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satılabilecek 

Bugün, Haber, okuyuculariyle R h e k e •• •• •• t t ı 

~:::~:.~.::::.:~~!~~:: ı tım şır etı sozunu u mıya Litvinol 
~n bobin ba§tn.l vasati dokuz lira- b d · ı k 
din verginin devam ettiği müddet- mec ur e 1 ece 
Çc liaberin fiatini dört kuruşa çı - • 
~k zaruretiyle kar§Jla§ıyo -

Sovyet hariciye komiseri 
pek mühim bir teklifte 

bulundu f\ıı, Gazeteler bu vergi karşı
"nda, sayı§falarım azaltma -
ltıa.k ve fiatlerini çoğaltmamak i
Çin hUkCımct nezdinde teşebbüste 
bulundular. Fakat, devlet bütçesi 
~reti karşııında buna imkan bu
hınamadı. 

liaberin şimdiye kadar üç kuru
~ çıkmış olması, esasen çok kim -
lenin akıl erdiremediği bir fedakar
lt1ıttı. Zira, kariin verdiği üç kuru -

/Vlıfıa it ekili Ali B. meclisteki 
hitabesinde "Şirket kapitülô.sqonlar 

bakaqasındandır,, diqor 
/ tun bir kuruşu, müvezzie, beş pa -

taıı bayie gittikten sonra, matbaa- • 
Ya, beher nüsha başına 7 5 pa
ra kalıyordu ... Demek ki, biz, Ha -
beri, elzin zannettiğiniz gibi, üç ku
ruta dettı, bir kuruş otuz beş 
~ar~~ ~tft1aktaydık... Şimdi, ka -
grt uzenne illve edilen yeni vergi 
ile, elinize aldıfınız bu sekiz sayı -
fa.tık nüshanın bomboş kağıdı, kaç • 
Paraya geliyor, biliyor musunuz? .. 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. M.r 
bugün öğleden evvel ve sonra reis 
Kazım Paza Hz. nin reisliğinde iki 
celse aktetmittir. 

Birinci celsede, Ankara mebur 
hığuna seçilen Rasim Beyin int · 
hap mazbatau tasdik ve mumailc 
hin tahlifi icra edildikten ıom 
maliye ve adliye vekaletleri teı~ 
lJ ı ve kadrolarında yapılacak tt 
dilata ait kanun liyihalarını 193 

Allah neder? 

ikinci celsede: 1934 senesi mü
vazenei umumiye kanun liyihaıı· 
nı kabul etmi§tİr. 

1934 senesi bütçesi 184.081.000 
lira, varid~t 184.075.630 lira mas· 
raf olarak kabul edilmittir. 

Meclis yarın ıaat 14 te toplana· 
caktır. 

Ankara, 31 (Huıuıi) - Dün 
8. M. M de maliye vekile:t teıki
lit ve kadrosunda tadilat yapılma 
ıı hakkındaki liyiha -,üzakere e • 
dilirken maliye vekili Fuat bey 

verdiği izahatta teftit heyeti kad • M. Litvinof 

Tam bir kuru! •ekiz paraya!. .. 
Geriye yirmi yedi para kalmak ~ 

tadır. İlandan \0aridatnnız da nüs
ha batına dokuz para sayılırsa 
bu yekUn otuz altı paraya yük
ltliyor. BütUn muharrirlerin, mü
rettiplerin, fotoğraf muhabirleri -
ilin. idare memurlarının, hademe -
llİft ınaaılan bunun içinden veril -
~ bafka, kira, telefon, elek -

~~=- :ı:·~~~ıa:ı: bas~:~ 

roıunda yukardakilerin çok apiı Cenevre, 30 (A.A.) _ M. Lit• 
Bu propaganda kitabını "afıa Veklll Ali Bey dakilerin az olması dolayıııyle yu- vinof ıilihıızlanma konferammın 
Çıkaranlar hakkında tah- ıene•i müvazenei umumiye kanun kardan alımp qağıya ilave edil· umumi komiıyonunda, hali huır

liiyihAıının tehir edilen masraf fa· diğini aöylemiı ve ayrıca bir kolor dairi ihtilafların telifi imkinaızbiı 
kik.ata girişildi ıd)ariyle liyihannı birinci madde- du ve bir iki fırka muhaıebecili • noktasından hareket ederek ıilah-

IİID, kffte •e Mire gibi bir gazete 
İçlıı lilzumlu olan sarfiyat, gene bu 
otu. altı pıra ile verilchilir mi? 
"lerilemiyeceğini, anlamakta güç -

Miıyonerler tarafından Sel& sini müaakere ve ltabul ehllittir. iine lüzum sörüldüiünü ili.-e et· sızlanma meselesine 1"r eureti hal 
met matbaaıında baltırılan (Al- ==--========-====-======-== mittir. bulmak mümkün olmadıimı .ay • 
lah nedir) isimli kitabın Köprü ü- A b 9 Vekil bey bundan batka Anka -

Ca a ledikten sonra, evelce tam ve umu· zerinde dağıtıldığını iki gün evvel • • ra, lzmir, Adana ve Buraada da ye 
mi bir ıilihıızlanma teklif etmit o-

1iik çekmiyeceksiniz. 
1ıte, bu zaruret karıısında, Ha

beri, önümüzdeki Cumartesi gü -
nUnden itibaren dört kurup çıka -
tacağız. Fakat, muhterem karileri -
~z, sizlerden alacağımız bu bir 
~ruı fazla ile, kendi mutavazi ya -
'-Yıtımızı teminden sonra, arta ka-
1-nını gene hizmetinizde kullanaca-

yazmıttık. ( Devamı 2 inci sayfada) (Devamı 5 inci aayıfada) 
1 atan bul C ümhuri yet müddei u- Bu/gar/ar la y ug os lavlar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!I!!! 

mumiliği bu husustaki netriyatı- B lk l dı b. Sla •t Bolşevik karikatürü 
mızı ehemmiyetle nazarı dikkate a an ar a ır v ı 

hz. 
Teıebbüslerimizden bir ikisini 

•ıralıyalım : 
liaber. arkada§lan arasına, ta -

l\tnınış imzalı muharrirler katarak, 
~da iki üç gün, manen daha 

~r halde, on iki sayıfalı ya · 

~ilaveli çıkacaktu. 
Daimi karilerimize, biriktirdik· 

1crj kuponlar karşılığında, bir ta -
~ menfaatler temin eder.eği7.. 
tltınlar arasında şimdilik yalnız iki n., .... 
ıı.ıııu sayalım: 

~a'-iliye, cerrahi, göz, cilt, nisa-

almıt ve hemen tahkikata geçmiı- tihadı kuracaklarmış 
tir. Selamet matbaasının bastığı Atina, 31 (Huıuai) _Burada 
kitaptan iki nüıhaımı müddei u- Bulgaristan meıel;i çok yakından 
mumiliğe vermesi icap ederken takip edilmektedir. 
v~rm~diği anlatılmıt ve kitap~n Sofyadan alınan haberlere ıö· 
bı~ ~aha dün matbaadan tedarık • re yeni idareyi ele alan Zvenô gru 

• ~dılmııtir, Kitabı basan matbaa pu evvelki gün yapbğı bir tebliğ
ıle ~astıranlar hakkında kanuni de, fırkaıım feıhettiğini bildirmit· 
takıbat Yapılacaktır. latanbul Cüm tir. Fırkalarınm gazetesi de artık 
huriyet müddei umumiliğinin net· .,.

1
L--cakt . h :r n.uu7a ır. 

rıyalımız üzerine gösterdiği as- Bundan, yeni hükumetin fırka 
aaıiyet ve alakayı büyük bir mem· ihtiraslarından ayrı müttehit ve 
nuniyet ve teıekkürle kartılarız. kuvvetli bir idare kurmak istedik-• 

imtihan! 
Gençler iki haftalık he
yecan devresine bugün 

girdiler 

leri anlatılıyor. 
Diğer taraftan anlatıldığına gö 

re hükumeti ele alan Zvenô gru • 
punun Yugoslavya hükUmet adam 
lariyle çok ııkı müna•ebetleri var• 
dır. 

~ocuk, bevliye, asabiye, dit mü

~•111 tanınmıt doktorlarla mu

~mak suretiyle ve ailelerini, 

~muayene ve tedavi ettir· Liıe ve orta mekteplerde bu 
~ çalrf8caiız. Bunu kısmen hal- sabahtan itibaren bakalorya imli· 

Bu hususta nimreımi Venize • 
liıt olan Patriı gazetesi huliaatan 
fu tayanı dikkat makaleyi nefret • 

~,~--.,,.------- hanlarına batlanmıştır. ~, bir haldeyiz. 
~ '1yni kolaylığı batka sahalarda Tahriri imtihanlar için ıaat on~-------------, 
tıı arıyoruz: temin edeceğimizi o- ikiye kadar müsaade edilmittir. BABEB '111 
ıı· l'lıculanmıza timdiden memnu imtihana giren talebenin miktarı 
l)ttle haber verebiliriz. • ikinci devrede iki bini, birinci 

~iıı ~~ ~zhahkattan sonra, karilcri~i. devrede ise üç bin be9yüzü müte- Büyük deniz gezintisi 
~ ızı a lı bulacaklarına emınız. cavizdir. Hariçten bakaloryay 
~ len, bet kuruıa çıkan gazeteler, girenlerin miktarı bine yakındır. Daha davetiyelerini almıyan 
r'1a>'eni vaziyet kar§ısında, fiatleri- imtihanlar Haziranın on altı kuyucularımız, busün alqama ka 
111 rı ve faal kuvvetleri üzerinde dar muhakkak surette 

'

}'UJrseltmezlerae, bizzarure, sayı- cı gününe kadar devam edecek I d I 
etme i ir er. tııl.._ ruf yapmak suretile bizi takip tir. Haziran devresinde muvaff 

