadınl 

!kazancına alet eder, eaki nesiller; 
de nümunesini görmüş olduk! 
büyük mikyasta bir dolandırıcı i 
Stavfoki, Kayserin kız kardef • 
kandıran lokanta garsonu Z 
kof'un kumaıında bir adam 
Tali Fransız ıiyasi adamları a 
sında bu dolandırıcıya yardak 
edecek tıynetsizleri onunla ka 
!aştırdı. Ve Staviski foya11 mey 
na çıkıncıya. kadar ibir milyo 
hayatı sürmeğe muvaffak oldu. 

Limanımıza gelen ve boğazlar- , makamlar tarafından ehemmiyet- ı ıerbest liman ıayesinde bütün 
dan geç.en ecnebi gemilerin çoğu le tetkike başlanmıthr. Bu tetki· transitler gümrükten muaf tutul• 
limanımızda tamir ediliyordu. Hal kat tersane ve havuzlarımızın tak ı maktadır. 
buki m~hin_ı bi: v.aridat temin e- viyesi, lshnbul limanına çok va• , Bir serbest Iim:ın yapılması me· 
den bu 1f §ımdı Pıre ve Varna Ji.. pur uğratılmasının temini, tamir selesini biz Yunanlılardan daha 
manhrına geçmiştir. Tersane, ha- ücretlerinin ve kömür fiatlarının evvel, ortaya abnıttık. Fakat on· 
vuz ve tezgahlarımızın bu liman· indirilmesi gibi noktalar etrafın· lar bu fikirden bizden de.ha vvel, 
lardaki kadar mükemmel olması- da cereyan etmektedir. iıtifade ettik.·. Biz de bu ıabada 
na rağmen tamir itlerinin burada Fabrika ve havuzlar idaresi mü muvaffak olmak için derhal bir 
yapılamaması meselesi alak:ıdar dürü Cemil bey dün bir muharri· serbest liman yapmalıyız.,, 

Tr;;m-;;.YŞi;ke'ti ~:ı::: :::::~~ etrafında ıu i· T~i~f; şi;keti~'i~ 
Parala . k "-Limanımızda ecnebi vapur· 

rl Ver ece larm tamiri i!i eskisine niıpetle karı anlaşıldı 
Aldığınıız meV1uk malfimata hayli azalmıttır ve bu İ§ler timdi 

g.öre, . Nafıa vekaleti ile tramvay daha ziyade Pire limanında teka· 
tırketı müdürü araıında Ankarada süf ctmit gibidir. 

Telefon tirketi ıenlik toplantı· 
ıına ait hesaplan vermemi§ti. Al· 
dığımız mal\ımata göre §irket 933 
senesinde abonelerinden bir mil • 
von yüz on beş bin lira ~lmıtbr. 

Hiaaedarlarm tikayet ettikleri yük 
sek idare masraflarından sonra 
elli bin lira kar etmiıtir. 

cereyan eden müzakere neticelen· Biz fobrika ve havuzlarımızın 
nıittir. Tramvay tirketi halktan daha mütekamil bir tekilde çalıı· 
fa~la alına.n üç buçuk milyon lira· maları için bir bkım projeler ih
yı ı~eye karar verdiği gibi 926 se· zar ettik. Bunları hükiımete bar 
nesınde yapılan mukavele ile taah· olmadan kendi kazancımızla te • 
hüt ettiği hatları da ıüratle yapa· min edeceğiz. Şimdiki halde, ilk 

cağını bildirmittir. Bu yeni hatlar olarak havuzlarımızın sularını e. Dilsizlerin münakaşası 
araımda Eminönü_ Eyüp, Tak· lektrikli tulumbalarlıı tahliye et· 
ıim - Y enitehir, Kaıımpafa _ meği dütünüyoruz. Bunun için ka• 
Azapkapı, Taksim - Betiktat hat- ı·ar vermek üzereyiz ( Bu takdirde 
lan batta gelmektedir. havuzlar daha faal olacak ve mas• 

Dilıizler arasmd:lki münakaıa 
hala devam ediyor. Dört gün ev· 
velki nüıhamızda İzmir dilsiz mek 
tehi müdürü doktor Necati Kemal raf da yarı yarıya inmiı buluna• 

Macar heyeti caktır. Bu iti hallettikten sonra mo . beyle Abdülkadir efendinin söz -
Türkiye ile Macaristan arasın- dern tezgahlarla fabrikamızı tak· lerini yazmıttık. Bunlann sözleri 

da mevcut ticaret muahedesinin viye edeceğiz. dilıiz cemiyeti reisi Süleyman Sır
müddeti mart nihayetinde bitmiş- Vapur tamiri itinin Pireye in- rı beyi kızdırmıtlır. Cemiyet reisi 
tir. Yeni muahedenin eı:ıılanm tikalinde kömür fiatlarının orads ıon hadiseler etrafında diyor ki: 
hazırlamak üzere tehrimize bir bizden çok daha ucuz olmasından "- Acaba bir cemiyetin azala
Macar heyeti gelmit, dün akıam 1 maada, en mühmi amil serbest li· rınd:ın bir veya iki efendi cürüm 
Aııkaraya gİbnİ§tİr. m!ln mıelesidir. Çünkü, Piredeki itler1e o teıekkülün riyaset mevki· 

ini itral eden tahıa mı mes'ul tu· 

Kahvecilerin akıbeti iit_;. . '· 9Lİ.ITE-J tutacaktır. Cemiyetin reiıi olmak 
Ticaret müdürlüğü bir müddet ~ _ _ sıfatiyle azalarının şikayet ve 

e\re} tehrimizdeki birkaç kahveci- dertlerini dinliyerek uıulüne tev· 
Yi mahkemeye vemıitti. Müdürlük KulUbesinde öldU fikan tikayet eder1e azaları mu· 
hu itin neticesini öğrenmek için Osküdarda, Harem iskelesinde hakkak tetvik ve iğfal mi etmit o-
lllüddeiumumiliğe müracaat etmİf bir kulübede oturan 55 yaıhrmda lur?. 
tir, :ki Abbas ağa odaıında ölü olarak Müessif hadiıenin çıkmasın;ı 

bulunmuş ve yapılan tahkikatta bizz:ıt mektep müdürü seebp ol• 
Abbas ağanın ölümü ile ba§kası- muştur. Çünkü çocuklar çalıtmak, 
nm alakadar olmadığı tesbit olu· hayatlarını kazanmak için lzmire 
narak gömülmesine ruhsat veril• gittiler. Mektep müdürü bunlan 
miştir. toplu görünce şüphelenerek tev • 

ı-o.undaki çok kuvvetli meslek
daılardan da fikirlerini sordum. 
~!1lar da benimle hemfikirdirler. 
ınaenaleyh, davayı temyiz ettim. 

- Peki h t' k'I . 
? 

, eye ı ve ı enın kara· 
?I 

kif ettirdi. 
Sahte memur Mezun talebelerin ekıeriıi lı-
Samatyada oturan Kemal is· tanbul ve lzmir ıokaklarında do· 

Heyet· k 1 minde biri Beyazıttan tramvaya l••m .. ktadırlar. Ailesi olanlar ai· 
- 1 Ve i e tarafından ln- -s .. 

su.1.un ia. deıi hakkında bu karara binmit ve kendisinden bilet iste- lesinin sayeain.de mütküli.tla mai • 
d h nince memur olduğunu söylemiş • ı ...... d' I A. muıtenı en enüz kat'i bir hüküm şetlerini temin etmeıue ır er. ı· 

· "b I tir. Kemalin memur olduğunda · ıttı az o unduğunu zannedemem. lesi olmıyanlarm vaziyetini ıız 
Ç .. k d şüphelenen biletçi derhal bir polis un ü, ceza aki hükümler iktia:ı.. söyleyin. Ben iddialanmın doğru· 
hı kat'ı'yet etmedı'kçe ı'nfaz edı: I..._ çağırmış ve Kemali y:ıkalatmış· h . t d .. - luğunu er zaman ıspa a ama e· 
~.ez. Bu da, umumi bir kaidedir. tır. yım. 

ır asliye mahkemesinde mahkUm Müşterinin parası Mektep müdürü on ıene evvel, 
olan bir adamı, müddeiumumi Kutu barı artistlerinden Eleni yani 1924 ıeneıinde müdiriyete 
~erhal hapishaneye sevkedeımez: bar mÜfterilerinden Ziya beyin 62 gelmiıtir. Filhakika. trahoı,n vak· 
d etnyiz müddetini beklemek, on· lirasını çaldığından para ile bir- ast 1929 • 1930 senelerinde vuku· 
lAan •0 nra hapishaneye götürmek Jikte yakalanmı9trr. bulmuttur. ilk gendiğinde trahom· 
~Znndır. Şu h:ılde, eıasatr kanu· Dostunu vurdu dan ıüphe ettiğini arzediyor. Altı 
nıyeye göre, hükmü temyizi d°ava Galatada, Kar:ı.oğlan sokağın- sene ıonra mektepten ç..ıkanyor. 
ettim. Ve k t" t · d k . . S 8 b' · · f "dd. dog"' . . gene anaa ımce, emyı.. a ahvecılık yapan sabrkalı a· u ır ıtıra ve ı ıanın • 
zın netıceıine kadar, lnsul masun lih, dün akşam dostu umumhane ruluğunu ispata kafi bir delil de • 
kalmalıd H · k'I k 1 ·ı "d' ır. eyetı ve 1 e, arar sermayelerinden Despinayı bıçak· ğı mı ır. 

vermeınif o1ıa gerektir. la y3ra]amış, kendisi de yakalan· Devlet matbaaıında 239 numa· 
· · · • • . J rada nıuk:ıyyet arnavut Abdülka-G mıthr. 

. azete idarehanesine bu anke· Havyar ~ahyordu dir efendinin beyanatına gelince; 
tımle. a~de~ ettiğim zanı:ın, vali Sabıkalı Hayrettin dün alqam ınumaileyh, cemiyetimizden tard 
muavını Alı Rıza Beyin muhabir· Balıkpazarmda tüccardan Hayret dilen 10 dilsizin ba,ına geçerek 
lere beyanatını okudum · b · .... d b. t muhalefet etmektedir. Maksat ve : tın eyın magazasın an ır ene-

(V l•ltO) ke havyar ç:ılıp kaçarken cürmü· gayeıi meçhuldür. 
(Deva.mt 7 nci sayxfada) methut halinde yakalanmııtır. 

İnıul Rus dolandıncının va 
yeti ile taban tabana zıt bir va 
yette bulunuyor. Bu adam yet 
be§ yaşında bir ihtiyardır. Am 
kada uzun müddet elektrik 
diye tanınmı§tır. Bir vakitler nü 
zunu bütün Avrupaya da yayın 
muvaffak olmu§tu. Alman el 
fabrikaları lnıul'ün işareti il 
görürlerdi. lnsul Şikagoda hük 
sürdüğü ııralarda Gangsteri 
mücadele halinde bulunuyordu. 
lektrik kralının Rokfefler, Van 
Bilt, Piyerpon Morgan, Klark g 
Amerika sanayi kraJlarından 
bir farkı yoktu, o, uzun bir me 
hayatının verdiği mevkii tutuyc 
dıt. 

Günün birinde lnıul yanlış 
yol tuttu. iflas olanca açıklığı 
kendisini gösterdi. Ancak ye 
~betlik milyoner bu yaşında besa 
tını tamamen vererek beş p• 
kalmaktan korktu. Hileye müra 
at etti. Milyonlarını Avrupa b 
kalanna aşırdı ve Amerika top 
ğından uzaklaşmanın yolunu b 
du. 

