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''iki milletin kaynaşması 
bugün bir emri vakidir,, 
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Iran Şahını istikbal için 
hertarafta hazırlık var 

Iranın idari teşkilahnı ıslah, terakki ve 

llii.yük Millet Meclisinde 7 ürk- Yu- teceddüdünü temineden Rıza Handır 
tıan dostluğu hakkında pek samimi 

sözler söqlendi .. 
0 Aınkara, 23 (A.A.) - B. M. M. I 
&t~~Un reis vekili Refet Beyin riya- ! 

•rıde toplanmıttır. 

~ Celsenin açılmasını müteakip! 
a 11kar~ mebusu müteveffa Ferit 1 

k·~in hatırasına hürmeten bir da· 
lbı a sükut edilmit ve Kastamonu 
it ebuıl~iuna intihap edilen Muh-

r Beyın tahlifi yapılmıthr. 

1 Ta, ocakb.rı nizamnamesinin 
t
3 Üncü maddeainin hükumeti ma 

11lll" ·ı . ıyeye verı ecek istidaların ta-
t1h • l d f . ~ ııras1y e e terı mahsusuna 
d Ydedildikten sonra iatid:ı mün
~r~catmın sıhhat ve ademi aıh-

lı hakkında tahkikat icra olu- Kanunu teklif eden Mustafa 

lerin toprak ıahibi yapdmuı hak· 
kındaki kanun müzakere edilmit 
ve bir maddeıinde tadilat yapd
mak üzere encümene geri veril· 
mittir. 

Bundan sonra Bordur mebuıu 

Mustafa Şeref ve Isparta mebuıu 
Mükerrem Beylerin Yunan parla· 
mentoauna menıup mebuılarla ıe· 
natörlerin Türkiye cümhuriyeti 
dahilinde devlet demiryollarmda 
maccanen seyahatleri huıusunda 
nafıa vekaletine ıalihiyet veril· 
mesine dair kanuni teklifleri mü· 
zakere ve kabul olunm~ttur. 

-Devamı 8 nci sayfada-

~tak netice id:ıre heyetince maz-

t 1~ altına alındıktan sonra tah- t' 
~~ ·~ ı:..11 tz imal olunac:ık neviden de· 

şeref Bey ~B~e~d~b~i~n~l~i~k~ 

g .... Kars vilayeti ile Beyazıt, Erzu· 
t "1: üç seneyi geçmemek üze-
d: .. ~ü.ıaade verileceği ıuretinde rum ve Çoruh vilaye.tlerinin __ ba~t 
R•ttırilmesi hakkındaki kanun p:ırçalarında muhacır ve multecı-

tkl'f• . . ·ı . l' 'ft . 
\ 1 ı lllüzakere ve kabul edilmiş- lerın yerle§tırı mesı ve yer ı çı çı· 

•••• • • • 

Makdonald projesi üze
rine yapılacak müzake
reler boşamı gidecek 
~enevre, 23 (Hul~) - Silili-'1~k~·d~~·y~· ... k~;it~ı~·~i .. ları bırakma konferanıının top· lran Ş•hı Pehlevi Hazretleri 

~iikU.metle uzlaşacak mı? 
lanma günü yaklaıtıkça burada Ankara, 24 (Hususi) - Hazi- nasebetiyle yapılmakta olan ha • 

Sırbistanı Makedonyadan çıkarmak 
~lttelini besliyenlerin bu emelden vaz 

bedbinlik le artmaktadır. Alman ranın onunda hududumuza vasıl zırlıklar faaliyetle devanı etmek. 
haberlere göre bu devrede lngil .. olacak olan İran Şahı Hazretleri- tedir. lstirahatlerine tahsis edile • 
terenin yapacağı söylenen teklif • ni istikbal için Ali Sa it ve F ah - cek binada hazırlık tamamlanmali 
!erinden vazgeçmitlir. İtalya da rettin Paıalar da Tevfik Rüştü be- üzeredir. Huduttan itibaren emir-
yeni bir fey teklif etmiyecektir. Bi ye refakat edeceklerdir. lerine tahsis edilecek otomobiller 
naenaleyh müzakerelerin eıki Karı 23 (A A ) 1 Ş h h k t h J ı , · · - ran a ı are e e azırdır. ran komo oı· 
Makdonald projesi üzerinde ce • Hazretlerinin haziranda memle .. luğunda da büyük hazırlıklar ya• 

geçmiyecekleri anlaşılıyor reyan etmesi lizımgeliyor ki bu • kelimizi ziyaretleri münasebetiy • pılmaktadır. 
• • nun da bir netice vermiyeceği mey le burada istikbal programı hazır· • • • .... ·- _ 

dandadır. lanmış ve misafirler için en iyi bi· İran şahı hazretlerinin önümüzdeki 
Konferans hiçbir netice verme· nalar tahsis edilmiştir. ay zarfında Türkiyeyi ziyaret edeceği 

den dağılırıa - ki bu muhakkak· Trabzon, 23 (A. A.) - İran malumdur. 
tır - İngiltere ha:va kuvvetlerini Şahı Hazretlerinin letrifleri mü - ( Devamı 2 inci sayfada) 
iki miıli arttırmıya karar vermit· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••n•••••••••••••··-···--·· .. 

ti~ •• Bu ·~retle 700 harp tayyare. Yenı· bu·· tçe 190 mı· iyon 
ıını az hır zamanda 1400 e çıka-

racaktır.. 1 lira tahmin ediliyor 
nsu 

Milyarder Ford ve ce
neral Davis bankeri 

ziyaret ettiler 
~l Nevyork, _(Huıuıi) - Bütün 

''•latanda Türk harsının lslrmndan Sofya camii Amerikada methur banger lnsul 

\j~~()f'Ya, 24 (Huıusi muhabiri. ni hükUınetin iktidar mevkiine gel . lehinde nümayitler g.i~tikçe ~uv • 
\İd ell) _ Bugünkü hükUmetin mesini alkıtlamaktadır. Makedon· vetlenerek devam edıyor. Bırçok 
>'t ,., lllevkiine gelmesinde ihti - Y"' tetkilatının Mihailoviç kolu iıe şehirlerde .. çı~an gazete ve mec • 
~d~~hitan teıkili.tının da amil yeni hükiiınetin Makedonya hak- mualar mufüı banger hakkında 
\ı11~u ve bu tetkili.t mümessil- kındaki düşüncelerinin inkitafı- uzun yazılar yazıyorlar .. 
~il 'il kabinede inühim mevkileri nı beklemekte ne lehte ve ne de Efkarı umumiyenin ne derece 
~l~~u bildirmiıtim. ihtiyat za• aleyhte bir §ey yazmamaktadır • kendisi lehinde olduğunu iıp:ıt e • 
\ı~ hitliği divanı yaptığı bir lar. Makedonya teşkili.tımn Pro • den en büyük delillerden biri ken• 
' ~ tıda memlekette hadis olan togeroviç ve Mihailoviç namlari • diıini tahliye etmek üzere lllinois 
~)I~ lıi'Yeti tetkik ederek tama • le parçalanan iki kolunun Make .. müddeiumumiliğinin istediği 250 
' taı\'ip etmesi de taklibi hü- donya hakkındaki düşünceleri ay- bin doların gayet az bir zamanda 
~ ~~ ~tlerindeki alakalarını te - rıdır. Mihailoviçler Makedonya - toplanmaaıdır. 
\ tt\ıttir. nm Bulgaristanm himayesi altın • Geçen gün methur milyarder 

~~ ~~~onya teıkili.hnın Protoge da. istiklaliyetini temine çahtmak· F ord ve oeneral Daviı kendiıini 
~l ~ da natiri efki.rları olan ta; Protogeroviçler ise Makedon· yatmakta olduğu hastanede ziya. 

~ ıle Yaptıkları netriyatta ye- ,(Devamı İkincide) ret etnıiılerdir. 

Bütçe müzakerelerinin 31 mayısa ka
dar bitirilmesi için gece içtimaları da 

yapılacaktır 
Ankara, 24 (Hususi) - 934, çuk lira, ikinci undan iıe bir lira 

bütçesi iktisat ve Maliye encümen vergi alınması esası kararlattırıl· 
!erinden mürekkep muhtelit encü- mı§tır. 
men dün öğleden evvel ve sonra 
müştereken toplanarak yeni vergi 
layihalarını tetkika başlamıştır. 

içtimada Maliye Vekili Fuat 
Bey de bulunmuştur. 

Dün encümende görü_şülen la
yihalar buğdayı koruma vergisi 
layihası ile muhtelif maddelerden 
alınacak istihlak vergisi layihası

dır. Encümen her iki layiha üze
rinde cüz'i tadiller yapmıştır. Buğ 
dayı koruma vergiıi layihasında 

un çuvallarının' hepsinin 72 kilo· 
luk olması eaaıı tesbit edilmiş ve 
birinci undan ·çuval batına bir bu· 

Yeni varidat layihaları yann 
meclisin umumi heyetinde görütii· 
lecek ve bu suretle bütçenin mü
zakeresine Pazar günü başlanabi
lecektir. 

934 bütçesi yekununun 190 mil
yonu geçeceği tahmin olunuyor. 
Mecliste bütçe müzakerelerinin 31 
Mayıs Perşembe günü aktamma 
kadar ikmali mukarrerdir. Bunu 
temin için Pazar gününden itiba
ren meclis öğleden evvel ve aonra 
toplanacağı gibi icap ederae gece 
içtimaları da >:apılacaktır. 
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Mal Dl efrat 60 paralık 
karne ile sefer etmeli 

Rüşvet meselesi tahkikatı tamamla
verildi 

551 numaralı kanunun sarahatle 
verdiği bu hakkı tramvay şirketinin 

tanıması lazımdır 
narak mahkemeye 

Müddeiumumilik Metr Sal emle 
maddesine kanununun 220 nci 

Mösyö F aracinin 
göre cezalarını 

ceza 
istedi 

Dün matbaamıza malul bir za· zu müdafaa etmek üzere bir ka• 
bit gelerek Tramvay tirketinin nun hazırlamıt ve bunu ne§retnıit• 
kendi menfaatine olarak yaptığı tir. Bu kanuna nazaran biziın nıu· 
haksız hareketlerinden birini da- vazzaf askere verilen hukuktan 
ha te9rih etti. tamamile müstefit olmamız i~P Ankara, 24 (Husust) - Mali· 

ye vekaleti para i§leri müdür 
muavini Rüştü beye rüıvet ver • 
meğe teıebbüs eden Metr Salem 
ile Leon Faraci efendiler hakkın
da müddeiumumilikçe yapılan ha 
zırlık tahkikatı bitmiıtir. 

Müddeiumumi Fuat bey talep • 
namesini suçlulara tebliğ etmiıtir. 

Talepnamede Metr Salemin ha 
reketinin ceza kanununun 223 n· 
cü maddesi delaletiyle 220 nci 
maddesi ahkamına, Leon Faraci 

M .. Maksimos Enis 
Beyle görüştü 

Atina, 24 (Huıust) - M. Mak· 
simos yakında Cenevreye gidece
ginden Türkiye ıefiri Enis beyi ka 
bul etmiıtir. Uzun müddet ıüren 

bu konutma esnaımdıı Enis beyin 
T evfik Rüttü bey tarafından Bal
kar{ konuımaları hakkında kendi· 
sine gönderilen bir telgrafı mev • 
zuubahsettiği tahmin olunmakta • 

dır. J 
M. Maksimos Bulgaristanın Ati· 

n.a ıefi.rini de kabul etmittir. Se .. 
fir yeni Bulgar hükGmetinin te
şekkülünü resmen bildirmit ve hü 
kumetinin mevcut ihtilaflal'ı hal 
için çah acağını söylem· §tir. 

M. Maksimos beyanı memnu • 
niyet etmiştir. 

iki' bütçe 
Anknr:., 24 (Hususi) - Dev

let Demiryolları ve evkaf umum 
müdürlüklerinin 1934 yılı bütçe -
leri cncümenlerden geçerek Bü -
yük Millet Meclisi ruznamesine a · 
hnnuıtır. 

Artan tahsisat 
Ankara, 24 (Hususi) - 1931 

ve 1932 senelerinde artan tahıisa· 
tın maarif vekaletince mektep ki
tapları basılm~ıına sarfı hakkın • 
da bir layiha hazırlanmııtır. 

Isparta halkevinde 
Isparta, 24 (A. A.) - Halkevi 

tem-.;il şubesi bu ay sonunda ver· 
meyi karar~aştırdığı Kızıl Çağlı -
yan ve Zor nikah piyeslerini pro • 
vaya devam etmektedir. Evin di -
ğer ıubeleri de iş programları da· 
bilinde faal bir surette çalıımak· 
bdtt'. ' 

istihsal fazlalığı 

Moakova, 24 (A. A.) - Sanayi 
gazetesi 1934 senesinin ilk üç ayı 
zarfında ağır sanayi istihsalatı 
hakkında bir mukayese yapar:ık 

geçen senenin ayni devresine nİs· 
petle umumi yekun üzerinde yüz. 
de 18,31 bir tezayüt olduğunu ve 
maliyet fiatmın ise yüzde 4,5 nİs· 
pelinde azaldığını ehemmiyetle 
kaydetmektedir. 

Yanhz bir bomba 
Viyana, 24 (A. A.) - 22 ma -

yııta A vusturyanın hiçbir braf ın 
da mühim karıııklıklar olmamıt· 
tır. Yalnız Vela de polis müdürü· 
nün cv1ne bir bomba atılmıt ve 
binanın camları ~ırılmı§tır. 

efen dinin ise ceza kanununun 
223 ncü ve 226 ncı maddeleri de
laletiyle 220 nci madde ahkamına 
tevafuk ettiği bildirilmektedir. 

Ayni zamanda müddeiumumilik 
suçluhır hakkındaki mevkufiyet 
kararının kaldırılmasına IUzum 
görmem ittir. 

Tahkikat evrakı doğrudan doğ
ruya Ankara birinci asliye mah -
kemesine • verilmiıtir. Mahkeme , 
günü yı.kınd!\ belli olacaktır. 

