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Iran şahı 14 
Trabzona 

Haziranda 
varıyor 

A hlevi Hazretlerini 1 rabzondan 
Samsuna getirecek olan }lavuz 

zırhlısı dün hareket ettı 

~ İran Şahı Hazretlerini hudut-
tesmen istikbal edecek olan he-

>tt d·· k K d · · I un a şam ara enız vapurı-
~ 'trabzona gitmiştir. Heyet, Şah 
l a~retlerini Reisicümhur Hazret
~!" 
) l ~amma karşılıyacak olan Ri-

Trabzondan bir görUnUş 

teşrifat müdürlerinden Şefkati ve 
levazım müdür muavini Hikmet 
Beylerden mürekkeptir. Kayma
kam Mehmet Ali Bey de askeri 
ı 't:erasime nezaret etmek üzere he
yt. ~e dahil bulunmaktadır. Fahret
tin ~a!a rahatsız olduğundan he
yete · ~tirak edememiştir. İstikbal 
heyeti.ıe Trahzonda Ali Sait Paşa, 
Samsunia da Riyaseticümhur ka
lemi matsus müdürü Hasan Riza 

~etıcümhur yaveri yüzbaşı Cev
tt 8eyle mihmandar tayin olu
ıı Hariciye Vekaleti üçüncü da

l! §efi Kemal, Hariciye Vekaleti 
~işleri müdürü T:dat, hariciye 

~ütün cihanı zehir içinde 
bırakan memleket 

~lllgaristanda bir ~enede 3 ton eroin 
Y~pıldı, bu kadar zehir üç milyon 

adam öldürür 
4• Niyöz Kronik! muhabiri Ge • ı 
~~'İn yazdığına göre, BulgJ.ris • 

'1da · · 'h l" h • tj . eroın ıstı sa ı ayret vcrı -

Bey iltihak edecektir. lstikbal he
yeti Trabzo~dan otomobillerle hu
duda hareket edecektir. Heyet 
dört günde huc!ut üzerindeki Gür
cü olak mevkiine vasıl olarak Şah 
Hazretlerine intizl\r edecektir. 

Şah Hazretleri 1 O Haziran sa
bahı Gürcü olak mevkiinde hudu
dumuza gireceklerdir. 

İstikbal merasiminde ukeri 
kıt'alar ve bando da bulunacak ve 
Şah Hazretleri Erzuruma muva· 
ıaletlerinde 21 pare top at"dmak 
suretile selamlanacaktır. 

Şah Hazretlerinin refakatle. in
de iki teşrif atçı bir kalemi mahsus 
müdürü, bef zabit, 16 hizmetçi bu
lunacaktır. 

Şah hazetleri hududa muvaıe· 
Jetlerinden sonra B:ıyezit, İğdır, 
Kağızman, Kars, Horasan, Erzu
rum, Bayburt, Gümüşane yolile 
Trabzon'a gidecekler ve oradan 
Yavuz zırhhsile Samsun'a çık:ırak 
Ankara'yı, teşrif buyuracaklardır. 

Şah hazretlerinin huduttan Tı· 
rabzon'a kadar olan seyahatleri 

(Devamı 8 inci sayıfada) bır de .. eceyi bulmuşh.aı-. Ge 
tfı? ~ene Bulgari standa üc t . .m e
~ •rı istihsal edilmiştir k: be mik 
)~tı Yarısı bütün dünya tıp inti-

dürü Russel paşa cemiyeti :ık • 
vam afyon bürosuna verdiği son 
bir raporda, Bulgaristanda, bil -

hassa Sof ya civarında 11 eroin 
fabrik:ısınm hali faaliyette oldu

ğunu bildirmiştir. Bu fabrikalar - '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1na kafidir. Oiger yarısı d:ı 

r.~il:von insanı öldürmeye ye -

~ Üc ton eroinin bıraktiğı safi 
~~~ (2?0.000) ingiliz lirasıdır. 
~" earısto.nda eroin istihsali işi 
~i 1,11da. Makedonya komitecileri 
t~:ı ~ihailof bulunmaktadır. Dç 

~ C"l/\rel muhtelif memlek~ler· 
~ıı·el'oin istihsal ve imali mene • 
~~~tlce bu ticaret Bulgaristanda 

's bulmuştur. Kahire pOÜI mü 

dan birini eski Sofya polis müdü

rü, ikincisini hıfzıssıhha şubesi 

müdürü, kimya enstitüsü sabık 
müdürü, üçüncüsünü de sabık hıf 

zıssıhha müfettiılerinden biri i . 
dare etmektedir. Fabrikaların pa 

rasını Almanyada oturan bir Al
man vermektedir. Eroin yapıl • 
mak için kullanılan antrit asetik 

cüz'i miktarda F ran.tadan, mühim 
miktarda Almanyadan ihraç edil 
mektedir. 

BABEB 
Yarın 12 Sayıfa 

4 
Kuruşa 

Taf si/atını 3 üncü sayı
famızda okuyunuz 

934 bütçe müzakeresine 
dün de devam edildi 

Ali Bey: "Bu gibi pisliklerin sür'atle 
temizleneceğinden arkadaşlarım emin 

olmalıdırlar,, diyor 
Ankara, 31 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisinde İzmir - Kasa
ba ve temdidi demir yollarının sa
tın alınması mukavelesinin tasdi
ki münasebetiyle, nafia vekili Al: 
Bey şu beyanatta bulunmuştur: 

"İzmir - Kasaba ve temdidi 
hattının satın alınması müzakere
sinin neticesini biliyorsunuz. Hat 

satın alınmıştır. TesJim almak Ü· 

zere demir yoJlar idaresinden bir 
heyet yola çıkardık. Tesellüm et· 
meğe başlıyacağız. Ancak muka
velenin bir an evvel tasdik edilme· 
si zaruridir. Bu mukaveleyi ve o
na ait kanun layihaları meclisi a
liye takdim ettik, tevzi edildi. Bu 

-Devamı 8 nci sayfada-

Galatasaray lisesinde bir 
hatırlama günü 

Yetmiş yaşındaki çocuklar esir alma
ca oynadılar ve parmaklıklardan 

atlamıya çalıştılar 
Galatasaray eski talebesinin 

bugün mektep hatıralarını yadet
mek uzere Beyoğlundaki mektep 
binasında toplanarak pilav yiye
ceklerini yazmıttık. 

Bu sabah dokuz buçuktan iti
baren ıabık çocuklar mektebe gel
miye batlamışlardır. Yarıma ka
dar beş yüz ihtiyar ve orta yaşlı 

talebe bahçelerde birikmiş bulunu 
yordu. Eski talebeler Galatasara· 
yın yeni talebelerinden olan izci • 1 

ler tarafından kartılanıyorJardr. 
Şimdiki Vekiller Heyetinde 

bulunan Gelataıaray ezunlann -
dan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Maarif Vekili Hikmet, Gümrük 
ve inhisarlar Vekili Ali Rana Bey· 
ler lstanbula gelememitler, birer 
tebrik telgrafı göndermişlerdir. 

Bahçede oturanlar arasında en 
yaf lısı sabık Paris sefiri Salih Mü· 
nir Paşa idi. Paşa tanzimatta mek

-Devamı Sekizinci sayfada-

ilk me le lerde çok 
güzel sergiler açıldı 

25 inci ilkmektep muallim ve talebelerinden bir grup 
Beş sınıflı ilkmekteplerin ü • 

çüncü sınıfına kadar olan talebe
ler, imtihana tabi olmadıkları ve 
bir sene zarfında ellerindeki kar • 
nelere muallimler tarafından kaY. 

dolunan notlarla terfi ettikleri i -
çin bunlam karneleri, evvelki gün 
ellerine verilmif, muvaffak olan • 
lar sınıflanru geçmişlerdir. 
-Devamı Sekizinci saY.fada 



11AtH:.M - Poatası 

Almanya hakkında haberler veren 
gazeteci hudut harici edildi 

Muhabirin misafirperverliği suiistimal ederek uydurma 
haberleri verdiği iddiası ileri sürülüyor 

Berlin, 1 (A. A.) - Deyli tel

graf gazetesinin Berlin muhabiri 

Pembroke Soephens, Almanya -

mn vaziyeti ve Alman vakayii 

hakkında gazetesine mütemadi -

yen asılsız ve hayal mahsulü ha -

herler vermek suretiyle Almanya -

nın misafirperverliğini suiistimal 

etmit olduğundan dohyı hudut ı' 
haricine çıkarılmıştır. 

Hindenburka nişan 
Berlin, 1 (A. A.) -Venezoel· 

lanın Berlin sefiri, Venezoella re· 
isicümhuru M. Gomez namına ma 

reıal Hindenburga zincir niıanı • 

nın liberatör rütbesini tevdi etmiı 
tir. 

Almanya ve papazlık 
Berlin, 1 (A. A.) - Pruıya ve 

Bavyeranın papalık nezdindeki se 

faretleri, bugünden itibaren ilga 
edilmiıtir. 

Mektep filmleri için 
Berlin, 1 (A. A.) - Beynelmi· 

lel sinema sanayii konferansı, 

mektep filmleri için tek bir forma 
kabu! edilmesi suretinde bir karar 
almııtır. Bu kararın tatbikına ait 
usuller, 25 haziranda ihtimal Stre 
sa' da yapılacak olan içtimada mü
zakere olunacaktır. 

Seyhan Halk Fır- Silahları bırakma jM.Bartu lngiliz pla-
kası kongresi konferansı nını tenkit ediyor 
Adana, 1 (A. A.) - Cümhuri

yet Halk fırkası Seyhan vilayet 
kongreıi bugün saat onda halkevi 
salonunda toplanaTak dün seçilen 
henp encümenlerinin hazırladı

ğı mazbatayı müzakere ve kabul 
etmiştir. Bütçe encümeninin maz
batasına göre frıkamızın 934-935 

sensi vaTidat ve sarfiyatı 29564 
lira 70 kuruştur. Bu yekun geçen 
sene 6030 liradan ibaretti. Top -
lantıda büyüklerimize çekilen say 
gı telgrafları okunarak alkıı -
lanmış ve fırka.mızın yardım ve 
himayesini hiçbir zaman esirge -
'lnediği hayır cemiyetlerinden ge • 
len teşekkur mektupıarı cıa oku -

narak bunlara icap eden cevap • 
)arın yazılması kararlaştırılmış • 
tır. 

Dilek encümeni mazbatası ü
zerinden de müzakerelerde bu -
lunmak için yarın veya ertesi gün 
tekrar toplanılacaktır. Bu :ıkşam 
belediyemiz tarafından, yarın ak 
şam da fırkamız tarafından kon • 
gre aT.."llarma iki ziyafet verile • 
cektir. 

Nafıada tayinler 
Ankara, 1 (Hususi) - Nafıa 

vekaletinde yeniden ihdas edilmiş 
olan memuriyetlerden münaka • 
lat reisliğine, eski devlet demir • 
yolları umum müdürü Rifat, sular 
umum müdürlüğüne, Trabzonda 
bulun::ın transit yolu inşaatı reisi 
Aptullah, münakalat dairesi reis 
muavinliğine demiryollar umum 
müdür vekili Şevket, yollar, köp· 
rüler ve binalar reisliğine, yollar 
umum müdürü Ömer Fehmi beyle 
rin tayinleri tasdikı r·liye iktıran 

etmiştir. 

T dpu harçları 
Ankara, 1 (Hususi) - Tapu 

memurlarının akitten aldrkları 
harçlardan kazanç, buhran, ve mu 
vazene vergileri için maliye veka
letince defterdarlıklara bir tamim 
yapılmıftrr. 

~llillet Meclisinde 
Ank~ra, 1 (Husuıi) - Devlet 

demiryo!ları umum müdürliiğü • 
nün 934 senesine ait bütçesi Bü • 
yük Millet Meclisince kabul ve tas 
dik edildi. 

Bundan maada Ankarada yapı· 
lacak istasyon binası için maliye 
vekaletinin kefaleti ile nafıa ve • 
ka letine be~ yüz bin lir:ı istikraz 

kti için müsaade ,·erilmiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Cenevre 
den Röyter ajansına bildiriliyor: 

İngiltere hariciye DlZırı Sir 
John Siır.on, silahları bırakma 
konf eransmın umumi heyetinde 
İngiltere hükumetinin noktai na • 
zarını izah ederken, konferansın 

meçhul bir tarihcesini yapmı,tır, 
Mumaileyh evvel emirde, yalnız 

konferansın değil ve fakat ayni 
zamanda, harı;tenberi beynelmi • 
le siyasete esas o!an meıai birliği 

sisteminin de bugünkü tehlikeli 
vaziyetini izah etmif ve her fey • 
den evvel, muhtelif devletlerin si· 
lahları bırakma hususunda. ne gibi 
adımlar attrklarmı tayin etmelt 
lazım geldiğini, çünkü hakiki va· 
ziyetin ancak bu suretle tayinine 
imkan bulunacağını söylemiştir. 

lzmir-Kasaba hattı 
Ankara, 1 (Hususi) - lzmir 

Kasaba ve temdidi demiryolunu 
hükumet namına almıy3. memur o
lan tlemiryollar umuın müdür mu· 
avini Cemal Hidayet beyin reisli • 
ği altındaki heyet bugün lzmirde 
bulunmaktadır. MübayaC' muame
lesine y:ırıncİnn itibaren batlana -
caktrr. Kadro ve teşkilatta şimdi
lik bir değişiklik yapılmıyacaktrr. 

Ankara Halkevinde 
Ankara, l (Hususi) - Türk 

Maarif cemiyeti tarafından bugün 
Halkevinde bir müsamere verile· 
cektir. 

Mustafa Apdülhalık bey 
Ankara, l (Huıuıi) - Eski 

maliye vekili Mustafa Abdülhalik 
beyin gözüne dün gelen bir pro • 
feıör tarafından yeniden bir ame· 
liyat yapıldı. Mumaileyhin aıhha • 
ti çok iyidir. 

Ankarada yağmur 
Ankara, 1 (Hususi) - Dün ge 

ne Ankarada yağmur epeyce yağ
dı ve ortalık serinledi. Yağan yağ 
murlardan Bentderesi taımı§ ve et 
rl\f mdaki evleri su basmı9sa da 
dört ıaat ıonra bu su çekilmiştir. 

lzmirde tetkikat 
İzmir, 1 (Husuıi) - Vali Ka • 

zım paşa, refakatinde ilk tedrisat 
müfettişleri olduğu halde köylere 
tetkikata gitmi9tir. 

Bir evlenme 
Ankara, 31 (Hususi) - Devlet 

Şurası azaaından Mitat Beyin kızı
nm düğün merasimi bugün Halk· 
evinde yapıldr. 

Cenevre, 31 (A. A.) - Fransa 
hariciye nuırı M. Bartu ıilahları 
brrakma konf eranımda, İngiltere· 
nin Almanyaya kar91 tavrı hare • 
ketini fazla itilafcuyane ve kon -
fer ansa k:ır!ı vaziyetini de muarız 
olarak tavıif etmekle herkesi hay 
rete dü9ürmüttür. 