Gerek Staviski'nin gerek lns 
ün hareketleri ayni neticeye v 
makla beraber ikisinin arası 
büyük bir fark olduğu aç..ıkça gö 
lüyor. Bu farkı biz iki adamın v 
dıklan neticede de görürüz. Sta 
ki bir dolandıncı zümresinin el 
de oynıyan bir kukla idi. F oy 
meydana çıktığı günü intihar e 
rilmesine lüzum görüldü. Ölü 
içinde yüzdüğü rezalet çirkef 
kurutmadı. Fransa mühim biri 
mai buhranla sarsıldı. O ıaraı 
hala devam ediyor. 

lnsul'ün vaziyeti bu noktada 
bambaşkadır. Bu adam başkala 
nın elinde alet olmamış; kendi 
sabmaı tasavvur edilemiyecek 
lapların en büyüklerinden bir· 
çevinnittir. Yakalanması hiç 
kimsenin foyasını meydana çık 
racak değildir. Onun için sağ o 
rak memleketinin mahkemeleri 
sevkolunacak ve hesabını verec 
tir. 
Bu iki büyük dolandırıcı arasın 

bir mukayese yapıp ehveni ferrİ 
aTa§tırmak istesek çok tereddüt 
bir vaziyette kalınz. Maamafih 
ğer uzunca düşünülürse denilebi 
ki lnsul'ün hareketi Staviskinink 
den daha zelil, Staviakininki i 
lnııul'ünkünden daha ıerirdir. 

Cemiyet iki badireden yakası 
sıyımııt bulunuyor. Darııı cih 
piyasasını oyuncak edinerek m · 
Jetlerin alın teri ile kazandığını s · 
müren diğer lnsul'ler1e diğer St 
viski'lerin batına! .. 

M. Gayur 
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hlklyeleri Bir gece, bir gecedir ... En iyi, en güzel fıkraları bize gön
dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol
maması, seçme olma11 ve okunaklı 

yazılması lizmıdır. 

Gec;en luaımllr1n hull• ası 
Iyi Jair gece geçirmek, sonra ölmek 

istiyordum. Bu kararla Istlklil cadde
sinde geziyordum. Bütün paramı o ge
ce zarfında yiyecektim. 

İlk önüme rastbyanı kolundan 
tutmak, b."Cndime çekmek, sonra 
kolunıu beline dolayarak eski itık 
süvariler gibi sonsuz kırlara açıl

mak istiyordum. Fakat iki polis 
beni bu çılgın rüyadan uyandırdı. 

- "Adam sen de, dedim, hepsi 
kadın değil mi? .. Hepsi de etten, 
kemikten ve kandan yaratdmı§ ... ,, 

Yan sokaklardan birine saptım. 
Kartıma buruşuk suratlı, sarkık ko 
caman göğüslü bir mütekait kadın 
çıktı. O kadar şa§ırmamıştım. Onu 
geçtim ve yürüdüm. 

Sol taraftan, güzel, esrar içmiş 
gibi titriyen ve kalınlaşan bir ses 
duydum: 

- "Delikanlı ! Bizi çiğneyip 

geçme!,, 
Dönüp baktım. Sarı saçlı, mavi 

gözlü, beyaz ve yumuk yumuk 
yüzlü. ince bir sigaranın dumanla
rım nğır ağır havaya aavuran bir 
kadm ... 

Gittim ... içeri.de onun gibi daha 
bir kaç kadın vardı. Fakat onların 
yanına gitmeğe bile vakit kalmadı. 
Sarışın kadının odasına doğru yü_ ..... 
rüdük. I' 

Tam bu sırada salondan ~ır er
kek çıktı. Bana dikkatle '::aktı. Ye
rinde hafifçe sallanıy/:,rdu: 

- "Arkadat !,, ~e'di. 
Şehadet pa;}mağını sallıyarak 

bana doğru iı'ıerledi ve ilave etti: 
- "Burı--'sı bu gece bizimdir. Biz 

kiraladı'~<. Bu sarı çıyan mızıkçılık 
ediyQ.'r. Onun için ... ,, 

ft;özlerimi hayretle açtrm kar
!",ndaki sarho! ve güzel gence dik
.katle baktını. Onu gayet iyi tanı
mı§lım. Adana lisesinde sınıf arka
da§ımdı. O zaman zengin amcası 

ceza olarak onu yatıya vermitti. 
Eli pek boldu. Harçlığını hep ar
kada,larile yerdi. 

Sonra amcası ölmüş ve mirasına 
konmuf .. 

O da beni tanıdı: 
-Sen .. Feleaof Kadri .. Sen ha! .. 

Buralarda ne itin var yahu!.. Sen 
tavuktan bile kaçardın!,, 

Beni kolumdan tuttu. Salona 
sürükledi. Yalnız kalmak istediği
mi söyleyince: 

- "Kalırsın yahu! .. Elinden al
mayız ne korkuyorsun! .. Bunlar da 
senin olsun istersen!,, diyor. Oda
daki batka kadınlan gösteriyordu. 

Salonda mektepten tanıdığım 
bir kiti daha vardı. Diğer ikisini 
takdim ettiler. 

Esmer, beyaz, aarıtın, zayıf, 

tombul, titman; genç, ve orta yaı
lı .. Tamam sekiz kadının ortasın

da, biralar köpürdü, rakılar ağar· 
dı, fampanyalar patladı ve her çe· 
tit mezeler yendi ... Masrafa ben de 
karıııyordum. İki de bir bet liralık, 
on liralık bir kağıt çıkarıyor, arka· 
dqların zoruna: rağmen evin sahi
bine veriyor ve yeni içkiler, yeni 
mezeler getirtiyordum. 

içimizden biri bir söz attı: 
- "Kapıları sürgüliyelim. Per

deleri indirelim, pancorları çeke
lim ve üç gün üç gece eğlenelim!,, 

Alkıtlarla kabul edildi. 
Ev sahibi biraz kemküm etti a

ma cüzdanımdaki paralan göste
rince ellerini oğuıturarak: 

- "Emredersiniz!,, demeğe 
mecbur kaldı. 

Ut ve keman ile akordu bozuk 
bir piyano birleıince, kadınlı er-

• 

kekli garip bir orkestra kurulmuş 
oldu. 

Çalıyor, dansediyor, söylüyor, 
nükteler ravuruyor, ıiirler okuyor, 
felsefeler yumurtluyor ve durma
dan içiyorduk. 

Salonun manzarası yamandı: 
Bol mezeli, bol içkili, güzel bir ma
sanın etrafında mahmur ve yarı 

çıplak kadınlar, sarhof gençler, ö
tede bir horultu ve beride radyo
nun parazitlerine benziyen bir ıar
kı ... 

Kendimi eski romanın yahut Os
manlı sarayının aık gecelerini ya
şıyor sandım. Ve: 

- "işte yaşamak budur!,, de
dim. 

Elimi ceketimin iç cebine attım. 
Bir §ampanya daha aldırmak için 
para çıkarmak istedim, fakat en 
derinlerine baktığım halde tek bir, 
lira bulamadım. Batımı ikaldırclım. 
Ev sahibi sütçü beygiri gi\.i, dıva· 
ra dayanmı§, ayakta UY' Jcluyordu. 

Kendimce §Öyle bir hesap etmek 
istedim. Fakat yarır:a durdum: 

- "Adaı_p ~~n de.. Hesaba ne 
lüzum var, . Ben yafadnn ve yaşı
yorum :y"cı .. Ötesi ne olursa olsun! .. 

Artık hiç bir arzum kalmamış~ 
ti. Ayağa kalktım ve dizlerimin ü
zerinde sallanarak önümdekilere 
bağırdım: 

- "Hey! .. Uyanın! .. Fakat sa
bah olduğunu zannetmeyin ha! .. 
Güne§ ister doğsun, ister doğma
sın .. Ben en doğru ve hiç kararmı
yan sabaha kavuştum. Yaşamak 

budur ve bir gün yaşamakla bir a
sır yaıamak arasında hiç bir fark 
yoktur. Baklavanın bir samsasmda 
ne tat varsa yüz tanesinde de hep o 
tadı bulacağız. Hatta daha azını .... 
Mademki bn, böyledir. Artık niçin 
yaşamalı .. Yaşadık işte .. Aldık ta
dını ve bundan sonra daha fazlası
nı bulacak değiHz !,, 

Onlcıra kararımcl~n bahsettim. 

-"Sakyamoni, dedim, bir şarap 
gecesinden sonra ahlak ve fazile
tin dinini kurdu. Bu ilhami ona 
mahmur gözlerinin önündeki bir 
yaralı, çıbanlar içinde, her tarafın
dan irinler sızarak dilenen, hayat 
istiyen bir zavallı dilenci verdi. 
Halbuki zavallı bizi büsbütün 
mahkum etmek istiyor. Nitekim o
nu dinliyenler binlerce senedenbe
ri hep sürünüyorlar, hep eziliyor
lar ... 

Yazan: Kadir Can 

(Arkası var) 

194 - Tam bir cevap 
Bektaşinin biri hamama gitmit 

üstü başı muntazam olmadığı için 
hamamcılar hiç ehemmiyet verme
mişler, yıkanmak için bin mütkü
lat çekuıi§ fakat çıkarken bir lira 
atmış ve çıkmış İirayı gören ha
mamcı ıaıırmıt kalmış ve itibar et
mediklerine pişman olmuılaT. 

Bektati ertesi hafta gene hama -
ma geldiği zaman herkesten fazla 
itibar görmüt ve hamamcı hemen 
en yeni havluları çıkarmıt hususi 
bir oda açını§ ve çok itibar etmiş 

fakat bu defa bektati çıkarken bet 
kurut attığını gören hamamcı: 

- Bu nedir efendim? diyince. 
Bektati - Bu para ;-çt':i sefer

ki için gecel'! ~~f-:l'kf pal'a da 'bu se
fer i~ir_ demiştir. 
· Silivri liman Reisi 

Nazif 

195 - Turşucu eşek 
Vaktiyle tul'§ucu Ahmet Ağa is

minde biri varmıı, bir gün eıeğile 
bu adam, bir evin önünden geçer· 
ken meslek icabı bağınnı§: 

- Haniya turşu ... diye başlayın
ca eşekte! 

- Aaaiii, Aaaaiii ... diye zırla-

mış ... 
Ahmet Ağa bunu tabii görerek 

yoluna devam etmif, baıka bir e· 
vin önüne gelince gene: 

- Haniya tur ... demeye kalma· 
dan eşek gene baılamış .. Ahmet A
ğa bunu da tabii görmekle beraber 
bir ya sahur çekmi§, fakat bu hal 
üç, dört defa tekrar olunca, bir pa· 
ra kazanamıyacağını anhyan Ah
met Ağa, eşeğin kıçına bir tekme 
yapıştırmış ve: 

- Ulan mendebur eğer sen 
turşuculuk yapacaksan o baıka 
yolun açık diyip eşeği sokak orta• 
sın da bırakmıştır ... 

Kızıl toprak: Hamdi Bey sokak 
No. 11 de 1. Savni 

Bir ihtifal 
Diıtabibi ve eczacı mektepleri 

müdürü merhum Server Hilmi be· 
yin vefatının betinci yıl dönümü 
münasebetiyle bir toplantı yapıl· 
mııtır. Toplantıda mektep müdürü 
Kazım Esat beyle profesör Cemal 
Ziya beyler birer nutuk söylemi§· 
)erdir. 