~L ld Davetiye tevziinin buaün th... "'terdir. Haber, bu gazeteler olamıyanlar Eyli e girecekler 
-QJ h günüdür. ~ •reket ederek hacmini küçült· dir. Şehrimizde latanbul, Beyoilu~ 
ta .. ~ ve muharrirlerini azaltmak - Kadıköy olarak ayrılan üç imtiba Bilet ücreti 80 kuruıtur. Sa 
~ llladdeten ve manen kuvvet: d f f · ıt buoi;nd · .. ~L-·en ----L H · -..ıtcf mıntakaaın a mü ettitlik vazi eıı ... en JUUtN ~ azı 
~ bir teıebbüste butunmağı l Be L- B anın 5 inci gününe kadar dn 

• lt hlh etmittir. Buna rağmen, gene, ı ni görecek o an dri, Be,~et, 
\...~r, diğer gazetelerden bir ku- sim Beyler imtihan yapılan bütün._İıl~ilıec•e.;k~t~irıııi._llİrlı __ _. ____ _ 
~tuz olacaktır. İ mektepleri teftit edeceklerdir • 

...... ________________ __ 

mittir: 
(Devamı 2 inci sayıfamızdadır) 

Lezzetine doyum olmaz bir yemek 
, 
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Arabiatanda İbnissuut ve İmam Yahya muharebe ededursun, Ameri
kada da, Bolivya ve Paragvay boğuımaktadır. Cemiyeti Akvam. bu mu
harabeyi tetkik ettirmek için bir heyet göndermit. heyet te fÖyle rapor ver
mi§tir :, 

"Bolivya ile Paragvay arasındaki harP., ancak, diğer devletlerin bu
rasını ailih ve cephane ile takviye etmesi üzerine devam edebilmektedir •• 

Bu hadise üzerine, Bolıevik gazetesi, yukandaki karikatürü neıret
miıtir. Ocağın Uzerinde, "Bolivya - Paraıvay muharebesi,, , gazocajm. 
da da "ıilih ticareti,, diye yazılıdır. 
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Ya yola gelmeli ya gitmeli 
(Baş taraiı 1 nci sayıfada) 

"Türkiye Sovyet Rusya dostluğu git 
gide büyüyen bir dostluktur.,, 

ni maliye tetkilatı yapılacağım 

lan müzakere edilirken İzmir meb 
ıöylemittir. 

lesine gelince bu meıele bir f aci· 
adan ibarettir. 

R ıhhm tirketi deruhte ettiği iti 
yapmıyarak kendiıine ait olan sneıı 
f aatleri elde etmek için çahtmıttıf• 
Kapitülasyonlar devrinden iıtifa • 
de ederek hakıız faaliyetini idanı• 
ettiren bu •irketin vaziyetini Cünı• 
huriyet hükumeti yeniden tetkik et 
mektedir. Şirket .ancak vazifesini 
yaparsa mevkiini belki bir müddet 
de.ha muhe.faz& edebilir. Şirketi Y' 
niden müzakereye davet ettik. 'V• 
bu müzakereye taraf ım1zdan Sa• 
raçoğlu Şükrü Beyi memur ettik. 

sanayi mecmuasının fevkalade nushasında Moskova ağır 
yazdığı sözlerde ~Gazi Hazretleri böyle diyor 

ri ve parlak bir zaferi olacaktır.,, 

Adliye vekaleti teşkilatı kadro· 
uıu Hüınü beyin sualine vekil Sa
racoğlu Şükrü bey cevap verdi. 
Ve temyiz mahkemesinde itlerin 
çokluğu dolayısıyle ihdas edilen 
raportörlüklerin zaruret neticesin 
de daha bir müddet devam ede • 
ceğini söyledi. 

Moşkova, 31 (A. A.) - Ağır 

sanayiin organı olan Zaindustrali
sation mecmuası, resimli hususi 
bir nüsha neıretmiştir. Bu nüsha, 
Türk · Sovyet dostluğuna tahsis 
edilmittir. Bu nüshada Sovyet he
yetinin Türkiye seyahatine, Türk 
hayatına, Türkiyedeki imar faali
yetlerine, Türkiye cümhuriyetinin 
onuncu yıl dönümünün tes'idi me -
rasimine ait fotoğrafilerle, Türk 
devlet adamlarının resimleri, Türk 
tayyarecilerinin Rusyadaki uçuş
larına ait manzaralar ve ıaire var

İsmet paşa, sözlerini Sovyetle
rin yirminci, otuzuncu ilah yıl dö
nümleri için yeni muvaffakıyetler 
ve saadet temennileriyle bitirmek
tedir. 

M. Molotof diyor ki: 
Gazetenin Türkiye cümhuriye • 

tine mahsus olmak üzere hususi 
bir nüsha neşretmesi teşebbüsünü 
hararetle selamlarım. Sovyet Rus· 
ya, Türk milletinin ecnebi emper -
yaHzminin zincirlerinden kurtul • 
mak için yapmıı olduğu inkılap 
mücadelesine faal bir surette mü-

kültür ve iktısadiyat sahasındaki 
hamlelerinde ona müzaheret et • 
mek arzusunu izhar eylemittir. 
Sovyet efkan umumiyesinin pek 
büyük bir kısmı, daima dost Tür. 
kiyenin hayatına karşı büyük bir 
alaka göstermittir. Bu son seneler 
zarfında iki memleket arasındaki 
dostane mukareneti, harsi rabıt.a
larm mühim surette inkitaf ı ve i
lim ve teknik sahalarındaki tec -
rübelerin teatisi takip etmiıtir.,, 

İkinci celsede maarif vekaleti 
itleri konutulmut ve meccani ta • 
}ebelerin Galatasarayda da okut
turulma11, Pertevniyal gibi isim · 
lerin türkçeleştirilmesi meseleleri 
müzakere ve münakaşa edilmiş • 
tir. 

T ahsisatsızlık yüzünden önü -
mü:tdeki seneye kalan borçların 

sureti tesviyesi meselesi konutul • 
duktan sonra Kütahya meb'usu 
Hacı Mehmet bey, buğdayı koru -
ma kanunu ile temin edilecek va
ridatın masraf faslında gösterilme 
sini istedi. Maliye vek_ili kanunen 
bunun varidat faslında gösteril • 
mesi lüzumundan bahsetti. Neti -
cede liacı Mehmet beyin teklifi 
reddedildi. 

Su i§i de çok ihmal edilmit bit 
ittir, Bu huıuıt.a iyi elemanlarınııs 
yoktur. Bu sene iyi su mühenditİ 
yetittirmek için yüksek mühendit 
mektebinde bir §ube ayrdmuıııJ 
temin ettik. Bunun için mümkiiıt 

olursa bir de ecnebi mütahau11 ıe· 
tirteceğiz. 

dır. 

Mecmua, ayni zamanda Türk zaheret etmiş ve yeni Türkiyenin 
ve Sovyet devlet adamlarının iki ............. .,.._.. "" _.. ..._ .. . 

memle~etin münasebetleri hak_ Pansiyoner talebe
kındakı beyanatlarını neıretmek-

tedir. Bilhassa Gazi Hazretleriyle den alınacak Ücret 
İsmet ve Kazım pafa hazretlerinin 
ve Tevfik Rüştü bey, Hikmet bey, Ankara, 31 (Hususi) - Pansi· 
Ragıp bey, meb'us Falih Rıfkı bey yoner talebeden fimabaat alına· 
M. Kalenin, M. Molotof, M. Voro· cak ücretler, müvazenei umumiye 
şilof, M. Yenoukides, M. Boubnov kanununa konan bir maddeye gö
M. Suriç, M. Krijanorski, M. Bou- re şöyle tesbit edilmiıtir: 
denny, M. Karahan, mecmuanın Bu talebenin vereceği paralar 
başmuharriri M. Tal, akademi aza şunlardır: Adana, 175, Ankara, 
sından M. Samoilovich ve M. Mar· 275, Afyon, 130 Balıkesir, 180, 
rm beyanatları ile profesör You • Bursa, 170, Diyarb'!kir, 160, Edir
kovskinin ve diğer bir takını zeva ne, 150, Erenköy kız lisesi 225, 
tın makaleleri vardır. lisenin ilk kısmı, 200, İstanbul 

Gazi Hazretler.i diyorlar ki: mektepleri, 225 Erzurum 165, Ga-

'• "Birçok tecrübe devreleri ge- latasaray 300,lisenin ilk kısmı 275 
çirmiş olan yeni Türkiye • Sovyet lzmir,200 Kastamonu 140, Kayseri 
Rusya dostluğu, gitgide büyümek 150, Konya, 140, Sıvas, 120, Trab
te olan bir dostluktur. Ve diğer hiç zon 150, Çanakkale, 150, Kütahya 
bir devlet aleyhine müteveccih de 100, Manisa, 130, Yozgat, 140, 
ği ldir. Bu dostluk her iki memle- Antalya, 120, Gaziantep, 130 Çan· 
kete çok büyük bir emniyet temin kırı 120, Denizli 120, Erzincan 
eylemekte ve milletler arasındaki 110, lsparta 100, İzmit, 100, Kars 
münasebatta sadakatin bir nümu • 150, Kırklareli 140, Niğde 120, 

Türkiyedeki ikametine ait in • 
tibalardan bahseden M. Voroti • 
lof diyor ki: "Karİılatmış olduğu· 
muz hakikat, ümitlerimizin f ev -
kinde çıktı. Betbaht mazisi ile a • 
lakasını tamamiyle kesmit ve bu 
mazinin kendi yolu üzerindeki iz· 
lerini merhametsizce ortadan kal· 
dırmıt olan çok kabiliyetli ve iktı· 
sadi, siyasi ve harsi satvetini tak· 
viyeye ceuurane çalııan bir mil -
let gördük. ,, 

M. Voroıilof, yeni aui mektep· 
lerden, sergil~rden, teçhizatı mü· 
kemmel yeni Türk fabrikaların • 
dan bahsetmit ve büyük bir harp 
kabiliyeti göstermiş olduğu zafer
den sonra timdi kendiıinden emin 
olduğu halde çalışan, büyüyen ve 
cümhuriyetçi Türkiyenin istikli -
linin meınedi olan yeni bir Türk 
ordusu gönnüt olduğunu söylemiş 
tir ve demiştir ki: 