M. Bartu, İngiliz planını acı bir 
li&anla tenkit etmit ve konferan -
sın Almanyayı yeniden silahmak -
tan meneden 1933 tqrinievel ta • 
rihli programa rücu etmeıini bil
dirmittir. 
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Fransada son vaziyet 
Fransanm dahili vaziyeti düzelmek· 

tedir ve bu beynelmilel siyaset nokta
sından ehemmiyetlidir. 1926 dan evvel 
frank tepetaklak dü§üyordu. Bu sırada 
Puankare bap geçerek paranın suku
tuna mani oldu. Fakat onun nüfuzu an
cak 1928 senesine kadar sürdü. O ta
rihte radikal - sosyalistler Puankare
nin te§kil ettiği milli ceph-:den ayrıla
rak Sosyalistlerle beraber çalışmağoı 
başladılar. Bu sayede mevki iktidara 
geçtilerse de Soıyaliatçe tedbirler yil -
zünden devlet bütçesini bozdular. Bu 
hal sermayedar ıteıninde endi§e uyan • 
dxrdı, fxrka münazaalan arttı, hük<lme
tin itibarı kalmadı. Staviski meseleleri 
gibi mali rezaletler birbirini takip etti. 
Mebus ve nazırlar arasında bu karışık 
i§lerle alakası bulunanlar görilldU. 
Fransada ideta isyan olacaktı. Halk, 
mebusanı basacaktı. 

Bunun üzerine 1926 da Puankare
nin yaptığını bu sene Dumerg tekrar· 
ladı. Çok geçmeden bütçe muvazenesi 
temin olundu. Altınlar tekrar Fransa 
bankasına akmağa ba§ladı. 

Esham ve tahvilat yükselmek yolu
nu tuttu. 

Şimdi Fransızlar eski usul Parla
mento tarzının aksaklığını kabul etmiş· 

terdir. Bizzat mebuslardan ayrılan bir 
komisyon usullerde deği§iklikler yap -
mağa, mebusan şeklini başka bir hale 
sokmağa çabalarr.aktadır. Diğer taraf -
tan, geçende de yazdığımız gibi, Radi
kal - Sosyalist fırkası da eski usul me- ı 
busancıhğm artık yürümiyeceği hük -
müne gelmiştir. Bu kuvvetli Fransız 
fırkası 1926 da Puankarenin milli it
tihadına ilk devre müzaheret ettiği gi
bi şimdi de Dumcrg'i tutmaktadır. Ra
dikal - Sosyalistlerin başı olan Hcrriot 
Dumergle çalışmaktadır. Bu sayede ha
rici siyaset te düzelmiştir. Bilhassa 
Hitlerin zuhuru Fransızları kendi aile 
kavgalarından vazgeçirmeğe sevket -
miştir. Fakat birinci ittihat kabinesiniıı 
teşekkülü ve Hitler endişesinin tavsa -
ması üzerinden az bir zaman geçince 
nasıl fırka münazaalan başladıysa bu 
sefer de ayni halin tekerrürü tnümkün
dilr. Bakalım, Parlamento U!IUHi.ndc ya
pılacak deği§ikliklcrle Fran.sızlar bu . 
nun önüne geçebilecekler mı? 

1 Haııran • 9~4 

Balıkesirde at 
yarıŞları 

)Nazilli pamuk ens· 
titüsü çalışıyor 

Balıkesir, (Huıuai) - ldarei husu
aiye tarafından tertip edilen hayvan 
aergiıi Cuma günü saat 14 te Koıua • 
lanında açılmııtır. 

Hayvan ıergisi bu sene çok rağbet 
görmüı, bir çok hayvan yetiıtiriciler 
sergiye ittlrak etmiıtir. Vali, Kolordu 
kumandanı, ve diğer bir çok zevat ser· 
gi yerine giderek iyi bakılmış ve iyi 
yetiıtirilmiş hRyvanları görmüşler, sa
hiplerini takdir etmiılerdir. 

Sergi, (Tay), (Taylı kısrak), (Dıi· 

ve, tosun, ve boğa) olmak Üzere Üç k·
sımdı. 

Tay kısmına yirmi beşi vilayet da • 
mızhk ayğırları, ikisi Hara ve Afyon -
karahiıar ayğırları dölünden olmak ü
zere yirmi yedi tay İştirak etmiş '1C 

bunlar araıından Bandırmanın Mecidı 
ye köyünden Şeref Efendinin vilay.H 
'yğırlarından Romeodan olma Şeref i
simli tayı birinciliği, Knrakol köyün -
dm, Molla Ahmedin vilayet damızlık 

ayğırlanndan Ekiraydan olma Ceylan 
adlı tayı ilelbrahim oğlu Osmanın vi -
layet ayğırlanndan Leventten olma 
Aydın isimli tayı ikinciliği, . Hamidiytı 

mahallesinden Mehmet oğlu Mustafa • 
nın vilayet ayğrrlarından Semhandan 
olma Yddrnm, Su!lığırhklı Ahmet oğlu 
Aptullah Efendinin ,·ilayet vilayet ay· 
ğırlanndan Tayyardan olma Sülün, Su· 
sığırlığın Baba köyünden Ahmet ça • 
vuıun vilayet ayğırlanndan Küheylan
dan olma Ateı, Bandırmanın Hacı 01° 
man köyünden Kazım çavuıun Afyon· 
karahisar damızlık ayğırlannda11 olmn 
Yıldınm ismindeki taylım üçüncülüğii 
kazanmı§lardır. 

Birinci JO lira, ikinciler 20 şer lirl\, 
üçüncüler 10 nar lira ilaamiye lllmıı • 
alrdır. 

Sergiye 17 si taylı 6 sı ester sıpalı, 
olarak 23 kısrak girmi§tİr. 

Bu kısraklar arasından Karakaya 
köviindCJ" J{',..J:- •aanın vilRvet av.iır -
lanndan Fkiroydan tayı bulunan Ley· 
la isimli k11rak birinci, Vicdaniye ma • 
balleainden Şerif Efendinin Cahide i • 
simli taylı kısrağı ile Kurtdere köyün • 
den Tayıp çavuıun kısrağı ikinci, Ka· 
rakol köyünden Mehmet Emin, Kurt -
dere köyünden Osman oğlu Aziz Efen 
dilerin taylan ve Balıkesirin Şeyhlüt -
fullah mahallesinden Kapçak Hüseyin 
Karlloğlan mahallesinden lsmail Beyin 
katır sıpalr kıtr:\kları üçüncü olmu,Iar· 
dır. 

Bunda da diğerinde olduğu gibi bi· 
rinciye 30, ikincilere 20 şer, üçüncüle
re 10 nar li;·a ikrarniye veri1miıtir. 

Serginin bu kısmına 3 boğa, 14 dü
ve, ve tosun iıtirak etmiş ve Karaman 
köyünün damızlık boğan birinciliği, 
Kurtdereli İbrahim ağanın boğası ile 
Hacı lalim ağa zade Raıim Beyin bo • 
ğaıı ikinciliği, Susığırlığın Karapür • 
çek köyünden Hasan oğlu Muhsin, 
Kepsüdün Camii cedit mahallesinden 
Hafız Osman oğlu Hüıeyin Efendilc -
rin tosunlan ve Ay!ebacı köyünden tb. 
rahim oğlu Hasan, Balıkesirdcn Ho • 
tumlu Ali, Şahin oğlu Osman, Martlı 
mahallesinden Mustafa oğ!u Ahmet ve 
Sahnjsar mahallesinden Hayri Efendi · 
)erin düveleri üçüncül!iğü kazanmışlar
dır. Birincilere on beş lira, ikincilere 
10 nar lira, ürüncülere 5 ıer lira ikra
miye verilmiştir. 

Nazilli, (Hususi) - Bu aene bur•· 
ya çok az yağmur dÜ§tÜ. Bu yüzden •1 

kıntıya düıen çiftçiler menderesten it• 
tifadc etmek için büyük gayretler gö•· 
termişler, arklar, kanallar vücudc ıeti• 
rerek yağmursuzluktan mütevellit ku· 
raklık tehlikesinin önünü almıtlardrr• 

Bu suretle büyük bir su yanında rnah• 
sulatın kuruyup gitmesine mani ofmuf· 
)ardır. 

Nazilli pamuk enstitüsü büyük f11a· 
liyct cöııtermcktedir. 

Pamuklarımızın ıslahı için tecrübe • 
lerc devam etmektedir. 

Enstitü bir de nümune çiftliii vü • 
cude getirilmiştir. Bu faydanın müeı • 
ıescnin yardımiyle üç dört sene içinde 
bütün bu civar pamukları ıslah Pdilrrııf 
bulunacaktır. 

Kayıeridcn sonra Nazilli mensucat 
fabrikasının kurulınaıına İntizar edil • 
m,.ktedir. 

Akça nahiyesinden turfanda banı· 
ya lzmire ıevkedilmektedir. Burad• 
patlıcanlar da yetitmiııtir. 

Tren ve otomobil rekabeti devam el 
mektedir. Aydın kum:ıanyaaı bu def~ 
da bir ay muteber olmak üzere umutr' 
hatta yüzde elli tenzilatlı tarife tatbilı 
etmektedir. 

DeJi Mehmet on iki 
sene yatacak 

Adana (Hususi) - Karaisalıda (da' 

rısı Raziyeyi kıskançlık neticesi öldü • 
ren deli MPhmedin ınuhakemeıine cliiıt 
Ağırcezn mahkemesinde devam olun • 
muş ve yazılan talimatnamelere geJerı 
cevaplar okunmu§ ve tetkik olunanc•lı 
baıka bir cihet olmadığından iddia 11111• 

kamı esas hakkında mütaleasını ıercf.s· 
derek suçlunun tecziyesini istemif ;. 
mahkeme ıuçu sabit görerek bu ına 
de mucibince deli Mehm~rlin 18 ıens 
nğır hapsine ve anc:ıl, "kcırıeımn knçtrt•• 
sı ve başkaıiyle kapanması esbabı rnu • 

•· te haffifeden addederek bu cezanın uç 
birinin tenziliyle 12 sene ağır hapsin" 
kabili temyiz olmak üzere karar ver • 

miştir. 

Bir batında üç çocuk 
··ı:ı· Gönen, (Hususi) - Keçeler köyU 

de bir kadın üç çocuk doğurmuıtu~· 
d. d l bır Tnbiatin na ır vakaların an o aıt 

batında doğan bu çocuklar sağdır. 

Sıhhatlan tam ve sağlamdır. Vıt1'' 
h f' köyde çok hoı karıılanmııtır. Bil a , 

sa yanyana aıralanmıt mıııl mıtıl u>"', 
yan çocukları seyredenler, bu maıtz• • 
rayı an!ata anlata bitiremiyorlar. Ç~ , 
cukların ebeveyni büyü!« bir sevinç ~,,e 
· d d' A'l . "f b' d n bı çın e ır. ı enın nu uzu ır e 

artmı§tır. 

Aydında orman yang.111;
11 

Aydın 31 (Hususi) - Evvelkı S , • gırı 
öğle üzeri tam saat 12 de Cevızda 1' , 
da Efekli kaya mevkiindeki orınanlı 11 
la yangın çıkmıt ve 100 hektar orı1" 
yanmı§tJl'. jf• 

Yangın tam 12 aaat devam e~tıl~G 
jandarmalar ve köylü tarafından 10

" 

rülmüştür. 
Yangının sebebi şudur: jrİ 
Bu onnan yakınındaki Daie~09 

Gördeste faaliyet köyünden Hasan oğlu Mehmet, ~hl"'' 
k.. .. ıun•t 

Gördes, (Husuıi) - Kaza kayma lu Ramazan kaçak omur ya tıô ' 
kam vekili Basri, Belediye reisi Ram1, öğle üzeri ocağı boşaltarak çıkan ' 

k .. b 1-ıtl•f Ziraat bankası memuru Celal, malmü • mürleri soğutma uzere ıraıuı• 

dürü vekili Hüsnü Beylerden müte,ek· dır. ....ııJll" 
kil bir heyet kaza tayyare §Ubcsini tef- Fakat 111çrıyan kıvılcımlar r- to'' 
tİ§ etti. tutuıturarak yangına acbep oJ~Ut 

Suçlular Adileyeye verilmitlerdıt• 
Şube muamelatında küçük bir nok- _....-/ 

san ve hataya tesadüf edilmediğinden ----=-=-:--:-::========::::::=~ 
memnun oldular. mindeki piyesi temsil edeceklerdit•ııııs' 

Cemiyetin kubiyetini bilumum köy Birliğin münhal bulunan bando f ~ 
ve ıehir halkına anlatmak ve cemiyetin allimliği için etraf kazalara yazılııı1 ";. 
menfaati uğurunda geceli gündüzlü ça- lup talip olacak muallimlerin rıı\ir-
lı•makta olan Gördes Tayyare şubeıııi ti11e intizar edilmektedir. • • .Jl' 

:s c . eı•• l;,f. 
muhasibi Cevdet Beyi takdir ve tebrik • H. F. kaza idare heyetı r ~ 
ettiler. met Nuri Bey Gençler birliiİ"e .,ı,•· 

Gördes gençler birliği temsil, spor, mi müzaherctte bulunmakta _.,e ;,, ol' 
musiki aaht1sındaki faaliyetine devar.1 rın en küçük ihtiyaçlariylo atak& 
etmektedir. Yakında (Yağkanditi) is • maktndır. 
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-- "'-" '-"' 3-2 - :wwwa -

Dinıyattaki pirince 
giderken evdeki 

bulgurdan 
olmıyalım! 

Arapça f araca sözleri dilimiz
den atıyoruz; yerlerine türkçeleri
ni diriltiyoruz. Pek iyi, pek güzel! 

Ancak, dimyattaki pirince gi -
derken evdeki bulgurdan da olmı
Yalım. 

Bakmız, Hakimiyeti Milliyenin 
hir baıy:ızıımda, kaç tane yakası 
i\~ılmamıt yepyeni fransızca söz 
kullanılıyor: 

1 ve 2 -· - Bazı meb'usların bu 
''iskandallara,, isimlerinin karış -
hıaaı, onun "prestij,, ve nüfuzunun 
rittikçe azalm::sına sebebiyet ver
l!ıİftir. 

3 - Fransızlar, bu defa da, çok 
11

Popiiler,, olan eski reisicümhur 
Dumergin arkasından yürüdüler. 

4 - Fırka ihtilafarı, hükumet
te bir istikrar ve "otorite,, b!rak
nıanııth. 

Gene o bafy:lzıda "blok,, "par
laınentarizm,, "naayonal,, gibi da
ha Pek cok sözler var. Haydi 
diyeliı.ı, bunlar neyse .. Ya "iskan
da!,, dan, "prestij,, den, "otorite,, 
dE:n Türk ne anlar?. 

Türkten vazgeçtik, bu sözlerin 
Yazıiıt biçimleri deği!tirildiği için 
Franuzların kendi de anlamaz! ... 

Bunlar, tathsu sözleridir; Be
Yoğlu Kararnanlıcasıdır .. 

Hakimiyeti Milliyenin ba,ya _ 
zraında, bütün bunlar:ı karıı ık, 

- korkuluk gibi - bir "ülkü,, sö
zü duruyor .. Bir "ülkü,, ile yasak 
•avılır mı? .. 

.. Fransızc~ ah!?ılmamış sözlerin 
"!rUuı; birden bit ;)'a:.c.ı).,. lıl..ıtl•HP 
doluıturmanm neden i'eri geldiği
n! bir türlü kavrıyamıyoruz. 

Yanlış anbşılmış, korkarım: 
?,ilimize yeni fransızsözler değil, 
Oztürkçe sözler alıyoruz! 