Tiran elçisi 
Tiran elçiliğine tayin edilen Ru

şen Eşref bey bu sabahki trenle 
Ankaradan ıehrimize gelmi§tir. 

·K;d;;;;ı·~-:~:=:k;·- ~="Gidil:bii:~~k, 
Koca.mustafapatada Sümbüle- !ı ~ } J • H 

fendi camii civarındaki bir kahve U eg ence yer en H 
de dün akıam Mahmut ve Esat e· il SiNEMALAR : H 
fendi isminde iki karde§ birbirini 'llPEK: Sarışın. kukla. ii 
öldüreceklerdi. 1 SARAY: Sefiller son kısım. 8 

Mahmut efendi i•mindeki genç !. MELEK: Macar Marşı. !! 
iİELHAMRA: Leblebici Horhor ağaüii taıradan gelmi§tİr. Burada Esat i 

ihURK: Mumyalar müzesi 1
• efendi isminde bir kardeıi vardır. I; 

Esat buradaki evinde tek baıına :İ ASRI: Beş kocalı kadın li il SUMER: Evlendirmeli mi?. n"$ 
yatamadığı için evin eşyasını kom : 

ilŞIK: Niçin öldürdüm i 
şulara dağıtarak kendisi de kahve il ŞARK: Çml çıplak. 1 
haneye yerletmittir. Mahmut efen •• 
di gelir gelmez kardeşini bulmuş, I~ ALKAZAR: Kırık kanatlar. 
dağıttığı eıyaları eve getirmesini J!ALEMDAR: Yürüyüş .. 
söylem itse de Esat buna aldırma· ij YILDIZ: Adalar çiçeği P. 
mı§, ağabeyinden bir de tokat ye- ğMILLt: Gülen Paris, Vatandaş silah 

mittir. Esat ikinci tokatı yeme • !i başm3 
mek için ağabeyinin ellerini tut- ii HiLAL: Deniz altında 
mut, buna daha beter sinirlenen i~ KEMAL BEY: Zafer 
Mahmut efendi derhal tabancası- ii HALE: (Usküdar) King kon,. 
nı çekmittir. Polisin araya girme- H FERAH: Şehir ışıkları ı 
si üzerine hadise burada kalmıf· ~~TAN: (Şişlide) Beyaz rahibe 
tir • ...... .-.-----....... -~~ .......... ~ . . .................................................. ~ 
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Nakd Te terctlme laakkı malafasd.r 

Yazan: M. Gayur 
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Şekillerin izahı 

1 - Zaviyeleri had olan müıelles 

"müsellesi haddüuevaya,, 
2 - Bir zaviyesi kaime olan müsel

les müselleıi kaimüzzaviye, burada ka
ime olan zaviye a zaviyesidir. 

3 - Bir zaviyesi münferice olan mü
ıelles müıellesi münfericüzzaviye 

Burada münferice yani kaimeden bü • 
yük olan zaviye a zaviyesidir. 

a e Bu müaelleıin irtifaıdır. Reıi 
hizasından kaideye tenzil olunan a
muttur. 

4 - Dılı;ları müıavi olan müıelles 
her zaviyesi 60 ar derecedir. Buna mü-

L ~· 
, 

t. 
e "-"' ..-"" , --

... 

iL "' -M ~ -- ' ,, .... \ 
'> 'I 

' 
1.1 

c. 

' 

tesaviyüladla müsellesi denir. 
5 - iki dılı müsavi olan müselles: 

Müsavi dılılar ac ve be dir. a ve b za
viyeleri birbirinin aynıdır. Buna müte-

6 - Uç dılı batka baıka olan müsel
saviyü11akeyen müselles de denir. 

7 - Murabba ve kutru: Burada cb 
kutru çizilmiştir. Bir de ab kutru var
dır. 

8 - Müıtatil ve kutru: Burada cb 
kutru çizilmiıtir. Bir de a b kutru var
dır. 

9 - Main "baklava şekli,,: Bunun 
büyük kutru c b, küçük kutru ad dır. 

10 - Mütevaziyüladla: Karıılıklı dı-

c 

c. 

bir müseddestir. Merkezi m nokt.uı• 
dır. Mail nmf kuturlan fm, em, dm, 
cm, bm, am hatlarıdır. K.aiın n111f ku· 
turlannden birisi rnk dir. 

Gayri muntazam zukesirüliıdla: bu 
§ekil abc, adc, aed müıelleslerine ay• 
rılır ve her bir müsellesin mesahuı 

bulunarak ölçülür. Müıelleılerin irti· 
falan 11raaile bb', cc', ee dir. 

16 - Daire: m merkez noktasıdır. ah 
tam bi rkuturdur. mn yanın kutur 
"nıııf kutur,, dur. 

de düz hattı bir veler, de münhanisi 
bir kaviı fg o kavis ve veterin Hhmi
dir. nmb zaviyesi bir zaviyei merkezi
ye. cab zav?-eıi ise bir zaviyei muhiti· 
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yedir. 
17 - Dairede taranınıt iki sabbtan 

a sathı bir kıt'ai daire ve b sathı bir 
kıta'ı dairedir. 

Kıta'ın mesahaııru ölçmek için me~ 
kez zaviyesini buluruz. Dairenin .. t. 
hını alırız ve daire 360 derece olduiu· 
na göre nisbetle kıta'ı çıkarbnz. Mese
la dairenin ıathı 78.54 metre murabbaı 
olsa ve b "ıtaının m zaviyesi 60 derece 
olsa ıu tenaıübü kuranz: 

Derece Satıh 

360 78,54 
60 x 

Ve 78,54 X 60/ 360 suretinde meae-
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lılar ve zaviyeler birbirine müsavidir. 
Kuturlar ad ve cb dir. 

11 - Kaim ıibih münharif: iki za
viyeli a b ve c d dıhlan müvazidir. 

12 - Mail ıibihminharif: Hiç bir 
zaviyesi kaime değildir. ab ve cd dılı
lan müvazidir. 

13 - Minharif 
14 - Dörtten fazla dılı;lı tekil "Zü

keıirüladla,, - Bu ıekil muntazam ol· 
duğundan: fa = ef - de = cd =- be 
- ab dir. 

Aynı zamanda f, e, d, e, b, a zavi
yeleçi müsavidirler. Bu altı dılılı ıekil 

-
tL 

.(,. 

leyi halledince 13,09 = X buluruz. 
Kıt'anın mesahasmı bulmıya ıelince, 

o kıt'anın vücuda getireceği lota'ı çizcf 
ve sahasını bulduktan sonra ondan mü• 
sellesin "taranmamıı kısım,, .. thmı çı• 
kannz. 

18-Tac: Eğer tac vücuda ptirea 
iki dairenin merkezleri bir noktada ise 
bunlar müttehüdülmerkez dairedirler• 
Aksi takdirde mubtelifüJmerkez daire 
olurlar. Re•İmdeki tac mubtelifübner• 
kez iki dairenin vücuda ıetirdiii w• 
dır. 

,(Devamı var), 
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HALK MASALLARI 

3 kardeşten küçüğü her 
zamanki gibi akıllı çıktı 

Hanımların şapır şupur 
.. .. 1 • ' 
opuşme erı ... 

Bunun sıhhate de muzır 
düşünerek herhalde 

olduğunu 
•• •• onune 

"Alfalı allah,, diye deli taklidi ya
pan şehzade, peri kızıla nasıl qaka
landı? Kırk qün kırk qece düğün ... 

Evvel zaman İçinde bir padişa.. - Ne istiyorsun?. 

I.d. ' geçme ı ır ... 
_ Safa geldiniz. 

- Hoı bulduk: 

Bir de bakıyorsunuz, daha dün 
tanışan, aralarında hiç bir samimi· 
yet ve hakiki muhabbet olmıyan 
iki hanım, yanak yanağa, (hem de 
sağlı sollu) öpüşüyorlar. 

J ya tahkir etmiı olacaksınız... _...,. 
· Bu fena itiyadın önüne geçmeli 
dir. 

Hemen hemen bütün kadınlar: 
- Hatta kızdığım !kimselerle de 

sarmaş dolaş olmak mecburiyetin· 
de kalıyorum ... Bu tarz selamlaş· 

ma kalksa!... ·diyorlar ... 

hın deli bir oğlu varmış. Veliaht - Efendim. Sizin hasta bir oğ-
olan bu biricik şehzade gece gün- lunuz varmış. 
düz uyumaz odasında üç mumlu - Evet. 

bir §arndan karşısında: - Ablalarım onunla evlendiler. 
.- AUah, Allah, Alhh, Allah.. F:ıkat beraber kalamadılar. Arzu 

dıye söylenir ve her iki elinde dok ederseniz bir defa da kendisiyle 
•an dokuzluk iki tesbih mütemadi- beni evlendirin. Öyle zannediyo
Yen çekermiş. rum ki ben kendisini iyileştirebi • 
Padişah oğlunu iyi etmek için leceğim. 

hocalar getirtmiş, mıskalar yaptır· Padişah kıza baktı, çok güzel, 
ınıt, tüssüler yaktırmış. Fakat bü- sözleri de akla yakın. 
tün bu tedbirleri hiç bir fayda - Peki, bu arzunu babana 
vermem it ve oğlunu iyi etmeye ı söyledin mi?. 
bir türlü muvaffak ohmamış. - Söyledim. Onlar bir şey ya· 
Şehzade artık evlenmek çağına pamadılar, sen n:ısıJ becerebilir-

gelince padişah: sin?. Zaten padişahımız efendimi-
- Hiç olmazsa aklı başında bir ze karşı fevkalade mahcubum. 

torunum olur, diye düşünerek oğ· Üstelik bir de ıen muvaffak ola
lunu derhal evlendirmeye karar mazsan, büsbütün yerin dibine 
mİJ, ve bu arzusunu sadr:ızamına girerim. İyisi mi, ne sen bunu iste, 
söylemi§. Sadrazam bu fikri çok ne de ben padişaha teklif edeyim .. 
yerinde bulduğundan bir hafta Dedi ve o kadar yalvarmama rağ· 
sonra deli veliahtla ıadrazamın men kat'iyyen sözünden dönmedi. 
en büyük kızı büyük bir tantana Bunun üzerine ben de size müra
ile evlendiler. Fak:ıt çok az zaman caat etmeye karar verdim. 
da paaiıah bütün ümitlerinin b°" Padişah uzun müddet cevap 
fa gittiğini, büyük bir teessürle vermedi. Üzüntülerine bir üzüntü 
öraü. Çünkü oğlu evlenmiş oldu· daha katması çok muhtemel olan 

iu halde, kat'iyyen vaziyetini de- bu teklif kar§ısında tereddüt et
ğiştirmemiş. Yanında gül gibi ka- mesinde haklıydı. Nih:ıyet kıza 
rısı bulunduğu halde kat'iyyen °" döndü: 

r:dı olmuyor ve mütemadiyen şam - Ya sen de bir hafta sonra ba-
danın karşısında: banın evine kaçarsan?. 