"Ben Türk • Sovyet dostluğu
nun birçok memleketlerin beynel
milel münasebetleri için bir misal 
tetkil etmek suretiyle büyümekte 
ve kuvvetlenll).ekte devam edeceği 
ne ve sulhün takviyesine hadim o· 
lacağına kat'iyyen kaniim.,, 

nesintteşkil etmektedir.,, Erde 135, Rize 125 Sinop, 100 
l Ş k

A K h' 05 T k' d v _ ........ nnıı .. __ ... , ... __ _ 

M. Ka enin diyor ki: ar ı ara 11ar, 1 , e ır ag, 
·. SİYASET (Türkiye hükumeti, müteaddit 150, Tokat, 120, Zonguldak, 150, 

defalar vaki beyanatında Sovyet Samsun 175, Çorum, 130, Artvin, 
dostluğunun, Türk harici siyaseti. 100, Giresun 225, Eskişehir 180, 
nin esash bir prensipini teşkil et- Hopa 120, Ünye 180, Adapazarı 
metke olduğunu ehemmiyetle kay - 120 liradır. 

detmi,tir. Vekaletlere me-
Ben de şunu söyliyeyim ki, bi-

zim için de Türkiye ile olan dost- mUf alınmıyacak 
luğumuz, harici siyasetimizde pek 
mühim bir amildir. Ve umumi 
sulbü temin için yapmakta oldu . 
ğumuz mücadelenin mütemmim 
bir cüz'ü olan bünyevi bir unsur
dur.,, 

ismet paşa, cü.mhuriyetin onun 
cu yıl dönümü mil:ıasebetiyle icra 
edilen merasimde bulunmak üzere 
Türkiyeye gelmi§ olan Sovyet he
yetinin Türkiyedeki ikametinden 
bahsetmekte ve şöyle C:emektedir: 

"Sovyetlerden İ§İtmiş olduğum 
en dostane sözlerden biri de bizi 
memlekette bir sanayi kurmağa 
tetvik ve bu hususta bizi teşci için 
söylemi§ oldukları sözler olmu§ • 
tur. Fikrimizce ı.aemleketimizin in 
ki§afa mazhar olmasının en esas· 
lı çaresi, sanayidir. Bu sanayii ko· 
rumak için Sa,..yet Rusyanın t(jşri· 
ki mesaisinden azimkarane istifa
deye başladık. B~ teşebbüsümü • 
zün tam bir muvaffakıy~ie neti
celenmesi için Hh:ım gelen her 
türlü ıerait mevcuttur. Yeni pa • 
muk sanayii fabrikalarımız, Sov • 
Yet sanayiinin muhteşem b:r ese • 

Ankara, 31 (Hususi) - Dün 
kabul edilmiş olan bütçe ile 934 
senesi zarf:nda divanı muhasebat
ta, 20, Baıvekalette, 5, Şurayı Dev 
lette 5, istatistik umum müdürlü
ğünde 3, diyanet işlerinde 19, ta· 
pu müdüriyeti umumiyesinde 308, 
Hariciye Vekaletinde 106, Sıhhiye 
Vekaletinde 41, Adliye Vekaletin
de 109, Maarif Vekaletinde 391 

I • t 

Nafia Vekaletinde 64, Ziraat Ve-
kaletinde 169, adet muhtelif de· 
recedeki memuriyetlere kimsenin 
tayin edilmemesi tahtı karara alın 
mıştır. 

Ankara treni 
Dün öğleye doğru Ankarada 

sağnak halinde bir yağmur yağ

mıştır. Kırk dakika süren y!'.ğmur 
çok ıiddetli yağmıt ve bir çok bi
naların alt katlanm su basmıttır. 
Telgraf tellerile bir çok telefon 
telleri kopmu§tur. Bu yüzden dün 
akıam üstü Ankaradan kalkması 
icap eden ekspres gece yirmi dört· 
te kalkmı~tır, ve bugün saat dörde 
doğru Hayaarpa!3ya gelecekrir. 

•' •• 1 • ·- • • • 

Şarki Türkistanda son 
vaziyet 

Şarkt Türkistan, eskiden Çinin bir 
müstemlekesiydi. Ayrılıp istiklilini i
lan edince, Nankinde bulunan Çin mil
li hükCimeti, Şarki Türkistanı kıyam 
erbabından istirdat için, bir ordu ha -
zırla maktaydı. 

Son gelen haberlere göre, bu Çin or
dusu, harekata geçmezden evvel dağı
tılmıştır. Askerlerden kimi köylerine, 
kimi de, komünistlerle mücadele etmek 
için Reisicümhur Mareşal Çan Kay 
Şkin maiyetine gelmi§tir. 

Sebep olarak şu gösteriliyor· Şarki 
Türkistana sevkedilecek ordunun ku • 
mandam olan Ceneral "Huan" ı, Rei • 
sicümhur istirkap etmi~. elindeki ordu· 
yu Türkistan aleyh ine kullanacak yer
de bununla Nankini Almasından kork
muştur. Harekata mani olan diğer se
bep, ordu Türkistan muharebeleriyle 
meşğulken, komünistlerin, içerden, bir 
iğti§a§ çıkarmağa fırsat bulacakları · 

dır. 
Böylelikle, Şarki Türkistan, Çiıı 

tehlikesinden kurtulmuştur. Lakin ora
daki Türkler, hUa. dahili komünistle -
rin taarruzlarmdan yakayt sıyırama • 

dt. 
Altay, Tiyanşan ve İli havalisincle

ki hükiımet, Tungan denen Çinli Müs
lümanlara mukavemet ctmig, fakat Ta· 
rin nehrinin cenup havzasındaki Uy· 
ğurlar, bu Tunganlara, Kfi.§gardan son· 
ra Yarkendi'de kaptırmışlardır. 

Şimdiki halde, Türkistanda, ismi 
geçen bu Uç teşekkül çarpışmaktadır. 
Galebenin Türklerde oırnasını temenni 

ediyoruz. 

Ankara, 31 (Hususi) - B. M· 
Meclisi bugün saat on dörtte açt• 
larak mülhak bütçeleri müzaker• 
edecektir. 

Bundan sonra nafıa vekaleti 
bütçesi müzakere edilirken nafıa 
vekili Ali bey yolla.r; İstanbul rıh· 
tım tirketi ve su itleri hakkında • 
ki suallere fU cevapları vermiş • 
tir: 

- Memleketimizde ıimendif er 
siyasetiyle yüz milyonlarca lira 
harcanırken yolları ihmal etmek 
doğru olmaz. Bunun için şimendi
ferleri yaparken yolları da yap • 
mak mecburiyetindeyiz. Şimdi şi • 
mendifer siyasetimizi takip edi • 
yoruz. Elimizde in§& edıtmekte o • 
lan mühim hatlar vardır. 

Şimdiki halde maalesef toıe • 
ler ve yollar yapmak için gayet 
az paramız var. Bu parayla değil 
yeni yollar yapmak, eskilerini ta
mir etmek bile güç olacaktır. 

Şunu da ili.ve edeyim ki mem -
leketin müdafaası noktai nazarın
dan garpta ve cenupta diğer bir 
takım yeni yollar yapmak mecbu· 
riyetindcyiz. 

İstanbul rıhtım şirketi mese • 
............................................. 

Acaba? 

* * * Ankara, 30 (A.A.) - Büyük 
Millet meclisince müzakeresi 
intaç ve kabul edilen masraf 
bütçesi tu suretle tak sim edil • 
mİ§tir: 

Büyük Millet Meclisi : 
2.459.682, Riyaseti Cümhur 
386.792, Divanı Muhasebat: 
565.500, Batveki.let: 1.153.321, 
Şurayı Devlet 218.193, İstatistik 
umum müdür. : 180.504, Diya • 
net itleri: 611.986, Maliye Ve • 
kaleli: 12.245.839, Düyunu ı1· 

mumiye: 44.836.736, Tapu f• 

Kadastro: 1.094.112, Gümriik 
ve inhisarlar V. 4.962.455, pa• 
h;l;yo V elr& ••• • "l . ::t 1 -r ...:>01 r., .... -

buat müdürlüğü: 95.944, Enıni• 
yet it'eri U. M.: 4.107.499, 
Jandarma U. Ku.: 8.679.379, 
Hariciye Vekaleti: 3.085.140, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
V eki.leli: 4. 7 42.884, Adliye 
Vekaleti: 8.663.478, Maarif 
Vekaleti: 8.710.995, Nafıa Ve· 
kaleti: 12.402.807, lktısat Ve· 
kaleti 2.415.250, Ziraat Yeki " 
leti: 4.987.611, Milli Müdafaa: 
40.964.881 Kara, 4.583.774 I-1•" 
va, 3.808.818 Deniz, Askeri fab• 
rikalar: 3.290.643, Harita dai • 
resi: 603.505, Umum yeı...un: 
184.075.634. 

-Bae tarafı ı inci sayfada- ============~~ 
"Yugoslavya taraftarı olan si· • 

yasi ve askeri Zveno grupu İ! ba-
ıına ıeçer geçmez derhal f aaliye
te başladı. 

Bu cemiyetin gayeleri şu iki 
nokta ile hulasa edi!ebilir: 

Bulgaristan ile Yugoslavyadan 
mürekkep ve Adriyatik denizin -
d'en Karadenize kadar uzanan 
müttehit cenubi bir Slav devleti 
vücuda. getirmek, ve Yugoslavya 
Selanik de dahil olmak üzere ıarki 
Makedonyayı alacak bir blok 
yapmak. 