HABER - Müddeiumumi Fu • 

at bey tarafından talepnamede 
isnat edilen 220 nci madde §U• 
dur: 

Madde 220 - Yukarda sayılan 
kimıelerden birine kanunen yap • 
mağa memur olduğu §eyi yapma· 
mak, yahut yapmamağa memur 
oldugu ıeyi yapmak için rü§vet 
vait ve teklif ve ita eden kimıe -
nin bu hareketi kanun ve nizama 
vukubulan muhalefetin derece • 
sine ve matlabın kısmen veya ta
mamen husul bulup bulmamasına 
göre üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasını istilzam eder. 

Hükfunet, vatan uirunda cephe- ediyor. Buna rağmen şirket, ınu· 
lerde kollarını, bacaklarını, gözle· vazzaf askerlere mahsus olnı•~ 
rini bırakarak dönen malul gazi- üzere ihdas ettiği ve tanesi 60 pa• 
leri himayeyi en mühim vazifele- raya gelen bilet karnelerinden ııı•• 
rinden biri addetmiı ve bunun i- lul efrada vermiyor. Bu büyük bit 
çin bir de kanun yapmıtbr. hak11zlıktır. Şirket ya bu karnelt" 

Askeri malulleri terfih isimli ve ri ortadan büsbütün kaldırmalı ya• 
551 numaralı olan bu kanunun hut malul neferlere de vermeJidit• 
ıekizinci maddesi aynen 9öyledir: Sonra tramvaylarda karneleri· 

"Askerlik ıubelerince muıad· mizi göstermemize mukabil bise 
dak vesikayı h&mil bulunan ma- verdikleri biletler 15 yaşına kadar 
luller bil6mum berrt, bahrt ıirket· olan paaolu mektep çocuklarııı' 
ler ve idarelerle köprü duhuliye verilen biletlerdir. 

Yoldaş Litvinof 
Pariste görüşüyor 

____ , __ 11111 __ .,,. __ lllD._ ..... __ • __ ve mururiyesinde muvazzaf as· Ne de olsa bize bu biletlerde~ 
kere verilen hukuktan müstefit verilmesi gücümüze gidiyor. rJı' 
olacaklardır.,, 

Pariı, 23 (A. A.) - M. Litvi· 
nof buraya gelmit ve Side müste· 
ar ismiyle bir otele inmittir. Mu -
m:.ıileyh, öğleden sonra Sovyetle • 
rin Paris sefiri M. Dengalevoskiyi 
ziyaret etmiş ve müteakiben tehir 
civarında bir gezinti yapmııtır. 

Paris, 23 (A. A.) - M. Bartu, 
bir senedenberi Franıaya gelmiı 
olan ve §İmdi üç hafta mezuniyet· 
le Pariıte bu'm~an Franaanın Moı 
kova sefiri M. Alphand'ı kabul el· 
mittir, Bu mülakatta Fransa ile 
Sovyet Rusyayı alakadar eden 
beynelmilel meselelerin görü,ül • 
m ü§ olduğu t ahmin edilmektedir. 

Atinada bir dava 
Atina, 23 (Huıuıi) - Harbiye 
nazırı ceneral Kondiliı haftalık 
Dimokratikon - Agon namındaki 
gazete aleyhinde dava ikame olun 
maaını emretmittir. Davanın ıebe· 
bi şudur: 

MezkUr gazete, ceneral Kondi
lisin Ankara seyahati hakkında 
yazdığı yazılarda harbiye nazırı 

ile umumi erkanıharbiye reisi ce
nıeral Katemiotiı anımda Ankara 
müz3kere!erinde büyük ihtilaf • 
lar çıktığını bildirmesidir. 

Çan ak kalenin tahkimi 
Londra, (Hususi) - Deyli Ekı· 

preı gazetesinin verdiği malUnıa
ta göre Türkiye son hafta içinde 
Milletler Cemiyetinde boğazların 
tahkimini istiyecektir. Dünyanın 

en mühim sevkülcen noktaların· 
dan biri olan boğazların tahkim 
edilmesi meselesinde Türkiyeye, 
Sovyet Rusya da müzaheret ede· 
cektir. 

Rusyadan başka bu talebe mü· 
zaheret edecek devletlerin az ol
mıyacağı tahmin ediliyor. 

Türkiyenin bu talebi, mühim bir 
anda vukubuluyor. Çünkü birkaç 

gün içinde silahları azaltma kon· 
feransı ölecek ve herkes yeniden 
silahlanmıya ba§lıyacaktır. 

Parlementolar birliği 
Ankara, 24 (Hususi) - Bey .. 

nelmilel parlamentolar birliği kon 
feransı eylul sonlarına doğru la • 
tanhulda Yıldız sarayında topla • 
nııcaktır. Konu9ulacak mevzular: 
Umumi mesai raporu, emniyet ve 
silahsızlanma meselesi, çalııma 
saatlerinin tanzimi meseleıi, iktı • 
ıadi ve mali meseleler, gençliğin 
i§ıizliği ve bunun vahim neticele· 
ri, parlamento rejiminin tekamülü 
dür. 

. 
dem ki hükumet bizi muvazzaf ,r 

• Bu kanuna rağmen, Tramvay ker addediyor, şu halde tirketir> 
Rıza Şah Pehleviyı şirketi keyfi bir surette hareket e· d ı d' 

ı SİYASET 
~,,_ t..-~· ... • 

e öy e addetmesi ve malul efra 
tanıyalım diyor. MaJQl gazilere hükumetin çocuk bileti yerine hakkımız 01,tı 

_ .... taratı 1 1nc1 .. -·da- kanunla verdiii bu hakkı hiçe sa- k b'l t• · · I" d .._ J- as er ı e ını vermeıı azım ır. 

Tcrcümei halini kısaca karilcrimize yıyor. B 1.\1 u sözleri çok yerinde ve ha" 
bildireorek memleketimizin dostu olan g· · ıze müracaat eden maltll gazi bulduk. Şirketin derhal hareket• 
bu hükQmdarı halkımıza tanıtmağt fay· d• k -
dalı bulduk: ıyor i: ıeçerek malul efrada haklarııı1 

Mazendıran vlllyetinde, Alaç k8yUn - Hüktlmet bizim hukukumu· vermesini bekliyoruz. 
de 1878 senesinde doğmuıtur. Babas: ............................................................ , ••• • •••••••••••••••••••••••••• 
Abbas Ali Handır. 22 yaıında Kazak M k d k 
alayına girmi~. 1921 de "Serdarsipe - a e onya omı•tel • ı Müşir,, ünvaniyle Harbiye veziri olmuı- erı .. 
~ J . -Bat tarafı ı 1nc1 1ayta<1a- • • 1 v-r' 

20 Mayıs 1920 senesınde, Sovyetler y l b' l"'"' d h. cıye nazırı tayın o unmuıtur. ~ 
Enzeli limanında kapanıp kalmış olan yanm ug?s a~y~ ~r _ıgı~e. _8 ıl yeni hariciye nazırını kabul ede • 
çarlık donanmaaına sahip olmak için ha- olmak §3.rtıyle ııtıklalıyetını ıste • k k d' · l .. .. .. .. 

kt d. 1 re en ısıy e gorutmu1tur. 
rekete geçtikleri sırada tunda ~al~ız bu me • ır er. Sofya, 24 (A. A.J - ihtiyat ıa 
kazak alayı muhalefet alamctlerı göıter- Biribirine zıt olan bu noktai na b'tl · b' ı · ~ · d' b ·· toP • . t' ı erı ır ıgı ıvanı ugun 
tnıt ı. zarlar bu iki kolu biribirine düt • lanarak Bulgaristanda hadis oh~11 

Kazak alayını idare eden eski Rus za. man etmit ve yakın zamanlara ka• ~r 
b'tl · t b'"t dil" al ·d · RI son vaziyeti tetkik etmi• ve aşa». 

1 erı e 1 e ınce, ayın 1 aresı za dar biribirlerini öldürmekte de - :r t rı 
hana tevdi olunmu§tU. Şubat 1921 da~i karar suretini kabul etınit 1 

vam etmitlerdir. ıe içinde idareyi ele alan Riza Han Seyit Bulgaristan, milletin ruhun\l t 
Ziyaettin Tabatabai'yi Reislvüzcra tayin Hükumetteki ıon değiıiklik hirliyen fırka kavgahrına nihaYe 
etti. MUtencffülcrden bir çoğunu tut · Protoıeroviçlerin diğerlerine kar• verecek fırka harici aalahiyett•11 

turdu. 1 be · d k b'' ' fi ga e 11 eme tir. Hüklımet kuvvetli ve otorite sahibi bir ı.ı 
26 Şubat 1921 de, Moskovada Sov · Yugoslavya ile anlatmak i,.in Mi- kA t h b dıı" 

yetlerle yapılan muahede çarlık idaresi :r ume e mu taçtı. Birlik un 
zamanında imzalanan biltlin mukavele - hailoviçlerin gayelerine aykırı o • dolayı ıon tebeddülü tamanıİfte 
lerin feshi ve ilgası tanındı. O esnada, larak Makedonyayı feda etmek tasvip eder. ,1 
!ngilteore Gazi Mustafa Kemal TUrkiycai mecburiyetinde kalacaiına röre Sofya, 24 (A. A.) - Bat,_e1'1 
ve Amanullah Han Afganistanlyle mil· bu hareketin Mihailoviçlerce sü .. M. Yorgiyef, hükumet merkeıi1'' 
cadeleye tutuşmuştu. Lord GUrzon'un kfuıetle kartılanacaiı zannedilme deki gazete baımuharrirlerini 1''', 
Şark siyaseti işte bu suretle inhiaafa uğ· mektedir. ıı radı. İngiltere hUkômeti daha ilerisine hul ederek kendilerile ilk tenı••

1 

1 
varmıyarak traru tahliye ile iktifa etti . Yeni hilkQınetin iktidar mev • yapmıttır. Batvekil gazeteciler 
Yeniden toplanan Millet Meclisine Riza kiine ıelitinin halkı memnun etti· dP.mİ§tİr ki: 
Han reiı oldu. Müıarüniloyh 1ranı ıa· ği iddia edilemez. Memnun rörü· "- Yeni hükQl!let mes'uliye~~ 
laha başlıyarak idari teşkilitına, teced- nenler buıünku hükGmet adamla· rini tamamiyle müdrik olarak ,,., 
düt ve terakkisinin teminine koyuldu. 1 kı uıl'' 

Millet Meclisi iki Mayıs 1925 te bil- riy e 11 temaıı olanlarla Trak • dar mevkiine gelmittir. Hük ,-
tün asalet ünvanlannı kaldırdığından ya, ihtiyat zabitleri tetkilatı ile tin takip edeceği gayeyi anh1 r 
Riıa Han "Serdar., Unvanını bırakarak Makedonyalıların Protoıerof ko • millet onu samimiyetle kar§ıl•~

1

, 
"Pehlevi,, Unvanını takındı. En nihayet, ludur. Ekseriyet mütereddit bir tır. Hük<imetin kuvveti her 8" ' 
Millet Meclisi 31 Teırinievvcl 1925 ta· vaziyettedir. Memurlar ve zabitler garın kalbinde gördüğü mUı•~~ 
rihinde Kaçar ıülalesini iskat ile İran de kararsızlık içindedir. Akıbetin rette mündemiçtir. Matbuat hUI'"', 
milletinin selimeti i~in meırutiyet ka • ısı' nunları eıası dahilinde ruza Hanı şah ne olacafını kimse kestiremiyor. metin icraatına müzaheret et 
tayin eyledi. Millet Meclisi 12 Kanu- Herkeı neticenin inkitafını bekli • liJir. / 
nuevvel 1925 tarihli karan ile kanunu yor. 
esasinin 36, 37, 38 ve 40 ıncı maddele • 
rinc tevfikan Riza Hanın, tahlrğı kendi 
neıline dahi tevarüs ettirmek iktidadyle 
şah tayin edildiğini tasvip ve tasdik et
ti, ve Riza Şah Tahranda 25 Nisan 
1926 da taç giydi. 

Şahın yedi oğlu vardır. En bUyUğU, 
Şahpur Mehmet Rin Pehlevi'dir. 26 
İlkteşrin 1919 da Tahranda doğmuıtur. 
1 İkincikanun 1926 da veliaht ilan edil· 
migtir. 

Şah Hazretlerinin kızlarına "Şah 

duht,, denilir. . 
Pehlevi Hazretleıri, rncmlekeıini 

Türkiye ile sıkı dost yapmak ıiyasetini 
takip etmekle, dünya sulh ve sükununa 
bUyük hizmette butunmuıt oluyor. Ter· 
cUmei halinin, bu cihet te, şanlı bir ıayı. 
fasıdır, 

• • • 
Sofya, 24 (Huıuıi muhabiri • 

mizden) - Hariciye nazırı tayin 
edilen M. Batalof'tan inhil'I eden 
Puiı sefirliğine Ankara ıef iri M. 
Antoııofun tayin edileceği veya • 
but merkezde daha mühim bir va 
zifeye alınacağı ıöylenmektedir. 
Çünkü M. Antonof d1 bugün ikti· 
dar mevkiinde bulunan "Zvenö,, 
mahfeli erkinının en kuvvetlile • 
rindendir. Yuıoılavya ile Bulga • 
riıtamn anlaımaaı ve birle,ıneai 
taraftarıdır. 

• • • 
Sofya, 24 (A. A.) - Bulgari•· 

tanın Pariı sefiri M. Batalof, hari·1 

lki akademi i 
'f 

"'' Ankara, 24 (Hususi)- e f 
ve musiki akademisi teşkili h' 4' 
kındaki layiha yakında mecli•e 

rilecektir. 