- Allah .. Allah, Allah, Allah.. - Kaçmıyacağımı zannediyo .. 
diy~ söylenmekte devam ediyor· rum. 

du. - Oğlumun gece gündüz hiç 
Bir gün oldu, beş gün oldu, bir durmadan "Allah, Allah,, diye 

hafta oldu vaziyet hiç değişrnedi. söylendiğini biliyor musun?. 
Bunun üzerine gelin daha fazla - Biliyorum. 
tahammül edemiyeceğini 5öyliye - - Bütün bunlar:ı rağmen fik-
rek evine kıçarak vaziyeti babası· rinde ısrar ediyor musun?. 
na anlattı ve onunla yaşıyarnıya - - Evet. 
cağını söyledi. Bunun üzerine sad - Peki .. O halde hemen yarın 
razaın saraya giderek padişaha düğün yapılsın. 
meseleyi haber verdi. B:ış başa Yalnız bu seferki düğün öbür
vererek uzun müddet konuştular. leri kadar şatafatlı olmadı. Daha 
Nihayet veliahtı bu sefer de sadra- doğrusu bu düğün, eğlenceden zi· 
zarnın ortanca kızıyla evlendir " yade bir cen:lze alayına benziyor· 
meye karar verdiler. Gepe şenlik- du. Nihayet muayyen vakit geldi, 
ler yapıldı, toplar atıldı ve büyük şehzade ile yeni gelin gerdeğe gir
ınerasimlerle düğün yapıldı. diler. Şehzade derhal şamdanını 

Fak::t bir hafta geç.':Tleden or· yaktı. Ceplerinden iki doksan do-
lanca kız da babasına kaçtı ve: kuzluk tesbih çıkararak çekmeye 

- Babacığım dünyada onunla ve: 

yaşamaya tah :lmmül edem iyece- - Allah, Allah, Allah, Alhh .. 
ğinı. Gece gündüz hiç durmadan diye söylenmeye ba§ladı. 
"Allah, Allah, Allah .. ,, diye söyle- Genç gelin, bu vaziyet karşı
nip duruyor. Diye dert yanınca sında hiç müteessir görünmedi. 
mesele büsbütün çatallandı. Güzelce soyundu, yatağa girip u-

- Etme, eyleme.. Biraz daha yudu. Ertesi gün de ayni şeyi tek· 
•

1
hret dedilerse de bu sözleri hiç rar etti. Gelin hiç neşesini hozmu· 

fayda vermedi. Sadraazm da bil- Yor, güzelce yeyip içiyor, geziyor 
ınechuriye padi§ahın yanına gide· ve keyfine bakıyordu. 
~ek tneıeleyi anlattı. Bu vaziyet Bu şekilde bir hafta geçti, o gün 
art.ısında padişah itidalini kay- 1 geçti, bir ay geçti, gelin b:ıbasının 

hettı ve z:ıvallı adam kederinden evine avdet etmedi. Bundan dola
Yataklara düştü. yı padiıah ve sadrazam çok mem .. 

. Bir gün hükümdar haçbahçe • r.un oldular. Fakat buna mukabil 
sınde gezer ve düşünürken karşı· gelinin iki ablası küçük kardeşle· 
sına birdenbire ayın on dördü gİ· rini kıskınmıya ba,ladılar. Maa· 
bi güzel bir kız çıktı. mafih gene ergeç bir gün bu haya· 

- Sen kimsin?. ta tahammül edemiyerek babaları· 
- Ben sadrazamın en küçük kı- na döneceğini umuyorlardı. Fakat 

günler geçiyor ve bu tasavvurları 
bir türlü tahakkuk edemiyordu. 

Nih'lyet bir gün daha fazla daya
namıyarak kardeşlerini ziyaret 
etmek behaneıiyle saraya geldiler. 
Kardeşleri onları büyük bir mem
nuniyetle karşıladı: 

- Geldiğinize ne iyi ettiniz 
kardeşlerim? Sizi ne kadar özle· 
mit tim. 

- Doğru söyle, bu hayata daha 
ne kadar müddet tahammül ede • 
bileceksin?. 

- Neden öyle ıöylüyoraunuz, 

ben hayatımdan fevkalade mem -
nunum. Kocamı seviyorum, o da 
beni seviyor. Gayet iyi yaşıyoruz. 

lki büyük kudeş biribirlerine 
baktılar. Nihayet büyüğü sordu: 

- Madem ki veliaht seni sevi· 
yor ve gayet mes'ut bir hayat ya .. 
şıyoraunuz, şu halde ne vakit bir 
çocuğunuz olacak?. 

Genç kadın bunu hiç düşünme· 
mişti: 

- Her halde bir dahaki seneye 
olur, diye cevap verdi. Bunun Ü· 

zerine iki kardeş giderek kendisi
ni y:ılnız bıraktılar. 

Gelin çok müşkül vaziyette kal
mıştı. Bu işin içinden nasıl çıka

cağını düşünüyordu. O gece gözü
ne bir dakika uyku girmedi. Gece 
yarısından sonra şehzade "Allah 
allah .. ,, seslerini birdenbire kesti 
ayağa kalktı ve yabğa yaklaştı. 

Genç kadın bunu görünce hemen 
gözlerini yumarak uyur taklidi 
yaptı. 

Bu da ne manasızlık ... 

Öpüıme adeti, hanımlarımız a· 
raaında, öyle taammüm etmiştir ki, 
misafirinizin yanağına dudakları· 

;zı değdinneseniz, onu selamla
mamış vaziyete gireceksiniz ... Gii· 

En son moda hasır ve önü kal· 
kık şapka modellerinden bir tane· 
sini takdim ediyoruz. Örgüleri la· 

•• orme ,,.. 
blfızların 
modası 

dört 
• 

mevsım 
•• sur er 

o 

Lakin, hiç biri de cesaret göı· 
teremiyor. Pek çok kimselerin ve
remli yahut diğer bulaşık hastalık· 
lr olduğunu düşünmeli, bu huydan 
mutlaka sarfı nazar etmelidir. 

(Hatice SUreyy a) 
). 

civertle beyaz karışıktır. Priıtal 

(kristal değil pristal) denilen mad
deden de iğnesi vardır. 

Bu sene, karalar, erkek modala· Bu münasebetle, murabba tekiller• 
rında olduğu gibi, kadın kıyafetle- le yapılmı§ bir örme bluz nümune• 
rinde de hakim olmağa: başladı. si takdim ediyoruz. 

Şehzade kendisini bu şekilde 
görünce hakikaten uyuduğunu zan 
netti. Tekrar geri döndü ve otur· 
duğu yerden halıyı kaldırdı. Hah· 
nın altınd :>. bir kapak görünüyor· 
du. Onu da açtı ve içeriye girerek 
gözden kayboldu. Bunu görür gör· 
mez kız hemen yataktan kalktı ve 
şehzadenin girip kaybolduğu kapı 
nm yanına geldi. Aşağıya doğru 
bir merdiven uzanıyordu. Şehzade 
her halde burad:ın aşağıya inmİf" 
ti. O da inmeye batladı. İndi, i~
di indi. Önüne birdenbire genış 
bi~ bahçe çıktı. Her tarafta güzel 
çiçekli ağaçlar görünüyor. Kulak· 
)ara bülbül sesleri geliyordu. Ve 
bütün bunlann ortasında gayet 
güzel bey:ız bir köşk bulunuyordu. 
Köşke doğru yaklaştı. Hiç kimseyi 
göremedi. Bunun üzerine içeri 
girdi. Fakat birdenbire gördüğü 
manzara onu f evkali.de müteessir 
etti. Kocası yanında çok güzel bir 
peri kızı olduğu halde yatıyordu. 
Her ikisi de sakin sakin uyuyor· 
lardı. Yalnız pencereden gelen 
güneş peri kızının yüzüne vuru
yor ve onu rahatsız ediyordu. 
Genç k1dın kocasını elinden alan 

;···········suME'ii'''Si~~;;~············ .. 
ld .. b·ı· d' Fakat bu peri kızını ö ure 1 ır ı. 

bunu yapmadı. Bilakis orada bul
duğu bir tülü güneşe karşı asarak 

.. ·· .. ı•ıktan müteessir olma· yuzunun ,. k 
d V • d"nere sına mani ol u. e gerı o 

yatağına yattı. 
( Devamı 7 nci ıayıfada ) 

(Eski Artistik) 

Yarın akşam: ÇIGAN DANSLARI ve Musikisinin filmi olan 
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ilk defa gösterilecektir. Oynayanların başında: Dilber esmer 
NACY BROVN güzel ve muhrik scsile en güzel melodileri 
taganni ediyor ve "Çelik Adam,, tabir edilen HARY 
VELCHMANN ve BETTY STOCKFELD Tardır. (15322) 
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Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 
Tefrika: 2!.._J Her hakkı mahfuzdur 

Geçen kı•ımlar1n hulasa•ı ı •ile ram!~ ~tmitti. • • • .. 1 çann araıı açılmıt diyorlar, doğrd 
Ge~en kısımların hulasası 

Mütarekeden sonra Anadolu hare
ketleriyle alakadar bazı zevat bütün 
müşkülata rağmen lehte çahşıyorlardr. 
Çerkes Ragıp Damat Feridi kaçırmak 

istiyenlerden hyas kaptanı diri diri 
toprağa gömmüştü. .. "' 

Fapna Nüzhet Hanım o gün Gülha
ne parkında verilen eğlenceye gide
cekti. Burada ziyaretçilerden birini ev
velce tamdrklanndan birine benzetmiş 
fakat yanıldığına hükmetmişti. Sonra
dan bı.ınun çok eski bir ahbap olduğu
nu anlamış ve park eğlencesini mütea
kip beraberce, Fatma Nüzhetin apartı
manı kapısına kadar gelmişlerdi. 

Dördüncü Rapor 
Kigı kaymakamı sabıkı olup Kroker 

oteli istihbaratına memur bulunan (S.) 
Beyin resen Kasımpaşa ve Çeşme mey
danı istihbarat şefliğine tayin kılın· 

dığını mahalli malOmdan haber aldım. 
Merkum kısa boylu, zayıf, kesile kum
ral bıyıkb, oldukça temiz giyinir • bir 
kimsedir. Ekseri vakitlerini Iaz kahve
lerinôe geçirir. 

Be,inci Rapor 

Imza 
L. 

!lhami Bey, Arapyan hanına mU
tercim olarak verildi. Bir on beş gün
denberi vazifesine bilfiil başlamış sayı
labilir. MalQmat kabilinden bildiriyo-
rum. 

Melimet Bey: 

lmza 
L. 

- İlhaminin timdilik bir yere 
başını aokmuf olması çok ehemmi
yetlidir. Bundan aonra istediğimiz 
yere aldrrıabiliriz. Muvaffak ola
masak bile :her yere girip çıkabile· 
cek bir vaziyette sayılabilir. 

Kendisinden çok istifade edece
ğimizi sanıyorum. 

Hasan Bey: 
- Evet, İf kolaylapnış sayılabi

lir. diye cevap verdi ve okumaya 
devam etti: 

Altıncı Rapor 
(Köprülü han) da teıkilini arzetti

ğim husust zabıta idaresi hakkında 
dün bazr malQmat daha elde ettim. 

"A,. mUeasisler meyanında itil§f ri
calinden Burhanettin, Cehil, Tevfik, 
Hamdi beyler de bulunuyormu§. 

"B,. bu idarehanenin teessüsüne po
lis müdüriyeti itiraz etmi§ ve batı! 

seddi için emir bile verilmiş. Fakat 
(Ballar) tarafından vala tavsiye ve il
timas üzerino polis mUdiriyeti tensip 
etmek mecburiyetinde katnu,. Bu işe 
ait evrak halen emniyet umumiye mü
diriyctindc imit ve talimatnanıesi tet
kik ediliyormuı. Dün evrakın takibi 
için (Pantikyan) delfiletiyle (Mecir 

Hey) nezdinde teşebbUsatta bulunul
du. 

imza: M. 
Yedinci Rapor 

Uryani zade "Cemil Molla,, run 
srk sık huzuru hümayuna kabul edil
mekte olduğunun ve bir kaç gün için
de her halde bir buhranı vükel§. zuhur 
edeceğinin muhakkak buluduğunu 

(Pantikyan) söyledi. 
Istihbarat sürur içinde .. • 

Sekizinci Rapor 
Polis müdürünü kısmı siyasi mildU

rü sabıkı (S.) beyin berayi ticaret (!) 
Çanakkale ve Geliboluya gitmek Uzere 
alelacele vize muamelesi yaptmlmıştır. 
Söylenildiğine göre o civarda bir me
selei mühimmenin takip ve tahkikine 
memur imiş. 