Yeni Bulgar hükumetinin bu 
siyaseti, Bulgaristanı İtalyanın nü 
fuz ve tesirinden uzaklaştıracak 

mahiyettedir. Halbuki İtalya ıim • 
diye kadar Bulgar komitecilerine 
yardım ediyordu, Ayni zamanda 
komitelerin mümessili olan Roma 
sefiri Vulkof'un azledilmesi de bu 
hattı hareketi teyit edecek mahi • 
yettedir.,, 

Bütün bunlardan yeni Bulgar 
hükumetinin ecnebi nüfuzundan 
sıyrılarak Bulgar milli menfaati • 
ne en ziyade uygun bir Balkan si· 
yaseti takip edeceği anlaıılmak -
tadır. 

Müdüre suikast yapmak 
• 

istiyenlerin muhakemesı 
İzmir, (Huıuıi) - Karııyak•~ 

dilsizler, körler ve aaiırlar müesse~, 
müdürü Dr. Necati Kemal Beye s\11 1' 

kaıt teıebbüıünde bulunmakla maııt" 
· dilıiz Mehmet le on bir arkadaıının ~~ 
hakemeleri Aıliyeca mahkeme••" 
bitmit ve karar tefhim edilmiıtir. , , 

Geçen celsede müddeiumumi id~ 
asını serdetmiı ve maznunlann bet ı-· 
tlerini iatemiıti. Bu celıede ma.zn\lfl , 
rın iki vekili tarafından müdafaıtlrı :f; 
pılmıı ve biraz sonra da .. karar tef1t ti' 
edilmittir. Cemiye~t teıkılı ve kat1• o1' 
tebbüs gibi kanun• unsurlar .~evcıat 1"' 
madığr an1aııldıfından hepsının d• 
raatlerine karar verilmiıtir. 

Sekizi gayri mevkuf, diierleri ~ 
kuftu. Mevkuf olanlar da dün ~, 
mittir. Dilsizler, karar ofıcunduiU •"' 
da birteY anlayamamıtlardır. ~ 

Sonra tercüman vasıtasiyle ;J• 
kendilerine anlatılmııtır. Bunun \İ • 
ne birbirlerinin yüzlerine bamıt v• -' 
tonu terketmiılerdir. 

Konya hapishanesind~, 
Konya (Huıusi) - Konya ~· 

hanesindeki mahk\ım memurlar ~ 
dar makamlara müracaat ederek " 
numaralı af konununun memur_ı._...:_ ' 
te,mil edilmesi temennisinde "'1'. 
mu,lardll'. 
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HABER 

Ne sandındı ya, a 
iki gözüm? 

"Toplu İğne,, takmaadile lanı- I kı• 
ilan Mehmet Nurettin Bey "Ha
kimiyeti Milliye,, de, ben de "Ha
ber,, de, birkaç gündür, ayrı ayn 
Yollardan Öztürkçe denemeleri 

buçuk sene evvel işlenen Beşiktaş 
cinayeti yeniden görülüyor 

Yapıyoruz. 

Obür arkadatlarımız arasınde 
da bir kımıl damı olsa da görsek: 
Dofrusu ne yapacaklarını pek an • 
lanıak istiyorum. Biribirimize ör
neklik ederdik; çok iyi olurdu! 

"Hakkı kız kardeşim Zeynebi istedi, vermedik zorla 
alırım dedi, aldırmadık, bir gün çeyiz gidiyordu bu 

Yalnız, Selimi İzzet Bey, dün· 
kü "Vakıt,, ta "M. N.,, un yolu ile 
benimkini karşılaştırarak, şunu 

iki kardeş de pencerede rakı içiyorlardı,, 

aöylüyo..-. 
- "M. N.,, un örnekleri, (Va -

N6) nunkilere yeğrektir .. (Se • 
li.mi Bey, yeğrek sözüyle üstün 
demek istiyor.) 

"Y eğrekliği, göstermek için de 
Toplu iğne i' e benim şu lakırdı -
larımı karıılaıtırıyor: 

"M. N .,, dan: 
Ajunun her yönünde çabalıyan ve 

aavapn ulusları gör ve Türklüğı.inlc 
bir yol dııha övün: Ukhırı deviren ve 
eller yurdunu bürümUtken onları yenip 
•ene alnını dik tutmasını beceren mut· 

~stanbul A~ır~ez~ mahkemeain-ı 
de ıdam ve yırmı dort sene ağır 
hapis kararlarile neticelenmit o· 
lan iki davanın yeniden ıörülme· 

sine hatlanmıttır. 
tki buçuk şene evvel Beşiktaıta 

Celal Bey isminde bir Arnavut 
genci, kızkardeşinin çeyizi gider· 
kcn Hakkı ve kardeşi Hacı tarafın 
dan öldürülmüştü. 

Ölen gencin kücük kardeıi elek· 
trik şirketi memurlarından Ki.mil 
Bey şehadet etmİf, vak'ayı §Öyle 
anlatmıştır: 

- Hakkı, kızkardetim Zeyne· 
lu, tlrlÜtı yeğrek ve üstün bir \tl\lSUn IHllUHlllntrtl 1111 IHhlll 1111nH1HlltftM ....... nllfftt11MlttltUl""IN ... KldlfftlllllU1111U• 

çocufu•un. J d • ) • •• 
"Yi-N6,,dan: Cf3 3Jfe erJ UÇ 
Gelgelelirn, bu bir kaç tanınmış ya· •• k ) 

zrcıya bir tUrlU sevimli görilnemiyoruz. gun apa J 
Boyuna bize ~ıkıııyorlar. Onl:ıra, baş· 
bat. ıunu söylemek isterim: Bizde Öl
kmin ülküsüne ters gelen bir gidiş gö
rüyorlaraa, • bu gibi işler ilköncc, ken
di aramızda gizlice konuşulur ..• 

Niçin "yeğrek,, miş?.. Şunun 
iç.in: (Gene Selaminin sözleri:) 

- "M. N.,, oımanlıca sözlerı 

uzatıp cümle ile anlatmıyor. Kar
tı 'ı ğmı koyuyor. Ve gene §U var 

lcra dairelerince geçen ıeneye 
ait besapların yeni ıeneye devri 
münasebetile Haziranın ikinci Cu 
martesi, üçüncü Pazar, dördüncü 
Pazartesi günleri müstacel itler 
hariç olmak üzere tahsilat ile tedi
ynt muamelesi yapılmıyacaktır. 

Ekalliyet mektepleri 
lt\, dczu cok veriyor. (Va - Nu) Mali sene başı dolayısile maa· 
"~~ol1.oce, onun -'S,,vı ~.davası) rıf i8aresi şeh\Jimizdeki bütün •· 
~urw:..eır:., O, sanıyor kı, ge~.gele·ı 'kafllyet me1< eplerınin bütçelerini 
lım,, 1.a~~af., demekle Özturkçe tetkik ve tasdik etmiıtir. 
.Yazmış ve söylemiş olur. Yabancı 

bir sözü, tek bir sözle anlatamı - söz çevirdim .. Neye benzedi?. Dü
Yan dil k•mı · dıyamaz, ölek kalır.. düğe .. Pişkin bir dilmaç, 0 li.kır • 

Arkadatım, bir bakıma doğr\' dıyı oımanlıcaya ıöyle çevirir: 
ıöylüyor, bir bakıma da yanılı "İt!e şu sırada, bilhassa bizim uh
Yor. Fransızcanın "Larouase,, ın · dem:ze terettüp eden vazife bu 

bi istedi. Vermedik. ·•zorla alı ·ı bm. Aiabeyimi daha Ölmedi sa • 
rım.,, dedi. Kardeti Hacı da böy • narak, kucakladım, batındaki de
le söyledi. Biz, aldırış etmedik .. likleri, kart akmaaın diye parmak 
Hatta kızı kaçırmaktan dem vur - larıma tıkadım. Bu aırada dayımız[ 
dular. Biz, itimize baktık.. Osman Nuri Pa1a yetitti. O da 

Nihayet günün birinde Zeyne • vak'ayı uzaktan ıörmüf.. Elinde 
bin kısmeti çıktı. Osküdarda bah· tabancası vardı. Fakat, kullana · 
çivan Aliye nikahladık. Bunlar , madı, yere dütüverdi .. 
nikah kağıdını duvardan indirt • O ıelince, ben kaçanları kova· 

mek istediler. Tabii muvaffak o· ladım. Hakkı, Dikili taıın bulun· 
lamadılar. duğu tepeye doğru tırmanıyor, 

Kızın çeyizi ıidiyordu. O gün , Hacı da bağlar ar.aıından kotu • 
ağabeyim Celille ben, aynalı do • yordu. Çok geçmeden jandarma 
lap, aandık falan etyayı arabaya ve polis yetişti. ikisini de yakala-
yükletmek uğratırken, bu iki dılar ! .. 
kardet, kartıdaki evlerin pence • .. , ... _ .. ..,,.,. __ , ....... u_, _ _,ıamtınıııınıunnımmı""'"'" 

resi önünde oturmuf, gramofon N k •J t ) 
çalarak rakı içiyorlardı. a 1 vası a arının 

Ben, ~u. ~aziyett~n kuıkul~ndım senelik muayenesi 
kardeıımı ıkaz ettım. O, "bıze ne 
yapacaklar?. Biz, onlara bir fe • Cumartesi gününden itibaren 
nalık etmedik ki !.

11 
dedi. Ağabe - Karadeniz bütün nakil vasıtaları· 

yim çok iyi, sakin l>ir adamdı. nın senelik fenni muayenelerine 
Bir aralık Hacıyı yol kenarında baılanacaktır. Fenni muayene ile 

küçük kulübe yanında gördüm .. beraber bu nakil vasıtalarında ça· 
Görmemle beraber, anasına ıöve· Iııan usta, motörcü ve amelenin 
rek kardeıimin üzerine atılması 11hhi vaziyetleri de tetkik oluna
bir oldu. Elindeki tabanca ile altı caktır. 
el atef etti. Ağabeyim, yaralandı, 
sendeledi. Hacı, erik ağacı altın • 
da clurmuf, tabancaama yeniden 
kurşun sokuyordu. 