Bu tür'ü yazılar ilerlerse ya -
kın!a fÖylece başyazılarla kartıla
!acağız: 

"Örop ekonomisinde atansiyo
nunuza frapc eden koteleri konte 
edelim ete .. ,, 
Hamiş: 
"Fena batlıyan itler ekseriya 

İyi neticelenirmİf,, diye bir söz i
!İtmi§tİm. Dilerim ki, benim öz
lUrkçe hususundaki tecrübe' erim 
de öyle olsun. Dünkü yazımda, 
!)ıa~leıef, gene bazı satırları alt 
iist etmi§ler. M-nn anlaJılmıyor. 
Özür dilerim. 

Seli.mi İzzet Bey, bana "Her 
ke·imenin kar§ılığını bulmuyor -
•un! Kelimeler yerine cümleler 
)•pıyoraun !,, diye itiraz etmi§ti .. 
~n de ona, tunu anlatmak iste -
!bittim. Her lisanın kendine göre 
bir hususiyeti vardır: Türkçe "Ku
ı,k aıma !,, tabirini oıımanlıc:ıya 
''O :tün talik etme!,, diye ter<..€.:me 

~denıezsiniz. "Nazarı itibara al -

~- !,, demek lazımdır. Onun gibi 
t·~•zarı itibara :\ima!,, sözünü de, 
'ltkçeye "bilmem ne gözüne al-

"'ı •.,, diye çeviremezsiniz. "Ku -
\k ' d ı· .. a.ıma .,, eme ıaımz. 

Bazı arkada§lar, öztürkçe ya -
~11111 k:ıygusiyle, osmanlı nahvi
~e iöre kurulmuı cüm' cleri bu ha-

t~ aetiriyorlar. Türkce dü~ünüp 
~ . ~ 
rkÇe yazmalıdır. · 

'-----ımn-•n•-•n~~~:~mu°2aı•-• 
Üç terfi 

~ Fen Fakültesi doçentlerinden 
l'C"ket Aziz, Tıp fakülteıinden 
~ '"fik Remzi ve Bürhan Beyler 
tofesörlüğe terfi etmitlerdir. 

........................................................... -
~ Kağıt gümrü~Une zam . 

Klişeci Ali.ettin 8. in muhakemesineı 
dün üçüncü cezada bakıldı 

yeplldı 

HABER 4 kuruşa 
satılabilecek 

Bugün, Haber, okuyuculariylc 
haşhaşa hasbihal etmek mecburiye
tini duyuyor. Bir Hazirandan itiba
ren gazete kagıtlan üzerine konu -

Dünkü celsede seyyar fıstıkçı Cemal Ef. dinlenilmiş 
şoför Baha ettin Ef. nin ve diğer bazı şahitlerin .tekrar 

mahkemeye getirilmesine karar verilmiştir 

lan bobin başına vasati dokuz lira
dan verginin devam ettiği müddet
çe Haberin fiatini dört kuru§Cl çı -
karmak zaruretiyle karşılaşıyo -

J.. ruz. Gazeteler bu vergi karşı-
sında, sayıfalannı azaltma -

Maslak yolunda hususi otomo
bili ile j:ındarma Malatyalı Hasan 

efendiyi çiğniyerek ölümüne se -
bep olmaktan suçlu kliıeci Ali.et

tin beyin muhakemesine dün üçün 

cü ceza mahkemesinde devam e • 

dilmiştir. Şahit olarak dinlenilen 

seyyar fıstıkçı Cemal efendi, §O -

för Bahaettin efendinin vak'a ye

rinden Alaettin beyi otomobiline 
alarak Şitliye getirdiğini ve maz-

üç aylık maaşlar 
veriliyor 

Mütekaidin, eytam ve eranıi
lin üç aylık maaşlarının yedi Ha
zirandan itibaren mal müdürlük
lerince tevziine başlanacaktır. 
Her zaman olduğu gibi numara ıı
rasile yapılmakta olan bu tevziat 
Haziranın yirmi biri'ne kadar de
vam edecektir. Emlak ve eytam 
bankasına maa§larını kırdırmak 
isteyen maaş sahiplerinden askeri 
yetimleri 3 Haziranda, mülkiye 
yetimleri de 6 Haziranda mal mü
dürlüklerine müracaat ederek 
cü:zd:.1! nlo.rını vİzt: eU.&rcc.cltlcrJir. 

Rüşvet tahkikah 

mmun bahti§ olmak üzere on lira 
V<;rdiğini kendisine söylediğini id
dia etmiştir. Alaettin bey bu ifade 
hakkında bir diyeceği olmadığım 
söylemiştir. 

Müdafaa vekili Sabri bey, ad
liye yangınında, yanan dava za -
bıthrının suretini mahkemeye tev 
di ederek toför Bahaettin efendi
nin tekrar muhakemeye getirilme
sini istemittir. Mahkeme heyeti, 
iddia makamının iııtediklerini ka· 

Boru hırsızı 

Büyükadada. Oturan Esat E
fendinin bir çok kurtun borularını 
çalıp ıavuşan Tiryandafil çocuk 
borularla birlikte yakalanmıştır. 

Ke4ji yUzündel'I 

F eriköyünde oturan Hayri ile 
Muharrem arasında dün aktam 
su ve bir keçi meselesinden kavga 
olmu§ ve neticede Muharrem, 
Hayrıyi başından yaralamıştır. 

Muharrem yakalanmıthr. 

8 lirası «ı:ahndı 

Eyüplü Nailin cebinden sekiz 
liraıını atıran şoför Mahmut ya· 
kalanmıştır .. 

Sabık Beyoğlu merkez serko -
miseri Mucip ve polis memuru 

Mühendislerin toplantısı 
Remzi efen diler hakkında rüıvet 
meselsinden yapılan tahkikat dün Şehrimizde bulunan mühendis
bitmİ!, evrak müddeiumumiliğe ler dün mühendis mektebinde bir 
verilmiştir. toplantı yaparak Ankarada tesis 

lnhisarlarda kadrolar 
İnhiı:ır.ar idaresinde haziran • 

dan İtibaren tatbik edilecek yeni 
kadro tamamen hazırlanmıttır. 
Yarın alakadarlara tebliğ edile -
cektir. 

Deniz hamamları 
Mevıiın ~ aklaım:ıkta olduğun -

dan muhtelif sahillerde açılacak 
deniz hamamları için belediyeye 
müracaatlar Y•pılmıı ve bazılarını 
müsac-. ..Je edilınttir. Bu sene deniz 
hamamlarında sıhhi §Utlara daha 
ziy.:ıde riayet edilmesi için tedbir
ler alınmaktadır. 

Felek Mustafa mahkum 
Şehrin muhtelif yerlerinde ma 

nitacılık yapan Felek Mustafa. dün 
birinci ceza mahkemesinde altı ay 
hapse mahkum olmuıt:.ır. 

ilk mekteplerde 
Şehir ilkmektepleri son sınıfJa

rınd:ı yarından itibaren imtihanla-

ra batlanacaktır. İmtihanlar on 
dört gün sürecektir. Bu aene ilk 

mekteplerin son ıınıf larında latan 
bul maarif müdürlüğü mıntakasın 
da altı bin k:ıdar talebe vardır. 

edilen mühendisler birliğinin bir 
şubesi halinde çalışmaya karar 
vermitlerdir. 

200 Mısırlı geliyor 
200 Mısırlı seyyah yazı geçir

mek üzere Büyükabaya gelecek
lerdir. Seyyahlar 23 gün kalacak· 
lardır. 

Tekaüt edildiler 
Y aıları dolayısile yüz kadar 

polis tekaüde ıevk edilmiştir. 

Yarınki toplantı 

Yarın ayakkabıcılar cemiyetin
de bir toplantı yapılacaktır. Kun
duracı sanatkarlarının da iştirak 
edecekleri bu toplantıda, Hazira· 
nın 22 sinde yapılacak büyük kon
gre için görüşülecekt~r. 

Senelik kongre 
30 Haziranda telefon §irketi 

heyeti umumiyesi fevkalade bir 
toplantı yapacaktır. Bu toplantıda 
şirket Ohligasyon ve ilmühaber 
sertifikalar hamillerine yapılan an 
1atma esasları dahilinde bir itiliıf
name teklif ve tastik edilecektir. 

Muhtelit mahkemelerde 

bul ederek yenileme evrakında 

görülmiyen Alaettin beyin kefa
letle tahliyesine dair kaydin müd 
deiumumiliktcn sorulmasm:ı, gel -
miyen ıahit Leyla hanımla Hik -

met Emin ve Asım beylerin zorla 

getirilmesine karar vermi§tir. 

Bundan başka hadiseye ait za-

bıt vuakasında imz:ısı bulunan 

kimseler· e tof ör Bahaettin de tek-

rar mahkemeye getirileceklerdir. 

Posta tayyareleri 
ücretleri nedir? 

Bu sene tayyarelerle nakledile
cek yolculardan sigorta da dahil 
olmak üzere alınacak ücre~Jer tes· 
bit edilmiştir. Bu ücretler şunlar

dır: 

lstanbul - Ankara otuz, 1stan· 
bu - Eskişehir ve Ankara Eskişe-

hir onyedi, yakında başlıyacak o
lan lstanbul - Diyarıbekir hattın· 
dan htanbul - Kayseri elli, İstan
bul Diyarıbekir sckseniki buçuk, 
Ankar:a - Kayseri yirmi, Ankara 
- Diyarıbekir elli'ikibuçuk lira-
dır. 

Hıfzıssıhha profesörle
rinin tetkikatı 

Üniversite hıfzıssıhha profesö 

rü, hıfzıssıhha tedrisatında her 
memleketin hususiyetini nazarı • 

dikkate atmak lazım geldiğini, bu 
nun için suların, gıda şartlarının 

ve umumi hayatın her safhasının 

tetkik edilerek ona göre tedrisat 
yapılması lazım ge1 diğini vekalete 
bildirmişti. Profesör, muavini ile 

birlikte memleket dahilinde iki 
ay kadar seyahat yapmak için izin 

almıttır. Profesör bu seyahatinde 
tetkik edeceğei müeaaesat ve mın· 
takalar hususunda ticaret odasın -
dan ma um3t almıştır. 

Çanak kaleye seyahat 

Şehitlikleri imar cemiyeti tara l 
fından bu sene temmuz ayında 

Çanakkalcye bir seyahat yapıla -
caktır. Çanakkaleye çıkılacak ve 
oradan bir heyet abideye giderek 
çelenk koyacaktır. Seyahat proğ • 
ramı yakında hazırlan" -aktır. 

Yumurta ihracatı için 
Almanyaya ihraç edilecek yu -

murtalara sınıf tahadetnamesi ve· 

ril.mekteydi. Vekaletten ticaret o
dasına yapılan bir tebliğle bundan 
sonra sınıf §ahadetnamesine lü • 
zum olmadığı bildirilmiştir. 

Oda vaziyeti alakadar tacirlere 
bildirmi§tir. Bu haber yumurta 

mak ve fiatlerini çoğaltmamak i
çin hükumet nezdinde teşebbüste 

bulundular. Fakat, devlet bütçesi 
.zarureti karşısında buna imkan bu
lunamadı, 

Haberin şimdiye kadar üç kuru
şa çıkmış olması, esasen çok kim -
senin akıl erdiremediği bir fedakar
lıktı. Zira, kariin verdiği üç kuru -
şun bir kuruı:u, müvezzie, beJ pa -
rası bayic gittikten sonra, matbaa
ya, beher nüsha başına 7 5 pa
ra kalıyordu ... Demek ki, biz, Ha -
beri, sizin .zannettiğiniz gibi, üç ku
ruşa değil, bir kuruş otuz beş 

paraya satmaktaydık ... Şimdi, ka -
ğıt üzerine ilave edilen yeni vergi 
ile, elinize aldığınız bu sekiz aayı -
fahk nüshanın bomboş kağıdı, kaç 
paraya geliyor, biliyor musunuz:? .. 

Tam bir' kuruş sekiz paraya! ... 
Geriye yirmi yedi para kalmak -

tadır. İJandan varidatımız da nüs
ha başına dokuz para sayılırsa 

bu yekun otuz altı paraya yük

seliyor. Bütün muharriTlerin, mü
rettiplerin, fotoğraf muhabirleri -
nin, idare memurlarının, hademe -
nin maaştan bunun içinden veril -
dikten başka, kira, telefon, elek -
trik, istihbar masrafları, baskı ma
kinesi ücreti, mürekkep, zamk, re • 
sim, klişe ve saire gibi bir gaz:et.e 
için lüzumlu olan sarfiyat, gene bu 
otuz altı para ile verilebilir mi? 
Verilemiyeceğini, anlamakta güç - ; 
lük cekmiyeceksiniz. 

İşte, bu zaruretle Haberi, yarın· ! 
dan itibaren dört kuruşa çıka- E 
racağız. Fakat, muhterem karileri - : 
miz, sizlerden alacağımız bu bir j 
kuruş fazla ile, kendi mutavazi ya -
şayışımızı teminden sonra, arta ka
lırsa gene hizmetinizde kullanaca
ğız. 

Teşebbüslerimizden bir ikisir.i 
sıralıyalım : 

Haber, arkadaşlan arasına, ta -
nınmış imzalı muharrirler katarak, 
haftada iki üç gün, manen daha 

zengin bir halde, on iki sayıfalı ya · 

hut ilaveli çıkacaktır. 

Daimt karilerimizc, biriktirdik· 
leri kuponlar karıılığında, bir ta -
ktm menfaatler temin edeceği:r.. 
Bunlar arasında şimdilik yalnız iki 
u;ünü sayalım: 

Dahiliye, cerrahi, göz, cilt, niaa-

iye, çocuk, bevliye, asabiye, dit mü

tehassısı tanınmış doktorlarla mu· 

tabık kalmak suretiyle ve ailelerini, 

meccanen muayene ve tedavi ettir-

meye çalrıacağız. Bunu kıımen hal

lctmi~ bir haldeyiz. 
Ayni l:olayhğı başka sahalarda 

da arıyoruz; temin edeceğimizi o
kuyucularımıza şimdiden memnu . 
niyetle haber verebiliriz. 

Bu izahattan sonra, karilerimi 
zin bizi haklı bulacaklarına eminiz. 
Esasen, beş kuruşa çıkan gazeteler, 
bu yeni vaziyet karşısında, fiatleri
ni yükseltmezlerse, bizzarure, sayı
falan ve faal kuvvetleri üzerinde 
tasarruf yapmak suretilc bizi takip 
edeceklerdir. Haber, bu gazçteler 
gibi hareket ederek hacmini lcüçült· 
mek ve muharrirlerini azaltmak • 
tansa, maddeten ve manen kuvve+; 
lcnici bir teşebbüste bulunmağı 

tercih etmiştir. Buna rağmen, gene, 
Haber, diğer gazetelerden bir ku
ruş ucuz olacaktır. 

On sene yatacak Muhtelit Türk Yunan mahke· ihracatçıları arasında 

mesinde dün yedi davanın müda- yctle karşılanmıştır. 

mcmnuni • ................................. ·-··---·-·-··-· --

Beşiktaşta Sadi isminde birini 
öldürmekten suçlu Hüıeyinin 
mahkemesi dün ağırceza da neti
cclcnmi~, Hüseyin af kanunundan 
istifade ettikten aonra on ıene ha
pisc mahkum olmuıtur. 

f aası yapılmı,tıı·. 