Dokuzuncu Rapor 
Galata istihbaratında (Mazhar) ev

velki gece "Alem dağında,. imiş. Vazi
fesi; o civarda dolaşmakta olan kuv
vayi milliye çetelerinden (Tahir Kap
tan) m - Tahır kaptan; Kaplan kap
tan diye imza atarım§ - çetesi efradi
le kimlerin temasta bulunduğunu tah
kik etmek imit .•• Evvelce vala ihbar
da bu çete efradından (Silleyman) 
nam şahsın kömürcü kıyafetile "A
lemdağr,, , "Ermeni,, köyüne gelmek
"te ve oradan her hangi bir kahvede 
kendisine muntazır olan ve lstanbul
dan izam lalınan kimselerle görüşmek
te olduğu ve bu kimselerin de bittabi 
emsali gibi Türk zabitlerinden bulun
duğu ve evvelki akıam için de saliflil
zikir mülakat icrasmm müemmen bu. 
lunduğu beyan edilmesi Uzerinc (Maz
har) berayi tahkik ve tarassut mahal
li mezkQra izam kılınmış, fakat hiç 
bir şey görmemiye ve öğrenmemiye 

muvaffak olmaksızın geri dönmü§tiir. 
Dün akşam aynı kıta ile mahalli mez
kO:ra (Onnik) nam tercüman memuren 
izam kılınmıştır. 

Onuncu Rapor 
''Alem dağı,, ında idam olunan dört 

TUrkii hanesine aldığı, vazifesini sui 
istimal ile istihbarata haber vermediği 
cüı::mile maznun olarak "Alem dağı,, m 
da mevkuf bulunan (Laz köylü Şadi
ye), (Laç Hasan pehlivan) mevkuf bu
lunduğu mahalden firar eylemiş ve bir 
çete teşkil eyliyerek o civarlarda dağa 
çıkmıştır. 

Gerek merkumda ve gerekse efra
dında, mukaddema İngilizler tarafın

dan (Hasan pehlivan) ile avenesine ve
rilen İngiliz esliha ve cephanesi var~ 
mış .• 

On birinci Rapor 
lngilizlere, ''Izmit, Şile,. ve civarın

da dolaşmakta olan Yunan çetelerine 
mukabil olmak üzere Istanbulda hafi
yen çeteler teşkil edilmekte ve bu çe
teler efradının umumiyetle açıkta ve 
Kuvayr Milliyeye sadık zabitandan 
mürekkep bulunduğu haber verilmek
tedir. 

(Devamı var) 

Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- Evvela ikı Ruı gemıcıaı Turk mu? 
diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, gemiıinin gövertesine atladı. - Siyasete benim aklım ermez:, 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe- Türk kaptam 0 kadar lakayt gö· Ştanka ! Bir §eyden haberim yok. 
şinen al~ğ.ı bin altına m~bil, Kaf- rünü ordu ki •.• Rus gemicileri. gÖ· (Beyazayı, bozkurda gÖJ: dikmit !) 
kasya valısınin §atosundaki mutena çer- y d" 1 B d d 
k d'lb 1 • ka v d tmi verteye atladıklan zaman, onlaTa ıyor ar ama... unun a ne e"' es ı er nı çıracagıru vaa e ş- . . .... . .. . k ld .... b"l · 
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. eski bır dost aımalıgıle gulerek: me o ugunu ı mıyorum. 
(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir - Ştanka nerede? - lıtanbulda ~cuzluk var mı? 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci Diye bağırmaktan kedini ala· - Kuzunun okkası bir buçuk 
Ali balıa, her tehlikeye rağmen bu kı- madı. kunıta çıktı. Fakirler et yüzüne 
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus- B • t b' d b' Al" ba· h&sret kallılar. Ekmeg"in okkası 
yadan lstanbula kaçrracak .. Ancak bir u va.zıye ı ll' en .~e, 1 

b haki Olarak .. upheye dü- bili on paraya •• Bir türlü inmiyor. korku11u var: Çar Nikola... · ayı • ı · • :r 

Ali Baba, Kumkaprdaki mahzenin- §ürmil§tü. Bu iki §ey biraz ucuzlasa., lata'; bul• 
deki saklı esir kızlan hadrm bir deli- Yoksa Türk kaptanı da Rus kor lulann yüzü gülecek. 
kanlıya bıraktıktan sonra Kafkasyaya sanmm arkadaşı mıydı? - Desene ıizde de kıtlık var!.. 
gtdiyor. Ali baıbanın kafasında kıvrılıp Şu anhan aç bakalım •. Midelerimi• 
Hadım delikanlr Ferhat, çok genç- kalan bu istifham gittikçe büyü- zi f işirmeden bir yere kıpırdamı• 

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ-
ramıştır. Genç, bundan intilı:am alma- yor, derinleşiyordu. yacağımızı sen pek ili bilinin! 
yr düşünüyor. Nihayet, Ştanka, zeki ve insafsız Türk kaptanı anban açbmuftı. 

Ali babanın dizlerinin bağı çö· balatları ve iri gövdeıile küpeıte· Bir taraftan da taY.falar yiyecek 
nın. u·· •tu"'nde go"rünmü .. tü. ta•ıyorlardı. zülmüttü: • s s 

_ Aman kaptan, ne diyorsun? Ştankanm adamlan birer birer Geminin güvertesi birdenbire 
Bu herif şimdi bizi de soyarsa, ne Türk gemisine girerek evvela yol- Yeni cami aşçı dükkanlarına dön .. 
yaparız? culann üzerini, sonra geminin içi- müttü. Rus gemicileri diz çökerek 

Merak etme, Ali baba! Geminin ni aramağa başladılar. midelerini doldurmağa baılamış• 
içinde çok gizli bir yerim var •. Bü· Bu sırad.aı iki gemi kaptanı 1biri- lardı. 
tün yolcuların pa.ra.Jarıru orada birlerinin ellerini ukarak selim· Ştanka yemek yerken anlatıyor• 
sakhyacağmı. Batuma varınca her- la§mışlardı. du: 
kes parasmı alır, çıkar. Ali baba, kirpi gibi, bir tarafta - lşte hep §U bir lokma ekme• 

- Ya canımıza kıyarsa ... ? 
Kaptan güldü: 

- O kadar korkak olma, canım! 
Ştanka mert bir adamdır. Şimdiye 
kadar kimsenin canını yaktığını i
şitmedim. O, başındaki adamların 
midelerini ve gözlerini doyurmak 
için, pM·a ve yiyecek arar. 

Kaptan derhal bütün yolcuları 
geminin ambarına toplamıJb. Her· 
kesin parasını aldı .. icap eden yer• 
de sakladı. 

Bu ameliyat büyük bir elçabuk· 
luğile yapılım§ ve ambar kapakla· 
n tekrar kapanmıştı. 

Yolcular gövertede dolaşıyor· 

lardı. 

Ştankanın gemisi yavaı yava§, 
lstanbuldan gelen yelkenlinin ya
nma yanaşıyordu. 

Ali baba Rusyaya götürdüğü sa· 
rı altıncıklanrun bir an için elin· 
den çıkıverdiğini düşündükçe kor· 
kudan, kafa ta.sının açılıp kapan
dığını hissediyordu. 

Ştanka, gemide sakh paralan 
bulacak olursa, Ali babanın işi ya· 
mandı. O vakit Rusyaya nasıl gide
cek; veziriazamaı vadettiği o meş· 
hur Kafkas dilberini nerden geti
recekti? 

Korsan gemiıi lstanbul yelkenli-

büzülüp kalmıştı. ğin petinde koşuyoruz, yoldat ! Bo 
Türk kaptanı, konanların reisi- ğaz kavgası. Türkiye ile Ruıya a· 

ne ıordu: rasındaki geçimsizlikler de hep 
-Hükumetle hali uzlaıamadm boğaz yüzünden değil mi?! 
Ş nk ? Gülüttüler .• mı, ta a. 

_ Allahın yer yüzünde vekili Ştanka sözüne devam etti: 
olduğunu iddia eden cahil ve mü· - Ketke hu züğürt sahillere 
teassıp bir hükumdar, Rus milleti- düıeceğime, Baltık denizine kaç· 
nin ba§ında bulundukça, ben an· ıaydım. Zengin balıkçı köylerini 

ba.aar dururdum. Oralardaki ahali cak darağacile uzlatabilirim, yol· 
dat! 

· Türk kaptanına. bir Rus ıigaraaı 
uzatarak ka,ılarmı çattı: 

- Brrakalım bu lafları •.. Mide
lerimizi ve ceplerimizi dolduracak 
bir şey var mı gem.ide? Sen onlar· 
dan haber ver bana! ... Kaç gündür 
açız .• Geçen akşam Batum civarın· 
da bir kryıyaı yanafmak ve yakın 

köylere baskın yapmak istedik. Bir 
denbire müthit lbir yaylım atetine 
tutulduk. Meğer sahilde 'bir müfre
ze Rus askeri varmıf. Karanlıkta 
göremedik .. Az kaldı yakayı ele 
veriyorduk. Bereket verain hava
ya .. püfür püfür eıiyordu. Derhal 
yelkenleri titirerek açıldık. 

Ştanka sigarasmm dumanmı 
savur&Tak, elini Türk kaptanının 

omuzuna vurdu: 
- Ey, sen anlat bakalım .. lıtan· 

bulda ne var, ne yok? Padişahla 

timdi zaten çara kartı muğberdir. 

Bundan aa istifade ederdim. Senin 
oralarda olup bitenlerden haberin 
yoktur, değil mi? 

- Y oook ••• Nereden haberim o· 
lacak? ! 

- Çar son zamanlarda Baltık 
vilayetlerinde bulunan Almanlara 
da (lisanı resmi) olarak Ruaçayı 

kabul ettirdi. Hükumet muhabera• 
tı tamamen Rusça olacağı gibi ti
caret hayatında da Rusça konu§• 
malannı emretti. Lehistanda Ru• 
hukuk ve ceza kanunları tatbik e" 
dilmektedir. Petersburgta mahke• 
mei temyizin ve meclisi meıveretin 
vazifelerine bile saray müdahale 
ediyor. Bütün Rus topraklarmda 
her ecnebinin Ruaça konupnası ve 
kendi diliyle konuttuğu görüldüğii 
takdirde en ağır cezalara çarpıl• 
muı hakkında yeni bir ferman çık• 

(Devamı var) 

ı 
Cüzamlı, hiddetlenerek, barda

. ğı, adamın diılerine ÇtU"ptr ve kır· 
dı. Bunun üzerine, F emandonun 
ağzından kanlar aktı. 

-Pacot ... 
Sonra, rüyada gibi söylendi: 
- Bu yere lbe.taııca zenci nere· 

de? 

rinde bir yara açtı. Başka bir yara 
da karnına de,ti. Fakat bıçağı ço~ 
batırmıyordu. 

Haıtahklı, cılk yaralı ellerile, 
gemicinin yüzüne bir iki tokat in· 
dirdi ve ıW'l&tma tükürdü. 