Bu sırada, Hakkı, hendekten 
fırladı. Toplu tabancasını arka • 
dan ağabeyimin kafasına çevir • 
di. Oıtüste ateı etti, tam altı el... 

Ağabeyim, on iki el kurtunla 
kanlar içeriıinde yere serildi. 
Hakkı, ağabeyimin üstüne basa • 

Terfi ettiler 
Fen Fakültesi doçentlerinder 

Şevket Aziz, Tıp fakültesinden 1 

Tevfik Remzi ve Bürhan Beyleri 
profesörlüğe terfi etmişlerdir. 

Kaçak etler 

ela kaç söz varsa, bizim de "Der 
&imizde,, - daha ileri varayım -
ondan aıkın karıılık bulunmasın 
demeye kimaenin dili varmaz ... 
Bu uğurda ç.alı,anlarımız da var 
liele ıu Dergiyi bir bitirsin' er, gö· 
teceksiniz, ne türlü kullanacağız. 

son:ıncu husu&tur !,, rak öbür tarafa atladı, Kaçtı. Ben 

Son günlerde ıehirde kaçak et 
satııı gene çoğalmııtır. Belediye, 
şubelere bir tamim göndererek 
kaçak et aalışına mani olunmasını 
bildirmittir. 

Ancak, JU unutuluyor: Türkçe· 
ıı;a: kendine göre, bitmek tüken · 
'ne k bilmiyen, öbür dillere üstün 
lakırdı kıvrıht bükülüşleri, kısa, 
-nlaıılıkh aöz biçimleri vardır. 

Demek istediğim: Başının için- 0 zaman çocuk denilebilecek ka • 
de O!.manlıca bir lakırdı sırası ya· dar küçüktüm. Şatırıp kalmıt • 
rat · d k t b b'•t·· ' er en, o ur, unun u un ııınıınıııa•ıı-ıı•m•••ıııanı .. ıuıu .. 1111•-••ıı ..... 1 ... wı•ınııuıııı-11• 

sözlerini ayrı ayrı, "Dergi,, ye ha· 
karak öz türkçeye çevir .. lıte. "M. 
N.,, beyin yaptığı, Selimi beyin de 
"Yapın!,, diye öğüt verdiği çalı· 
ŞIŞ biçimi!,. 
Bakındı r.,_1a ! Selami İzzet, be

ni, dünkü yazısında ne diyerek 
suçlu çıkartıyor: 

Kazara dU9tU 

Hayvan teşhir yeri 
Hayvan borsaaı idare heyetinin 

kaıaplık hayvanların mezbahaya 

daha kolay ıevki için mahallinde 
yaptığı tetkikat dün bitirilmit ve 
karar verilmittir. Bu karara göre, 
pay mahalli yanında boraaya mer· 
but olarak bir hayvan teıhir ma
halli vücude getirilmesine karar 

vermi§tir. 

3 

Adalar için çıkan 
el kitabı 

"Adalan Güzellettirme Cemi· 
miyeti,, tarafından bastırılmıt ve 
kapağı ile beraber altı yapraklık 
küçük bir reklam forması çıkarıl· 
dığını ıördük .. Kapağında, güzel 
basılmı§ ve adanın eski tarihi iı • 
miyle bir!ikte yazılı cazip bir re
sim var. Bizim renamlarımıza 
yaptırılmıı bir resimse, bırakaca • 
ğı intiba noktaıından, diğer rek
lam kitaplarına da bu gibi renk ve 
terkipte levhalar yaptırıp, heveıi, 
rağbeti arttırmak İcap eder. Re • 
simler; ,.Ah ıurada bir bulunsay
dım!. .. , arzuıunu inıanda uyan
dırmalıdır. Maalesef, Avrupaya 
gönderilmif, lstanbula dair duvar 
ili.nlarımızın mühim bir kısmında 

' 
bu cazibe ve doiru mana yoktur. 

Büyükada elkitabının içinde 
otel iıimleri, hamal ücretleri, tur 
nevileri, eğlence yerleri cetvel ha
linde gösteriliyor. Ve bir tarihi an
dırır küçük çırp19brmalarla, müs
takil, bir de nutukçaiızı muhtevi. 
Adaya kim ıitmek iıtemez. Hele 
Büyükada bunların içerainde, in • 
sandan ıehir intibamı da ıilmekıi
zin kır, köy ve geni§ su zevklerini, 
ustalıkla verebilen çok seçme yaz 
mıntakalarından biridir. 

Ancak, reklam mahiyetinde bir 
elkitabına yazılacak "Birkaç ıöz,, 
ün, hatta yapılacak masrafın de· 
receaine ıöre "Birçok söz,, ün 
muayyen bir el tarafından, ve uıu
lüne göre; kapaktaki resim kadar 
hakikaten cazip, kuvvetli surette 
çağırıcı tarzda yazılmaıı lazımdır. 

Şurada kıaaca söyliyeJim iri; 
memleketlerine ziyaretçi, uzun 
müddet kalacak misafirler getire· 
bilmit ölkelerde, bu itin baı'ıca 
bir edebiyatı, "edipleri,, vardır. 

Bu çeşit broşürlerin, ayni zaman • 
da ecnebi liaanı üzerir.e, bilha11a 
lngilizceden baılıyarak kopyeleri 
çıkarılmalıdır. Fakat dediğim gi
bi: Sözlere fazla dikkat ederek .. 
Cazibeyi, belirtip oynatarak .. Bu, 
bir meta' satmak nev'inden tey • 
dir. Tarihle bugünü, efsanevi yer
lerle hakiki asri teminatı bir araya 
getirerek - kelimeyi sarftan ç.ekin
miyelim: - "Sihirli ıurelte,, cüm
leler döktürmek icap etmektedir. 

Pek ala biliniyor ki, bu ıayret, 
tercih ettirmek içindir. Bir insanı, 
yerinden oynatacaksın. Bunun en 
uzaktal<i kadar, en yakındakini de 
muhakkak ele geçirmek, adalar 
gibi bir yer için daima kardır. 

Hikmet MUnlr 
Bir yandan dilbilkçilerimiz, bir 

bir sözler üstünde uğraıa durur · 
lırken, öte yandan, biz yazıcıla· 
tın U.tümüze dü§en, i§te bu lakırdı 
lirdi çı"tılarına emek vermektir. 

"M. N.,. un önünde Tarama dergi· 
si var. Osmanlıcanın öztürkçe karşı· 
tıklarım buluyor, dilinin ucuna Osman· 
lrca gelen sözleri, dergideki sözlere çe

Dün Kağıthanede tuğla harman 
larından birisinin havuzunda bir 
ceset bulunmuıtur. Ali Osman ia
mini taııyan bu adamın kuyuya 
kazara düıtüğü anlaıılmıttır. Sanat mektebinde 

Küçük aan'at mektebinde Ha
ziranın nihayetinde derslere niha
yet verilecek, 15 Temmuzda imti

hanlara ba§lanacaktır. Mektepten 

bu sene 21 Efendi mezun olacak
tır. 

..,111n11111D1M111tt1ırtı1"1mU1111n11ılltllla1tM1111uın1ıuı111111ınınınc11:M111111N11H111~ 

Selimi Bey, gözden kaçırraaz • 
aa, benim, bütün yazılarımda ya· 
lır-.ı açdmar • .ııf üç beı yeni sö:r;ü or 
~Ya atblmu, - bundan baıka, 
Oaırıar.lı lakırdı sıralayııı yerine 
tiİrl~e lakırdı 11talayııı üzerinde 
'de debeme'er yaptığımı görecek -

1 tir. 
lşte, şu fasılada. ı·c·s re's, fcv-1 

liitn.ü7e düıen bu sonuncu iştir! 
[Muıaadei aliyeleriyle, zatıi.li -

ı, . h , . . tıne, •ıılfıbu oş o ey anı oamanı 
11• bir cumlei tayyibe arzcdeyim: J 

lştc, şu fas11ada, re':.: rc'r, mcv
kırnize ~kut eden hu muahhar a
:"rıeld" ı ır .,, 
~Buyur? .. Ne ıöylediğimi anla
L._ ız mı? .. Hayır, de8il mi? .. Öy· 
"'?ıe, diyivcreyim: 

••ı .. te su aralık, başba bizirn. 
'*atu-u d ·· b · r · •• ze usen u sonuncu ıs -
~t!., diye hi;az yukarda kull~n-
•inn lakırdıyı osmaııhcaya sözl 

viriyor, öyle yazıyor. 

"Va - Nu .. nun önünde bir tey 
yok. Onun bir eli kalemde, bir eli şa· 
ka ında. lstanbulun kıyı mahalle pele
s.nklerini düşünüyor, Türkçe karşılı

ğını bulamadıgı sözleri, kısa bir cüm
lt:ye sığdırıp söylüyor.,, 

Ne sandındı ya, a iki gözüm? .. 
l::ta.nbu un kıyısını bucağını ne be 
ğenmiyorsun? O da, Anadolu gi
bi bu ana yurdun topraiındadır ! .. 
Dilediğim gibi yan gelir; bir eli· 
mi de .şake.ğıma atar, Tanrıya da 
sığınır, bal gibi de yazarını .. Ben, 
bu tüı kcenin bunca yıllık alıtkın, 
pişkin emekvereniyim ! Bu yaıtan 
öte, dil bilmez ı~zginci yabancı • 

Kuyuda bo§uldu 

Edirnekapıda Sarmaıık mahal· 
lesinde Gülsüm Hanımın beş ya
!mda oğlu Emin yerde bulunan 

küpten ıu alırken müvazenesini 
kaybederek düımüı, boğulmu,tur. 

Tramvaydan dUştU 
Tophanede Kılıçali camii önün 

de tramvaydan atlamak istiyen 
Ayte isminde bir kadın düşerek 
batından yaralanmıtlır. 