Papazlarla mücadele ,ti 
Nogales, 23 (.(.A.) - Sot'P.1_ 

hükumet (Meksika) valisi, ld~i~I 
lerin kapanmasına itiraz ederı i 
cemiyetler idare heyeti aza•1~ 
Üç kadını hudut harici etınittırdil' 

Papasların hudut harici e 11 
. d H .. 1.odl 

mesme evam ediliyor. u~ 11' 
papasları, tedrisat proğrarn111~ ~; 
ve edilen cinsi terbiye usullerı ,r 
kında tezvirat ynpmakla ithşıı' 
mektedir. 
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G~ta Garboya pul 
yapıyorlarmış ••• 
Geçen gün Selimi İzzet, ıine· Biı· adam 

rnanın güzel san'atlardan sayıl • 
dün mahl{eme huzurunda 

maması lizımgeldiğine dair bir k 
Yazı yazmıftı. Birdenbire ta· arısını 
lebeliğimi hatırladım. A!bh 

boğmıya kalktı 
rahmet eylesin, Şebabettin • b d z· B 
Süleyman, edebiyat hocamızdı. Zevcesı aleyhine boşanma davasını hay e en ıya ey 
Mevzuun dıtına çıkar, bize bedii· } k k 
Yat okuturdu. Kendiıini mektep ne yaptığının farkında 0 mıyara aflSIDlll 
haricinde tanıyanlar, belki pek J Jd 
sevmezler, fak:lt merhum, talebesi gırt ağına sarı 1 
Üzerine son derece mÜeHİr olmut- Dün Jstanbul Aıliye Altıncı Hul 
lu; bizi etraflı düıünmeye sevke- kuk mahkemesinde miıeasif bir ha/ 
derdi. Ortaya bir meıele atar, mü· dise olmuf, Nebi Zade Ziya Bey 
naka!a ettirirdi. Bir gün, ıinema· iıminde bir zat mahkeme huzurun 
nın güzel ıan'atlardan ıayılmam" da boğmaya kalkmıttır. 
sr Jazımgeldiğini ileri sürdü. Ben, Bakırköyde Sakız ağacında Ne
bu fikri kat'iyyen kabul etme- bi Zade Hamdi Beyin evinde otu· 
rniıtim. "Sinema, mutlaka, aan~yii ran Ziya Bey zevcesi aleyhine bir 
nefisedendir ! diye iddia etmıt • 

boşanma davası açmı§, mahkemer da tevkif kararı verilmiştir. Ziya 
bu davayı reddederek 30 lira na- Bey hakkında müddei umumilikçe 
faka tahsiline karar vermiıtir. Bu ayrıca takibat yapıldığından ken • 
karar tefhim edilir edilmez Ziya disi müddei umumiliğe teslim edil 
Bey yerinden fırlıyarak zevcesinin mi§, müteakıben tekrar mahkeme 
üzerine atılmıı ve gırtlağını ırk· huzuruna çıkarılarak hakkında 
maya başlamıttır. Derhal mübatir gayri mevkuf olarak takibat yapıl 
Ahmet Efendi Ziya Beyin üzerine masına karar verilmiştir. 

tim. 
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Katil 
sene 

Faik yedi 
yatacak 

kurtarmı§tır. Fakat kadının boynu 
şiımit, boğazından kan gelmittir. 

Bu ıürültü eanaıında da içinde 
20 liraaı bulunan çantaıı ortadan 

Dütünün ki, o devirde, en ileri 
ıelen artiıt, kadınlardan Pina 
Manikelli, erkeklerden iıe Maka 
linderdi .. Sinemanın sanat oldu
ğunu iddia etmek, 1916 aeneıinde 
ha.yU ınütkül işti. Netekim, sine· 
macıh••n bu derece ileri gittiği bu 
devrede de, bu san'at ıubeıinin 
heykeluaılılr, muıiki, tiir ve sah
nenin kardeıi olmadıiını iddiaya 
kalkı§mak da o derece güç bir me· 
geJedir. Ma§allah, arkadatımız Se
lami izzet, buna cesaret ediyor. 

Köprü altında manav Mehmedi yok olmuıtur. Bayılan Şadiye Ha
öldüren Faikin muhakemesi dün nım tabibi adli Enver Beyin odası
ağır cezada neticelenmittir. Müd· na götürülmüş, ilk müdavatr yapıl
dei umumilik makamı Faikin idam mıtlır. Ziya Bey derhal mahkeme· 
edilmesini istemittir. Ancak Fai· nin huzuruna çıkarılmış, hakkın
kin yaıı küçük olduğundan idam -·--nnnnıı-ınnıı--111-ııııt1111ıauı=ıuaa11-

ceza11l2 sene hapise_indirilmit~ir: i'ir::••L ~ ~T ri_ı 
Bu cezanın bet ıenesı de affa tabı •"1iJ'~ rw . ' il 
olduğundan Faik yedi ıene yata- • -
caktır. YUksektendU9tU 

Hoı, onun kalemi, bir ıaldırıı
ta, Schillerleri, Shakespeareleri, 
Hugoları tahtlarından indirecek 
celadetle yat .• 

Olur it mi bu: 
Milyonlarla liralık bir mUesae -

•e, müelliflerin, reasamların, beı .. 
te~1arm, aktörlerin, mu11annile
rin, virtüozların ferdi bil&i ve ka-

hi!iyctlerİni rejisör vasıtaaile muğ
lak ve mürekkep bir hale getiri -
Yor; - artık tiyatroya gitmeyi, 
kitap okumayı tavsatan yirminci 
aaırhlar, bı,nıs, fevç fevç raibet e· 
diyor; - hatla, ıiııema bin,.ları· 
nrn haricinde, muhaverelerinde, 
kl ·ık kıyafetlerinde, gazete sayı -
f alarında hep bunu aksettiriyor
lar .. Böyle bir içtimai mevcudiyet 
ıan':ıt defil .. Fakat, filanca naze
n·n~m beyin yazdığı düttürüleyla 
iki mısra san'at ... N~rede bu bol • 
hık? .. 

Ziyafet 
Bu aktam Büyükadada Kalipso 

otelinde belediye tarafından kolor 
du kumandanı Şükrü Naili Pata 
,erefine bir ziyafet verilecektir. 

Seyyah geldi 
halyan bandıralı Slovan vapu

rile U lueiltz, Teofil Gotye vapu· 
rile de 100 Fransız seyyahı gelmit 
tir. 

Iran mürahhası 
lranm Cemiyeti Akvam nezdin 

deki murahhası Pardiz Han dün 
şehrimize gelmittir. 

Türk-Yunan mahkemesi 
Bir müddet evvel mezunen 

Belçikaya gitmiş olan Türk - Yu 
nan nıahkemeıi reisi M. Bök yarın 
tehrimize dönecektir. 

Türk - Yunan mahkemeıi ge· 
lecck Perşembeden itibaren gent! 
mürafaalara bathyacaktır. 

Bu, e§ek arabasının vesaiti nak
liyeden olduğunu kabul edip de 
l-yyareyi, - yerden keıiliyor di -
}'e _ nakliyat harici tutmıya ben- At yarışları 
~iyor.. Sipahi ocağı tarafından tertip 
Şüphesiz ki, sinema. düşmanlığı edilen atlı müsabakalardan birin

Se. ami İzzete has değildir ve bu cisi yarın T akıim ıtadyomunda 
dü~nnlığı hesliyenler, bir çok yapılacaktır. 

Uzun Yusuf mahallesinde Yay· 
la caddesinde baraakçı Bekir E • 

fendinin evinde çalııan dülger A· 
kif oğlu Yunuı, müvazeneıini kay 

bederek ıekiz metre yükıeklikten 
yere dü,müş ve yaralanmıttrr. Ken 

disi hastaneye kaldırılmıştır. Di
ier taraftan da zabıta tahkikat 
yapmakadır. 

Tencere h1raızı 

Küçük Mustafapaşada kaıap· 

batı mahallesinde Ali Riza Efendi 
nin evinden üç tencere bir ıahan, 
üç çift ayakkabı çalan Saim ve Ah 

bas ellerinde ~u eıyalarla birlik
te yakalanmıtlardır, 

GözlUk ~aldı 
Üniveraite talebeıinden Cafer 

Efendinin cebinden gözlüğü çal
mak istiyen aabıkalı Muammer 
cürmü methut halinde yakalan
mııtır. 

Kumarbazlar yakalandı 

Tophanede Çubukçular cadde
sinde Mehmedin kahvesinde ku
mar oynamakta oldukları görülen 
Salamon, lsak ve İbrahim cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

tıoktai nazarhrdan haklıdırlar: Recep Beyin faaliyeti f 
Arncrrikan filmleri, bir cihetten se- Bu akşamki kon erans 
\'İ}'eyi dü,ürüyor; zevkleri atan - Cümhuriyet Halk Fırkası umu- Bu ak§am saat yirmide Cümhu-
da~ıa•tırıyor,· aençler·ı mukallit mi katibi Recep Bey dün yanında d h. 

'" ır o riyet Halk Fırkası Alem ar na ı-
\'e züppe ediyor. Fakat, ayni tar • vilayet idare heyeti reisi Cevdet 

K B ıd h yesinde müderrİ5 Ömer Şevket B. ~ın romanbrı da ayni neticeler erim ey o uğu alde Galata- . 
d l 1 ki b tarafından zehirli gazlardan ko-Oiurmaz mı?. sarayı ar Ü üne gitmi§, klüp er-

k~ ·ı h b'h ld b runma usulleri hakkında bir kon· l'iyatronun yanında sinema, anı e as ı a e ulunmuttur. 
}' f ~ ı feranı verilecektir. lğlıboya tab'onun yanında oto~· .......... ~-·~ ............. : ....... ~ ......... . 
"lf delildir. Belki, el yazmatı kı· hırını boylece tebcıl edıyor. Ga· Şehir Meclisi 
lt'bın yanınd~ matbaacdıktır. Bir ripıiyecek bir ıey yoktur. 
d Şehir Meclisi bugün fevkalade e ebt eıerin mahiyetini matbaada Mesafeleri gramla ölçmek ol-

Esnaf bankası 
tahkikatı 

Esnaf bankası hakkındaki adli
ye tahkikatı devam ediyor. Miid·! 
dei umumi muavinlerinden Ahmet 
Muhlis Bey dün bankanın eski 
Meclisi idare reisi Hakim Rıza 

Beyin malumatına miiracaat etmiş 
tir. 

Şehir Meclisi azasından Meh
met Ali ve İsmail Sıtkı Beylerin de 
dinlenmesine karar verilmiştir. 

Eczacılar klöbü 
İatanbulda bulunan eczahane 

sahipleri aralarında bir eczacılar 

klübü teıis etmiılerdir. 

Apdü rezzak yakalandı 

Ağrıdağ ve Erciı İsyanlarında 

aıilere para vermek suretile yar· 
dım etmekten suçlu Kürt Hacı lb
rahim oğlu Abdürrezzak dün tehri 
mizde yakalanmıttır. 

Kadash t:' tahriri 
Tophaneden Galatasaraya ka

dar ıiden Boğazkesen caddesinde 
Haziranın başlangıcında Kadas
tro tahrir tecrübesi yapılacaktır: 

Otom o bitli seyyahlar 
Hususi otomobilleri ile yedi 

Çekoslovak seyyahı dün §ehrimize 
gelmiıtir. Bunlar Ankaraya gide· 
ceklerdir. 

Bogazda ev yaptırmak 
isti yenler 

Bog3zda ev yaptırmak iıtiyen .. 
ler belediye reisliğine müracaat e· 
derek fen heyetinin sahilde kendi
lerine müsaade etmediğinden şika 
yette bulunmutlardır. Yeni eboi· 
ye kanunu Boğazda sahilden an· 
cak on metre geride inpata mü
saade etmektedir. Sahilde anaıı 
olanlar bu vaziyet karıısında ya 
belediyenin sahilden içeride ken
dilerine nraa göstermesini ve ya
hut da analarına bin:ı yapılması
na müsaade edilmesini istemekte· 
dirler. 

Telefon paraları 

ölüm, dehşetini 
kaybediyor! 

Ölüm ne demektir canım! 
Allah gecinden venin. Bata 

geldi mi, - yahut daha sarih bir • 
ifadeyle: - birisini kaybettiği· 
miz gün, arkasından, karabet ve 
kıymet derecesine eöre sızlanmak, 
gözyaşı dökmek ve bu hadisenin 
tabii fecaatiyle biraz manen ze
hirlenmek, derine gitmek adettir. 

Ölümün acısı buydu. 
Ölümden, daha ziyade, böyle 

bir netice tevlit ettiği için korku
lurdu ... Ölen ölür. Onun için me
sele yok. Ancak, geride kalanlar· 
dır ki, duyacakları yalın ve sipsiv .. 
ri, hiç de fantezi götürmiyen acı .. 
sından sakınarak, adeta bu yüz· 
den, muhitlerinin ya§amaıını, da· 
ha uzun zMnan beraber kalması· 
nı isterler. 

Fakat hayat ölçülüdür. İnsanın 
ona ilİ§ikliğinin derece ve müdde
ti ölçülüdür, diyelim. Bunun önü
ne g~ebilecek, - yirminci harika 
asrını idrak ettiiimiz halde -
henüz zuhur etmedi .• Bu vaziyet· 
te ne yapmak lazım gelir!? Ölüme 
bir orijinalite ilave etmek, ölümü 
devamlı bir dünya hadisesine ıok· 
mak, iyi kötü, onunla bir müddet 
uzun müddet oyalanmak zarureti 
hasıl oluyor .. işte ben, bunu gör
müş gibi oluyorum. 

A'ptullah Cevdet öldüğü zaman, 
merhum daha musalla taşında di
ni mer:ııimini beklemekteyken, 
celalli bir genç hemen fırlıyarak: 

- Olmaz, dedi. Bu adamın na· 
mazı kılınmaz. Çünkü dine inan· 
mıyordu ... 

işte bugün, Aptullah Cevdet 
merhum ne zaman dütünülse, kay .. 
bolmuı f!lyanı dikkat bir hüviyet 
ve eıef duyulacak bir fani olmak
tan ziyade, son dünyevi safhasın· 
da başına gelen bu hadiseye bağ
lı dünya sansasyonlanndan biri· 
dir. Aptullah Cevdelin ölüm deh· 
§eti, bu vakıanın alaka ve teıiriyle 
hemen yarıya inmiş gibidir. Mer· 
hum, kuvvetli bir dedi koduyla 
rahmet yoluna ıirdi. 