Adliyede tatil 
Adliyenin senelik mutat tatili 

20 Temmuzda başlayacak, 20 A
ğustosa kadar devam edecektir. 

Yol parası cezaları 

Yol parası veremiyenlerden ah· 

nan bazl cezalar belediye tahsil 
şubelerince af kanununa tabi zan-

nedilerek alınmamı§tır. Halbuki 

bu gibi cezaların affa tabi olma • 

dığı şubelere bildirilmi,tir. Mü • 

kelleflerden cezalar tahıil edile • 
cektir. 
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lecektir. Yalmz ba fıkralarm usan ol-

- Sekizinci sayıfadaki resme 
bakmız!-

Gece vakti, karı koca, evlerin· 
de oturuyorlardı. Tüccar, çok aıa· 
bl ve çok düıünceliydi. Karııı, e· 
lini omuzuna koydu: 

- Nen var kuzum? •• 
- Hiç... 1 
- Hele hele .. Söyle .. Sende bir 

Filhakika, birkaç dakika sonra, 
tüccar ve terikleri, yakalanmıt o
larak ıetirildi .. 

Kundağı bunların koydukl:ırı· 

nl'l hiç ıüphe kalmamııb. 
Bahusuı, hesaplann tetkikinde 

de sigortadan büyük bir para al • 
mak için bu iti yaptıkları anlatd • 
dı. 

mameı•, seçme olmaıı ve okunaklı 
yazılması liznnclır. 

284 - Nerde kalmış 

ıey hiııediyonam.. (Hatice SUreyya) 

Kürtler pek seyrek olarak yı • 
kanırlarmlf. Böyle kürtlerden bi· 
ri bir gün arkadaılarının müte • 
madi nrarlanna dayanamıyarak 

hamama gider. Fakat erteıi sünü 
ba-karlar ki kürdün ıuratı bir ka • 
rıf.. Biri sorar: - Düımanlarımdan korkuyo • =============: 

- Nasıl, dün hamama ıittijin· 
den dolayı memnumun ya?. 

rum .• • diye tüccar kansımn göz • 
leri içine baktı. 

- Peki, korktuğun nedir? .. 
- Ne bileyim ben?.. Bize, hiç 

ummadık bir fenalıkta bulunabi • 
lirler .. 

Bu eınada, kapı çalındı. 
Tüccar, asabiyetle yerinden fır· 

ladı. 
- Ben gidiyorum .. 
- Nereye? .. 
- Her halde, ıeriklerim gelmiı 

olacak .. Sen sakın merak etme .. 
Çrktıiımı da kimseye söyleme .. 
Evde bilinmeliyim .. Anlıyor mu • 
ıun? .. Bu cihet çok mühimdir .. 

- Peki, peki .. 
Fakat, timdi kocaıının asabiye· 

.. i kadına geçmitti .. Kapı kapan • 
dıktan sonra: 

- "Şeriklerim!,, dedi; fakat 
sakın yanılmasın .. • diye düıün • 
dü .• Sakın, bu gelenler, düıman • 
lan o~m :ısın?,, 

Pencereye yaklaıtı. 
Bahçeyi gözetlemeye baıladı .. 

Dıprıı karanlıktı. Y almz, genç 
kadın, üç gölgenin yürüdüiünü ve 
iman büyüklüğünde bir feY tqıdı 
ğını gördü. Gölıeler, pelerinlere 
bürünmüılerdi. Baılarını geniı ke 
-.ri&.ppkalar 6rtii70l'dU. 

Kadının enditeıi arttı: 

"- Kocam, bu kılıkta değildi .. 
Her halde, pelerinii adamların bir 
taneıi o olmıyacak.. Fakat, eve 
dönmedi .• Nerede?. 

Birdenbire son derece ürktü: 
"- Sakın, tqıdrkhrı ciıim o 

olmasın? .. Sakın, korktuğu batı • 
na gelmesin?.,, 

Gidenleri ıözetledi. Bahçenin 
aonundaki ambarlara doğru ilerle
miı!er~i: Ka~ıyı açarak, tsııdıkla- ı 
rı cumı ıçen soktular •• Biraz ıon· 
ra, dııarı çıktılar .. 

Korulukta kayboldular .. Tam 
bu eınada; genç kadın. ambardan 
bir alevin yükıeldiiini ıördü. 

Hemen telefona koıtu· Kara • 
kolu açb. Bütün olup biteni anlat· 
tı: 

- Kocamı ambarda yakıyor -
)ar .• imdat! • dedikten sonra, a • 
leti kapattı. 

Biru sonra, askerler, ellerinde 
baltal&!la yetiıti •• Bir kısmı kapı • 
yı Jmarlarken, ötekiler de korulu
iu çeTirdi •• Oç caniyi yakalamak 
için bütün tertibatı aldı. 
Kadın: 

- Ah, kocam.. Kocam .. • diye 
inliyordu.· Acaba, ona sağ kavu· 
pcak mıyım? •• 

Alevler, depoyu ne de çabuk 
ıarmıfb. Maamafih, aıkerin balta .. 
ıı kapıyı kırmca, talaıların üıtü • 
ne kocaman bir kundak konuldu
iu görüldü. 

ı. )~it: 

- Buraya getirip bıraktıklannı 
aöylediiiniz, meğerıe bu kundak • 
m:1 ! · dedi. 

- Peki, kocam?-
-Kocamz? .. 
Koruluktski askerler: 
- Tuttuk! .. Tuttuk! .. • diye "•Y 

kırlfb)ar •• 

Sof ya kabinesi 

Yeni Bulgar Baıvckili 
M. Georgicf. 

Sofya, (Huıuai) - Bulıariıtan

da ıon ihtilali yapan ve bugün ik • 
tidar mevkiinde bulunan (Zve • 
no) grupu ( lzgref = yani güneı 
doğufu) iıminde yeni bir gazete 
çıkarmağa batlamııtır. Bu ıaze • 
te yeni diktatör hükiimetin proi • 
rammı gayet açık olarak ilin et • 
miftir. Projramm Yugoslavyaya 
taalluk eden ciheti bilhassa f&ya-

nr dikkattir. Zira Bulgaristan 
proğramın bu maddeıine göre a • 
kalliyetlerin hukuku meseleıinde 
israr etmekle beraber Make • 
donya cihetinden arazi iıtemek • 
ten vaz geçiyor. 

- Bırakın ıiz de .. Sizin aklım· 
za uydmn da batıma bu felaket 
gelcii. 

- Hayrola, ne felaketi?. 
- Ne felaketi olacak?. Hamam 

dayken timdiye kadar biriktirmiı 
olduğum yüz altını kaybettim. 

Bunun üzerine arkadaıları bir 

ıey ıöyliyemezler. 

Gel zaman, ıit zaman kürt fe
an halde hastalanır. Kendiıini mu 
ayene eden doktor, mutlak ıurette 
hamama gitmesi lüzumundan bah
ıeder. Ve kürt de bütün yeminle· 
rine rağmen zorla hamama gider. 

Erteıi günü kürdü ıörenler fev· 

kalide hayret ederler. Çünkü kür
dün ağzı kulaklannda, ıayet mem 
nun. Hayretle sorarlar: 

- Ne o?. Neden böyle mem • 
nunaun?. 

- Hani bundan on sene enel 
hamama gittiiim zamaı yüz altı

nı kaybetmttim ya? itte onu bul

dum da .• 

- Haydicanım, öyle ıey olur 
mu?. Hiç on ıene evvel hamamda 
lsaybedilea f97 ~ .,..;.ıo lul'lır 
mı?. 

- Yok -:anım, liamamda kay • 
betmc.ııiıim, para keaesi giyinir • 
ken ıömleiimin aratma ıılaımıf. 
O zaman farkında olmamııım. 

Eyüp: Aptullah 

Binaenaleyh Avrupada muahe • 
delerin tadilini istiyen devletler'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

grupundan ilk defa olarakresmen 
ayrılıyor ve Yuıoılavya ile itilaf 
yolu arıyor· 

Yeni Bulgar hükGmeti Framız 
politikaımı mı, yoka& İtalya poli • 
tikaıım mı takip edecek?. Haki • 
kat halde ltalya yeni Bulgar hü • 
kiimetinin Yugoslavyaya yaklqma 
ıiyaıetinden memnun değildir. Fa-

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (5) 

DIKA T: Saat üçten sonra ay· 
nı numaraya müracaat. 

kat orta Avrupadaki bqbca dev ·jiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
Jetlerin ıiyaıetleri son zamanlarda 
bu ıuretle teressüm etmektedir. 
Şimdikihalde Balkanlarda umumi 
fikir cereyanı ıu merkezdedir: 

Deniliyor ki: "Biz bütün büyük 
devletlerle sulh içinde yapmak 
isteriz. Fakat bu devletler de bi· 
zi kendi halimize bırakmalıdır • 
Umumi harpten evvel Avusturya 
- Macariıtan ile Ruıya arasında· 

ki rekabetler Balkan milletlerinin 
felaketini mucip olmu§tur. Şim -
di Avueturya - Macariıtan yok· 
tur. Fakat onun yerine diier ba
zı devletler arasındaki ihtilaflar 
gene Avrupamn bu lat'aaı üzerin
de rahatsızlıklara 1ebep oluyor. ,, 

Yatayan görecektir: Fakat öy· 
le zannediliyor ki Bulguiatanda 
ihtilal ile iktidar mevkiine geçen 
yeni diktatör idaresinin hedefi 

Balkanlarda ıulhu muhafaza et -

-------··---
Gidilebilecek 
eğlence yerleri 

SiNEMALAR: 
iPEK: Tehlikeli yollar. 

MELEK: Hüküm gecesi 
ELHAMRA: Şen millizim. 

SARAY: Beyaz feytaD. 

TORK: Hulyalı dudaklar. 

ASRI: Şeytan kardcıler. 

HiLAL: Ankara Tilrkiyenin kal-
bidir. 

ŞIK: Hayatım sana feda. 
ŞARK: Kongre eğleniyor. 
ALKAZAR: lstanbuldan geçerken 

ALEMDAR: Ankara Türkiyenin 
kalbidir. 

MI LLI: Deli gönUL 

YILDIZ: Niçin öldürdüm. 
KEMAL BEY: Şehvet adau. 

mektir. Bilhassa bu kıt'a üzerin • HALE: Ben ve tmparatoriçe. 

de timdiye kadar en büyük ihtilaf FERAH: Sandu. 

mevzuunu te,kil eden Makedonya a...::1=:::mm====ı==a=:::=m1•• 
1 

. • d b ll .__1~. -.a&:==:anz "l"iiUIJG" s 
meae eıını eauın an a euuca,ır. 

laglllzce dersleri 
Perfembe ve pazartesi ıünleri çıkar 

MUelllfl: ömer Rıza 

-13-
ltimiz yok .. ve süneı te parbyona. · 

lf we have work we do it firat. At five 
o' c:loc:k. 

ü vi bav vork vi du it ferst. et fa~· 
o' klok. 

pyet biz malik iı biz yapar ona 
evveli te bet ... t. 

1 timiz vana evveli onu yaparız. 
we drink a cup of tea, and eat aome 
vi drink e kap ov ti, end it aam 

biz içer bir kadeh çay ve yer biraz. 
Saat bette bir kadeh çay içer, biraz 
bread and batter. At aeven (p 

m.)*] we 
brcd end botter. et seven (pi, cm) vi 

elemek ve tereyaiı ele yedi (öf leden 
sonra) biz 
ekmek ve tereyajı yeriz. 

have our ıupper, and not lons after 
that. 

bav aver sopper, end not lonc ofter 
[*zat-
malik olur bizim akpm yemefi ve .. iD 
çok ıonra bu 

we ıo to bed. By nine o' clock At 

nisht 
vi go tu bcd. Bay nayn o' klok et nayt 
biz sider a yatak ile dokuz saat de gece 

Öğleden ıonra ıaat yedide akpm 1 

yemeğimizi yeriz, banun üzerine çok l 
geçmeden hepimiz uykudayız. ' 

We an ali aıleep; but we are quitc 
awake 
vi ar ol eslip, bat vi ar kuvayt avck 
biz hep uykuda fakat biz bir tam11miyle 
uyanık. 

Fakat ötleden evvel, dokudan epey 
ce zaman önce tamamiyle uyamk ola • 
ruz. 

Lons before nine a. m. 
Long bifor payn c, cm. 
uzun evvel dokuz evvel öfleden, 
a. m.: Latince ante meridiem ( öile

den e"YVel) kelimelerinin ibtiaaridir. 
p. m.: Latince post meridiem ( öi • 

leden sonra kelimelerinin ibtiaandır .. 
Dozen = dazen ( dyzine) 
Sometimes (bazan), often (ekıeri • 

ya), alwayı (daima) 
1 - Okuyunuz: 
Doea, couıin; ali, walk, quarter, dau 

shter; noon, goocl, room, cook; thircl, 
sirl, work, learn; eat, bread, clean 
weatber. 

2 - Cevap veriniz: 
(1) What iı a half of twelve? (2) 11 

quarter ol eisht? (3) How many horı 
are tbere in a day? (4) in half a day? 
(5) When do you ut your llnakfut? 
(6) Wbat do you clrink at five o' dock? 
(7) When do you so to bed? (8) How 
lons clo you ıleep? (9) Does tbe su11 
lhİM wlaen you are aıleep? (10) Do 
yoa wtimea wwk in the aftewmoon? 
(1) Who alwayı playı tben? (12) Do 
you often eat butter witb :rour hnad? 
(13) What do you do from ten till 
eleven? (14) What tellı you the time? 
(15) lı there a biı clock in tbiı l'OOlll' 
(16) Where i• it? 

3 - Şu kelimelerin ka11ıhinu aöy • 
leyiniz: 

(1) awake; (2) long, (3) )'OUftS, 
(4) dean, (5) To work; (6) answer; 
(7) colcl; (8) aıleep; (9) ıhort; (10) 
hoL 

•] ve c• ipretli harfler peltek oku
nacak. 

Bir kuzu kesilmesi yü
zünden cinayet işlendi 
Kasap Mustafa arkadaşlariyle rakı 
içerken Süleyman Efendi yanında 
kuzusıyle meyhaneye gelmişti 

lzmir (Husuıi) - Sineldide dörtf 
.. bıkalı tarafmdan çıkardan bir kavla 
da Habip adb biri aiır ıurette yaralan• 
1D1fbr0 

Tahkikat, müddeiuınwni mua'Yini 
Şe.ki Bey tarafından ikmal eclilmiıtir. 

Vaka bir kuzu meselesinden çılamf· 
tır. Sineldide Ali Bedri Efendi ismin • 
de birinin liabvebaaeai vardır. s.ı.ka· 
b Arnavut Ali, Yannıcta Orclek Hasan, 
kunduracı Rqıp, kahveci Sıtlo, Bedri 
oğlu Ali, kuaP Maıtafa adındaki ar • 
kadatlariyle bir kahvede bir masada ra 
la içerken ayni semtte oturan Süleyman 
efendi isminde birisi kahveye seJmiı ve 
yanmcla tapdıiı bir bzu111 uWralda
nn içki içtikleri mata:ra yalan bir yere 
bailamıtbr· 

Bundan hiddetlenen A. Ali, venliti 
karan tatbik etmiı ve bir bıçakla ku • 
zuyu boğazından keamiıtir. O aında 
kahvenin iç luımmda halanan Süley • 
man bunlara çatmıf ve kavsa çıkmıtbr• 
Arnavut Ali, kendisini takip ederek ya 
k ... ..,.., ayaklan altına almıt dö..mit
tür. Arkaclatlan da tabancalanm çeke-

lzmirde vapur ücretleri 
indirildi 

lzmir, (Huıusi) - Hazirandan iti
baren Karpyaka bilet tarifeıinde ten • 
zilat vardır. 

rek Süleymam korkutmak mek .. diyle 
bir kaç el •lef etmitlerdir. Siileymaa. 
ArnaYUt Alinİa elinden lnartubmq T8 

kaçarken tabncaımr bunlara dolra a• 
t .. ebnİftİr. 