Fena halde dövdU 

Afyon ihracatı 
Uyuıturucu maddeler inhiıar 

idaresi Uzak Şarka ikinci bir parti 
ince afyon göndermek için hazır· 
lıklarda bulunmaktadır. inhisar 

Balatta oturan Y asefi bir ala- idaresi af yon tacirlerini davet ede
cak meselesinden fena halde dö- rek şartlarını bildirmiştir. 
ven lsrail yakalanmıı, Y a&ef has· 
tahaneye götürülmüttür. 

Sular idaresi 

lar gibi, koltuğumun altında Der· To•laştllar 
Belediye sular idaresi dünden 

itibaren Sıra Selvilerdeki yeni bi-
gi ite gezerek, adım batında durup 
durup da "Şun-.ın türkçeıi ney • 
rıi~ ?, diye bakarak mı konutaca· 
~ ? 
gım .. 

O u. ado.m değilsin. Seli.mi iz· 
zet, yok mu ya hani! .. 

(Vı-no> 

Şoför Süı·eyyanın idaresindeki nasına taşmmııtır. 
2469 numaralı otomobil, Boğazke· 
ıenden çıkarken, karıı11ndan ge· Hüsn Ü bey geldi 
len 1433 numaralı otomobil ile çar Ankarada bulunmakta olan in
P•§arak ön tarafı parçalannııa ise hisarlar umum müdürü Hüsnü Bey 
de nüfusça zayiat olmanıııtı;. dün sabah ıehrimize gelmittir. 

Maslak faciası 
Maılak yolunda üç kitinin ölü

mü bir kişinin de yaralanmaaına 

sebep olmaktan suçlu Alber Tara
gano Efendi ile toför Hakkı Efen
dinin muhakemelerine dün ağırce 
za mahkemesinde devam edilmit· 
tir. Dün yirmi müdafaa tahidi din· 
lenmiıtir. Muhakeme batka güne 
kalmııtır. 

Konferans 
Pazar günü Halkevinde Zon· 

guldak kömür havzaaının inkiıafı 
hakkında aanayi müdürü Refik B. 
tarafından bir konferans verilecek 
tir. 

Tip encümeni toplandı 
Türk tıp encümeni dün aktam 

etibba odası salonunda aylık top· 
lantısını yapmııtır. Toplantıda il
mi mevzular etrafında ıörüıülmüt 
tür. Gece de Perapalaıta bir ziya· 
fet verilmi•tir. 
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Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 
Müellifi: ömer Rıza 

-12-
12 (Xll Twelve, twvelfth leuon. \ 
12 (XII) Tvel ; tvels • ] leson 
On iki on ikinci den.. ı 
Twelve iı three times four. Twoice 

twelve .. 
tvelv iz [*sri tayimz for. Tuvays tvelv 
on iki dir üç kereler dört iki kere on iki 

Uç kere dörttür. On iki. 
Are twenty • four; that is also four 
times six. 
ar tvcnty - for. f *zat iz olso for taymz 
siks. 
dürler yirmi dört bu dirdahi dört 
kereler altı. 

iki kere on iki yirmi dörttür. Allı 

kere dört te budur. 
Twelve is the half of twenty • four, 

and six 
tvclv iz zi hat ov tventi • for, end 

siks 
On iki, yirmi dörtün yar11ıdır. 
1 s a quartcr of it. The day has 
iz c kuvorter ov it. zi dcy haz 
dir bir dörtte bir nun o gün maliktir 
Altı onun dörtt~ ltiridir. 
Twice twelve hours. 
tuvays tvclv avcrz. 
iki kere on iki saatler. 
Günün iki kere on iki lftati vardır. 
The first hour of all iı İn the .. 
zi ferst aver ov ol iz in zi .. 

ilk saat nin hep - (bütün) dir da 
Hepsinin birinci saati gecenin yarı· 

sındadır. 

Middle of the night. The. ıun doeı 
not shine. 

Midel ov zi nayit. Zi san daz not 
şayn 

orta nin gece güne•i vermez ı,ık. 
Through our windowı then, but the 

moon .. 
[*sru aver vindovz [*zen, bat zi 

mun 

biz uyanır da ıabah de 
Seven o'clock, (at 7 a. m.} *] 
ıeven o'klok (et 7 e. em) 
yedi ıaat (de yedi evvel öileden). 
Sabahleyin yedide uyamnz. 
The clock tellı uı the time. We haY• 
zi klok telz as zi taym. vi hav. 
saat haber verir bize zaman biı: ma• 

lik olur. 
Saat bize zamanı haber verir. 

breakfast at eight, and we ıit at the 
brckfast et eyt, and vi ait et .ıi .. 

Sekizde kahvaltı ederiz. 
table for half an hour, from eight 

till 
tebul for haf en avcr, !rom eyt til. 

masa için yanm bir ıaat den aekiz ta 
Yarım sat kadar maıa önünde otu· 

ruruz. 
Half past eight. At quarler to nine 

we go .. 
haf past cyt. et kuvorter tu mayn vi go 

yarım seçe ıekiz de çeyrek • dokuıı:• 
biz gider. 

Sekiz sekiz buçuğa kadar. Dokuzs 
çeyrek kala mektebe gideriz. 

To ıchool. At nine o' clock we ere 
there. 

tu skul. et nayn o' kluk vi ar [•.zer 
a mektep da ıaat bir yiz orada. 

Dokuzda oradayız. 
And then we work for three baura 

till. 
end [•zen vi vork for [*ıri avers ti1 

ve ıonra biz çah,ır için üç ... t1er ta 
Sonra, öğleye kadar, üç ıut çalııı • 

nz. 

noon. Af ter ıchool we ıo home and 
dine. 

nun. ofter skul vi go hom end dayıı. 
öyle den ıonra meldttp biz cider eY .

yemek yer 

"Meğerse, sahilde yerli zenciler varmış... Ormandan 
ç arak üze imize saldırdılar ... Bu saldırış benim, anne

arasından bizim pencereler o ıırada, 

fakat ay. 
.PençereJeritn:AO .... ,. .... .ı-. ı:!l~l -~ 
Sometimes gives liaght, when it iı 

Mektepten ıonra eve aider, yarıtıl • 
da öile :yemeiini yeri:c. 

at half past tweıve. 
et haf past tvelv. 

babamın çok lehinde oldu ... ,, • 
mın ve not. 

samtayimz givzs layit, ven it iz not. 
bazan verir ı§ık, ne zaman değildir. 
behind the cloudı. At that. 

de yanm gece on iki. 
ln the ofternoon we play in the 

Geçen sene seyahı t ederken, 
b ir İngiliz vapurunda , b eyaz saç
lı, sevimli yi.izlü ihtiyar bir kadın
la tanışlım. 1 

- Nerelisiniz?. • d iye kendisi.! 
ne sorduğum 
verdi: 

zaman, şu cevabı 
l 

- Milletimi mi soruyorsunuz, 
yoksa , doğduğum yeri mi?. Eğer 
m illetimi ise, lngilizim.. Doğdu
ğum yrei ise, Rotarota adasında
m m .. 

- Vay! - diye hayret ettiım. • 
Rotarota adası . . Hani şu son za
manların tarihinde, esir ticareti 
ile şöhret al cı n ada .. Vahşi zenci
leri yakalayıp getirirlermiş .. Ha • 
clım ederek Hindistana filan sa -
larlarmı§ .. Demek oralısınız .. Fa -
kat, ne münasebet? .. 

Kadın, hazin bir tebessümle : 

- Babam, esir tüccarıydı! - d e
di. 

- !.. 
- Evet, esir tüccarı .. Ve, siz, 

vahşi zenciler demekle hata edi -
yorsunuz .. Bakınız, size samımı 

fikrimi söyliyeyim .• Zira, hen, a • 
çı3t konuşan bir kadınım .. Benim 
düşüncemce, biz Avrupalılar, bu • 
vahşilerden daha vahşiyiz.. Daha 
yamyamız .. 

- Allah alJah .. Ne münasebet?. 
- Bir çocukluk hatıramı anla-

tayım .. - diyerek, ihtiyar kadın, 
hikayesine baş1adı : 

Babam, ticaretini, Rotarota a
da~;yle Hindistan arasında yapar
dı. Adamlarımız, civar adalarda 
a dam avına çıkarlardı . Buldukla -
rmr gemilere doldurur , umumi ka
rargaha, yahut tabir caizse depo • 
ya getirirlerd i .. Sonra, Hindistan • 
daki talebe göre, sevkiyat yapar
dık .. Birkaç kere, biz de, babamla 

beraber Bombaya gittik .. 

Allah rahmet eylesin, annem, 
çok güzel bir kadındı. Meğerse, 

Hint mihracelerinden Sundi diye 
meşhur bir milyoner, onu görüp 
pek beğenmiş. 

Babamın Henri ve Cim isimli 
iki "emniyetli,, adamına şöyle de
mış: 

- Niçin bunca zahmete katla -
narak bana yüzlerce eıir taşıyıp 
ekmek parası kazanmıya uğraşı -
yorsunuz?. Sizin için bir hamlede 
zengin olmanın kolayı vardır. 

- . Nasıl efendimiz?. 

- Bakınız, nasıl?.. Madam 
Horldu (yani annemi) kocasından 
aşırın , bana satın .. Olsun bitsin ... 
Size o zaman biner altın .. 

Heriflerin gözü dönmüş .. Fırsat 
beklemişler .. Bu fırsat da geldi .• 

Rotarota ada..mda oturduğu -
muz sırada, bir gün, Cim ile Hen
ri, bize, küçükçe bir yelkenli ile 
deniz gezintisi teklif ettiler .. Ta
bii, işin n~reye varacağının far -
kında değiliz .. Kabul ettik .. 

Fak~t, sahilden epeyce uzak -
laşmaya ve gayri tabii bir istika -
m ete gitmeye başlayınca, babam, 
adamlarının halinden şüphelendi. 
Yanında, silah da yoktu. Amira -
ne sesiyle: 

- Geriye •. • diye haykırdı .. 
İki bahriyeli, kaba kaba güldü

ler: 
- Ne münasebet .. Siz, artık, bi 

zim esirimizsiniz .. Madamı Sundi 
mihracesine satacağız! 