Gene iıittim ki, pek sevdiğimiz 
arkadatlarınuzdan biri, - fakat 
yaşadığı anlarda nasılıa içki gibi 
bir iptilaya kendini vermit olan 
bir genç - öleceii &ünde, bir gece 
mezarının başına gelip itret ile -
mi y:ıpılmasmı vasiyet etnıiı.. Bu 
da ölümün, yeiıin deh§etlerinden 
birazını silecek vesiledir. Buna 
kulak veren arkadatları, gitti mi 
bilmiyorum 1 Fakat uıul §öyle 
im it: Önce mezarının üzerinden 
bir delik açılarak ilk katre içeriye 
atılacak, sonra herkeı birer kadeh 
nutederek, onun ruhunu "Abat e
deceklermif,, .• 
Konuş babam da konu9 .. Bu çe

§İt hayattan ayrılmanın, kupkuru 
dehfeti, sürüncemeli yeisi, acm, 
kuruntusu mu olur?. Hele - mü• 
tevef fanın sermest ruhu müıteına 
olmak üzere - cümleaini bir de 
polis yakabraa, itin azametine pa
yan yoktur artık .. Bu, yeniden ya· 
şamaktır. 

Telefon paralarının belediyeye ===============ba ı d b d İçtimalarının sonuncusunu yapa · ıı ınıt olmaklık nasıl Ü§Ürmez• maz; unun icin metre Jizım ır. 
•e b 1 k.l k H d - 'k 1 · } caktır. Mecliı buaünkü toplantı-

Hikmet MUn lr 

, •a neden alıp fi.me çe ı me er :ısrı a kendi mı yas arıy e • 
de ·· l h l ld "l l' M l t" dan sonra daaıtılacaktır. Şehir oy ece a e ar etmez. o çme ı.. uaıır arımızın ıayre ı, o 

Dünkü Haber ıazeteıi, Greb 1 rağbeti, 9imdiki ıan'~t ~ıtatları - Meclisi için yeni intihap Eylulde 
~ltbonun reamini, laveç hükume· nın hedefi madem k• aınemadır, yapılacaktır. 
tı, - hükümdarlara alimlere bü.. öyleyse, asrın güzel aan'atı sine- Sahtekarlar 
~'k ıanatkirl~ra y~pıldığı gibi - madır; san'at d:ıhilerini de orada 
l>ulla.ra. basacakmıt diye y:ızıyor • aramalı.. Bulursunuz.. İsveçliler 
.du. Demek ki yirminci a11r kendi Garboya bu şerefi vermekle pek 
lt , 
• 'trerdeıi olan yeni ıan'at fube- doğru hareket etmişler .. 
~'taiıı en nıe,hur ıahsiyetlerinden (Vl•tlO) 

Yerli mallarımıza hariçten gel· 
mit gibi etiket koyanlar hakkında· 

ki Ticaret Odaıı tahkikatı yakın· 
da mahkemeye intikal edecektir, 

terkedildiğini gösteren mektupla
rın ıonu bu ay nihayetinde alına· 

caktır. Yalnız telefonunu bıraka
r:ık harice gitmi§ veya telefonunu 
keıtirmit olanların da muvafakat· 
lerinin alınması için bir çare dü§Ü• 
nülmektedir. Aldığımız maluma· 
ta göre bu gibi abonelerin muv~· 
fakati gazete1ere verilecek bir i
lanla alınacaktır. 

Belediyenin karşısındaki 
arsalar 

Belediyenin karıısındaki arn• 
lar imlak bankasınca aatıhia çı• 
karılmıttı. Eski Alman doıtluk 
bürosu anası ohn bu yere rağbet 
fazladır. Arsanın tramvay yolu• 
na rastgelen kısmı da satın alın· 

mıt ve apartman inıaaına baılan
mıttır. 
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t•kıyeıeri 1 ınt ının goz erı 

, Fıkra müsabakası 

ihtiyar lngiliz, Londrada, Win- Hindistanda bir çok fakirlere 
son otelinin kışlık bahçesinde, Hin ve diğer bu kabil "fevkattabii,, in
distan nebatları altında oturmuf, sanlara tesadüf ettiğimiz için, iç -
hurma dallariyle oynıya oynıya, lerinden pek mühim birini kendi
eski bir macerasını anlatıyordu. mize ortak bulduğumuzu anladık. 
Viskiyi o akıam fazla kaçırdığı Son derece sevindik .. 

için, galiba, lüzumundan fazla K:uımı, son kalan paramın 
bot boğazlık ediyordu: bir kısmıyle, bir otele yerle§tir· 

Bizim me§hur edibimiz Oscar dim .• Avdet biletlerimizi aldım ••• 
Wilde, en müthiş ıilahın göz oldu- Hintli ile birlikte yola çıktrk •• Ba· 
'ğunu söyler .• Pek doğru! Pek doğ-ı tari mihracesinin servetini ele ge
ru !.. Ne Almanların kırk ikiliği, ne çirecektik .. 
zehirli bomb:l atan tayyareler, bu Biz Avrupalılarm dimağı, böy-
nun kadar müthit silah değildir. le §eyleri almaz .• Zira, bir zeytin-
Düşünün: Kar!ısındakinin ira • le altı ay yaşıyan ve toprağa gö

En iyi, en güzel hkralan bize gön· 
dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkralarm uzun ol· 
mamaaı, seçme olma11 ve okunaklı 
ya:zılmaıı lazımdır. 

279 - Sür'at 
Adamın biri beygirini Oaküda

ra geçirmek için mavnaya bindir
mit ve mavnada hayvanın sırtına 
binerek etrafı heyre ba,lamıı. 
Mavnacılar: 

- Yahu hayvanı burada rahat 
bırak •. Ne faydası var ki biniyor
sun? .. demi§ler. Herif: 

- Siz ne anlarsınız?. diye ce
vap vermi§ .• Böyle daha süratli 
gideriz .. 

desine galebe çalıp onu istediği mülüp altı hafta sağ kalan insan· Vapur gezintisinde büfe 
gibi harekete geçirecek bir bakıı, ların kerametlerini anlamaktan kiralamak istiyenler 
insanın hizmetinde bulundu mu, çok uzağız .• Netekim Hintliler de 

bizim makinecilik sahasındaki me Gazetemizin, Haziranın ilk haf 
ne yapmaz o, ne yapmaz.. tası içinde yapacağı büyük deniz 

İtle, Hintli dostum Panaroda deniyetimizi pek ihata edemezler •• 
gezintisine tahsis edeceği vapurun 

böyle müthi~ bir siJah vardı! Göz Bindiğimiz filleri, bir ormamn - büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı-
kuvveti... kocaman ağaçlarına zincirledik • 28 . .. k k d 

Her önüne geleni manyetize et- ten sonra, mihracenin koruluğuna 
ıın ncı gunü a şamına a ar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne 

mek, onun iktidarmdaydı. duvardan atladık.. .. ti 
l 'b' P h b . d b. l muracaa arı. 

Pek çok vatandaş arım gı ı, an:ıro, ey esın en ır yı an ~~~~ ......... -----, ·······························-·· .. ··· .... :::-.:..,, ben de, gençliğimde, meteliksiz çıkarmııtı .• Onun gözlerine hak • il G. • • 
olarak Hindistana gittim .. Orada mış, sanki iradesini hayvana ge- ~ ıdılebılecek 
servet arıyordum .• Kanm da, taze çirmİ§ti. Şimdi, bu mahluk, önü- ~ ..., } } • 
çalının hevesine kapılmış, bana u- ı müzde sürünüyor; bir av köpeği ii eg ence yer erı 
yaTak, Bombaya gelmitti. Fakat, sadakatiyle bize yol gösteriyordu. li SİNEMALAR: 
seneler geçti: hiçbir iş yapama- Hintli; . el.iyle ~limi tut~~~, yı· 1 JPEK: Otomobilde İzdivaç. 
dık; sefaletten sefalete yuvarla~- ! lanın peşını takıp etmesı ıçın, a- H MELEK: Hüküm gecesi 
yorduk. Artık, geri dönmeyi bıle dımbrının ayar edilişini bana ter- ~ ELHAMRA: Şen mülazim. 
düıünüyorduk. ketmişti .. Onun gözleri ve dikkati •• SARAY: Beyaz şeytan. 

Kahvehanelerden birinde, he- I başka şeyle meıguldü .. Ba§ınt et· SUMER: Ateşli kadmlar .. 
1 
1 nüz kat'i kararımızı tayin edeme- rafına fır döndürüyordu. Ko - : TAOSRRKI : ŞMerkekz tadyytare fılosu . 

. : cytan ar eş er. 
mİ!, oturuyorduk. ruluğu beklıyen ehlileştirilmi§ ca· HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-

Böyle bir buhran içinde bulun· navarlara raıgelecek miyiz diye bidir. 
duğumuz sırada, Panaro, bizi u • bakıyordu. Onların ansızın hücu • ŞIK: Budapeştede skandal. 
zaktan kestirip yanımıza gelmif··· I muna uğramamamızı emniyet al - ŞARK: Mavi Tuna. 
Karıma ve bana baktı: tına almak istiyordu. ALKAZAR: İstanbuldan geçerken. 

_ Sizi servet sahibi edersem. Kılavuzumuz yılan, bizi, em• ALEMDAR: Ankara Türkiyenin 
l~iltereye beraber döner miyiz?. niyetle, sarayın kapısına kadar u· kalbidir. • 
lnılliz\er kendilerinden olmıyanı \ \aştırdı. Orada duran nöbetçilerin MIILI: Bir millet uyanıyor. 
evlerine almazlar, onlarla ülfet et- ı kar§ısına birdenbire çıktık. Ban .. YILDIZ: Kim olduğunu bilmek is· 

1 

ti yorum. 
mezler; ıiz, beni bu kaideden istis kayı soymıya gelen hırsızlar, ka· KEMAL BEY·. 

Şehvet adası. 
n:ı eder misiniz? ••• diye sordu. sadarlara. nasıl tabancalarını tev· H:ıLE: ·H t " ( usküdar) stanbul sokak-

Hemen an1aımıya yana§tık: cih ederlerse, Hintli arkadaşım da, Jannda. 
_ Teklifinizi açık söyleyin.. nibetçilere, müthiş gözlerinin çif • FERAH: Ankara postası 1 
- Batari mihracesinin hazine- te namlusunu çevirdi.. Derhal, •=ı:::= ................. ::: ..... =::::::::. ... :::. 

ıini alıp Londraya gideceğiz .• Bu gevşediler .. Teslim oldular.. mış kör olacakmış gibi, korkusun-
parayı orada, sefayı hatırla yiye - Birlikte, saraya girdik .• Dehliz· dan, olduğu yerde çivilendi .• 
ceğiz.. !erde rasladığımız dört bet Hint- Neden sonra, duvarın yanına 

_ Çıldudın mı sen?.. Batari liyi de ayni surette manyetizma • geldiğimiz vakit, arkadaşımız bi-· 
mihracesinin serveti, ehlilettiril - nın tesiri altına aldık.. ze yetiıti .• Mihracenin adamları, 
mit vahıi hayvanların bekçilik et- Bunlar, mihracenin hazinesini, kendi elleriyle, mücevherleri, fil .' 
tiği koruluklar içinde, kalın duvarı bize, elceğizleriyle açtılar .. İçle· lerimize yüklediler •• 
it sarayında, demir sandıklarda • rinden çıkardığımız mücevherleri, Sahilin yolunu tuttuk .. Evvelce 
dır .. Bunu, biz nereden ele geçire- ı altınları, omuzlarını örten peşte- hazırladığımız biletlerle vapura 
ceğiz?.. ma~lara sardılar .. Bu çıkınları, baş binerek Londraya vardık .. 

Panaro: larınm üzerine yükliyerek, emri • • 

_Pek basit ..• _ dedi .• Gözleri· mize amade, durdular!.. İngiliz: 
mi görüyor musunuz? .. Bunlar, 0 Yılan önde, biz arkada, gene Bu adam ölünceye kadar, evi· 
vahti hayvanları oldukları yerde yola düzeldik .. Şimdi, artık, ıe - mizin sadık dostu kaldı .. - dedi. -
çiviliyecek ve o duvarlaTın kalın vincimizden, eskisi gibi ihtiyatkar Hep birlikte, refah içinde yaşa· 
kapılarını açtırıp hazineleri bize değildik.. dık .. Sade bizi manyetize etmedi.. 

maledecek kuvvettedir. Elverir ki, Zahir, yılan da arkadatımın te- Karısı, hala taze kalan dudak· 
sonra, kaçacak yerim olaun.. Siz, sirinden azıcık kurtulmu§.. Zira, larında güzel bir tebessümle, boy
benim lngiltereye kapağı atmamı bir ileri, bir geri kıvrıldı .. Sonra.. nundaki madalyonu açtı; Hintli -
temin ediyor musunuz? •. Zira, be- Bir de ne görelim? .. Ta tepe• nin resmini bu hikayeyi dinliyen 
nim gözlerimde ne derece manye- mizdeki bir toprak yığını üzerin • adama gösterdi: 
tize etmek kuvveti olsa da, Hin· de, koskocaman bir kaplan, bize - Güzel erkekti, değil mi? •. 
distanda benden üstün sihirbazlar pusu kurmuı.. Hikayeyi dinliyen adam, hay -
vardır •• Bu büyücüler vasıtasiyle, Manzaranın heybetinden Pa • retle, hazırundan bir gence baktı. 
mihrace, beni yakalatır.. O za· naro da ürktü ve sendeledi •• Kap· Bu genç, esmer teni, siyah gözle

man mahvoldum.. lan farelerin üzerine hücuma ha· ri, uzun kirpikleri ve bembeyaz 
Herifin şarlatan olmasından zırlanmış bir iri kedi vaziyetinde di!leriyle fotoğraftaki Hintliye ne 

korktuk. Hani, ümmetler, peygam idi •. Ölümümüze ramak kalmıştı.. kadar da benziyordu. İngilize sor• 
berlere, evveli.: Hele, ben, öyle perişandım ki .. En du: 

- Mucize göster! • derlermif. önde bulunuyordum.. Tüfeğim - Delikanlı kimdir?. 
,. 