Arkadatlariyle birlikte nla içeıt 

kundana Ragıp hareketlerinin çirkill 
olduiuaa söyleyince .. hlkalılarQn Ot 
dek Ali, ....... çekmif, iberine sal • 

clırmıtbr· RaiıP kaçmaia batlama" Ot 
elek Ali yetitenk iç yerinclen aiu' •U• 
rette yaralamıfbr. 

V akadan sonra kaçan ArnaYUt Ali, 
o civarda bulanan bakkal Oaman Eler 
diye tabancumı tqbir etmit " elik • 
kandan iç ıite n1a supeclerek kapnır 
br. ördek Ali ile diierleri yablanaur 
br. Arnavut Ali henüz tatalmamııbt• 
Y ahlanmaıı için zabıtaca tedbir alm '" 
IDlfbr. Ördek Ali suçunu itiraf etmİf " 
tir. Müatantildikçe isticqplarm•• 
aonra Ördek Ali hakkmcla tnkif arr 
n 'Yerilmİf, ötekiler haldandaki taJci'9r 
tm pyri mevkuf olarak cle'YalDI mu.r 
fık sörülerek kendileri salıverihnittit· 

Satılık irat 
Galatada altında üç dilkJEllll 

bulunan on üç odalı kirgir b~ 
aabbkbr. Galata rıhtımmda Sel&" 
nik kıraathaneıinde Sabita Efell • 
diye müracaat (2386) Şirket, zararlı hatların Usumdan 

mütevellit tasarrufla bunu temin et • 

mektedir. --------------.... -----ruıtar. 
Tenzilit niıbeti ve elUI taclur: 80 yapraklı birinci me•ki ~ 
Birinci mevki biletlerde sidip sel • 4&0 kurut olacaktır. yani beher ~ 

me ve eakiıine söre yüzde 26, ikinci 7.Jj kuruttar. Kartıyaka için aybk pa" 
mevki yizde 22, zabit ve talehe l»ilet· solar 800 kuruta indirilmektedir. Sif 
lerinde yüzde 25, amele biletlerinde fiatlerde nakliye 'Yel'IİIİ de dahildir· 
yüzde 35.. Körfez tirketi, llilhasaa ikinci ,,_.-

h ....... Wriaci mnki yabm sil ld Wlet icretl..mde .......... -
me veya selme 8,S, sidip selme 18, i- zilit yapmak suretiyle hallan ... ...-PI 

kinci mevki 7, ıiclip gelme 12,I, :aaWt, yerine ıetinnek ıayeaini takip • 
dört, talebe 3, amele pdip ...... 7 im· lruaatiadedir. 
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Holivut'ta Yıldızlar, Gene 
Dirliksizliğe Başladı ... 

Meq llest'in otomobili kurşun geç
mez cinsten midir? Lilqan Har

veqi müteessir eden şeq ... 
Ho'ivuttan gelen son haberler, 

.\\'rupa gazetelerine şöyle akse -
diyor. 

"Duglas F eyrbanks, Meri Pik -
10rd, Duglasm oğ'.· ve Con Krov -
10rd ve bir sürü diğer yıldızların 
'~rılnaasiyle bozulan içtimai Holi
l'tat havası, hala yanını belini ala
~az bir vaziyettedir. Botanan bo
knan:ı. .. Hele son günlerde iki mü 
hiın botanma hadisesinin - ya ol
du, ya olacak .. _ denilebilir bir 
\'aziyete geldiğini teessürle haber 
~eriyoruz. Artistlerin araları o ka 
da.r gergindir. Fak:ıt, kimseye 
teklam yapmak niyetinde olmadı -
itınız için, bir de isimlerini verip, 
~ten işledikleri kabahate bir de 
biı eklemek istemeyiz. Holivudun 
~ıerinden, stüdyolar içinden, mil-
~onlarca dolar arasınd;ı.n, uğursuz 
bi f . r mına geçıyor ... , 

Şaşıla::ak şey değil 
Geçen hafta da yazmıttık. Bu 

~~''1ar bo§anmayı, fen:ı bir rek -
lllı veailesi addedinmiılerdir. 
~lln.un icin, Amerikada son defa 
~ltlıyan~ "Film tahdidi,, "Büyük 

l\nsür,, i,i, nüfuzunu bura1ar:ı ka-
lr geçirmeye karar verdi. 

Boşanan artistler filmde bulun

"ı1Yacak1 yahut bo,anmıf artist 
~hıatıl "..il film gösterilmek iıten -
~İYor. 

Fakat bu ara, uydurulan yalan
ta. da ne dersiniz. Pek beğendi· 
lliı platin saçlı Cin Harlo'nun da 

~asınd:ın ayrılmıt olması riva -
tti, hem bu sevimli yıldızı, hem 

t hayranlarını fena halde sinir • 

lldirmiş .. 
'f ahut da bu son takyitler yü -

?\den belki böy e bir ıeyin hiç 

~ubulmamasına çalı§ıyor. 
Cin Harlo şöyle diyor: 
...... 'd 

~ C\.Ocam H:ıl Rossm an boşan -
1t11ın söyleniyor. İşte bana en ga 

J) telen şey! 
~ninı bildiğim Hal, henüz beni 
\ 'ınıı değildir. Nasıl olur da; 

~tdrnıı, kendi başına bir bekar 

~· )'lı geçirmekte bulunduğu id -
1~ edilir. Bu adam ikiz mi? .. E -
tı- ı... 1 . l k' \ QOy eyse, emın o unuz ı, o -
.1\ t~amen benzeri, tıpatıp ken 
iti d' . b . ' b' 1 • ıyeyım, enım e ır çatı a • 
"4i, .. l ., gu e oynıya yaııyor. 
"4 ~eceleri mışıl mışıl uyumak
~~t, ~atta ikidebir üzerini aç -
~ .. tıbi tedbirsiz bir hareketi de 
~ı terketmediğ\ni görüyorum. 
~t te soğuk almasın diye ne sı • 
,,d'1' çekerim! Binaenaleyh bu, 
'\~ltı kendi kocamdır .. Ötesi if-.. .,, 

Mey Vest 
Sin.e · ·1~ d "h' b. ~ ına ıptı aı;ın a r.ıu ım ır 

değitikliği uyandırmıt olan 

Yeni yıldız Kat.erin Hepbörn, Duglasm oğlu ile bit' roman tas
hihi üzerinde uğraşıyorlar.. Duğlas'm oğlu, eli kalem tutar takımm 
dan ve Katerin, akıllı bir kızdır. 

"K~ k~dın,, Meyvestin yeni ve 
büsbütün başka bir rolde film çe

vireceği haber veriliyor. 
41
Ben bir melek değilim,, fil -

minde Mey Vest'i gördünüz. 

Beğenıniyenler de oldu. 

Münekkitlerin esas fikrince, bu 
san' atkarın, daima bu çe,it mev -

zularda, görüldüğü gibi roller al -

makb seyirciyi bıktırması mel • 
huzdur. Rolünü deği!tirirse, gene 

başka bir heyecan mevzuu ola -
cak. 

Acaba diğer rollerde nasıldır? 

Maamafih, hükmü, yapılıp gör
düğümüz z~man verebileceğimiz 
bu yeni ve tamamen ba,ka yolda 
filmin adı, "Saba melikesi,, olacak 
tır. . ... . 

İngilizce bilen ve Amerikadan 

gelen filmlerin İngilizce kopyal:ı
riyle de ali.kadar olabilen karileri
mizde merak uyandıracak mühim 
ve uzunca bir havadisi gelecek 
cum:ıya bırakıyorum .. 

Buna müteessirim 
Sanırım siz de böyle dütünür

sünüz. Sinema dünyasının en kü-
çük yıldızı Lilyan Harveyin Av

rupadan Amerikaya gittikten son
ra hiç yükaelmemit fark göster -
memit tekilde telakki edilitine ne 
dersiniz?. 

"Avrupada Villi Friçle güzel 
rcm:ınslar çevirirken çok daha iyi 
ve dokunaklı idi.,, diyorlar. 

Bu bir reklam ve titirme kur • 
hanlığı olacak. 

Lilyan Harveyıe şöyle diyor: 
"Ben büyük bir yıldız olarak 

halka tanıtılmak, bu tekilde rek· 
lam edilmek istemiyorum. Ben 
Se11izce, mütevazıane gelmek 
ve öyle çalışmak niyetindeydim .. 
Ben, sadece çalı,mak fırsatı ara • 
drm. Ve ne yapabileceksem o nis
pette görünmek istedim.,, 

Eh .. Reklam kalabalığını kaldı
rırsak, sevimli Lilyan, gene istedi
ğinde muvaffak olacak demektir. 

Kendisini, kara!'1"Ilca alkıılıya· 
bilmek hiç de mümkün olmıyan 

ıey değildir. 

• • • 
Mey Vest, Holivutta haydutlar

dan aldığı "ölümle tehdit,, mektu
bundan sonra, kurfun geçmez bir 
otomobille stüdyoya gidip geliyor. 

,,. .. 
M'1~kin eski karısı, Natali Tal 

maç'ın, evinden 5000 dolar, fiı • 
tanlar, kürk mantolar, elmaslı kol 
aaati, kıymetli bir iğne ve gene 
büyük, değerli bir saat çalındı. 

• • • 
Gene Mey Vestin, kurıun geç

mez otomobiline, ayni hüviyette 
keıif, muh:ıfazah dıt lastikleri ta
kılacak. 

Holivutta yaıaınak, ayni za -
manda büyük mikyuta bir bay -
dut filmi çevirmek gibi bir feY ol -
du. 

Hlm 

Valıabiler ve Valıabili k ...................................... ~..--

lngilizlerden para kopar
dı ve iki maaşı kesildi 

Maliye veziri: "Şerif hazretlerinin 
emri var, çünkü siz iki ay vazifeye 

gelmediniz! ,, dedi 
iu, Hicaz bütün müılümanları a • 
lakadar eden mukaddes bir mem
leket olduğu için bütün millet Şe
rif Hüıeyinin makamından vaz -
geçme.ini, onun yerine oğlu Şe -
rif Alinin bir kanunu eıaai ve iki 
milli mecliı ile mukayyet olmak 
üzere Hicaz krallıiıru deruhte et
mesini teklife karar vermittir.,, 

Telrrafnameyi ayandan, ulema
dan, tüccardan 140 kiti imzala -
mııtı. Şerif Hüseyin fU cevabı ver· 
di: 

"Muvakkar heyete: 
Teklifinizi memnuniyet ve tük 

ranla kabul ediyorum. Telgrafı -
nızdan birkaç dakika evvel de ay
ni arzuyu göıtermittim. "Ali,, den 
hatkasını tayin ederseniz kabule· 
derim.,, 

Bu cevap, heyeti memnun etme
di. Azadan biri telefonu eline ala
rak Şerif Hüseyinle görüttü. Görü 
ıen "Tahir Debbağ, idi: 

- Efendimiz! Vaziyetin aldığı 
tehlikeli ıekil yüzünden makamı -
nızı oğlunuz Şerif Aliye bırakma
nıza karar verdik. 

Şerif Hüseyin ıözü kesti ve: 
- Olmaz! dedi, ben, oğlum bi

riz. Ben ıizce kötü kiti oldumsa 
oğlum da benim gibidir. Kimi is
terseniz onu kral yapınız. Çünkü 
ben fena isem oğlum da fenadır. 

- Efendim, böyle bir teY demi
yoruz. Fakat ıizin siyasetinizden 
ayn bir ıiyaset tutmak ,o sayede 
memleketi kurtarmak lazım. O -
nun için makamınızdan ayrılma -
mzı istiyoruz. 

- istediğinizi yapınız. Fakat 
ben makamımı oğluma bırakmam. 
lıteraeniz kardetim Nasll'ı, sabık 
emir Aliyi, Mısır hidivi Abbas 
Hilmiyi veya her kimi isterseniz 
getirin. Fakat oğlumu bırakmam. 
Çünkü ikimiz de biriz. 

- Fakat Şerif Ali üzerinde ka
rar verdik .. 

- Olamaz. Kat'iyyen olamaz. 
Fakat heyet bildiğinden f&fllla· 

dı. Ciddede plan Şerif Aliyi kral 
yaptı. Ve Şerif Hüseyini memle -
ketten çıkıp gitmeye davet etti. 

Ertesi gün Şerif Ali. Mekkeye 
gitti. Ve birkaç gün sonra Şerif 
Hüseyinin kendisi de, qyaaı da 
Ciddeye getirildi. Yirmi deve Şe
rif Hüıeyinin altınları ile dolu o -
lan kırk petrol tenekesini tqıyor
du. Hesaba göre bu gaz tenekele
rinde 160.000 altın bulunmakta i
di. 

Hüseyin Ciddede altı gün kal -
mıt ve bu müddet zarfında Hicaz 
halkının bir kanunu esasiye sahip 
olmaması için elinden geleni yap
mııtır. 

Şerif Hüseyin vaktiyle Rakma
teyn namında bir yat almıştı. 

Bu yat Ciddeye getirildiği sı -
rada, ıon derece memnun olmut, 
sonra: 

- Günün birinde bu yatla uzun 
bir yolculuğa çıkanz demiıti. 

Dediği oldu. 
Çünkü Şerif Hüseyin, bu yatla 

en uzu yolculuğa çıktı! 
Şerif Hüaeyinin ıukutuna bir 

çok sebepler ;,:ardım etti. Bunların 

kimi ıiyasi, kimi idari, kimi ru • 
hidir. Siyasi sebeplerin en mühim-

mi, İngiltereyi darıltması idi. in -
giltere ona bir muahede teklif et
mif, kendisi bu muahedeyi red • 
detmitti. Bu yüzden, kendisi ııkıt 

tığı zaman İngilterede ona yardım 
etmedi. 

Diğer bir siyasi sebep, Şerif 
Hüseyinin arap ümeruını bilhassa 

Süut oğlunu dardtmuı idi. 
Nihayet Hüseyin, ıiyuet sahi· 

bi, seciye sahibi bir adam delildi. 
Bunların üzerinde biraz durulsa 
değer. 

lngilterenin Şerif Hüseyine kar
tı bitaraf bir vaziyet almaımın se
bebi, onun ıukutunu hazırlamasın 
dan daha çok mühimdir. Çünkü 
İngiltere daha önce, Hicaz ile Ne

cidi uzlaıtırmaktan i.ciz olduğunu 
göstermit, bu yüzden Necitteki nü· 
fuzu bir hayli aarsılmıfb. lngilte • 
re, Necit sultanına, ıunu yap, lunu 
yapma, diyemiyordu. 

Daha ıonra Süut oğlunun Ma. 

veraüueriaya hücumu sırasında 

İngiliz tayyare ve tanklarının ona 

karşı aldığı vaziyet de, lngilizle • 
rin nüfuzunu dütürecek mahiyet • 
teydi. 