Cüzamlı, kadma yaklaımıttı. 
Maria, artık, gözlerini kapadı. 

-e
aeçen kısımllr1n hulasası kadm,elleirle, vücudunun çıplak o

lan yerlerini örtmek istiyordu. 

Zavallı bahriyeli, iplerinden 
kurtulmak için nahak yere çırpmı· 
yordu. Muvaffak olamıyordu. Ma
sa o kadar ağırdı ve yere öyle mer· 
buttu ki, yerinden bile kıpırdata· 
mıyordu. 

Kollannda, omuzlarında, yapı§• 
kan, yumutak temaslar duyuyor
Yüzünde zehirli sam rüzgarları gi
bi nefesler İ§itiyordu. 

Üçüncü bir yarayı kaba etlerine 
açtı. Lakin, ıbu sefer, bıçağını dahş 
derin batırdı. Küçük küçük darbe· 
ler indiriyor, olduğu yerde sanki 
raksediyordu. 

Nihayet, durdu. 
Batı, omuzlan üzerinde eğil" 

mitti. 
Vahşi manzaralı Morne adasmm or

manlı ve bataklı bir sahilinde gemi i
çinde, ilç kişi bekliyorlar. Biri bahri
yeli Fernando, öteki, zenci tayfa Pa
co, UçüncUsU de Marla isminde bir 
kadın.. Kadının mahkOm olan kocası
m adadan kaçıracaklar.. Bu noktada 
randevu vermişlerdir .. Zenci yukarda, 
gözcüdür .. Kadınla erkek, geminin ka
marasında.. Maria, Femandonun met
resi olmuştur .. Hava, çok srcak.. Içi
yorlar .. 

Sahilden, gemiye salla cüzamlı bir 
adam geliyor. Zenciyi denizde beliren 
bir k<tpek balığına atıyor. Sonra, ka
maraya ıkerek apğıdakilerl ıevişme 
lıa.Unde yakalıyor ve onlara dehşet sa
lıyor. ~hrlyetiye de galebe çalarak o
nu bayıltıyor ve bağlıyor. 

Bazan da, güverteden inen mer• 
divenin üıt tarafına bakıY.cr, sanki 
birini bekliyordu. 

F emando, inledi. 
Cüzamlı, titredi. 

Dütmanmın aczi ve 'beyhude ça· 
balanma.aı karııımda, cüzamlı, bo· 
ğuk bir kahkaha ile güldü. Kahka~ 
haısmm sesi, çürümüş gırtlağından Şişeyi yeniden eline aldı. 

Halindeki en müthiş şey, 
gürültü etmemesiydi. 

asla güçlükle çıkıyordu. 

Mezarlıktan koğulmuş bir ölü· 
ye benziyordu. 

Maria, cüzamlmm başka bir 
bardağı doldurup F ernandonun 

Sonra, masaya bağlı ti.karını ol
duğu yerde !'bırakarak, ıesaiz sada· 
ıız, Mariaya yaklaştı. 

Kadın, ağzını, bütün dehtetile 
açtı. Bağırmak istiyordu. 

ağzına götürdüğünü gördü. 
Bahriyeli, başını çevirip 

mek istedi. 

Lakin, dudaklarından hiç ses 
içme- çıkmadı. Boğulacak gibi oldu. 

Fernando, inleyip duruyordu: 

Bahriyeli: 
- Paco ! ... -diye tekrar haykır. 

dı. 

Zencinin hali güvertede uyudu· 
ğunu sanıyordu. 

- Paco ! .. imdat .•. imdat ... 
Cüzamlı, kuduz gibi homUTda· 

narak, ona yaıklaıtı. 
Bahriyeliyi tepeden tırnağa ka· 

dar süzdü. 
Ona daha ne fenalık yapabile • 

ceğini dütünüyordu. Sonra, keme· 
rinde taıkılı duran ıuıtalı bıçağı çı· 
kardı. Atik bir hareketle açtı. 

Hiç acele etmeden, teenni ile, 
yavat yavaş, haımmın göğsü üze· 

Sustalı bıçağmı katladı. 

Muanın üzerindeki titede hali 
rhum vardı. Cüzamlı, bunu, bir di" 
kitte bitirdi. Sonra, tiıeyi, F emao· 
donun kafasına yeniden belinııİt 
bir tiddetle yapıştırdı. 

Ma.ria, aşıkının kafatumdıt.I' 
müthit bir seı çıktığını İ!İtti. 

Bu darbeler, bir iki kere teke~ 
rür etti. 

Her seferinde, illetli adam odu" 
yarar gibi hmk ! hmk ! diyordtJ; 
Kadın, hastanın zehirli nefeıiı11 

hala yüzünde soluyor ıanıyordU· > 

(Devamı -
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T h k 
!Banker Amerikaya 

a ta ale kahvesine çok verı;lecek 
zahmetle vardım 

Ge~en kısmların hullsaaı 
Dilencilerin ve serserilerin hayatım 

t:tkik için dilenci kıyafetine girdim. 
Sırkeci istasyonunda ve Köprüde di
lendim, posta oldum, kurtulduın . Pos-
tahane önünde ahbap oldufutn Ayşe 
adındaki dilenci bana dost sofra st ver-
di. Ertesi gün öğlene kadar 0 da 
clım. Ane glizel bir makiya · ra kal· 
lcnı dilene Galataya, Ycdibc~ptı, di
o~&ına geldik. Oradan çıktı Haaa.nm 
cı kahvesine geldim m. Dilen· 

~ . 
-.:onra kumar 0 '""" k d.. ·· ,, .... r en karakola 

u~tum. Ane beni k d 
veye geldim. Lo ov u. Tekrar kah
. · nca erklnr tarafından 
ıstı,.vap edı"l' ~ ıyorum. 

- ~ereye be Ahmet abı· d 
Bu ç b ' edi .. 

idi... -

Z~t~n Urgancıların !köteıine 
gelmııtık ... Şurada. bekçiyi bir at -
latırsam yok mu ya. ... Değme key
fine idi .. 

- Aman bekçi abi dedim bi
raz müsaade §Urada. s~ d .. k : 

P k
. o eyım. 

- e ı .. 

Abdest edecek.mit gibi kötenin 
ba§ındaki dıvara yaklattım ... Bek
çi iki admı geri çekildi ... Cebinden 
bir paket çıkardı .. içinden bir ci· 
gara aldı .. T&m kibriti çakacağı 
sırada uıuletle sokağa ıaptrm .. Ve 
yallah ... Son süratle koşmağa b . 
tadım.. at 

-&t tara.tı a Oııcll eayfada-

- HükUmet iade kararını ver-
di. Amerikanın mümessilleri bek· 
leniyor. Belki de hususi bir gemi 
gelip bangeri alacaktır. 

Geminin gelmesi için tetef>. 
büste bulunulmuş mu diye sormak 
için Amerika sefarethanesine mü
racaat ettimse de, bu saatte kim
seyi bulamadım. Katipler, dağıl .. 
mıılardı. Gece yarısına yakın, ec· 
nebi muhabirlerini buldum. Bun· 
lar, şunu söylediler: 

- Bugün (dün) saat on yedi 
buçukta, Türk hükUmeti, Ameri· 
kan aef arethanesine, resmen, lnsu· 
lu iade edeceği vaadinde bulun
muştur. Amerikan sefarethanesi 
de, bütün dünya matbuatına, bu d ? ocu eni nereden tanıyor· 

u •.. 
-A· w ? :sagıya .... 