Biz de: boynumda idi ama, kullanmam İngiliz: 
- Gözlerinin kuvvetini gös - ne mümkün?!.. - Tanıştırmadım mı? .. - de • 

ter ••• dedik. Bizim bu silahlar o müthiş hay- di. - Pardon ... Oğlumdur ..• 
- Şu geçen köpeği denize dü- vanın kar§ısında nedir?.. Fakat. Karısı: 

türeceğim .. Şu tablalı adamın ye- Hintlinin silahı, bizi kurtardı.. - Evet .. - diye tasdik etti.• oğ-
mişlerini yere dökeceğim .. Şu kah Kaplan, pusudaki vaziyetini bo lumuz .. 
veciyi "Aman allah !,, diye bağır· zamadı .• Panaro, bize: Bu sırada, İngiliz, eski tnevzua 

tacağım .. Dikkat edin.. - Geçin .. Geçin .• emrini verdi.. avdet etmişti: 
Filhakika, gözlerini onların göz Kendi, en geriye kaldı .. Gözle- - Panaro, gözlerinin ~~vvetini 

lerine bir an dikmesi, bütün bu rini ~kaplanınkilere öyle bir dikti sade bizde tecrübe etme 1
" Sade 

söylediklerini yaptırmak için kafi ki; sanki hayvan, bir adım ileri bizi manyetize etmedi •. 
pldi. ataa, göz bebeklerine iğne batacak (Hatice sureyya) 

lnglllzce dersleri 
Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 

Müellifi: ömer Rıza 

10 (X) Ten; Tenth leuon. 
10 X ten, ten s•] leson. 
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Henry'a dog haı four legı. Henry 
has two; 
Henriz dog haz for legz. Henri haz 
tu; 
Henrinin köpeği maliktir dört ayaklar 
Henri maliktir iki 

Henrinin köpeğinin dört ayağı var· 
dır. Henrinin iki (ayağı vardır). 

But he alao haı two arını. Jack has 
no arını. 

bat hi olso haz tu armz. Jak has 
no armz. 

fakat o dahi maliktir iki kollar. Jak 
değildir malik (yoktur) kQHar. 

Fakat onun iki kolu da vardır. Jakın 
kollan yoktur. 

Henry has tuo handı, and on each 
hand are five. 

Henri haz tu handa, end on iç hand 
ar foayv. 

Henri maliktir iki. eller, ve Üzerin· 
de herbir el tirler bet 

Her bir elde bet parmak vardır. 
Henrinin iki eli var. 

Fingers. How many has he on both 
handı? 

Fingerz. hav meni haz hi on bos*] 
hands.? 
Parmaklar kaç maliktir o üzerinde 
her iki eller. 

Onun her iki elinde kaç (parmak) 
vardır, 

We often use our hands, they are 
very useful. 

Vi ofen yuz aver hands, zey ar 
veri yusful. 

Biz ekseriya kuUanır bizim eller, 
onlar dırlar çok faydalı. 

Onlar çok faydalıdırlar. Biz ekıe -
riya ellerimizi kullanırız. 

We uıe them when we write. What 
do we Aho. 

Vi yuz zem ven vi rayit. Vat do 
vi olso. 

Biz kullanrr onlan ne zaman ki biz 
yazar. Ne biz baJka • dahi. 

Yazı yazdığımız zaman on lan kul
lanınz. Yazı yazmak için baJka ne kul
lanınz?. 

Use for writing? We uıe a pen and 
ink' 

Yuz for raytin? Vi yuz e pen end 
ink. 

Kullanırız için yazmak. Biz kullanır 
bir kalem ve mürekkep. 

Bir kalem ve mürekkep kullanırız. 
Or we Write with a (lehad) pencil. 
Or vi rayet viz e led pencil. 

Yahut biz yazar ile bir kurJUD kalem 
Yahut bir kurşun kalemle yazarız. 

We lıold the pen with our fingen. 
Vi hold zi pen viz aver fingers. 
Biz tutar kalem ile bizim parmak· 

lar. 
Kalemi parmaklarımızla tutarız. 
When there iı . ink on our fingers. 

they are dirty, 
Ven zer iz ink on aver fingers, zey 

ar derti, 
Ne zaman vardır. mürekkep üze -

rinde bizim parmaklarımız, onlar dır· 
)ar kirli. 

Parmaklarımız üzerinde mürekkep 
olduğu zaman onlar kirlidirler. 

And we waıh them; We use water 
and soap for waıhing. 
end vi voş zem. vi yuz voter end. for 
voşin. 

ve biz yıkar onları biz kullanır ıu ve 
sabun için yıkamak. 

EJlerimizi yıkamak için ıu ve ıa· 

bun kul1anınz. Ve biz onlan yıkarız. 
Our handa. Then they are not dirty, 

but clean. 
aver hands. Zen zey ar not derti bat 
klin. 

Bizim eller o zaman ıonra onlar 
dirler değil kirli fakat temiz. 

O zaman onlar kirli değil, fakat 
temizdirler. 

We write in our copy - bookı. We 
read books. 

Vi rayit in aver kopi - buks. Vi rid 
buks. 

biz yazar içine bizim defterler. Bir 
okur kitaplar. 

Kitaplar okuruz. Defterlerimize 
yazı yazarız. 

We hold them in our handa, or 
they lie 

Vi hold zem in aver handı, or zey 
lay 

biz tutar onları onlan içinde bizim 
eller yahut onlar yaslanır • yatar. 

Yahut onlar ııranın üzerinde yaı· 
lanır. Onları ellerimizde tutarız. 

On the desk 
On zi desk 
Üzerinde aıranın. 
We are not lyinı now, we are 

ıitting. 

Vi ar not )ayin now, vi ar aittin. 
biz yor yaslan ma şimdi biz oturu• 

yoruz. 
Biz ıimdi yaslanmıyoruz. Oturuy°"' 

ruz. 
We ıit on a chair. Does our food. 
Vi sit on e çer. Daz aver fud. 
biz otur Üzerinde bir ıandalye 

bizim yemeğimiz. 
Sandalye üzerinde oturuyoruz. 
Lie on a desk? No it iı on a tableı 

lay on e desk no, it iz ona a teybl. 
durur Üzerinde bir aıra hayır o dur 

üzerinde bir masa. 
Hayır, o bir masa üzerindedir. Ye

meğimiz bir aıra üzerinde durur. 
And we ıit on chaira, when we eat 

our food. 
And vi sit on çerz, ven vi iyt aver 

fud. 
Ve biz oturur üzerinde sandalyeler 

ne zaman ki, biz yeriz bizim yemeği. 
Yemeğimizi yediğimiz zaman ıan• 

da)yeler Üzerinde otururuz. 
Thiı table haı four legı, ıo have 

those chaira. 
Zis teybi haz for legz, so hav zoı 

çerz. 
Bu masa maliktir dört ayak, öyle 

malik tU sandalyeler. 
Şu sandalyeler de öyle. Bu maıa • 

nın dört ayağı vardır. 
That table = (Şu masa); Thoıe 

tables = Şu maıalar. 
To ait = Otur:mak
To write = Yazmak .• 
To wolk = yürümek .• 
To hold = Tutmak .• 
We uıe legı for wolkirİf, ouf 

fingera .• 
Vi yuz aver legz for voking. aver 

fingerz. 
Ayaklarımı yürümek için ku1lanı• 

nz. Parmaklarımızı. 
Parmaklarımızı, ayaklarıma yürü • 

mek için kullanınz. 
F or holding the pen. 
For holdin zi pen. 
için tutmak kalem. . _ 
Kalem tutmak için (kullanmz). 
When dö we waıh our handı? 

When they are dirty. 
Ven du vi voş aver hands? Ven 

zey ar derti. 
Ne zaman biz yıkar bizim eller 

ne zaman ki, onlar dirler kirli. 
Ne zaman eUerimizi yıkarız?. Kirli ol· 

dukları zaman. 
]. - Okuyunuz: Eat, each, cleanı 

read; learn, Thuraday; lead; ıee, 

three, week, niece; you, uıe, uıeful; 
who, write, chair, there; goeı, thoıe• 

2. - Cevap veriniz: 
(1) What do we rcad? 
(2) Where do theıe often lie? 
(3) What do we bold them vith? 
(4) What do we do, when our 

handı are dirty? 
(5) Who washeı Jack? 
(6) la there a table in thiı rooın·? 

. . w? 
(7) Wh!:t are you aıttıng on no 
(8) What do you sit on, when you 

are eating? 
(9) How many legı haa a chair? 
( 10) What do you usc for writinı? 
( 1) l ı thcre ıome ink on the deık 1 

( 12) How many finıen have you 

on both handı?. 
(13) Are Tom'ı fingera very ofteıt 

dirty? 1 
(14) Whose handı arc quite clea~ 
(15) How many timeı threc ı• 

nine? t 
(16) With which part of you 

hand do you hold the pen. " 
( 17) With whom do you o~e 

play? 
3 - Şu kelimelerin kartılığını ,ö)"' 

leyiniz: 
-Devamı..S nei sayfa~ 



s~~i.::tçi;;;ah:e!:" yeni Galatasaray- F enrbahçe 
almıılardı. ilk günlerde elinin azı· 
cık sakar olduğu an1a,11ıyordu. Son yapılan maç hakkında itirazlar 
Çünkü altı ıu bardağından (3) ü d• 1 d• h k '"' b• k 
iki gün içinde ortadan yok olmuf- ın en 1 en uz at 1 ır arar yoktur 

'?il ;Almanyada Nazilerin selam verdikleri 'zaman kolları yomlma
diye bazı aletler keşfedilmiştir. 

Ozür değil meziyet Ya çıkamazsa 

70 
Boyu nihayet ve nihayet 65 • Yüzme bilmiyen hastalıklı bir 

,. ~ntim olan fakir bir kadın iş- adam 5 yaşındaki çocuğu ile bera
b~ kalmış, kendisine dadılık gibi bcr deniz banyosuna gitmişti. Ço
ı:: 'Vazife arıyordu. Bu maksatla cuğunu kendisi yıkanıncaya ka -
" ıdıklarından birine baş vurdu. dar y:ılnız baıına bırakmak mec " 
Uerd' · k·ı ını anlattı. Ev sahibi, bu §e- buriyetindeydi: 
1 de bir kadın:ı ihtiyacı olan ta- - Oğlum dedi, ben çıkıncaya 
:ıdıklarından birine bir mektup kadar ualu oturursan aan). para 
azarak: veririm. 

bı-:- Al bunu, d~di, git. Seni hiz
~ etllle kabul ~deceğini umarım.: 
enden de ıelam aöyle. 
~ l\adın, büyük bir ne§e içinde 
~tadan ayrıldı ve paytak adım -
~la. kendisine bildirilen adreıe 

!tu. 

~anrmefendiyi gördü. Mektubu 
d h ve boynunu bükerek ağzın· 
/~~ çıkacak "kabul,, ıözünü bek· 
,/· Fakat hanımefendi, dadılık 

'Yen hu kııa boylu mahluku bir 
lij kanda batından ayağına kadar 
terek: 

Çocuk: 
- Ya çıkamazsan, baba, diye 

cevap verdi. 

_.. -

ğini oturup ye.mitler, beyefendi bir 
tu. 

Bir cum:ı günü idi. Öğle yeme
köıeye, hanımefendi bir baıka 
tarafa uzanarak öyle uykularını 
kestirmeye hazırlanmıılardı. Bu 
arada hizmetçi de yemek odasın
d :1ki kabı, kacağı toplamı§, onları 
temizlemk için mutfağa girmişti. 
Aradan bet on dakika ya geçmif, 
ya geçmemitti. 

Bir ıangırtıdır koptu. 

Hanım önde, beyefendi arkada 
doğru mutfağa uğradılar. T:ıbak 
namına ne var ne yoksa hepsi yer· 
de idi. 
Hanım: 

- Ne yaptın kız, diye bağırdı. 
Gene her ıeyi paramparça ettin, 
şimdi ne yaparız?. 

Hizmetçi kız azıcık durduktan 
sonra, soğukkanlılıkla: 

- Madem ki, dedi, yıkanacak 
kap kacak kalmadı, bana öğleden 
sonra izin verirsiniz de azıcık do· 
laıır ve gezerim. ..:ı.u 

~..._Çok güzel ama gözüm, senin 
ltıt hın pek kısa. Maalesef çocuğu

da..dr diye seni alamıyacağım. 
- Bu pastayı radyonun tarifine göre yaptım, Nasıl buldun? 

~avallı kadın şu cevabı verdi: 

~ ....._ Belki h:ınımefendi. Boyu· 
t:ı, lJ.rı kısalığı bir dadıda aranacak 
tı.ıe~İYetlerden birincisidir. Çocu • 
'il kucağımdan düşürdüğüm za• 
~larda. hiçbir şey olmaz .. 

-......_ 
'--: .. =-:::-=-:::==:::-::::-:....------

Tazminat 
~ hey, bir otomobil kazasında 
ltf t kalmıf tı. T amamiyle şoför -
~ 1~ hatası yüzünden vuku:ı gelen 
l\ ıa mahk:meye intikal ~~miş 
llı:anılacagından yüzde yuz e

ı~diler. Daha hastı yatağın~a 
~~kendisini ziyarete gelen hır 

daıı: 
~~Davayı kazanacağın muhak· 
t' · Şoförden abcağın on bin li· 
dt.~ll~rninatla ne yapmak fikrin " 
•ltı? 
1\ .. 

dt
11 
'~aya. uğrıyan hiç düıünme· 

,t~;ap verdi: 
llır otomobil alacağım. 

- Sana şu makineyi, "bozuk değiştir,, derdim de inanmazdın .. 

-
Bir odada 

Kazaaker .. ~fendinin bir ~a~fı\ 
vardı: Şeyhulısl am olmak. Bulun 
rüyalarında bunu görüyor, daima 
lakırdının buraya getirilmesinden 
hoşlanıyordu. 

Kazasker efendinin bu zayıf 
noktasını herkes bilir ve münase· 
betini getirerek daima bundan 
bahsederlerdi. 

-
yatıyoruz 
sözünü kesti ve eline birkaç lira 

sıkıttırdı. Kahya da gayet mem· 

nun, dııarıya çıkıp meselyi öteki 
adamlara anlattı, onlar da birer 

birer içeri girerek rüyalarını ıöy· 
lediler ve bol bol ihsan kopardı • 
lar. 

Sıra Ayvaza geldi. Herkeı avuç 

B. avuç para koparırken o dursa ol· 
ır gün efendi paralarını sayar-

ken kahyası içeriye girerek: mıyacaktı. O da odaya girerek: 

- Aman efendi hazretleri de- - Efendimiz, dedi. Dün akşam 
di, hayırdır inıallah .. Dün gece bir rüya gördüm. 
bir rüya gördüm. 