Şerif Hüseyin; TAifin Vahahi. 
ler tarafından İfgali .üzerine in • 
giltere ile hemen muahede yapmı-

ya, taleplerini tadile razı oldu. 
Mekkeden hareket eden murah -
bu bir heyet Ciddeye gitti ve İn
giliz elçiliği ile müzakere kapı • 
larmı açmak istedi. Fakat İngiliz-
ler razı olmadılar. Çünkü ok ya· 
yından fırlamı,tı. lngilterenin ken 

diıi bile müdahale etse, Şerif Hü • 
seyini kurtaranuyacak hale gel • 
mitti. 

Şerif Hüseyin kendi memleke -
tinde her !eydi. Kral o idi, nazır o 

idi. Hatta memleketinde çıkan aa
zetenin muharriri o idi. Kendiai 

Elkıblenin makalelerini yazar, bu 
makalelerin her tarafta okundu • 
iunu, fikirlerinin her devlet mer • 
kezinde ehemmiyetle, ciddiyetle 
kartılandığını zannederdi. 

Bu da onun diier bulyaları ari
bi bombot bir hulya idi. Çünkü 
Şerif birkaç satırı bile bir araya 
doğru dürüst getiremiyordu. 

Şerif Hüseyin, etrafında aklı 

bqında, dirayetli, cesaretli, bilgi

li bir adam bulundurmak istemez, 

bütün adamlarının kendiıi gibi dü 

§Ünmelerini, her ıeye evet deme -
)erini isterdi. Bunun neticeıi ola • 

rak etrafım bir alay dalkavuk · 
sarmı§tı. Gerçi bu dalkavuklar ha 

kikati biliyor ve tutulan yolun yol 
olmadığını anlıyordu. Fakat biri 
de hakikati söylemeye cesaret ede 
mi yordu. 

Şerif Hüseyin, etrafına, iti gü
cü halkı soymak olan birçok adam 
lar toplamııtı. Bunlann vH:ifeai, 
Şerif Hüseyinin servetini arttır -
mak, onun servetini arttırmak be
banesiyle zenginletmek idi. 

,(Devamı vu); 
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CEMiL 

rl._ _o_IG_a_r_a_dı_e_n_iz_~l-o_r_s_a_n_la_r_ı _o __ ] 
Kadri Müellifi: ishak FERDi 

Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 7!_1' QeCjen kısımlar1n hulasası J Rüıtem o gece H~ççeyi mutlaka' Rüstem bahçe dıvarına atlıyarak 
Ali baba, İstanbulla Rusya, iki görmek istiyordu.. Ona söyliye- pencereye uzandı .. Ve içeri baktı. 

GeCjen kısımlar1n hulasası 
Mütarekeden sonra İstanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasına ka
tılan llhaıı'.ıi, İngilizler lehinde çalı -
§an Fatma Nilzhctle tanışıyor ve o -
nunla beraber yaşıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv -
vetlere çalı~~m Feridun Bey Pantik . 
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

Bu içtima neticesinde İstanbul 
taşnakları arasında Ermeni· lngi· 
Iiz mühadenet komitesi ünvanile 
bir cemiyet teşkiline karar verildi
ği gibi, Ermenilerin İngiliz taraf· 
tarlığına hazırlanması için nutuk
lar söylenmesi ve eserler neşredil
mesi tespit edilmiştir. 

Bu haberi getiren delilim, lstan
bul Ermenilerinden çoğunun Ame
rika taraftarı olduğunu söyledi. 
Hakimi siyasi bu içtima neticesini 
ehemmiyetle Londraya bildirmiş· 
tir. 

ye malumat vermenizi rica ede- memleket arasında kadın ticareti cekleri vardı. Rüstem, Fatmanın Tahmininde yanılmamı§h .. 
rım. C. yapmakla me~ğuldU. Alibaba küçük • kıskançlığından usanmıştı. Her ak- Haççe, paşanın yatağının kena· 

~ Mutedil hürriyet ve itilaf fır· ken hadım yaptığı Ferhada İstanbul- ıam bir surat .. Her gün bir kavga .. rında oturuyordu.. Saçları dökül· 
daki kızlarını teslim ederek, Kafkas-

kasının; Anadolu ahval ve vazi~e- Bu tatsızlığın sonu nereye vara· müıı. ve göğsü bağrı arılmıştı. yaya gidiyor. Tifliste valinin kona • :r :r 

ti harbiyesinin vahameti ve mev· ğmda (Fatma) isminde bir Gürcü kı- caktı? Rüstem ne yapacağını bil- Rüstem bu manzarayı görünce, 
cudiyeti Oımaniyenin tehlikede zıru kaçırmağa uğratırken, Rüstem miyordu. dıvarın üstünde dizleri titremeğe 
bulunmasından bahisle milleti İn· isminde bir gençle tanı~ıyor. Bu genç, Bildiği bir §ey vardı: Fatmaya başlamıştı. 
tibaha davet yolunda bir beyanna- Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan karşı eski duygusu yoktu .. eski ate- Mahmut paşa, cariyesinin ıaçla· 

intikam almak üzere Tiflise gelmi§ -
me kaleme aldığı ve bunların ta· · •i sönmüt11tü. rını okşıyarak yava• yavAa anlatı· tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve fail :r :r :r -Y 

bettirilerek lstanbulda ve Anadolu olarak Ali babayı zindana atıyorhr. Halbuki Haççeyi daha fazla yordu: 
nun Yunan işgali altında bulunan Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile -hatta günler geçtikçe- eskisinden - Bizim hanım adamakıllı ihti· 
kısımlannda tevzi ettirileceği ve !stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. daha derin bir aşkla seviyordu. yarladı .. Öksürük, tıksırık.. Nefe• 
bu benname müsveddesinin bu Rüıtemin paraya çok ihtiyacı Haççenin şen gülü§leri, kıvraklığı, darlığı .. Bel gevşekliği .. Bat ağrısı .. 
günlerde Bursaya giden Foçis de- vardı. Fatma gözünden düşerse, yakıcı ve çekici bakışları Rüstemi Ve daha bin türlü rahatsızhiı var. 
laletile baş kumandanlığa götürül- onu sattırmakta belki de fazla te- çıldırtıyordu. lki ayağı da çukurda. Hele biraı 
müştür. Yunanlılarca bu beyanna- reddüt etmiyecekti, Rüstem o gece ona: daha bekle, iki gözüm! Seni mutla· 
menin levziinde bir mahzur görü· Ferhat: - Seni kaçıracağım.. Benimle ka nikahla alacağım! Geçen gün 
lemediği hakkında F oçisten cevap - Hele §U kaybettiğim erkekli- gelir misin? diyecekti. hekimler gene baktılar ve kulağı• 
gelmittir. Bu beyannamelerin ği bir elde edeyim .. Ortalığı hallaç Nereye götüreceğini bilmiyordu. ma: "Hanımefendi yolcudur!,, de· 
Bursada bir matbaada tabına mü- pamuğu gibi darmadağnık edece· - Peki .. Haydi, geliyorum... Al diler. 
saade edildiği malum olan mahal- @İm. Çar (Nikola) nın gözdesile beni .. istediğin yere götür! Haççe efendisinin sözünü keıti: 
de söylenmektedir. koyun koyuna yatmak saadetini Derse, ne yapacaktı? -Allah göstermesin, Pa.ıacığım! 

(E ... M) Bey tarafından lngiliz- Bu hususta dün Balta limanın- tatmak için, büyücüye bir kese al- Fazla dütünemedi .. Kayıkçıya: Hanımefendi, evinizin direğidir. 
lere mensubiyetinin derecesi öğre- da Ferit Paşa sahilhanesinde ya- tın değil, gömleğimi bile vermeğe - Yalıya fazla yaklaşma .. ! Pen· O ölürse, hepimizin rahatı bozulur· 
nilmek iateyen Belkıs Hanımla pılan bir içtimada da bu mesele razıyım. cereden görürler ... Diye mırıldandı. _Vay, sen onun öldüğünü iste"' 
hemşireleri hakkında tahkikatta hakkında görüşülmüştür. Diyordu. ~!'~ Kayıkçı kayaların kenarına so· miyor musun? 
bulundum. Bunların bazı İngiliz :f. Erkam harp binbaşılarından kulmuştu. Rüstem sahile atladı: A ğ B k a· 

b 'lh K · - man paşacı ım.. en on 
zabitani)e ve ı assa apıten Abdülhamit Bey, Kiraz Hamdi - Ben gelinceye kadar buradan .. d k' . b' k r H • 
P.almerston, kapiten Maklafeon Paşanın delalet ve tavsiyesile is- Rüstem, o gece gene kayıkla ayrılma! gınızf a d~~e~~zld .. 1..1' .... ızım... ~ 

· · d l d nıme en ının o ugunu iıter ını· 
ve mülaz1m Rikatson ile teklifsiz- tihbarattan (Kapiten Paterson) ta Bebek aahıllerınde 0 atıyor u. Rüstem yavq yavaş yürüyerek . ? 

ce t~maıları tehakkuk etmiştir. rafından davet edilerek kürt Mus· Sular kararınca Mahmut pa9anın sahilhanenin arkasına geçti.. yım ... · . evlenme'· 
. . . . ı kul k H ·ıe . . b - O halde benımle ,. Fakat bunların İngilizlerden bir taf a Paşa ile teşrıkı mesaı etmesı ya ısına ao aca ve aççe 1 Çer kes dılberıle her zaman u· . . k 
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· · k kt d k' b l ııtemıyoraun deme .. • vazife almak ıuretile münasebet- tavsiye olunacaktır. Delılım, Ap- onuşaca 1• ra a ı bahçe kapısında u uşuyor· E fu il h g· e 
- ata ru a .. ıze zevc 

leri sureti katiyyede anla•ılamadı. tülhamit Beyin Hamdi Pa§a ile bu ""'"""1~1111111111111" .. ,u ... llUIUllUlll ____ lardı 
,. k l · d d k ld - . olmak bir tereftir ama. Buna mer· 

Belkıs Hanımla hemşireleri evvel- hususta müteaddit mülakatlarda at erın e mey ana çı arı ıgı Bahçedeki ağaçların altı 5okak· d k 1 k' H f d' ··ı··ıı· 
y · .. ·· ·1r-· d in an a maz ı.. amme en ı o u 

ec Oturdukları evi. '4.erhı'n etmek •u· bulunmuş olduğuna vakıftır. Ah- unan sıyaaı mumesaı ıgın en • tan daha lot ve seaaizdi. Rüstem k" "k h l b . b' k 1,Jc 
"' · · l h A b' k ·1 b'l ce, uçu anım ar enı ır " 

retile para tedarik ve bununla ma· dülhamit Bey teşriki mesaide biraz gılız ere ususı ır tez ere 1 e 1 
• bir erik ağacının dibinde durdu ve d bo" I 

d. · ı · · su a gar ar. 
mütereddit gibi görünüyor, maddi ırı mııtır. yerden ufak bir ta• alarak Haççe· . K.keı·ı iıetl rini temin edecek kadar za- :r M h b d k t A A • ı ._. d b b 1 kA h b' . .. d . a mut pa.qa a!ın a ı a ·urete duşmut oldukları halde ya· vo ıınanevı temınat ta eınn e u- A- latan u er anı ar ıye nın yathgı o anın pencereııne attı. . '· 1 k b - d • --~c:.. 
ı Abd" lh 't B · · d · · d h b' B' b" d h B' nı duze tere agır ı. şayrşlarında büyük bir değişiklik unuyormuş. u amı eyın umumıye aıresın e ar ıye nazı· ıraz sonra ır tat a a... ır tat baJ'" 

görülmesi insanı endişeye düşüre· muvafakati takdirinde Bağdat ve rı pafa hazretlerinin riyasetinde daha... - ... B.enim evimde ben.el~~ İJIJ 
b·ı· So l Gergüklü yedi zabitin daha muva- erkanı harbiyeden yüzbaşı Seyfi Yarım saat mütemadiyen pence- ka bakım yoktur, yavru~. enk 

ı ır. n gün erde de bir çok mü- f k D 1'1' b b. . . d d '•ler·me benden batka kımıe a• 
h b 1 a ati mevutmuş. e ı ım uza ı- ve Ekrem ve Camal Beylerden reyı ta•ladı. Haççe'nın o asın a 1:r 1 • ·~· • l . _ cev erat mü ayaa ettik er i de :r B d - at ... 

tahakkuk etti.. tanın isimlerini bilmiyor ve gıya· müteşekkil bir heyet Trakya mua· olmadığı belli idi .• Vakit oldukça rışamaz. en ıste ıgımı a ırk, 1d t 
d. - · 1 -1 · · ş· di e a • ben Hamdi Paşa tarafından tav· meli.tile me§guldur. geç'ti. ıg~ e eg enırım. 1~ Y B o· 

Temasları gayri meşru telakki siye edildiklerini söylüyor. B- Sirkeci ıevkiyatına memur Haççe her zaman bu saatte oda· yedı ka1: ~ldım, bota. ·~· Iudsık· 
edilse bile, bunun böyle bir deg-i· k Be b h d l k d' d nuncusu ıdı Beraber ıhtıyar a "' Şark ıimendifer umpanya· piyade yüzbatıaı Hilmi y u e- sın a bu unur en, ~im ı ne en ·· •• 
şikliğe sebebiyet veremiyeceği smda müstahdem Türk memurla· yetle Türk kondöktürler arasında- Rüstemi beklememişti? Rüstem O ölünce ben bekar kalacak dekli 

d. d d 1' ' K 1 be · • • s· mey an a ır. rının Bulgaristanla latanbul ara- ki muhabereye vasıta olmaktadır. kendi kendine: ım ya. ız arım nım ışıme l 
Fotoğraflarının .. tedarikinden aında bazı hafi muhaberata ta· C - Çerkesköy, Çorlu, Murat- - Acaba paşanın yanında olma- rışırlarsa, gözlerini çıkarının on,.. 

sonra daha kat'i bir şekilde araş- vassut eyledikleri ve hat güzergi.- lı, Seyitler, Lüleburgaz, Pavli, sın .. Diye söylendi. rın ... 
hrma yapılmak mümkün olabile- hında milliciler tarafından memu- Kuleliburgaz, Karaağaç ve Edir· Bu ihtimal çok kuvvetliydi .. Ve Rüstem bu muhavereyi dahil 
cektir. ren bulundurulan casuslardan al- nede vasi mikyasta casus teıkilatı Haççe bu saatte ancak Mahmut pa- fazla dinliyemedi. Dıvarın üıtii11~ 

Annelerinin evinden fotoğraf· dıkları malumatı (Şarki Trakya) vardır. şanın odasında bulunabilirdi. çökerek düıünmeğe batladı. 
Iarrnı temin etmek işini yanımda hakkında lstanbulda Trakya işle- D - Bulgaristanda Harmanlı· Rüstem erik ağacının dibinden Acaba Haççe kendisini avutıJ' 
çalı§an Altuni Zade mnhalle&inde rile meşgul grupa getirdikleri ve- da Nazım Bey namında bir Türk kalktı .. Yan tarafa doğru yürüdü. yor mu idi? Mahmut paşanın kı.t1' 
oturan taharri memuru (Z.) Efen· rilen haber üzerine yapılan tahki- yüzbaşısı Türk casus teşkili.tını~ Paşanın yatak odası deniz üzerinde sı çarçabuk ölecek kadar ihtiY'f 
diye havale ettim. kat neticesinde sureti kat'iyyede nazımı ve muharrikidir olmakla beraber bahçeye yandan ve hastalıklı bir kadın değildi. 