(Devamı \'ILr} haberi, resmen beyan etmiştir. 
~~~~~""""':'!"'~~~~!!!!!!!!"~~~! Bu haberi, öğrenince, tekrar ln .. 

- Aıağıya nereye? .• 
-Sana ne? .. 

Paktı tenkit aulun vekillerini aradım. Mango 
-Bao tarafı ı ıncı sayfada- Beye Ali Rıza Beyin beyanatiyle 

ce ~üyük bir ehemmiyeti haiz ol- Amerika sefaretinin tebliğini bil· . Çocuk gözlerini gözlerime dik
tı. Mahut işaretleri verdi .. Anlatıl
dı .. Bu da onlardandı. 

dugunu kabul etmittir. dirdim: 
. 4 - Misak, netrolunan §ekli - Biz, Türk kanunların:ı tevfi-

- Kahveye!. 
- Peki nereden aidiyoraun 
- Köprüden?.. ·· 

boıle de beynelmilel münasebetleri kan asliye üçüncü cezanın kararı· 
zacak b" . ır mahiyettedir. Çünku nı bugün temyiz ettik. Burada, 

-:- Ulan deli mi oldun? Gece 
mılletler cemiyeti misakın t 9 un- memleketin kanunlarına riayet e· 

v~tı Galata köprüsünden geçilir 
cu maddesini tehdit etmektedir. dileceğine eminiz. 

5 - İtalya ile Yunanistan 
mı ... amd d 1 ara-

- Ceçilmez mi?.. iki a ost ~~!•akı vardır. Bu da 
- Geçilmez?.. n t~~~ bınbırine aadık olma.la-
- Neden?.. ~::.::.·zam eder. Halbuki Balkan 

- Galata acrkomiterl bu akpm =~~a~~atsizlik ifade ediyor. 
ıene her tarafı dolqıyor. Unkapa ·r gızlı maddesi §Üpheler ve 
nmdan in.. 

1 1~:~ızlrklar uyandırmıttır. 
. Ne çare.. Unbpanı tarikiyle • . yan matbuab, bu esas~ra 

oıtm k 
1
.. ııtınaden Yunan :1.. •• ,_... t• . 

• e azım celiyordu.. Biz d nuKume mm, 
Yol deiittiTdik •• Unkapamna d e.. ~ynelmilel havayı temizlemek 
ru yollandık.. oi· ıçın, gizli maddenin hemen net· 

Unkaparu Wımıaanu bir ham retmeıini istemektedir. 

lede ıeçtim ... Kereateciler içind~ HABER - Balkan paktının im 
tlabtakaleye doiru yürümejo bq- zaımdan bir buçuk ay sonra ltal
admı.. Tam zindan kapıma ıel• ya gazetelerinin gösterdiği bu asa· 

miftim ki ... Bir bekçi kartmıa biyct Yunan iyan meclisinde Ji. 
kildi.. di· ~~ler tarafından hükilnıete müt 

Uı d 
kulit çık~ak için yapılan mü• 

- an, edi, ne anyonun bu • ak r ralarda? _ • n qalarm aksülamelinden iba • 

- Hiç acele itim var da... rettir. Balkan misalanın Balkan 

N 
· · ? · haricindeki devletlerden hiçbiri 

- e ııın var ••• al h 
- Beyoğlunda idim .. itim çık- ey ine matuf olmadığı hakkın-

tı .. Unkapanmdan ıeçtim, timdi da dört Balkan devleti nhibi aala-
gidiyorum.. hiyet ricalinin mükerrer teminatı,. 

- Nereye?.. na rağmen gösterilen bu asabiyeti 
- Tahtakaleye !.. Pek yerinde bulmamaktayız. Ge • 
-Tahtakaİede ne itin var... rek Türkiye, gerek paktı imzalı .. 
- Ne itim olacak evime ai<ii- Yan devletler muahedelerin ahki-

yorum. ınma harfi h3rfine riayeti taahhüt 

- Evin Tahtakalede mi?... ettnitlerdir. Şu halde pakt da ev· 
- Evet?.. velki muahedeler mucibi~e ltal-

- Ulan senin sözlerine pek ina· ~Y~ kalan on iki ada hakkında 
namı~o~u:··· ~u vakitleri burada k ıçktır kayıt olamıyacağı muh:Uc
çar§ı ıçın e pıs pis dolaımak ne ·~ ~r :h İtalya hükUmetinin de bu 
demek? cı -etı 1 ata ederek İtalyan matbu-

a ak be abic' b atının faz} .. t k 1 w - ır ım, atka yol . "" aı ın ıgına meydan 
Yok ... Buradan geçiyorum... vemuyeceği muhakklktır. 

-Ulan saat kaç haberin var mı? r ·-

- Yok!.. • HABER • ~ 
- 2,5 be ... 2,5 ta senin gibi bı·r Ak şam Posta- 1 

serseri buralarda neye gezer .. Yiı- - - - ~ 
rü bakalım merekze .. Orada hesap ldarehane!İ: ISTANBUL AN. 
ver.. KARA CADDESi 

- Aman bekçi baba .• Allah a.t
kına beni bırak ... Ne yaptım be .. 
Kimi aoydum ... Kime yan baktım 
Ne demeye beni yakalıyorsun?. 

- Neme lazım?.. Gece vakti 
buralarda ne arıyorsun, merkezde 
mua.vin beye heaap ver .. O aeni İl· 
terse hıra.kır .. Ben ıalıveremem .. 
Düı bakalım önüme ... 

Telgraf Adresi: t T.~ HABER 
Telefon Yazı: 28872 tela.re: 24S70 ,.- .... 

ABOnE ŞERAiTi 
1 a 6 lJ aylık 

t'ilrkJ:ye: DO 260 fSO 870 KJ'I. 
llt:ne!bJ: ıso 11ıs 100 1200 

ILAn TARiFESi 
'l'lcanıt UlnlArmm ııabn l:t.!50 

:Resmi U!nlar 10 kunıştur. 

Vaziyet fenaydı .. Merkeze gi· 
dersek. aa-bahlıyacağım muhak· Sahibi: HASAN RASiM 
kaktı. Halbuki Nuri Bey beni Pe· Ne!riyat müdürü M. Gayur 
rapalasm yanında bekliyordu.. E· ·~=-~Baa~ıI~cb~i'J~yer~: •<IİVilAKİIİılT~)~M=n~tba=aaı:.I 
ier gidemezsem ... Hiç te iyi olmı· ' - -------:::==:'. 
yacaktı benim hakknnda kötü not HABER gazetesı· 
ve"ecekler .. Eski itimatları kalmı· 
;:'cak, aptal diyeceklerdi.. iyisi mi El yazısı tahlil kuponu 
ırıu- etmenin çar .. ine bakmalı isim • • • • • • • • 

Hukukçu olan ve İstanbul baro
sunda mukayyet bulunan Gire
sun meb'usu H:ıkkı Tarık Beye
fendiye, bu işi bütün taf silitıyle 
yakından t kip ettiğini bildiğim 

için, mütaleaaını sordum: 

- Elbette hükumetin kanunla
rına riayet olunuyor ve olunacak
tır! • dedi. - Filhakika, bizim ceza 
kanunlarımızın esası, İtalyanın
kinden alınmıştır. Fakat, birçok 
maddeler değiştirilmittir. Şayet 

lnsulun avukatları iyice tetkik e· 
derlerse, görürler ki, ecnebi bir 
memleket, "Filanca adam, bizde 
cürüm işlemiştir. Onu bize iade 
edin!,, derse, bu arzuyu is' af edip 
ebnemek hakkı, İblyadakin.den 
farklı olarak, bizde, tamamen he· 
yeti vekileye verilmit bir ıalahi
yettir. Ancak, heyeti vekile, müc· 
rimin, Türck tabiiyetinde olmadığı
nı, cürmünün siyasi veya askeri bu 
lunmadığını tesbit eylemek mec
buriyetindedir. lnsulun adi müc· 
rım'olduğu ve bizim tebaamızdan 
bulunmadığı anla§ılmıf ve heyeti 
vekile, onun iadesini tensip et· 
miştir. Dava vekili beylerin unut· 
tukları bir cihet daha vardır ki, 
o da, ancak ticari ve hukuki da
valarda ilam arandığı ve cezailer· 
de aranmadığıdır. Cezada, mcv• 
:zuubahis §aham mahkum olduğu 
değil, isnat olunan suçun mahiye· 
ti mevzuu bahistir. Binaenaleyh, 
lnsulun Amerikaya iadesi hakkın· 
da heyeti vekilenin verdiği karar, 
tamamiyle memleketimizin kı· 
nunlanna uygundur. 

Bu izahattan sonra, Amerikalı 
bangerin memleketine iade edile-
ceği, temyiz için beklemenin va
rit olamıyacağı anla§ıhyor. 

va. .. Nu 

Amerikada lnsul' e dair 
çıkan asılsız şayia 

Bu sabah aaat ikide, Londradan, 
tehrimizdeki İngiliz gazeteleri ınu· 
habirlerine, şu sual, telefonla so· 

rulmuıtur: 
-Amerikadan bildirildiğine gö· 

re, bu gece, lnsul, latanbul tevkif· 
hanesinden çıkarılarak, Amerikan 
sefarethanesine teslim edilmiı, Bu, 
doğru mudur? 

Şayianın asılaızlığı bildirilmİ§· 
tir 

Lili ile banker 
nasıl tanışh 

(Bat tarafı 1 nci aayıfada) 

Madam Kuyumcu oğlunun genç 
kızlık ismi Matmazel Lili Davido
viç'tir. Aslen Sırptır. Babuının 
ismi L:uar Davidoviç'tir~ 1894 se
nesinde lıtanbulda doğmuştur. Ya 
ni aslen latanbulludur. 

M. Lazar Davidoviç mütareke 
eanaaında Beyoğlunda Gardenba
rın büyük kapıaınm karfısında bir 
birahane itletiyordu. M. Davido
viç'in güzel kızı da birahanede ka
aiyerlik yapıyordu. 

lıte bu esnada genç kız biraha• 
ne müdavimlerinden bir Amerikalı 
ile tanışmıt ve evlenmiştir. 

Mütareke bittiği vakit te yeni 
evliler doğruca kocasının asıl ma· 
halli ikameti olan Şikagoya gitmit· 
}erdir. Burada bir müddet beraber
ce yaşadıkları esnada bir gün bir 
mecliste Madam Kuyumcu oğlu ile 
banker Samoel 1nsul tanıtmı~lar, 
ahbaplıkları ıeri bir ıurette inkişaf 
etmit ve bankerin ikarıaı da Ma
dam Kuyumcu oğlu ile iyi anla§· 
tıklarından iki aile arasında gayet 
sıkı bir dostluk hi.aıl olmuştur. Bu· 
nun neticesinde Madam Kuyumcu 
oğlu lnsul'le birlikte bir çok seya· 
hatlar yapmııtır. 

Halk masalları 
-Uat tarafı 6 inci aaytadn

Biraz sonra ıehzade ile peri kı
zı uyandılar. Peri kızı günete kar· 
fi asılan tülü görünce şehzadeye: 

- Bu tülü güneıe mani olsun 
diye sen mi astın, dedi. 

- Hayır. 

- O halde biri bizi bu §ekild• 
görmüt demk oluyor. 

- Buna imkan yok 
- Geldiğin odada kimse var 

mıydı?. 

- Neye cevap vermiyorsun?. 
- Vardı, fakat uyuyordu. 
- Kim vardı?. 
- Sana şimdiye ıkadar söyleme 

miıtim. Kendimi deli imit gibi 
göstermeye uğrattığım halde beni 
zorla evlendirdiler. Odada karım 
vardı. Fakat o da uyuyordu. 

- Demek bizi karın yakalamış. 
Fakat çok iyi yürekli imiş ki, beni 
öldüreceği yerde yüzüm yanmasın 
diye tül ile örtmüf. Madem ki bu 
kadar iyi ve seni aeven bir kadın 
var. Şu halde bundan aonra artık 
benimle yaşamana lüzum yok. Ka· 
rına dön .. 

Şehzade de geriye döndü. Od!i• 
ya geldiği zaman karısı gene ayni 
şekilde yatıyordu. Onu uyandırdı 
ve ellerini ellerine alara ondan af 
diledi . . Artık daima beraber yaşı· 
yacakl:ırınr ve bir daha deli takli
di yapmıyacağını söyledi. Genç 
kadın da ıbu sözlerden fevkalade 

işte bu seyahatler neticesinde 
Madam Kuyumcu oğlu asıl kocası· 
nı terkederek büsbütün bankerin 
metresi olmuttur. Madam çok gü
zel ve güzel olduğu kadar da haris 
bir tabiat sahibi olduğundan ban· memnun oldu ve o günden itiba· 
keri bir çok tehlikeli mali İ§lere ren gayet mes'udane yatamıya ba§ 

sokmut ve bir çok manevralarını ladılar. 
idare etmittir. Ertesi gün hakikati p:ıditah da 
· lnsul'ün iflas ederek Amerika· öğrendiği zaman fevkalade rnem· 

dan kaçması üzerine araları açık nun oldu ve yeniden kırk gür. · :ırk 
olan Madam lnsul'le Madam Ku- gece düğün yaparak düğünkr"ni 
yumcu oğlu barıtmıtlar ve kocala- tekrar ettiler. Bunun üzerin. iki 
rile atıklarını kurtarmak üzere ele- büyük kız kardeı hırslarından çal
le vererek beraberce çalı§mağa ka· )adılar. Onlar ermi§ muradına .. 
rar vermitler. llk it olarak onlar da GözlUklU adam 
Pireye gelmitler, oradan aevgilile- , __ ..,.,..,_,,_ _____ 11111

•·-------·" 

rile konutmu§lar ve bir müddette Camiye konulan 
beraber yatamışlardır. Bu esnada 
hep beraber olarak bir takını firar bomba 
projeleri hazırladıkları,ve bilahare 
lnsul'ün bu projelere göre seyaha· 
tini tanzim ettiği de söyleniyor. 
Deveran eden diğer bir rivayete 
nazaran gene bu müddet esnasın· 

da Madam Kuyumcu oğlu Roman· 
ya sefaretini ısrarla ve sık sık ziya· 
ret etmittir. 

Insul'ün Yunanistandan kaçuia· 
aı üzerine zabıta ilk önce kendiaine 