- Hayır,dır inıalhh ! 
- Efendim, zatıaliniz §eyhülis-

lam olmutsunuz; bendeniz de .. 

- Hayırdır intallah ne gördün 
bakalım?. 

Ayvaz ne söyliyeceğini ıaşırdı. 

Hık, dedi. Mık dedi. Hulasa bir 
Kazasker efendi, kahyanın bu 

rüyasından gayet memnun olarak ıey hatırl!l.yıp söyliyemedi. 

Kazasker efendi, bunun üzeri· 
ne: 

- Yoksa, sen de öteki kapı yol
da§larmın gördüğünü mü gördün. 

Ayvaz büyük bir aevinçle: 

- Tabii efendimiz, biz zaten 
hepimiz bir odada yatarız, başka 
ne görebilirim ki .. 

- ıa:c::=: ·= *:. _, ,-
Gayet şişman bir 

adamla oğlu 
Baba - Gel, oilum! Kucağıma o. 

tur da ıeni bir az seveyim. 

Oğul - :~ucağına karnın otur • 
muı, ~n nereye oturayım? 
,, ...... ·- ' 

Son yapllan Fener Galatasaray ma~ından bir göriinUt 
Dün Betiktat birinci takımı kap mak üzere her iki klühe bildirmit· 

tam Hüsnü Beyden bir mektup al· tir. 
dık aynen neırediyoruz: Dün akşam yapılan mıntaka iç-

Efendim, 
Mıntakanın son kararile sahada! 

kazandığımızı masa başında kay· 
bettik. Bu itibarla müteessir deği· 
liz. 

Çünkü sporu §ampiyonluk için 
yapmıyoruz. F enerbahçenin fahri 
avukatlığını almıı olan beyefendi
lere Beşiktaş birinci futbol takı· 
mınm cevabı: 

Herhangi bir takımla ve hilhas· 
aa F enerbahçe takımı ile maç yap
mağa hazırdır. 

Netice itibarile yeneriz, yenili· 
riz fakat gayemiz olan sporu da 
yapmıt oluruz. 

Yapacağımız maçın müsbet ve 
menfi neticesi yukarda zikrettiğim 
gibi fahri avukatlığını kabul etmiş 
olan spora ait yazı yazmağa çalı • 
şan insana ne hisse düşer acaba? 

Beıiktaı Birinci Futbol Kaptanı 
HÜSNÜ 

HABER - Bu mekıubu aldık
tan sonra alakadarlar nezdinde 
tahkikatta bulunduk. Öğrendiği· 
mize nazaran İstanbul futbol heye 
tiGalataıaray ve F enerbahçe klüp
lerinin itirazlarını dinledikten son 
ra Enis meselesinde her iki tarafı 
haklı görmüş, Faruk hakkında ya· 
pılan itirazı da aidiyeti dolayısile 
İstanbul mıntakaıına havale etr 
ve kararını itiraz hakları baki ol-

timaında bu mesele mevzuu bah
sedilmemittir. Ve klüplerden de 
henüz bir itiraz yapılmamıttır. 

Vaziyet bu halde olduğuna göre 
maçın yeniden yapılıp yapılmıya -
cağı hakkında henüz bir karar 
yoktur. 

Galatasaraylılar 
Bey kozda 

Bu Cuma günü Galatasaray t, 
2, 3 ve dördüncü futbol takımları 
ile denizcileri Beykoza gidecekler 
ve Beykoz klübü futbolcü ve deniz 
cileri ile hususi müsabakalar yapa
caklardır. 

Bu müsabakalara sabahtan baı 
)anacaktır. 

Sporculara öğleyin çayırda bir 
de ziyafet verilecektir 

Galatasaray antrenörü 
Galatasaray antrenörü M. Pe· 

difut iki ay mezuniyetle dün mem 
leketi olan İngiltereye gitmiştir. 

Kongre 
Vefa - Kumkapı idman Yur· 

dundan: 
25 - 5 - 934 Cuma günü klü

bümüz idare heyeti intihabı yapı
lacağından bilcümle azanın saba
hın saat onunda klübümüz merke
zinde bulunmaları rica olunur. 

Kocaeli lik maç arı 
Kocaeli lik maçlarına 18 Mayıs· 

ta baılanması mukarrer iken, mın
taka merkez heyetinin yeni bir ka
rarile 8 Haziran tarihine tehir edil 
diği klüplere gönderilen tebliğden 
anlaşılmıştır. Bu tehire başlıca se· 
hep; lisans itlerinin henüz halle
dilmemit olması, klüplerin yol 
masrafarının temin edilmemesi
dir. 

Adapazarı klüpleri 18 Mayısta 
yapılacak lik maçlarına hazırlan -
mışken, tehir kararından hiç mem· 
nun görünmüyorlar. Buna bir ci -
betten hak vermelidir. Çünkü, her 
mmtakada lik maçları neticelen· 
ıni~ veya neticelenecek bir devre
ye girmiştir. Mıntakamızda ise an· 
cak on beş gün ıonra maçlara baş
lanabilecektir. 

Geçen Cuma, Adapazarı idman 
yurdu - Y enihilal A ve B takım· 
]an ile Sakaryaıpor ve Gençlerbir· 
liği birinci takımları arasında mü· 
ıabakalar ya~ılmıı ve bunlardan 

Ada İdmanyurdu A ve B takımla
rı Y enihilal A ve B takımlarını 
2 - 1, Gençlerbirliği Sakarynspo· 
ru 2 -1 yenmişlerdir. 

Adpazarı İdmanyurdu Oyuncu
larından Cavit kulen, vazifesi do
layısile Ankara ya gitmiıti. Fener • 
bahçeliler taraf mdan çok takdir e
dilen bu genç futbolcu Ankaralıla 
nn da gözünden kaçmamıı, ora.da 
gençlerbirliğine kaydediJmittir. 
Cavitin Ankara muhtelit takımına 
ahnacağı bile söylenmektedir. 

Burada bazı klüp idarecilerinin 
oyuncular gibi klüp değiıtirdiği gö 
rülmektedir. Mıntakanın, son za
manlarda klüp deği~tiren bir zata 
üç ay boykot cezası verdiği söylen 
mektedir. 

Mmtakamızın disiplin namına 
en ufak hatalara hile müsamaha 
göstermiyerek lazım gelen tedbir· 
leri zamanında alması, memleket 
ıporu için ıa~anı memnuniJ:.eltir. 
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Haklkt veslkaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

o Karadeniz Çı_o_r_s_an_l_a_r_ı _o-=-_] 
Kadri CEMiL 

24·5·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 71 1 Gec;en kısımların hulasası 
Iatanbulda Sultan Mecit ve Ruıyada 

Geçen kısımlar1n hulasa ı çıKardığı (3) sayıfayı qkm bir Çar Nikola :zamanında esirci Ali baba 
Mütara~den scuıra lstanbulda A- kağıdı da uzattı ve: iki memleket arasında kadın ticareti 

naaotu lehinde ve aleyhinde çalışanlar _ Bunu da oku.. dedi. yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is-
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan Feridun Bey uzun uzadıya göz minde birini küçükken hadım yapmış-
mütemadiyen ~alı~ıyorlardl. Leyhte tı. Büyüdüğü :zaman lstanbuldaki kız-
çabşanlardan bir grupun içlerine aldık- gezdirdiği satırları §U cümlelerle lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf-
tan Illıami ismindeki genç Glatada hülaaa edebiliyordu. kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
Ariyan hanına tercüman diye yerleş- "Sizden aldığım emir üzerine ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
mişti. Park eğlencesinde tesadüf et- Feridun Beyi takip ettim. Bu müd Gürcü km vardır. Ali baba bu mı 
tiği Fatma Nilshetle aralarında birse- det zarfında kendisi hakkında e· kaçmruya uğraıırken, bir gün Rüstem 
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev dindiğim netice ıudur: isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
·sahibinin ogylu Fatma Nlizhete Şahin Ferhadın arkadaıııdır ve Al' bab d Feridun Bey, ıöylendig"i gibi :ı 1 

a an 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve intikam almak üzere Istanbuldan Tif-
arkadaılarile temasa geçmiye çahı· milli kuvvetlerle alakadar değil- lise gelmi§tir. Bu sırada Rüstem, Fat
mıştı. dir. Bu günler zarfında kendisini mayı kaçırıyor ve fail olarak Ali baba-

Bu adam U%Un bir mildavemetten daima yazıhanemize faydalı ola· yı yakalayıp zindana atıyorlar. Pet • 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış; cak malumat pe§inde gördüm. restburgda inkılapçılar Çan devirme-
fakat ,Kahyanın arkadaşlan tarafın- gye çal 1 Şt k s·b· ·· Evrakları onun çaldığına hük- ıııyor ar. an a 1 ıryaya su-

• 

dan yüz verdirilmcmişti. Kahya atlat- rülüyor. Ve Rilstt-m, günün birinde 
mıya çalışıyordu. metmek doğru olmıyacaktır. Ken· Fatma ile lstanbula dönmeğe muvaf-

- Ne?. disini, şüpheli vaziyetten kurtar- fak oluyor. 
- Dinle .. Bana hiçbir §ey an • mak için, çalman evrakın ele geçi· - Bir torba albn verdim. Kera· 

latma .. Ben hepsini bir bir biliyo • rilebilmesi için bazı teşebbüslerde ta paralarımın üstüne oturdu gali-
rum. Bu evrakı alan sensin ve bulunduğunu da öğrendim. ba ! 
Mehmet beye götürüp veren de JI. O gündenberi ne Muhlis ve ne Diyerek bağırıyordu. Vakilharç 
hami beydir. Muhliı beyden aldı. de lJhami Beylerle temasta bulun- Ahmet ağa nihayet bir gün Yeni· 
Sen de Muhlis beye vermi§tin. du. Yalnız bir defa Beyoğlu cad· cami civarında dolaıırken, Fer· 

Feridun bey omuzlarını silke • desinde llhami Beyle kartıla§tı. hatla karşı karfıya gelmitti. 
rek: Kendisine selam verip vermemek· _Hay Allah razı olsun ... Seni 

- Sen çocuk musun Mıgır? te bile mütereddit davrandı. gökte ararken yerde buldum! 
- Bırak nasıl ve nereden öğ - Bütün bunlar bana, Feridun Be - Hayır ola kahya ... Ne var? 

rendiği.mi uzun uzadıya anlatıp yin itimat edilir bir arkadaı oldu· - Ne olacak, oğul?! Rusyadan 
seni inandırmıya çalışmıyayım. ğu kanaatini verdi.,, bir delikanlı aelmiı .. Pat amız ken 
Fakat sana bundan daha mühim Mığır, Pantikyana hitaben yaz· disinden Ali babayı soracak. Ha· 
bir diyeceğim var. Senden de za- dığı bu raporda Feri dun Beyin rıl harıl onu arıyorum. Sen bilir· 
ten baıka türlü çalışmam ummam. daha bir çok meziyetlerinden de sin, Rusyadan gelenleri! Nerde· 
Böyle olsaydı, senin hesabına be- bahsetmekte idi. dir bu delikanlı acaba? .. 
nim arıma giderdi. Feridun Bey, Mığırın bu rapo- Ferhat tereddütle cevap ver· 

Feridun bey, Mıgırın bu cümle· runu okuduktan sonra: di: 
leri kartıaında bir an irkildi. Göz· - Bunu Pantikyana mı verdi- -Vallahi ağam, ben çoktanbe· 
lerinde kendisine itimat edemedi- niz? ri hasta idim .• Ruıyadan böyle bir 
ğine dair alametler vardı. Bir an - Bu değil, aslı verdim. Bu kimsenin geldiğini duymadım. So 
bir fey öyliyemedi. Dalgın ve dü· kopyesi. rufturayım .. Öğrenirsem, konaia 
şünceli durdu. Sonra: - Çok iyi ama, beni bu tekilde gelir, haber veririm. 

- Sen neden bahsediyonun ? ihbar etmekten maksadınız ney- _ımmımııııaınumı.-ıruıııu11111ııınıı1111U1--lllll01Dll" .. 
Mrğır ... dedi, anlamıyorum . di? adam olduğunu çok iyi bilirsin. 

- Anlıyamamakta haklısın.. - Bunu ileride anlarsın. Fakat Şimdilik Allaha ısmarladık. Bir 
Benden ba,ka her kim böyle bir sen gene bana inanmamakta ıs· daha karşılaştığımız zaman beni 
şey söylerse gene anlamamnnı tav· rar et .. Bu şekildeki h areketin ken görmemi! gibi hareket et .. 
siye ederim. Zaman kötü, herke- din için faydalı olur. Mıgır, Feridun Beyi pastahane-
se itimat etmek doğru olmaz. Ba- Mığır, bu son cümlesini sarfe- de yalnız bırakarak çıktı. 
na da itimat etme .. Ben b ileyim, derken ayağa kalkmıştı. Feri dun Bey cidden şaşırmıfh. 
fnkat, gene bana da söyleme.. - Allaha ısmarladık Feridun Daha düne kadar koyu bir iıtihba· 
Yalnız inkar et.. Bey: Sana şunu da söyliyeyim. ratçı olarak tanıdığı bu adamın 

Mıgır bunları söylerken cebin· Pantikyana verdiğim bu rapor bile kendisini 11yanet edişine bir türlü 
elen bir tomar kağıt çıkardı ve: senin hakkında beslenen ~üpheleri akıl erdiremedi ve açıkçası inan· 

- işte, dedi. Her şeyi bildiği • tamamile gideremedi. Bana on madı. Bunun bir tuzak olmaıın· 
me sana bir delil, yahut deliller.. beş gün daha aeni takip etmemi dan korktu. Ama nasıl olsa bunu 
Mığırın çıkardığı bu kağıtlarda söyledi. Ayni zamanda Onniğin de günün birinde anlıyacak ve haki· 

Feridun Beyin 0 günden bu güne! ayrıca seni takip etmek emrini al- kati meydana çıkaracaktı. 
kadar nerelere uğradığı ve kimler- dığını öğrendim. Göz kulak ol.. • • • 
le konuştuğu yazılıydı. j Sana bir dost nasihati. Onniği ta- • 

Ayni znmnnd~ ~i cebinden nıman icap eder. Ne yaratılı§ta bir <Devamı var> 

. hut ta, hiç değilse "Allah rahatlık 
versin!,, derdi. 