Liıtfen keyfiyetten (E ... M) Be tahakkuk ettiği ve aşağıdaki haki· (Devamı nr} bakan bir penceresi vardı. (Daha bitmedi) 
~~~~;==:::::E:=:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~ 

Qe~en kısımlaran hula ası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin felfi· 
ketine uğrıyacağmı haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yüıüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldiA 
~ini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkadaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Aliye Hanım isminde tanıdığı bir 
kadının evine gitmiştir. 

Bu aralık, kapıcı, ısmarlanan· 
Iarı getirdi: 

- "lçki gam dağıtır!,, derler ... 

Tefrika fto.20! 
1. 6. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
l'tlkali (V3·1't0) 

Haydi, bizde içelim bari... Belki 
derdinizi avutursunuz? Hem hana 
da sırrınızı anlatırsınız... Yoksa 
müteessir olmakla beraber, merak 
ta ediyorum doğrusu ... 

Edip, içkiye dü§kün bir genç 
olmamakla beraber ilk üç kadehi, 
arka arkaya yuvarladı. 

Birdenbire, baıına vurdu: 

- Ben .. Ben ... -diye ah etti. 
Demek ki, ben babamın katili 
imişim? .. Fatih Efendi, doğru ıöy 
lemiş ... Öyleyse, ben, Kral Ödipin 

akıbetine uğrayacağım ... 

Aliye, büsbütün telaşa düştü. 

Misafirinin hakikaten tımarhane· 
lik olduğuna kanaat getirdi. O
nunla bir evde yalnız başına bu-

lunmaktan korktuğu için sordu: 
-isterseniz, bir arkadatınızı da 

çağıralım •.• 
Edibin aklına, derhal Osman 

Bey geldi: 
" - Aman, sahi iyi olur .•. dedi. .. 

Benden yaşlı, tecrübeli bir ar
kada~ım vardır. Zaten ona da an
latacaklarım birikti... Mesela, ba· 
bamın katili olduğumu, o, henüz 
bilmiyor ... Bakalım, söyleyince ne 
diyecek ... Kuzum, şunu çağrıve· 

Tin! 
Adresini söyledi. 

Kapıcının götürdüğü haber üze
rine, Osman Bey, çok geçmeden 
geldi. 

Bu sırada, Edip, belki sekizin· 
ci dokuzuncu kadehi içmişti. Epey 
ce kendinden geçmişti. içki, onun 
bedbin ve peritan haleti ruhiyesini 
büsbütün ortaya vurmuştu. 

Osman Bey, onu, hüngür hün.· 
gür ağlar vaziyette buldu. 

Ellerini birbirine sürterek, genç 

kadına: Osman Bey, hayret içinde: 
- Ne var, ne oldu hanımefen- - Nasıl? ·diye ba§ını kaldırdı.' 

diciğim? ... ·diye sordu. O macera batından geçti mi? ~ 
- Vallahi bilmem efendim... - Geçti demiyorum, geçeGe 

Zaten beni ziyaret etmesini rica diyorum. 
etmiştim. Geldi. Fakat, fevkalade - Nereden anladın? 
değiımi§ ... Sözlerini bile anlıya- - Mutlaka, mutlaka geçecelc·" 

1"' madım ... Bir falcıdan bahsedi- Ben, artık burada oturmamahY1 • 

B b . k d s·· ]eti yor... a asının katili imiş... Ahye, okumuş ız ı... or 
1 

Ötesini anlatamadı.. Dili var- bitirmiş, sonra, bir aşk macerll', 

madı. yüzünden evini terk etmeğe ııı~e 
- Daha da ba,ka içinden çıkıl- bur kalmıştı... Annesile babıl51 , 

maz, havsalaya sığmaz sözler söy- dargındı. Evine dönemiyordu. ırııl, 
lüyor ! -diye ilave etti.- En iyi dos· kadderat, onu, birinci 8.§ıkındatı ~' 
tunun siz olduğunuzu bildiğim yırmı~, bahsttiğim zengin tüc~r& 
için çağırttım ... Herhalde, arkada· birleştinni ti. Hayatındaki üçutl İ' 
ıınıza yardım edersiniz... erkekte Edip idi. Ona karşı jtı' .. 

dtı"' Osman Bey, delikanlıyı konu§· zap duyuyordu. Ağlamasın JJil' 
turdu. Edip, ona, hıçkırıklar ara· derin bir teessür hissediyordu· ıte 
sında annesile bütün konuttukları hassa kral Ödipten kapalı sure .,ıı 
nı anlattı: bahsetmesi üzerine, bütün ıtıe"'ı "" 

F 1 h kk d d . k d' O d ·· udıl · - a cının a ! var ... - e ı.- avrayıver ı . nun a vuc d•• 
Bu adam, bana hakikati söyle·, bir dehşet Urpermesi sardı. Şiıı1 
mi§ ... Meğerse, Kral Ödipin mace· Osman Beye bakıyordu. 
rası baıımdan geçecekmiş... cocvaını v•rl 
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-- 1 Haziran 1934 -= 
lstanbul Mıntakası 
Varidat T ahakkı1k 
Müdürlüğünden: 

Muhterem Hanım 
efendilere 

Fabrikamızda hu kere yazlı 
son moda kadın şapkahrına baş -
ianmıttır. Hem fiat hem de model 
ve metanet itibarile memnun kala
caklarını muhterem hanımefendi-

1 - Ne!rolunan buğday koruma kanunu mucibince beher çu· lere ilin ederiz. 
lal yetmi! iki kilo itibariyle birinci nevi unun bir çuvalından 150 i· Anadolu t:ıpka fabrikası 
L· d 1 k h ·ye 1• Y enipostahane sırası rne~ • 'Qnci neviden 100 ve her nevi un an mamu ma arna, şe rı , r • .. 
..... k d 2 k · ı kt hur İzmirli şereb+,.i karşısı . .. ,, ve bisküvinin beher kilosun an uru§ vergı a ınaca ır. "'s 

2 - Unların vergisi değirmenlerden unların hini ihracında alı • (2469) 
Itır. Ve vergi unu öğüttüren mü§teri tarafından verilir. Kendi hesa· İstanbul Matbuat Cemiyetin • 
hına. buğday veya un alıp öğüten değirmenciler de kanun nazarında den: 

llıütteri addedilmittir. İstanbul Matbuat Cemiyeti i · 
3 - Verginin tahsili için kabul olunan esas şudur: kinci fevkalade kongre içtim'lı 
A - Muhtelif kıymette ve cilt halinde bilumum mal aandıklariy- 4 Haziran 1934 pazartesi günü 

le ıiraat bank fubelerinde bulundurulacak olan ve beheri yekdiğe- saat 13 te cemiyet merkezinde ya 
tinden birer zımba ile ayrılmış üç parçadan müteşekkil makbuzlar pılacaktır. Bu içtimada mevcutla 

ihıa.r olunmu,tur. Değirmenlerden un çıkarmak istiyenler, evvel iktifa edileceğinden muhterem a • 
emirde bu makbuzlardan bedel mukabilinde tedMik ederek değir- zanm behemehal teşrifleri rica o • 
Qıene gidecekler ve ihraç edecekleri beher çuval için nevilerine ~öre lunur. 
)\iı elli veya yüz kuruş hesabiyle ne miktar vergi isabet edıyor- Ruzname: 
'-o miktar makbuzun birinci parçasını değirmen sahiplerine teslim 1 - Bina meselesi, 
ederek çuvalları alacak ve 2 nci parçalarını da maliye kontrol memu· 2 - Tekaüt sandığı meselesi. 
t'una tevdi ederek çuvallarmı mühürletecek ve değirmenden çıkara· İstanbul ikinci icra memurlu • 
caktır. ğundan: 

Bu makbuzlardan kendisinde kalan üçüncü parçaları nakliye tez Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
lcereai makamına kaim olacak ve çuvalların bir mahalden diğer ma· mukarrer ev eıyası 3/6/934 tari • 
halle nakli, behemehal kurşun mühürle olduğu halde bu tezkere· hine müsadif pazar günü saat 9 
leri hamil olanlar tarafından icra ediJecektir. dan 11 re kad'lr Beyoğlu Macar 
Değirmen sahipleri aldıkları birinci parça makbuzdaki malumatı sokak yoğurtçu aparbman 3 No • 

Afnen mat dairesinden tasdikli olarak aldıkları bir deftere kayıt lu dairesinde birinci açık arttırma 
ve makbuzları hıfzedeceklerdir. suretiyle aatılacağınd:m taliplerin 

Bu makbuzlar tabolunup Zirz.at Bankası ıubeleriyle mal sandık- ayni gün ve saatte mahallinde ha· 
larına tevziine kadar değirmen ve fabrikalardan un çıkarmak isti • zır bulunacak memuruna mürac::ı· 

)enler evvel emirde varidat idare l"rine müracaat edip hangi değir· atları ilan olunur. (2487) 
l'l'ıenden kaç çuval un çıkaraca~ 1 1 ve beher çuvalın kilosunu bildi
rerek bir makbuz talep ve varidat idaresi de bunu mükellefe derhal ı 
lemin edecektir. 

Köylerde su ve yel ile iıliyen ve elek ve vala tertibatı bulunmı • 
.tan değirmenlerin yalnız köylerdeki halkın ihtiyacını temin etmek 
iiıere öğüttükleri unlar vergi,lcn müstesnadır. Ancak bu istisna 
hlnız köylü halkın ihtiyacına inhisar edip bu değirmenlerde öğü
li.ilen unlardan tehir ve kasabalar halkına satılanlar veya ticaret ma· 

\ı C)'-.nlar vergi mevzuuna dahil olacağından varidat dairelerinin ha
berdar edilip vergisinin verilmesi lazımdır. Aksi takdirde cezaya 
tabi tutulurlar. 

B - Paket, kutu ve sand?k içinde bulunan malul maddeler eı· 
babı mal sandıklarından veya bayilerinden pul satın alark paket, 
kutu ve sandıkların açılacak mahallerine bizzat yapıştırmak suretiyle 
~da.yı miikellefiyet edeceklerdir. 

t 
l 

l 

J 

-....,.,· 
-~ .. 

Beyhude v re 

LI G 
Geçirmeyin iz 

Sivrisineklerin sinirlendirici vı. 

zıltııarı, azaplı bir gecenin alA· 
motıdir. Niçin beyhude ye re 
lzttraplı saatler geçirmeli? Fllt • 

\. ile bunları hemen öldürebilirsiniz. 
~ Fakat adi ve kat'lyyen tesirden 

,.,,_ . ..ev., ... -..::> '-- arı olan haşarat öldürücü mayi· 

ı~~.,~~~~ lerl kullanmaktan sakınınız. FLiT~ 
dört harflı F·L-l·T tedarik ediniz. 
Siyah kuşaklı ve asker resimli 

~~~d.;"'I sarı tonekolere dikkat vo onları 
muslrren talep od,nl z. 

Umumi Cıeposıı : IÜL KREPEN, lstanııuı. Galata, VgJvoda Hın No. ı 

·binin Sesi il 
Radyo gram of onunun en büyük meziyeti 

Aynı ara ile 
Yalnız bir radyo değil, İstediğiniz zaman musiki 

dinlemek kabildir 

F aikiyeti, marka arile temin edilmiş 
yegane makine 

·~ Kanunun neşrinde fabrika; fırın ve ticaretha
nelerde mevcut un ve undan mamul madde 

hakkındaki muameleler 
1 - Kanunun neşri tarihinin ferdası günü buğday ve çavdar un 

S t Y • Sahibinin Sesi, 270 istiklal caddesi Beyoğlu 

1 a iŞ _ eri: Nurettin ve Şki An.~ara-A. Vetter ve Şki, Jzmir 

Kadıköy Sulh icra Dairesinden: lariylc makarna, ıehriye, irmik ve her nevi bisküvit bulunduran top· 
~l\tıcı mağaza, depo, d~kk~n sahip!e•iyle fabrika, değirme~ ve fırın iş· 
ttenler ve zahire tacırlerı yellermde bulunan bu nevı mevaddın 

11evi ve miktarını mübeyyin bir beyanname tanzim ederek yirmi 

Bir borcun temini istifası zımnında ,...,._.__.,._ 
mahcuz olup satılarak paraya çevrilme· 
si mukarrer bulunan iki beyıir ile man 
koıum arabasının S • 6 • 934 tarih ve j 
Cumarte&İ günü saat 10 dan 12 ye ka· ı 
dar latanbul Atpazerında açık arttırma 

ano 
ALATURKA I<ISMI 

a a'nın ' BUGÜN AÇILIYOR 

Es ".Lon aı eni Türk dört saat zarfında mağaza, depo, fırın, değirmen ve fabrikaların 
tlıensup bulunduğu şube tahakkuk ba§ memurluğuna makbuz muka
bilinde vermeğe mecburdurlar. Bu mecburiyet, nezdinde bir çuval • ile satılacağından yüzde iki buçuk res• birahe1nesinde saz 

mi tellaliye müıterisinc ait olmak üzc· 1 Fı· k rı· ye Han . heyetine 
d,tı fazla un bulunanlara da şamildir. 

re taliplerin mezku: gün ve saatte ma-
2 _ Beyanname günü şubeler gece saat yirmi dörde kadar açık 

bulundurulacak ve tam saat yirmi dörtte son beyanname için verile· 

b te~ makbuz d~p ko~anmm üz~rine _ ?1eşruhat veril~~ek be!anname ka 
~ lihi m\lamelesıne nıhayet verıleccgınden her mukellef ın bu saate 
~dar beyannamesini vermek husuı;unda istical etmesi lazımdır. 

da iştirak ede
cektir. 79 

h~l~de haz" bulunacak memura m~- ~~~~~gm~~~~~~~~~~~~~~--~~~----~ 

3 - Ellerinde vergiye tabi madde bulunduğu halde yukarıda ya· 
~ılı müddet zarfında beyanname vermiyenJer ile ellerindeki malı 
\'erdikleri beyannamede noksan gösterenlerden bu vergi iki kat o· 
11\rak derhal tahsil edilecektir. 