Hemen, içlerinden biri, annemi 
yakalıyarak bizden ayırdı. Ba
bam, bana siper oldu .. Öteki hay
dut, kamasını çekti .. 
Tabancası da vardı ama, kul -

]anmıya cesaret edemiyordu. Zira, 
henüz, sahilden ititilmek ihtimali 

vardı. """~-

Baham, kamaya karşı, orada 
bulduğu kocaman bir iskemleyi bihaynd zi klaudz. et [*zat. 

Arkasında bulutlar da o 
sallıyarak yürüdü. İkinci herifi, Fakat ay, bulutların arkasında ol • 
kamaradan dışarı attı. Kapıyı ar- madığı zaman, hazan ııık verir. 
kasından sıkıca sürgüledi. Ve, fÖy- Hour we are ılf'eping in bed. 
le dütündü: aver vi ar slip~n in bed. 

gar den, 
İn zi afternun vi pley in zi gardcn, 

de öğleden ıonra biz oynar de bahçe 
Öğleden ıonra, bahçede oynarız. 

vana, bahçede oynarız. 
lf we have no work and if the ıun i• 

ıhining. 

İf vi hav no vork end if zi ıon i• "- Bunlar, nasıl olsa, bizim saat biz uyuyoruz. içinde yatak. 
O saatte biz yataklarımızda uyuyo · şaynin. 

yanımıza gelemezler .. Çünkü, ka - ruz. eier biz malik deiil İf ve süne.-
pı sağlam .. Kurşun atsalar isabet We wake up in the morning at ııık veriyor. 
ettiremezler, zira hangi istikamet- vi vek op in zi morning et. Bu dera yar1n bitecek 
te bulunduğumuzu bilmiyorlar .. •••••••••••••••••11111 

.. 
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Karıma bir !)ey yapmazlar .. Onu onlarda da olmıyacaktı ! ada idi. 
satmak niyetindeler .. Öyleyse .. ,, Babam, kucağında beni taşıya- Babam, buradaki zencilerin ço" 

Planını kurdu.. rak iki yüz metre kadar açıldıktan yakışıklı insanlar olduğunu far .. 
Dışardan iki tayfa: sonra, bahriyeliler, geminin battı· ketmekte gecikmedi.. Hele içle .. 

- Hindistana kadar üç hafta- ğını farke~til~r ... Bir tahta parçası·ı rinde üç beş kadın, birkaç körpe 
Iık yol var .. Kamaranızda bir )ok- na annemı bındırerek sahile doğ· çocuk vardı ki, Hindiıtanda yüz .. 
ma yiyecek olmadığı için elbette ru yüzdürmeye batladılar.. lerce altın ederdi.. 
dışarı çıkarsınız! - diye bizimle Kucakta taşındığım için, biz da Yerlilere arkadatlarını affetti .. 
alay ediyorlardı... ha yavaş yüzüyorduk. Cim anne· ğini anlattı. Zaten gemi batma .. 

Buna mecbur olduğumuz za - mi ile rletirken, arkadaşı önümüzü mı§, karaya vurmuıtu.. Cim .,, 
man, belki, babamdan, bazı mal - kesti .. Sahilde bulduğu kocaman Henri ile anlaştı. 
larını kendilerine vasiyet ettiğine bir taşla yolumuzu beklemeye baş - Burada adamakıllı it varı 
dair imza alacaklar, sonra onu öl- ladı.. kendi aramızdaki kavgayı bırak•• 
dürüp beni ve annemi satacaklar - Bunu, babamın kafasına indire hm da ticaretimize bakalım! .... 
dı.. cekti .• Mahvolmuttuk .. Bu vazi - diye karar verdiler •. 

Lakin, babam ,bu gibi itler için- yette mukavemet edilemezdi .. Fa- Gemimizi tamir ettik .. Ertesi,. 
de pek pişmiş olduğundan, kurdu· kat, tam 0 aralık, ormandan yerli hah yola çıkacağımızı yerliler• 
ğu planı, daha o gün, ikindi üstü zenciler, mızrakları ve kalkanla - bildirdik .. Fakat, o gece, babaıol• 
tatbik etti. Bakınız, nasıl: riyle belirerek, Henriyi bu kötü iki arkadaıı, bizi kurtaranlar•11 

Onu korkutan düşmanlarının ta niyetinden alıkoydular.. Cim de, dört kadını ile beş çocuğunu, na"' 
bancauydı. Yoksa, ikisinin de han onların hücumu karşısında, anne • mussuzca bir hile ile gemiye kaçır" 
çerlerine karşı duracağını umu - mi direkte yapayalnız bıraktı, kaç· dı .. Sözde, onlara, gemiyi 1ez:dİ • 
yordu .. Onun için, kamaranın al- tı ve zencilere yakalandı. recekti .. Halbuki, yelkenleri aÇ .. 

tındaki bazı kapakları açarak, ge- Meğerse, yerliler, bizim gelişi· tık .. 
miy~-su aldırmıya başladı. Şimdi, mizi ta uzaktan seyredip durur - Oğlanları yolda hadım ettiler .. 
küçük, vahşi bir adanın önünden larmış .. Ana, baha ve çocuktan Kadınları kocalarından ayırdık·· 
geçiyorduk.. mürekkep bir ailenin iki yabancı • • • , , , • 

Biçare adam, beni kucağına a - ile boğuştuğunu anlamışlar, bi • Arkamızda kalanların bize d•"' 
!arak denize atladı •. Gayet iyi yü- zim tarafhmız olmuşlar.. ir n~ düşündüklerini ıiz taıa.,.,..r 
zücü olan gemicilerin annemi boğ Netekim, üçümüzü de, kulübele edin 1 
mryacaklarını, behemehal kurta - rine götürdüler .. izzet ve ikram Şimdi, söyleyin: Biz daha~•""' 
racaklarını biliyordu. ettiler .. Burası, Avrupalıların pek §İyiz demekte haklı mıymıt111l 1• 

Sahile çıkınca, arka~ı A selamet- \' n<'.dir uğradığı hele bizim hiç na- (Hatice SUreyy•) 
ti •• Kendisinde nuıl ıılah yokıa., zarı dikkatimizi celbetmiyen bir 
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Bu sanatın sırrıdır Ağaç tohumu 
Kadın daha yeni evlenmitti. 

Her gün, çantasında evinin gün • 
delik ihtiyaç listesi olduğu halde 
çartıda, pazarda do!aıır ve bun • 

Galatasaray atletleri 
iştirak etmiyorlar 

Adliyede uzun zaman muhabir
lik yapan bir arkadat araııra gör .. 
düğü ve itittiği §eyleri anlatır. iç
lerinde cidden çok güzelleri var
dır. lıte son anlattığı: 

- Geçen gün birinci cezada bir 
kae.~ hırsızlığı davası görülüyordu. 
M:ıhkeme kapısına kadar elleri ke 
le~cli getirilen maznun, arkasın -
da iki jandarma ile, sırası relince 
içeriye alındı. Hakim malum olan 
•nt11l~rini sordu. Kısa kısa cevap .. 
lar :ılınıyordu ve umumiyet itiba
riyle bütün söyledikleri böyle bir 

dan garip bir zevk duyardı. y F b h e • • altıncı 
Bir gün, gene çar§ıya çıkmıttı. arın ener a Ç yırmı kur-

Bir iki dükkan gezdikten ıonra fUIUŞ SeDeSİDİ kutlulıyacak 
bir çiçekçi ve tohumcu dükkanına 

ka.sa hırsızlığı yapmadığı idi. ~r(\ 
Hakim çok kurnaz hareket etti. t 

Şa.tırtma suallerinin birinin arka· 
•ından: 

- O halde dedi, anlat b::.ka· ' 
lrın fu kasa hırsızlığı nasıl yapı· - :Müsaade ederseniz, şu iskeın 
lır?. leyi hamına takdim edeyim. 

Maznun: 

Yanlışlık 

girdi. 
- Bahçemde birkaç ağaç yeti§· 

tirmek istiyorum, dedi. Bana bir 
az tohum verir misiniz?. 

- Hay hay efendim, buyurun! 
Dükkancı bunu söyliyerek bir 

kutu dolusu tohum uzattı. 
- Peki .. Bunlar hakkında ba -

na teminat verebilir misiniz?. 
-Tabii madam! 
- Bu ağaçların boyu uzun ve 

göğdeleri kalın olacak değil mi?. 
- Evet madam .. 
- O halde kökleri de kuvvetli 

ve sağlam olacak .. 
~ Elbette Madam. 

- Çocuk muıunuz reis bey, de· 
di. Hiç kasayı nasıl soyduğumu 
anlatır mıyım? Mesleğin esrarı 
bildirilir mi; sonra bize ne kalır? 
diye cevap verdi. 

Bir gazete muharriri bir gün Dükkancının bu son cümlesi 

-

- Baba, mekrepte bir çocuk 
bı>kı: sana benzediğimi söyledi. 

matbaayı asmıya karar · vermi§ti. üzerine madamın yüzünü bir mem 
Karıaına dedi ki: nuniyet rengi kapladı. 

- Ben yarın evde kalacağım. _ O halde, dedi. Hemen bir de 
Onun için sen gider; gazeteye te- salıncak ısmarlıyayım .. 
lefon edersin h~sta olduğumu • "'"""'""""""""""-6 ' ... '"'""''"''_""" __ 

yattığımı söyl~nin. ' yım. Kendisi has~a yatıyor. Bugün 
matbaaya gelemıyecek. 

Muharrir evden çıktı. Karısı, 
kendisine tenbih edilen ıeyi can 
kulağı ile dinlememitti. Binaena • 
leyh, kocası evden çıkıp gittikten 
epey ıonra telefona kottu. 

Ga2ete idarehanesinin telefonu 
çaldığı zaman muharrir de matba
adaı bulunuy:ordu. 