Geçen kısımlar.n hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bah&i geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğnyacağını haber veriyor. De
likanlı , istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeccğini şaşırıyor. 

Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. 

Edibin annesi Osman Beyle Edibi 
yalnız bırakıyor. 1ki ahbap. konuşu
yorlar. 

Bu sırada, Osman Bey, ona, an· 
\esile nasıl konuşması lazım gel-
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Aşk ve ma
cera romanı 
nAklll (Vl·rtO) 

diğine dair tafsilat veriyordu. La
kin, Edip Bey onu dinlemiyordu. 
Gönlü ferahlamıştı. 

Bu derece basit bir şeyi, şim
diye kadar nasıl aklına getirme· 
mişti de, üzülüp durmuştu? 

Şimdi artık annesinin yanına 

giderek izahat vermek için acele 
ediyordu. 

Çok geçmeden, Osman Beyi 
merdiven başına kadar teşyi etti. 

Annesinin odası önünden geçer 
ken, içerde ışık olduğunu gördü. 
Bir an duraladı. 

Alelade zamanlarda, buradan 
aydınlık sızdığını görünce, tered
dütsüz içeri girer, çene çalar, ya· 

Lakin, bu akşam, bilakis ayak
larının ucuna basarak yürüdü. De
minki kararına rağmen, bu saatte, 
annesinin yatak odasına gitmek 
istememişti. Her adımda tahtala
rın gıcırdayışına kızıyordu: 

"- Bu akşam bu saatte konuş· 
masam daha iyi ederim!,, diye dü· 
şündü. 

Edip, annesini, ertesi ıabah, öğ· 
le yemeğinden evvel görmedi. 

Sabahleyin, bir iki kerre, ye· 
mekte açacağı bahsi dütündü. 
Artık sinirleri düzelmiı gibiydi. 
Tereddüt etmiyor, korkmuyordu. 
Osman Beyin teklif ettiği şekil 

mükemmeldi doğrusu... Annesi, 
oğlunun bu sırrı yirmi dört saat 
gizleyi,ine hak verecek, hatta onu 
teselliye bile kalkı,acaktı. Muha
vere, af ile neticelenecekti. 

Edip, bir avukatın yazihanesin· 

Müellifi: ishak FERDi 
Ferhat bu suretle kahyayı ba-ı 

ımdan ıavdıktan sonra, derhal 
Rüstemin evine koftu: 

- Süleyman Paıa seni aratı
yor! Aman, gözünü aç .. Bu adama 
görünmemiye çalıı ! . 

Diyerek Rüıtemi ikaz etti. 
Rüstemin kız çocuğu üç aylık 

olmuıtu. 
Rüstem, Fatmayı herkesten kıs· 

kanıyordu. Yalnız F erhada karşı 
büyük bir emniyeti vardı. Buna 
Fatma da ıaııyordu. Bu kadar çok 
kıskanç bir erkek, F erhadı nasıl 
istisna. edebiliyordu? 

Fatma nihayet bunun sırrını an 
la.makta gecikmedi. 

- Ferhat Bey hadımm1ş ha?! .. 
Diyerek, bu hakikati anladığı 

günden sonra, F erhadı erkekler 
sırasında ıaymamağa başlamıftı. 

Rüıtem, lıtanbula geldiği gün· 
denberi, tuttuğu evde gizli yatı· 
yordu. Henüz anasına ve kardeş· 
lerine görünmemi§tİ. Rüsteme, 
Ferhat yardım ediyordu. 

Ferhat elinde bulunan bütün 
kızları satmış ve bu yüzden hayli 
para kazanmı,tı. 

Ferhat, Ali babamn Süleyman 
Paşaya vadettiği gürcü kızının da 
Rüıtemin eline geçtiğini gördükçe 
daha ziyade seviniyordu. 

Ferhat Ali babadan kafi dere· 

cede intikam almııtı. 
Rüstem, Ali babanın son za· 

manlarda inkılapçıların eline düş· 
tüğünden haberdar değildi. O, Ali 
babayı Çarın zindanlarında mah· 

pus zannediyordu. 
- Ali baba artık buraya şele· 

mez. Onun evini barleını da yağ· 

ma edelim. 
Diyerek Ferhadı Ali babanın 

evine göndermek istiyordu. Bu 
vaziyet karııaında hakikaten Ali 
babanın lıtanbula gelmesine im· 
kan yoktu. Rusyada bir inkılap 
olsa da ve yahut inkılapçılar yü· 
rüdükleri yolda muvaffak olamı· 
yarak dağılıalar da, Ali baba için 
gene kurtuluı ümidi yoktu. Ali ha· 
ba genç inkılapçılara ihanet etmit· 
ti. O, bu ihanetinin cezasını gör· 
meğe mahkumdu. 

Rüateın, F erhada, Rusyada ha· 
şından geçenleri masal gibi birer 

Diyor ve karısını çok sevdiğini 
fırsat düştükçe tekrarlıyordu. 

Fatma, İstanbulu çok beğenınit· 
ti. 

Gürcü dilberi, Tifliste Bekiro· 
fun evinde geçen uzun sıkıntılı 
günleri düşündükçe: 

- İstanbul ne kadar hür merıt• 
leket.. Ne hafiyeleri var, ne de 
kamçılı jandarmaları. 

Diye söylenerek geni~ bir nefef 
alıyor ve Rüstemin kendisine k•" 
şı gösterdiği fedakarlığı unutın°' 
yordu. 

Rüstem, F erhada: 
- Senin yüzünden Tifliste eli• 

mi kana boyadım .. iltica ettiğiı:tl 
evin cariyelerinden birini boğ' 
dum. Fakat, bunu yapmasaydıtllı 
ikimiz de kamçılı hafiyelerin eli· 
ne düşecektik. 

Demiş ve bu kanlı ıergüıtfti 
Fatmanın yanında anlatmıştı. 

Fatma, o güne kadar, BekitO' 
fon ca riyesinin kendi kendini 5!· 
dürdüğünü zannediyordu. O gi.i"' 
Rüstemin yeni bir fedakarlık dest• 
nını daha dinleyince, Fatma koc'' 
sının cesaretinden biraz da kot1'' 
mağa baılamıştı. 

Ferhat: 
- Bunlar olagan şeylerdirı 

Rü tem! -diyordu- Böyle ınUhi111 
bir maceraya atılan insanın b2lff' 

na, hatır ve hayale gelmiyen şef 
ler gelir. . 

Rüstem o gün biraz düşütıcelı 
görünüyordu. 

Ferhat arkadaıına sordu: ı11\ 
- Benden gizli bir derdin 

var, Rüatcın? Bu ün seni birıı 
§esiz görüyorum .. Niçin? .. 

- Hiç .. Bir ıeyim yok. bit 
- Hayır, Rüstem .. Sende 

şey var! Benden saklıyorsun! oe· - lsrar etme! .. Bir şey yok 

dim ya .. 
R .. teı11 1 

- Benden saklama, u& 

Ben, insanın bir bakışta ruhunu ~· 
d·~·" kurum. Senin benden gizle 1

11 

bir derdin var .. Haydi söyle! 
1'ıl' 

Rüstem yavaıça F erhadın 
lağma eğildi: 

birer anlatırken: 
- Bak, kısmetim nerde 

Rusyaya, Fatmayı almağa 

- Derdim gizli değil .. Meyd~: 
da. Parasızlıktan usandım. Hn1 , 
tımız hep böyle sıkıntı ve JI11!lhf11 
miyet içinde mi geçecek? tıl 

imiş! - Paraya çok mu ihtiytı' 
gitmi· var? 

(Devamı ~&t) 
tım ... 

de ıtaj görüyor, ayni zamanda• 
Hukuka devam ediyordu. Avukat, 
o sabah sinirliydi. Çünkü, poker· 
de para kaybetmi!ti. O günkü da
va da ertesi güne tehir olunmuş· 
tu. Halbuki, adam, yarın ava git· 
meğe sözlüydü. 

Avukatın neş'esizliği, somurt
kanlığı, çok geçmeden, bütün ka
tiplerine de sirayet etti. 

Maamafih, öğle üzeri sokağa çı
kınca havayı gayet güzel buldu. 
Güneş, tatlı bir ışık serpiyordu. 
Eve döndü. Annesinin oturduğu 
odanın kapısını açtığı vakit, işte 

böyle iüneşli bir havanın içinden 

geliyordu. 

h b •v• 1 - Mer a a annecıgım ... Na-
aılsın diye selim verdi. 

Servet hanım, pencerenin kcna· 
rmda oturmu9, kitap okuyordu. 
Oğlunun sesini itilince ba9m 

kaldırdı. Yüzünde, dün gecenin a
sık ve somurtuk ifadesi vardı. Me-

-- - - ı~ll' 
seleyi hala unutmadığı nn ıı:s 

yordu. . ~ 
- Eyiyim, çocuğum. Meraı. S 

nasılım? e' 
Dün gece, Edip nasıl muha"et~i 

yi değiştirmek istiyordıysa, 'i~r 
de annesi ayni hileye baş vuru)' 

du. 
Açık pencereyi göstererek: •il 
_ Hava, ne kadar güzel cJtS 

mi? diye sordu. .. ., b~' 
Edip, Servet hanımı opınege .~ 

zırlanıyordu. Fakat, onun bu 
ğukluğu delikanlıyı durdurdu· ( • o 

"- Yemekten sonra bahsı ~ 
sam daha iyi olur!,, diye J<eı' 
kendine söylendi. e< 

Sofraya oturdular .. Alelade, .1.t 
··c.tl~ 

lerde nas!l yemek yenirse, 0ı d0 
vak'asız, hadisesiz karınlarıtı• t' 
yurdular. likisi de ıomurtukll''1,< 
hemmiyetli bir şey konuşınad'1' ~ 
Dimağlarından geçeni gizleJ11e 

çin, manasız laflar ettiler.. 1 
(Ucvanıs 

,~, 
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Sıcaklar bastı 

Taze yemek 
Soğuk içmek 
Sıhhatte olmak • • 

ıçın 

En kuru soğuğu 
Hasıl ve bunu uzun 
Müddet muhafaza eden 

KELViNATOR 

ideal soğuk hava do
labını satın alınız. 

Kelvinator'a verilecek para yapılan 
reklam için değil, bilakis evsafı 

bedelidir. 
c.alJibinin Sesi Beyoğlu 

Satı, yeri: A. Vetter ve şki, lzmir 
Nurettin ve şki, Ankara 

---~~~----~~---~~~--~~-~~~~~~~--

··---~ Güzellik Kremi ~---• 
Yüzdeki buruşuklara karşı 

eşsizdir 

"MASK-RU J,,Pudras: 
Hak iki güzellik tılsımıdır 
''MASK- RUJ,, Parfümü ko
kuların en güzeli, güzellerin 

kokusudur. 
; 

''F ARDS MASK-RUJ,,= güzelliğini 
gençliğini korumak isti yen hanımlar 
''Laque Carminde Carancine,, ile 
yapılan FARDS-MASK- RUJ kul-
lanmalıdırlar, teni her mevsimde korur 

••-~ Heryerde Arayınız ~--

Bet ikta§ İcra Dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevrilme.. 

ıi kararlattırılan bir adet kahve 
çekmeye mah•uı motörün tellili· 

Hasan özlü unları 
ye ve ihale pul resimleri müıterisi FJ.11A~

Pirinç 
Patates 

.. .. 
ozu ne ait olmak üzere 2 - 6 - 934 

tarihine teıadüf eden Cumartesi 
günü ıaat 10 dan 12 ye kadar Be· 
tiktat Köyiçinde hasfırın cadde· 

.. .. 
ozu 

Nişasta ozu 
sinde 28 No. 1ı dükkan önünde ıa· IP'~,.,,,.~L,·h· Arpa ozu 
tılacağından talip olanların o gün 
ve o saatte hazır bulunacak olan 
memlurine müracaatları ilin olu-
nur. (136) 

Betiktat icra Dairesinden: 
Beıiktqta Muradiye M. dere 

sokak 15 No. da Kamil ağanın 

Hacer hanıma nafakadan olan 
borcundan dolayı mutasarrıf oldu. 
ğu Beıiktqta Muradiye M. dere 
sokakta ki.in alt katta bir tatlık ve 
uf ak bir oda ve arkada içinde ku
yusu bulunan bir muf ak ve üst kat 
ta ıofa üzerinde bir hala ve bir 
yüklük ve bir büyük oda ve en üst 
katta bir tavan ara11 ve elektrik 
teıisatı ve bir miktar bahçeyi havi 
ve muhtacı tamir eıki 9 ve yeni 
15 No. lı bir bap kagir hanenin nı· 
11f hi11eaine haciz konularak ıa
tdma11 karargir olduğundan açılc 

arttırmaya konulmuıtur. 
Gayri menkulün nıııf hissesi Ü· 

zerinde İpotek ve diğer mükellefi· 
yf'tlerl~ telJaliye ve ihale pul re· 
ıim~ri mü1terisine ait olmak üze· 
re bu hiaaenin muhammen kıyme· 
ti olan 150 liranın yüzde yedi bu
çuğu niıbetinde "talip olanların 

pey akçelerile beraber 25 - 6 -
934 tarihine tesadüf eden Pazar
tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Beşikta§ icra dairesinin 933 -
1261 No. h dosyasına müracaat 
eylemeleri ve muhammen kıyme· 

tin yüzde yetmiş beşini bulmaz
sa en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere s~tış 15 gün daha 
uzatılıp 10 - 7 - 934 tarihinde 
Pazartesi günü ayni saatte yapıla
cak olan satıfta kezalik yüzde yet 
mit betini bulmadığı takdirde sa· 
htm geri bırakılacağı ve arttırma 
ıartnamesini 20 gün ıonra herke
sin görebileceği ve mezkur hi11e 

Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 
irmik 

~~~~_........------:--..___"---"-.--~---·Çavdar 

ozu .. .. 
ozu .. .. 
ozu 

Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve &evdiklerini bık
tırmıyarak deiittire değİ§lİre yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tom· 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 
nir, iıh:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adali.ta, gra· 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLÜ UNLARlLE YAPILAN 
MAHALLEBJ ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sa· 
kınınız. 

HASAN Mll\RKASINA DiKKAT 
. • ~. ' "' . ·, .. ı \ ... ' •. · ~- • . 1. • • • • • t • : .... :. • 1 

Radyo/in Diş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diş! 

üzerinde ipotek sahibi alacaklılar· Ditlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını ve güzelliğ in 
la diğer alakadarların haklarını sırrını bilmiyorlar demektir. 
ve huıuıiyle masraf ve faize dair Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız aabah ve akşam günde 
olan iddialarını evrakı müsbitele· ilci defa muntazaman RADYOLIN ile f ırçalayınız. 
rile 20 gün zarhnda bildlı~eleri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~,q~• 

- ~ ... ı • ... • • ..· • • • • • ... - • • "~'· " ., • ,.i·· .... :.. . ·: . . ~ . ·: ' _..,;,,· .. 6 aksi halde hakları tapu ıicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin latan bul Belediyesi ııAnlara 

·~ MQB•L y A Salon. Salarnanje ve yatak ~ paylatmasından hariç kalacakları 
] o~alarıoan envaım uzuz fiyatla ilan olunur. (2445) Fatih Elvan Zade Mahallesinde 36 - 1 No. lı dükkan kiray:ı 

lstanbulda Rıza Paşa yoku9unda 88 "umarah z YI 
217 1 'k verilmek üzere müzayedeye konulmu,tur. Talip olanlar §eraiti anla-

M A _ 64 . numara ı ı a- h .. . . d 2 ı· ı k · 
Asr"ı Mobı·lya aJCı.a .. asında . . 1 d' y . mak üzere ergun, müzayedeye girmek ıçın e • ıra. temınat 

5 c. met veııkamı zayı ey e ım. enı- . kb ·ı d k d F 
1 f 23407 Ab • . .. k" . . h .. k .. akçeaı ma uzu ı e 27 - 5 - 934Pazar günü saat 14 e a ar a • 

• ~ • ula bilirsiniz. e!e on: · met F evıi 1 16526 ~ ıını alacagımdan es ıaının u mu . k ı v B S E .. . .. l'd' 1 
--- · tıh Kayma am ıgı ve . ~· ncumenıne muracaat etme ı ır er. 

~Eski LONDRA Yeni TüRK~ ~:~~~puu1nda8~mM~c_2_~_1_>~~~~~~~~~~~~~~~~~-
lokanta ve birahanesinin SAZ 1N1 Bu lı dükkanda Hurşit <2449) 

akşamdan itibıiren r Göz Hekimi 

P A N. o. R. A .. M A 
1

11 ~:~.ı~ü~~::~d}~~:~ 
d d ı k Yeni keıif (Biyosel) 

Bahçesın e ın ıyece sınız. 16949 Telefon ; 22565 b 1 k . 20 35 k t 
güzellik 

....., 1 ve eyaz ı verır. ve uruş ur. 

mınmııırnnını 1111111ıı~ınıtı~ıı~ ~mıı. mıını~~ırrn~m . ..111 ımm~ıııınıın ~ıoonı111m11111ımıı,mııııınıııımıııııııııınınıınm :o~ ı ııı ıı ııı ııı ·ııı ıı mı ıı@ıın '· lilllllilillllllilill. ın~ıı~ıı, n mmmıır 

lstaabal Ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Tlrk Anonim Şlrketlndenı 

Fabrikamızda çıkarılmağa ba§lanan yeni ıene mah•ulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her istiyene 
•atılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İ•tanbulda Sirkeci iıtasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~UUBl~B Kristal toz şekerin kilosu 36,1s ~on~ı~tn ~Op ~e~erin ~i osu 39,so Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon !ekeri bird~? alanlar~. vagon ba§ma b~.' lira_i?dirilir. 1sta.n~ul haricindeki yerlerden yap:la~ak, si.~arİ§.ler ~c~elini~ yüz~e yirmisi pe!in ve üst 1 
tarafı hamule ıenedi mukabilinde odenmek uzere derhal gonderılır.Depodan ıtıbaren bütün masraflar ve mes ulıyet mu.ttenye nıttır. Gonderılecek mal !ırket tara 
fu1~an müşteri hesabına si-gorta etti~ilir. Si~~rit b~d~linin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon siparit ederek bedeliuin tamamını 

1 ~ın ödeyenler vagon başına beş lıra tenzılattan ısbfade ederler. 

Adres: Iıtanbulda Babçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No.40-:0. Telgraf adres:: lstanbul, Şeker. Telefon No. 24470. F.T.2 

~•~oo~ınıı111111111•-•ı~•ı~~rııııını~~~ıı~~ıi1111nıMmıı•ıııın~ııınııımooıııınımıMı~•ıı11~~110011111111~~1mımınııı~ıı~~ıı~fııın ını~ıı~~ıımııım~ım~ımııınıııooıı!ooııı ıııın~ıııınıııınııınııııııını~~ınıınrııırn~ıı~ıııooı~ıııımıınm~ı~ı11111111i mı111111~ 



M. Sa/emle arkadaşı 
hakkındaki tahkikat 

bitti .. 

iki milletin kaynaş
ması emrivakidir 

-.Bao tarafı ı lncl aaytıuıa-

Teklif nhipleri esbabı mucibe
lerinde, Türk ve Yunan milletleri
nin tarihin çok eski devirlerinden 
beri tanınmış ve uzun müddetler 
tarihi mukadderatını biribirine 
bağlamı§ karşılıklı olarak biribiri
ni takdir ve aralarında medeniyet 
ve terakkinin yükselmesine hiz
met eden bir tesanüt tesis etmiş ol
duklarını kaydettikten sonra de
mektedirler ki: 

"Bir müddet yanlış anlayışlar 
iki millet arasınd 3ki hakiki dost
luk ve tesanüde müstenit bağları 

gölgelendiriyor gibi görünmüş ise 
de Türkiyemizde açılan mesut 
Gazi ve cümhuriyet devri ve hükU

met adamlarımızın nafiz görütleri 
ve Yunan ricalinin realist basiret
leri sayesinde iki millet arasındaki 
eski dostluk daha kuvvetle aydın· 

lığa çıkmıttır. Bugün Türl<.iye ve 
Yunan milletlerine mensup her 

fert iki milletin siyasi, iktısadi 
münasebetlerinin biribirine k3tılıp 
kaynatması lüzumunda sarsılmaz 
bir inan tatımaktadır. iki mem· 
leket ricali de bu kayn3şma yolun· 
da hiç bir pürüı bırakmamak üze
re çalıtmakta ve yürümektedir.,, 

Bordur mebusu Mustafa Şeref 
Beyle Isparta mebusu Mükerrem 

Kaplan, farelerin Üzerine hücuma hazırlanmış bir iri 
kedi vaziyetindeydi.. ölümümüze ramak kalmıştı •• Hele 
ben, öyle perişandım ki •• Tüfeğim yanımdaydı •• Fakat, 
kullanmam ne mümkün? •• 

Bey eıb:ıbı mucibelerinde Türkiye Yazm dördüncü sayfadaki hikayedir. Resimli 
Büyük Millet Meclisi azasının Yu- .fiikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadıizdir. 
nani•ta.n dahilindeki ,imendif er- Haber gazetesinde her gün böyle bir resimli hikaye 
Jerde meccanen seyahat edebile- Yardır. 

cekleri hakkında alınan karardaki 111111 ... aswww==::::--.. -----=----:==----=--... mmr=-::=:===•u:mmıu==•••=•==-=========ı====== 
inceliği kaydederek kendilerinin Sosyalistlerin tahliyesi 
haiz olduğu salahiyeti B. Millet Viyana, 24 (A. A.) - Şubat 
Meclisi azasına da vermek sure· hadiselerinden beri mevkuf bulu
tiyle Yunan p:ırlamentosu tarafın- n:ın soyalist liderlerinden bazıları 
dan gösterilmit olan tekaddüme yaşlarının ilerlemiş olması ve ah -
gıpta ettiklerini kaydetmişlerdir. vali sıhhiyyelerinin de ademi mü-

Bütçe encümeni de mazbatasın- saadesine binaen kendilerinden 
da ayni mütaleabra iştirak eyle· kaç.mıyacaklarına dair söz alın:ı· 
mittir. rak serbest bırakılmışlardır. Di -

Kanumın müzakeresi münase· ğer bazı sosyalist liderleri de ge
betiyle ıöz alan Sırrı Bey (Koca· ne yaşlarının ilerlemit bulunma -
eli) teklifteki isabeti kaydederek sına bin:ıen siyasi mevkuflar kam
teklifi yap:ın mebusların esbabı pından çıkarılarak kendi evlerine 
mucibelerinde Türk _ Yunan iade olunmuşlardır. Bunlardan da 

mümtaz vaziyeti hakkında serdet- kaçmıyacaklarına dair söz alın .. 
mit oldukları mütalealara iştirak mıştır. Bunların arasında eski mil
ettiğini söylemiş ve demiştir ki: li meclis reisi M. Renner de var· 

"Bu dostluğun aldığı şekil t:ı- dır. 
rihi de faşırtacak derecede yük- .......................................................... . 

ıraaa 

de karısını boğmıya 
kalkıştı ve yakalandı 

lngilizce ders 
-Vıt tarafı :1 inci aayfacla-

Dirty, (2) young, (3) big, (4) old, 
(5) clean, (6) more, (7) open, 
(8) queıtion, (9) ımall, ( 10) ıhut, 

(11) less, (12) anıwer. 

4 - Şu Örneğe dikkat edini.ırı 
He is walking = (o yürüyor). 
Ve §U fiilleri kullanarak buna ben• 

zer cümle!er yapınız: 
(1) ıit (2) lie, (3 ) one, (4 ) ıo, 

(5) livc, (6) waıh. 

NOT: 
( 1) - Okuyuculanmızdan Fuıt, 

Naim, Cevdet ve Şükrü Bey ve Efen
dilere gösterdikleri teveccüh ve alaka -
dan dolayı teıekkür ederim. 

(2) - N. D. Hanıma: Gönderdiği· 
niz vazife tashih edilerek adresinize 
iade edilmiştir. Deıleri dikkRtle takip 
ettiğiniz hemen hiç yanhıınız çıkma -
maıınaan görülüyor. Vazifelerinizi 
kendiniz tashih edebilirsiniz. 

= 
il .. ı. ·====-rm--...... m:::::::: !! 
~ i.I :: Dit Tabibi ı 
•• =· 
il Halit Galip il 
Ü lstanbul ve Münib üniversite- ii 
H }erinden diplomah fi 
fi repebaşı . Necip ap 3 Bırinci kat No. 2U 
ji [Majestik lokantası üstün de] H 
H HergUn 10 • 20 ye kadar H .. ı· 
ı·:········································-········ .. ···· .: .......................................... ·-·-········· .. 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilltlarına kartı 

pek: tesirli ve taze aşıdır. Oivanyolu 
- Sultan Mahmut türbesi No. 189 

16272 

İncesaz ve caz 
Gazetemizin haziran ayının 

ilk haftasında bir cuma gijnii 
tertip edeceği büyük deniz ge • 
zintisi için (7) kiıilik bir caz ve 
incesaza lüzum vardır. Talip o· 
lanlar, bu ayın 25 nci günü ak§&. 
mma kadar, idaremize müraca -
at etmelidirler. 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancasr Havuzlu 
Mühre sokak No . . (5) 

İçind~ oturanlara müracaat 

sek bir kıymet ve ehemmiyettedir. 
Son zamana kadar iki millet ara
sında yalnız cid::ıJ ve husumet kay
deden tarih artık yalnız hulus, 
muhabbet ve dostluk kaydetmeğe 
mecbur kalmı,tır. Herkes ve ta· 
rih bilmelidir ki iki milletin kay· 
nafımlsı bugün bir emri vakidir. 
Onun içindir ki bu k:ınunla iki 
memleket mümessillerinin kendi 
memleketlerinde imişler gibi seya. 
halleri hususunda yapılan teklif 

BABEB'ln Gözlere ilahi cazibe verır, kadınların büyük bir ihtiyacıdır 
------~--------------~~-----------------~ HABER 

bir icabı ifadan ibarettir.,, 

Büyük deniz: 
Gezintisi f 

Kuponlarımızm, daimi ku - i 
ponlarla tepdiline ve davetiye - : 
lerin tevziine d:!~ öğleden itiba
ren başlandı. 

Bundan evvel ilan edildiği 
veçhile okuyucularımızın her 
gün öğleden sonra --cumaları 

Hatip söz'erini bitirirken "Türk müstesna- müracaat etmeleri 
- Yunan dostluğu medeniyet ve lazımdır. 
sulhuselah yolunda atılmış bir Davetiyelerin tevzii 30 mayıs 
mevzudur ve semeresinden yalnız tarihinde nihayet bulacaktır. 
Türk ve Yunan milletleri değil bü· Davetlilerin yanlarında getire -
tün medeniyet dünyası istifade e· • bilecekleri davetlilere mahsus 
decektir. Bu mütekabil samimi biletlerin satışı 5 haziran tari -
yeti insanlık namına selamlamak hinde bitecektir. 
· d d · t" Pek mahdut miktarda hazır· ıcap e er.,, emıı ır. 

Meclis yarın uat 14 te _topla· 
nacaktır. 

• 

lanan lüks mevkiler için şimdi · 
den müracaatta bulunulmalıdır. ____ ...,.. ... __ Cildinizi ~alnız Necip 

zulmaz • 
Bey aabunlarile yıkayınız cildiniz bo -

Akşam Postası 

ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi J darehanesi: 

TelJraf Adresi: lSTANBUL BABEB 
Telefon Yazı: 28872 idare: U3'70 

r 
ABO"E ŞERAiTi 

ı s 8 ıı aylık 

Türkiye: 90 260 '80 870 Krı. 
l!:r..ııebl: 180 875 700 1200 

ıLA" TARiFESi 
flcareı UAnlarmm aatın 12,60 
neamı U&nlar 10 kuruıtur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Baaıldıfı yer: (\'AKIT) Matbaa81 
elml ................... . 

=-.-..--------------------1""'1 
HABER gazetesi 

El yazısı tahlil kuponu 
isim • • • 