4 - Beyanname ile bildirilen stokların vergileri a§ağıdaki yazı) 
dığı üzere tahsil olunur. 
. .'\ - Fabrika ve değirmenlerdeki stokların beyanname veya tes

bıt edilecek mıktarına göre tahakkuk edecek vergileri satış ve mü
t'•eaeden ihraçları sırasında alın<.'caktır. 
~ 8 - Mağaza, depo, fırınlardaki unlarla döküm halinde çuval de· 
tltında satılan mamul maddeler vergisi de tahakkuk memurluğun· 

tc:' tahakkuk ettirilecek J /6 934 pazar günü mükellefler n.ezdine 
~~~Cek memurlar vasıtasiy)e vergileri tahsil ve çuvalJarm ağzı mü· 
lirlenecektir. 

racaat eylemeleri ilan olunur. (2489) 

HABER 
Akşam Postası ------lSTANBUL AN 

KARA CADDESi 
I darehanesi: 

---
Telgraf Adrıı 1: 1 TANilCL (IACER 
Telefon 1'ıı:r;ı: 28872 ldare: 2-1870 ,-

ABONE ŞERAiTi 
s 6 12 a)lık 

Türkiye: 90 2GO 480 870 Kro. 
l!;rncbl: 130 Sij 700 1200 

ILAn TARiFESi 
Ticaret 114nlarının autırı 12,50 

Resmi llAnlar 10 lmruştur. 

C · ·k Sahibi: HASAN RASiM 1 - Paket, kutu ve sandıkln.r içind.e bulunan mamul ırmı , ma· 
'll\r b 1 il d k ı b 'l Neıriyat müdürü M. Gayur b. tıa, şehriye, isküvit sahip erı e erın e i ma ı eyanname ı e 

l)d Bıısıldığı yrr: (\'.\KIT) l\lııtb:Ul!I ~ irdikten sonra 3 16 934 pazar gününden evvel işbu zurufun için· ıll!•• :;.:m;-ı;ı•ew; 
1 t hulunan mevoddın beher kilcsuna iki kuruş hesabiyle damğa pu· 
~ ilıi.ibayaa ederek zarfların açıkcak mahallerine kendileri tarafın· 

'-tt Yapııtırılacakhr. 
~ 3 6 1934 pazar günü ikinci konlrola rıelecek memurlar, evvelce 
~t'~~ttnamede gösterilen veya tesı:it edilen bu mevadda pul yapı§· 
~~~dığı görüldüğü takdirde vergi iki kat olarak hesap ve derhal 

•ıl olunur. (2912) 

.,_, ____________________ ~ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . . . 

ZAYi 1 

Galatada Barkpazarmd:.m Top Q1 PA 
haneye kadar olan mesafede de • ._,, 
rununda altı lir:ı ve Rıza beyin 50 
lir:ılık senedi ve Nuri beye ait ta· 
pu senedi ve Ahmet Lfıtfi beyin 
noter senediyle alacağı olan 300 
liraya mukabil verilen paradan 70 
liralık makbuzu muhtevi olmak Ü· 

zere cüzdanımı zayi ettim. Her 
kim bulmuşsa G"llatada Saraficlis 

hanında 6 No. lu yazıhaneye tes· 
fün ettiği surette ayrıca memnun 
edileceği ve para kendisine ait ol
mak üzere ilan o'unur. 

Galatada Sacfidis han 6 
No. Mütekait Hilmi (2486) 

['1A~K_A 
Müshhza.ral ı 

HUBl/BATUflLARI 

StHHAT 
vr: 

KuvvET 

ZA Yl - 2332 num~ralı ehli • :m211:1n•smm1 _______ " 
yetnamcm ile 4508 numaralı pln-

1 
Göz Hekimi 

kamı zayi ettiğimden hük · 
mü olmadığını i'an ederim. Dr. Süleyman Şükrü 

ı B.1bı~li, Ankara caddesı No. 60 
Yağ iskclcsinô~ sandalcı Ah j Telefon : 22565 

met (2·191) •--------·--



Cenevredeki müzake
relerde uzlaşmak imkanı 

azalıyor 

Müteahhit hisse
leri kaldırılacak 

-~ taralı ı lncl aayfo.daı

nun da müstacelen mü zakeresini 
istirham ederim. Buna mütemmim 
olmak üzere mübayaa olunan hat
tın iıletilmesi için ve oradaki me • 
mur ve müstahdemlerle, eşyaya 

ait bir takım muamelelerin yapıl • 
ması için gene bir kanuna ihtiyaç 
hasıl olmuştur. Onu da takdim et
tik. Bu da beraber tetkik ve mü
zakere edilsin.,, 

Teklif alkışlarla kabul edildik
ten sortra Ali Bey tekrar kürsüye 
gelerek demiştir ki: 

.... .... . ~: 
11-i>: ··:- ~ ', ft. 
'.·.~ .. _ .... ı., . 

·· - :./ ... ·•. ·•, .. .. . - . 
,. 

"Efendim, bu hattın alınması
na aaik olan sebepleri biliyorau • 
nuz. Hat son zamanlardaki açığı 
ile bizi 500 b,in küsür lira, kilomet 
re tazminatına mecbur tutuyordu. 
Dolayısiyle hattın esas mukavele
lerini tetkik ederek hattın satın a· 
lınmasına doğru gitmeği hükume
timiz tercih etti. Ve buna karar 
verdi. Şükrü Bey arkadaşımızı 
huna memur ettik. Bu hususta, 
rr.üzakerenin saf~atı hakkında 
Şükrü Bey izahat verecektir. Şu
nı. pef in olarak arzedeyim ki Şük· 
rii Bey kemali muvaffakiyetle mü 
zakereyi aevk ve idare etmiştir. 
Nllfia Vekaleti namına kendileri · 
ne alenen huzuru alinizde teıek . 
kür ederim.,, 

Ali Beyden eonra Saracoğh 
Şükl'i.i E{"j' h:.ir:;üye gelerek muka· 
vele m :. _':erelcrinin ıafahabna 

Askerler baltalarla kapıyı kırıyorlardı. Kadın, içerden 
kocasının kurtarılıp kurtarılamıyacağını bilmediği için 
heyecandaydı, 

dair iza.h ... t vermiıtir. 
Ankara, 31 (Husuat) - Bugün 

r Y azıu dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli 
hikayelerimiz birer günlüktür, yini mabadsizdir. 
Haber gazetesinde hergün böyle bir reaimli hikaye 
vardır. 

BüyiikmilktmecJisinde Ankare ~~~~~==-~-~-~.u~-~-=-~-=·=·~~-=.~~~~~:~~:=~-=-~-~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

imar müdürlüğünün 1934 bütçesi Galatasaray ıı·sesı·nde 
müzakere edilirken Refik Şevkeı 
Bey (Manisa) bazı kimselerin a . 

lacaklarnun verilmediğinden ha . gu·· zel bı·r gu·· n 
hisle şikayette bulunduklarını aöy· 
ledi, bu halin önüne geçilmesini 
ric:ı etti. Celseye riyaset eden 
Hasan Bey (Trabzon), Dahiliye 

. -Bat taralı 1 lncl sayf~ 

tebin ilk tesis edilitinde 1868 de 
Galatasaraya girmi§, bütün sınıf· 
ları okuyarak mezun olmuttur. 

Vekili Beyin buhususta nazarı dik
l<atini celbetti. Devlet demiryol -

farı ve umum müdürlüğü bütçeı ban Sırrı Bey (Konya) aöz aldı. 
görü§ülürken Kazım Bey (Konya) Beyşehir gölünden iki yıldan beri 

dahilden gönderilen ihraç malların au alınmadığından bahsetti. 
dan Mersin istasyonunda ton ha Sulama tertibatının tamamen 
şına 27 kuruş nlındığını, fakat ida muattal kaldığını, vekalet eıki 
renin hunu yedi kuruştan müte kadroyu lağvettiği halde ıimdiye 
ahhide verdiğini, müteahhidin iş kadar emniyetli bir kadro yapıl • 
kendisine dört kuruşa malettiği - madığını, İ§ başına mes'ul ve seli.· 
ni, eşya kıymetlerinin bu verileı hiyetli kimseler gönderilmediğini , 
27 kuru'a tahammülü olmadığın bu idarenin eskiden Almanlar za· 
söyledi; bunun sebeplerini sor 

manında tali işlerde çalışan kim -
du. selerin elinde kaldığını söyledi, 

1888 mezunu olan 83 numaralı 
birinci Ferik Cevat Paıa da gelen 
ler araımda idi. 

Pata 119 numaralı Şair Tevfik 
Fikret1e ayni ımıfta tekiz sene o
kumU§tur. 

Bahçede oturan eski talebeler· 
den hlla kanları kaynıyanlar mek· 
tebin timdiki müdürü Behçet Bey-

le eski hocaları merasimle altı ok· 
ka etmitlerdir. Orta yatlılar esir 

almaca oynadıklan gibi yetmiş ya

şındaki çocuklar da parmaklıktan 

atlamıya uğraşmışlardır. 

Saat yarımda adet mucibince 

iki nöbet tanbur çalınmıf, büyük 

Pehlevi Hz. Türk 
toprağında 

(Bat tarafı 1 nci sayıfada) 

esnasında istirahat ve konak ma· 

halleri şu suretle teabit edilmiştir. 

10 Haziranda öğle yemeği Be

yazıtta, gece lğdırda 11 Haziran 

öğle yemeği Kağıznıanda, gece 

Karsta. 12 Haziran öğle yemeği 

Horasanda, gece Erzunımda. 13 
Haziran öğle yemeği Bayburtta, 
gece Gümüthanede 14 Haziran 
öğle yemeği Trahzonda (Yavuz 
zırhlısında) dır. 

Şah Hazretlerini T rabzondan 
Samsuna kadar getirecek olan Ya

vuz zırhlımız ve üç torpidomuz 

dün akşam Zonguldağa gitmi~ler
dir. 

Nafıa vekili Ali Bey cevap ve vekaletin ne dü§ündüğünü sordu. 
rerek bu vaziyetin kendi vekalet: 
zam3nına ait olmadığını söyle • Ziraat Vekili Muhlis Bey bu ba
di. Yedi kuruı üzerinden muka . hia üzerinde etraflı ve mukni iza . 
vele yapıldığı halde yirmi yedi hat verdi. 

bahçeye geçilerek eski ve hatıralı ... ımııımımıın1-muımıınmnıııı---..ımu111Uıunıımnı-

şarkılar söylenmİ§tir. büyük bir çelenk alarak önde mek 

Saat birde gene tanbur çalın- tep izcileri ve arkada beı yüz eski 

mıf, Galatasarayın meıhur pili- talebe muntazam bir halde Tak· 
kuruş alıntnasımn eski m.cb'uslar - lzmir - Kasaba hattının hükU· vmı yemek üzere yemekhaneye gi-
danNiyazi B. tarafındar. teminedi1 metçe satın alınması hakkındaki dilmiftir. yemekhanede sıralara 
diğini, şayanı dikkat ohn bu ha· mukavelenin tasdikine dair layiha 

oturan eski talebeler an'anevi pi· lin tetkik edilmekte olduğunu müzakere edildikten sonra Vasfi 
maalesef buna mümasil bazı ko . Bey (Balıkesir) bu hattın milli lavla irmik helvasını büyük bir 
kulann mevcut olduğunu bildirdi hükumet idaresine geçmesini te. zevk ve ne,e içinde yemi§lerdir. 

Ve bu gibi pisliklerin sür'atle te. mineden baıvekil paşa ile Nafıa Yemekten sonra eski hocalar 
mizleııeceğinden arkadaşlarının e. vekili Ali, Adliye vekili Saracoğ· talebelerin derslerini unutup unut
min olmalarını ric;ı eti. 1u Şükrü B. lere teşekkür edilmesi madıklarım öğrenmek üzere bazı 

Konya ovası sulama idaresinin! hakkında bir takrir verdi. Takriı sualler sormuşlardır. 
bütçesi müzakere edilirken Şa • alkışlarla k:ıbul edildi. Bundan sonra hazırlanmıı olan 

sim abid~sine gitmişler ve mera· 
simle çelengi abideye koymutlar

dır. 

Bugünkü merasime ait bütün 

tafsilatı eski Galatasaraylılardan 

olan Va-Nu Bey yarınki nüsha
mızda yazacaktır. 

Ayrıca foto muhabirimiz de me 

rasimin en güzel yerlerini fotoğ· 

rafla tesbit etmiıtir. 

Üçaglık maaşların veril
mesine Haziranın 7 ne~ 

günü başlanacaktır 
.. / 

ilk mekteplerde 
sergiler 
(Ba§ taraiı 1 nci sayıfada)' 

Bu talebenin dünden itibaren, 
bir sene zarfında yapmıt olduk • 
ları elitleri, sınıfhrda açılan ıer • 
gilere konmu§ ve talebe velilerile 
hariçten görmek İstiyenlere teşhir 
,.dilmeye baılanmıttr. 

Davutpaşadaki yirmi betinci 
ilkmektepte de bir sergi açılmıf • 
hr. 

Mektep bina11 mahalle içenin· 
·de ve Abdülhamidin bat muha • 
aebecisine ait olup bundan bir 
müddet evvel maarif tarafından 
ölmüt bulunan muhasebecinin va· 
rislerinden alınmıt ve mektep ha· 
line getirilmi§tir. 

Bu mektebin sınıf sergisini gez 
meye gelenlerle bir1ikte evvela 
üst ve sonra orta katta bulunan ıı· 
nıflard3ki sergileri geziyoruz. 
Mektepte 48, 2A, 2.B, 4A, 3A, 3B 
4C, SA, SB, lA, 18 şubelerine tak 
sim olunmu§ 11 sınıf vardır. 

Her sınıf sergisi birbirinden 
güzel olan mükemmeliyeti insa • 
run ve hele tahsilden uzaklatmı§ 
olan kimselerin yüreklerine bir 
kıskançlık eseri bırakmakta ve 
ketki tahsile timdi ba§lasaydım de 
dirtmektedir. 

Sınıflar talebesinin ve mu.al· 
liminin göze çarpan meziyetleri 
takdiri muciptir. 

4B sınıfındaki sergide bulunarı 
eli,Ieri üzerinde fazla uğra,ıJrısıt 
ve her yapılan it de btr benzeti• 
ıe muvaffak olunmuıtur. 

Sınıflardaki sergiler gezilir • 
ken talebelerden 155 Bediıı;, 170 
Seniha, Güzin, Şükran, Ayhan ve 
diğer Şükran ve 373 Emel hamm· 
lar tarafından izahat veriliyordu. 

Sergi üç gün devam ettikten 
sonra kapanacak ve ayın on be • 
şinde bet gün sürecek olan bir 

mektep ıergisi asılacaktır. me1de
bin muallim kad'roıu, Baımual • 
lim lımet beyden maada on bet 
muallimdir. Talebe adedi 251 i 
kız ve 232 si erkek olmak üzere 
483 tür. B:ıtmuallim ile muallirrı· 
ler arasındaki saygı ve zabtı rapt 
çok ~ükemmeldir. 

M. n. 

Bisikletten düştü 
Beyoğlunda oturan lstrati is • 

minde yirmi yatlarında bir çocuk, 
bu sabah bisikletle Büyükdereye 
giderken Hacı Osman bayırında • 
ki dere kenarında muvazenesini 
kaybetmiı ve düıerek sol kolu kı
rılmıı olduğundan hastaneye kal" 

dırılmıttır. 

Senelik muayene 
Y anndan itibaren kara, de-

bütün nakil vasıtaları • . 
nız 

nın senelik f ennt muayenelerine 

baılanacaktır. Fenni muayene j)e 

beraber bu nakil vaaıtalarında ~· 

lışan usta, motörcü ve amelenitı 
sıhhi vaziyetleri de tetkik olun"'" 

caktır. 
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!JJf Fındık,del?o,anbarFareleri.ve büyük sıçanları FAR.~..,~ 
-.r.1 ta••a~~"~i.nevi HASAN fare zehirile öldürünüz.~ ....... · ...... .!,~~ 

Sül!leslnt imha eder. Öldükten sonra katiyycn kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zchiridir. Bir par~a ekmeğe sürülerek fareler tatlılıkla ve severek yerler. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buğ~ 
nevileri de çıkmııbr. Macun ile birlikte bufday zehirinden farelerin bulunduklar mahalle serP.iline farelerin ve aısanltl!'uı bütün ana ve baba ve ecdadı ve ıilsilelerinden eser kalmaz. 25 kuruıtur. '1 
liJJerinden ıakllUl\U!. Far Hasan markasına dikkat. 
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