müracaat etmişse de sadık metresi 
zabıtaya yanlıt malumat vermiı ve 
hunun neticesinde iki günlerini 
kaybettirmiıtir. Bilahare Yunan 
adliyesi bu suçtan dolayı aleyhin· 
de takibat yapmı§tır. 

Bankerin ini olarak lima.nmııza 
gelmesinin ertesi günü kendisinin 
de Romanyaya gitmek bahanesile 
şehrimize uğraması çok nazarı dik· 
kati celbetmittir. 

Bir muharririmiz kendisile ko • 
nuşmak istem itse de muvaffak ola· 
mamıf yalnız kendiaini uzaktan gö 
rebilmiıtir. Madam Kuyumcu oğlu 
uzun boylu, nuin yapılı güzel bir 
kadındır. Siyah kadife manto giy· 
miıti, bqında da ayni renkte bir 
f&pka vardı. 

Aldığımız malumata göre Ma· 
dam Kuyumcu oğlu sevgilisini ka
bul etmeleri için Romanya hüku -
meti nezdinde bizzat teıehbüsatta 
bulunacaktır. Ayni zamanda mem· 
bamı gizli tutmağa mecbur oldu· 
ğumuz bir rivayete göre bütün ta
kayyüdat ve dikkatlere rağmen iki 
n§ık lstanbulda mektupla muhabe· 
re etrneğe muvaffak olabilmişler 

ve lnsul yazdığı bir mektuba mu· 

-Bat tarafı 1 lncl y1adn

meaele kapatılmamıı bulunuyor. 
Türkler Kemalistlikle ve memle· 
kette feveran çıkarmak töhmeti ile 
itham ediliyorlar. 

Bulgarların iddiaaı bu kadarla 
da kalmıyor. Bomba atıldığı gece 
Hüseyin Sungur Efendi ismindeki 
köy muallimi Filibe Türk konsolo· 
su ile telefonla görütmüıtü. Hüac· 
yin Sungur Efendi konsolos beye 
hadiseyi kısaca söylediğini iddia 
ederken kısmı siyasi müdürü Goa· 
podin Şotlefof muallimin goruf· 
mek İ!rİn telefon ıubeaine otuz dört 
leva ödediğine nazaran yedi daki
ka görüştüğü neticesine varmı§hr. 

Bulgariatanda Türk unsuruna 
karşı yapılan tazyik hareketleri 
günden güne artmaktadır. Orman 
Beş evli karyesinde iki defa bele· 
diye azalığına intihap edilmi~ olan 
Hacı Arif oğlu Tahir Peço Dimit· 
rof ve arkadaşları tarafından o· 
dunla ölesiye dövülmüş ve doktor 
muayene etmeden evvel vefat et
miştir. Bulgar hükumetinin bu iti -
saf hareketlerinin önüne geçmeııi 

ümidi günden güne azalıyor. 

Hediye kazananlar 
Çocuk sayfamızdan hediye ka

zananları listesinin devamına ya
rından itibaren devam edecev• gız. 

~ugün dercedemedik. Özür dile
rız. 

kabil sevgilisinden iki mektup al
mıştır. 

. Maamafih bu rivayeti kaydı ih
tı>:atla telakki etmeli.dir. 
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Türkiyede yapıldığı halde 
kolonyalanna aldanmayınız: 

"Avrupa mamulatıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli podra, krem, lavanta ve 

Hilesiz, saf ve tabii mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği Hasan kolonyasına, Hasan 
lavanta ve losyonlarına, Hasan sabunları, Hasan sürme ve diş macunu ve sularını, Hasan çiçek ve gül sularile, neroli 
'lle gül yasemini, Hasan traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

29/ 3/ 1934 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

.\! tın . ~arı kilogram 12.527 ·76.51L. 17.621.341 .70 
Banknot ....................................... .. 12 205.644. -

l.Jfakl ı j( •••••• • • • ••••••••• • • ••• •••••••••••••••• " 665.947. l 4 

O•hlldekl Muh•blrler ı 

~~t;r: ~~!~9~g:.~::::::::: .. ~ ·~-~~:o~~ W .. L 2 515.004 -1 2.303.74438 

Hariçteki Muhabirler : 
Al tın: Saft kilogram 3.745- 144 U 5.267.856. 52 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler n 3 430.822. 51 

Lira 

30.492 932 84 

PASiF 

Ser111aye ···---····-·········-······-···-···-···-······· 
ihtiyat akçesi ··················································-······ 

TedawUfdekl Banknotlar: 

it Deruhte edilen evra k.ı naluiye iL 158 748 563 -
~ Kanunun 6 ve B inci madde· 

4 818 748 38 leriııc tevfi kan vaki tcdiyaı 8 369 563. -

Deruhte edilen evra k ı nalı. t i ye 

bıkıyesi ................................... 150 379 000 -
8 698 679.03 Karşılığı tamamen altı n olarak 

Lira 

15 000.000 00 
349.l 10 26 

Hazine Tahvlllerl : 1 

tedı vüle vazedilen . .... . . ....... JL 8.688.000. - r 59.067.000 00 

ITUrk Lirası Mevduatı : Deruhte edil en evrakı naktiye ! 
karfılıtı L. 158.748.563.-
I"anunun 6 n 8 inci mad· 
tielerine tevfikan vaki tediyat , .. 8.369.563.-

Vadesiz ···············----- ı 19.755839.IO 
150379.000 _ Vadeli .............................. 19.755.839.IO 

Döviz Mevduatı: 

Yerli EGE Şapkaları Şapkaların 
En Alasıdır 

SAGLAM, ŞIK VE UCUZ 
Her mağazada ve Türkiyenin her tarafında EGE 

şapkalarını arayınız 

Deposu: Sirkeci Hamldiye caddesi No. SO 
Toptan ve perakendeı satıt 

Fabrikamızda teminatlı şapka tamir olar 

Hilaliahmer lstanbul merkezinden: 
6 Nisan 1934 Cuma günü sabah saat onda Cağaloğlunda Hilaliali

mer binasında merkezimiz kongresi ıaktedileceğinden azayı 
muhteremenin aidat makbuzlarını hamilen teırifleri rica oJu. 
nur. "1495,, 

Istanbul posta 
müdüriyetinden: 

ve telgraf baş 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bono\m ············ ·········· · · ı L. 2.195.640 -
Ticart senetler -··········· ······ ···· ,. 2.222.021 .21 

Vadesiz ·······················-····· ı 6.445.909.96 Arap harfili pulların mevkii tedavülden kaldırılması müddeti 
Vadeli ··············- ·············· 2 982.465.10 9.428 375 06 1 Maıyıs 934 tarihine kadar temdit edilmiştir. Bu kabil pullar ıi-le-

4.417.661.21 ı \tuhtellf ~ 
Eaham ve Tahvilat CUzdanı : --············--········································ 42 025.037 00 rimizce tebdil edilebilir. "1365,, 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
k::ı.rşılığı esham ve tahYilAt 
~itibari kıymetle] ·· ··· · ··· · ····· · ··· · ··· · ., 27.627.370 .~2 
F:sham n Tab'f'il.lt ................... 1 .. 3.218.353.91 

Allln ve d8vlz Dzerl•• avans .............. . 
Hlsaedarler --- -·--····················· .............. . 
M•lltellf 

Yekin 

30.845.724.13 

30.159 92 
4 500.000.00 

l 1.442.455.91 
245.625.361.42 Yek On 

245 625.361 .42 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

lıkoato haddi % 5 112 - Altıa üzerine avaaı ~ 4 1/2 

Yeni Kazanç Kanunu 

Memur Aranıqorl 
Uşak Şeker Fabrikası 
Umum .Müdürlüiünden: 

Ticaret şubemizde ikinci derecede vazife verilmek üzere 
ticaret jşlerine bakkiJe vakıf Almancayı iyi bilen, kanayıılı 
memuı arayoruz. Istiyenlerin fasılasız iş veya memuriyet haya• 
bnı gösterir tercDmei hal varakalarile diğer ve•ilıı:aı ..... 
hazırlıyarak lstanbul Sumer Banka müracaatları ilia olunur. 

"1488,, 

~---------------------M b 
İstanbul asliye mahkemsi bi-arh n yirmi eşinde merı·yete rinci ticaret dairesinden: 

Mahkemece satılmasına karar veri 

İstanbul asliye mahkemeıi ü· 
çüncü hukuk dairesinden: 

Madam Rahel tarafmdan ko • 
cası D:ıvit oğlu Baroh Barohail e
fendi aleyhine açılan teıcili talik 
davasından dolayı yapılan arat • 
tırma neticesinde mu.maileyh Ba• 
roh efendinin mahalli ikametinin 
meçhul kılmasına binaen hakkın• 
da ilanen tebligat ifasına kara ve· 
rilmiş ve bu maksatla bu hususa 
ait dava arzuhalinin bir sureti 
mahkeme divanhanesine talik edil 
miş olduğund:ın üçüncü hukuk 
mahkemesine müracaatla açılan 
davaya karşı on gün zarfında ce· 
vap verilmediği ve icrayı tahkikat 
için t:ıyin olunan 29 Nisan 934 pa· 
zar günü saat 11 de nıezkur mab· 
kemede tahkikat hakimi huzurun· 

girmiş olan yeni Kazanç Kanunn ::.:~~~~::tı~:::;ö:~:·ti~~~~ 
cinsi muhtelif eb'atta üç halı ikin-v AKIT tarafı.odan kı·tap halı.nde ci arttırma suretiyle sablacaktır. 
Almak istiyenlerin 5 - 4 - 934 

Çıkarılmıştır. 10 Kuruşa C'atılıgor. ::~;i~o~~:at!!a:ı,:1ş~:~et:a~~~ J~ antreposunda hazır bulunmaları 
1 I .l _i_ıa._n_o_ıun_u_r_. ______ c1_1_>_ 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 zncz · Keşide 

11N1 SAN 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükô.f at vardır. 

Şerik aranıyor 
Ruhsatı resmiye ve asri her bir levazımatı der
siyeyi haiz ana metebi için mali bir arkadaıa 
ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Kadrköyünde Ha
ıırcibqı ıok:ığmda 48 No: kötke pazar, sah, cu
ma günleri öğleye kadar müracaatleri. 

Mel<tep 1 Nisand:ı açılacaktır. 

Saçların halaskarı 
Sa vo-Piksindir 

fstanbul Yalova ecza deposu 

ZA Yl - Namıma mukayyet 
(2708) numaralı bisiklet plak:ısı· 
m zayi ettim hükmü yoktur. 

Mecidiye köy caddesi 10 nu
marada Remzi Burhan 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar. m;.ıtehassısı 
Cuma ve pazardan başka günlerde 

öğleden sonra saat 2! den 6 ya kadar 
Istanbulda Divanyolunda (118) nu
maralı hususi kabinesinde hastalarını 
Kı§ldc ikametgah telefonu 42519 

kabul eder. 
Muayenehane telefon numarası 22398 

lst:ınbul be,inci icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrlimesi 
mukarrer bir adet kıymettar pan
tantif 8 - 4 - 934 tarihine mü· 
sadif pazar günü saat birden iti
baren İstanbul bedestan mücevhe
r:ıt mezat mahallinde satılacağın· 
dan taliplerin vakti muayyeninde 
mahallinde hazır bulunmaları lü • 
zumu ilan olunur. 

(2164) 

Yeni.köy sulh icra memurluğun· 

dan: . 
Bir borçtan dolayı mahçuz 400 

dört yüz k:ıntar toz kireç ve bir bu 
çuk ton toz kömür 11 - 4- 934 
çarşamba günü saat 9 da lstinye· 
de kireç ocaklarında açık arttırma 
suretiyle satılacağından talip olan• 
larm m:ıhalli mezkurda hazır bu· 
lunacak memuruna müracaatları 

ili.n olunur. 

Yüzde yüz teminatlı ve iyi ki.· 
rı olan bir ticaret için §erik olm3k 
şartiyle Yirmi bin lira sermaye a
ranıyor. Talip ol~n phıs veya mü
esseselerin adreslerini lstan bul 

da ispatı vücut etmediği takdirde 
hu hususa ait tahkikatın gıyaben 

icra ve ikmal olunac'.lğı malum 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(2166) 

Kiralık gazino ve 
mesire mahalli 

Boğaziçinde Büyükderede A· 
li Ağa bağı,, demekle maruf me• 

sire ve derunundaki gazino kira• 
lrktır. latiyenlerin: Niıantatı 

Meırutiyet mahallesi Hacı Man• 
sur sokağında 94 numaraya 
mektupla müracaatları. 

postreıtan K. T. adreıine bildir"' 
meleri ve görütmek üzere muaf • 

yen bir mahal ve zaman tayin et" 
meleri rica olunur. 