Bu haberi alan tahrir müdürü 
hayretle orada. bulunan muharri • 
rin yüzüne baktı: • 

- Ayol, dedi. Karın telefone e· 
diyor, senin hasta yattığını ıöylü-
yor. 

Muharrir bu söz üzerine kızar· 
dı: 

- Ya.. Sen ne dedin? Karııı kendisine tenbih edildi-....._ - Hay alhh iyiliğini versin, 
dedi, ben ona yarın telefon etme· 
sini söylepıittim. Anlamamı§ .• 

- Ne diyebilirdim; benden da-. ii. gibi söyledi: 
ha kl.ıvyetli idf. - en, dedi, ... Beyin refikası .. 

Yazısız hikaye 

Diktatör ... Nefis san'atlar hamisi 

Litvinofun mühim bir teklifi 
(Ba§ tarafı 1 nci sayıfada) 

~n Sovyet heyeti murahhasaımm 
!İtndi 8ilahların kısmen tenkisi sis· 
temine ittirake amade olduğunu 
bildirmit ve demittir ki: 

"Halen, Briand • Kellog misakı 
tlt rağmen, komf u devletlerin hu· 
q\ltlarında muhaaemata giriıen ba 
~ı devletlerin milli siyaset gayele
tini tahakkuk ettirmekten ibaret 
t)la.n bu usulün tatbikine şahit olu· 
~otuz. Sulhun kurtarılmasında a· 
1tka.dar olan devletlerin silahsız -
ı,t\rrıa meselesinde evvelkinden da 
~,fazla tereddüt eseri göstermele· 
tinde hayret edilecek bir şey var 
Itır dır?,, 
~ M. Litvinof, bazı heyeti murah· 
'&alarm silahların şimdiki hadle· 

t' 
'.nden yukarı arttırılmamsını ye· 

:
1den teklifle iktifa edeceklerini 
~ltıetmekte ve fakat, hakiki . bir 
d~lltrol us~lüne müracaat edıl.~e· 
h·kçe, teraıti hazıra altında boyle 
b lt .teahhüdün herkes tarafnıdan 
~lltıkaten tatbik edileceğine inan· 
t.'k kendisi için müşkül olduğum: 
OtJd· 

ırınektedir. 

~. Litvinof diyor ki: 
''!> ~ rogramlarında baıkasına ai: 

d l>l'a.kların fethi gayesini takibe 
lt~ rrıemleketler muvacehesindo 
'"', tp edilecek hattı hı-.reket me · 
~e. 

•ı nıevzuu bahsolmuıtur.,, 

M. Litvinof son seneler zarfın · 
da bazı memleketlerde vuku bu 
lan hadiselerin konferansa doğ -
rudan doğruya gayesine vusul ve 
bir mukavele tespiti imkanını ver· 
miş olduğunun açıkça tanınması 
daha cesurane bir hareket olup ol
mıyacağını sormaktadır. 

Her halde, Sovyet heyeti mu -
rahhaıası silahsızlanma meselesi 
hakkındaki hattı hareketini değiş· 
tirmemekte ve diğer devletler ve 
bilhassa Sovyet Rusyanın komşu • 
ları tarafından kabul edilecek her 
hangi bir silahsızlanma planım 

kabule amade bulunmaktadır. 
Bir mukavele elde edilebilmek 

için hemen tekmil devletlerin mu· 
vafakati lazımdır. Ve bir tek bü

lifler yapılabileceğini söylemiş ve 
demiıtir ki: 

"Bu it, evvelce Fransız heyeti 
murahhasasının teklif ettiği misak 
lar nevinden mıntakavi ayrı mi -
saklarla itmam edilebilir. Fakat bu 
nevinden emniyet tedbirleri mev • 
zuu bahsolduğu zaman, istisnasız 
bütün devletlerin hukuk müsavatı 
ne ıüphe ve ne de tereddüdü mu -
cip olmamalıdır.,, 

M. Litvinof, konferansın bütün 
devletlerin emniyetini muhafaza -
ya ihtimam edecek daimi bir or -
gan haline kalbedilmesini teklif 
etmektedir. Konferans, milletler 
cemiyetinin bir organı olmakla de
vam edecek ve cemiyete daha sıkı 
bir surette bağlı olacaktır. 

yük devlet dahi bu işin akim kal- --------------
masına sebep olabilir. Buna mu· 
kabil, emniyet tedbirlerine vasıl ol 
mak için ittifak elzem değildir, o 
suretle ki, muhalif devletler bu • 
lunsa dahi, bu hal diğerlerini, 
emniyetlerini arttıracak tedbirler 
tesisi İf:in bağlarını daha ziyade 
sıkıla~hrmaktan hiç bir suretle me 
netm'-melidir. 

M. Litvinof emniyet meselesi -
nin konferansa yabancı olmadığı
nı bildirerek, sulhu veya Briand • 
Kellog misakını bozanlara .kartı 
fu veya bu cezayı derpif eden tek· 

İstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bulunan üç bin beş yüz 
liralık gayri mübadil bonoları 6/ 
6/ 934 tarihine müsadif çarıamba 
günü saat 1 O ila 11 de İstanbul es 
ham ve tahvilat borsası önünde a· 
çık arttırma suretile satılacağın -
dan talip olanların mezkur gün ve 
saatte mahallinde hazır buluna • 
cak memuruna müracaat1 nrı ilan 
olunur. 048) 

Yarın son ma~ını yapacak 
olan Zeki Rıza Bey 

Yarın Fenerbahçe stadında] 
canlı bir gün yafanacaktır. 

Klüp, kuruluıunun yirmi altın· 
cı ıenesini kutluluyor. Bu müna -
sebetle takım Viyananın en kuv -
vetli takımlarından biriyle çarpışa 
cak, ayni zamanda da Zeki Rıza 
Bey, son maçını yapıp futbole ve· 
da edecek. 

Bütün bunlardan evvel Stad • 
yuma konan Gazi Hazretlerinin 
heykelJeri meruimle açılacak, 
klüp heyeti idaresinden bir zat nu 
tuk söyliyecek, Zeki Rıza mera • 
simle futbolü terkedecek ve takım 
kaptanlığını Fikrete tevdi edecek 
ve sonra da maça batlanacaktır. 

Yarınki maçlardan evvel Ro • 
bert kollej atletizm müsabakala -
rıoın finali de yapılacaktı ve bu 
müsabakaların daha zevkli ve bey 
nelmilel bir mahiyet alması için Vi 
yanadan ve Yunanistandan bazı 

· atletler davet edi!miıti. Fakat son 
dakikada öğrendiğimize göre Ga· 
latasaraylı atletler bu müsabaka • 
lara iıtirak etmekten vazgeçmiş 

bulunuyorlar. 
Bu iıtirak etmemek kararı da 

bir çok sebeplertahtında verilmiş· 
tir ki temin edildiğine göre bunla~ 
alakadarları arasında çok ciddi ve 
mühim telakki edilecek birer mahi 
yet tatıyorlar. Rober Kollej mü -

sabakalarını şimdiye kadar Rober 
Kollej sahasında yapılması, Gala
tasaray klübünün bu vaziyet üze· 
rine yaptığı müracaatlara cevap 
verilmemiı bulunma11 bu sebeple
rin ba§ında gelmektedir. 

Galatasaray atletlerinin bu mü
sabakalara girmem~leri her şey • 
den evel müsabakaların lezzetini 
ve cazibesini kaybettirecektir. 

Çünkü Galatasaray atletleri de· 
mek Semih gibi, Mehmet Ali, Hay
dar ve Besim gibi §ampiyonlar ve 
rekortmenlerden mühim bir kısmı 
demektir. 

Galatasaray klübünün tebliği şu 
dur: 

"Rober Kollej atletizm tertip 
heyetinin evvelce bildirmiı olduğu 
muz veçhile 1 Haziran cuma günü 
Kadıköyünde yapılacak atletizm 
müsabakalarına, klübümüze bu 
hususta evvelce hiç bir müracaatta 
bulunulmadığından atletlerimizin 
iştirak etmiyecekleri görülen lü
zum üzerine ilan olunur.,, 

Zeki Rıza bundan yirmi üç se· 

<D 

Galatasaray atletlerinden 
Semih Bey 

ne evvel futbole batlamış o za • 
manlar klübünün 3 ncü, 2 nci ve 
nihayet birinci takımında yer ala
rak senelerce maç yapmış ecnebi 
takımlarına kartı muvaffakıyetli 
oyunlar oynamı§ ve takımına §e • 
refli galibiyetler kazandırmı§hr. 
Zeki bu müddet zarfında takımı· 
nrn kaptanlığını yaptığı gibi bir • 
çok kereler de milli takım kaptanı 
ohnu~tu. Zeki bütün bu seneler 
zarfında binden fazla maça İfti • 

rak et mittir. 

F enerbahçe Spo,._ Klübü Riya
setinden: 

Gazi Hazretlerinin müsaadei 
mahsusalariyle ıtadımız dahiline 
dikilen Gazi heykelinin küşat res
minin icrası ve 26 ncı yıl dönümü
müzü kutlulamak vesilesiyle ha -
zırlanan büyük spor bayramı için 
Viyanadan davet edilen F. C. Vi
e'! takımı perşembe sabahı gele • 
cek ve cuma günü ilk maçını F e • 
nerbahçe stadında klübümüzle Y' · 
pacaktır. 

1 - Maç tam saat 17,30 da 
baılıyacaktır. 

2 - Hakem Kemal Halim bey
dir. 

3 - Biletler: Bilaistisna açık 
tribünler 50, kapalı tribünler 100 
kuruştur. Numaralı yerler 200 ku· 
ru§tur. 

4 - Bu maçlar için serbest du
hul varakaları muteber değildir. 
Bilet ve davetiyesi olmıyanlar ıta 
da giremezler. (Bundan resmi ü
niformalı tayyare ve denizaltı za· 
bitanı müstesnadır). 

6- Bu maçtan evvel saat 14 te 
Yunanistan ve Viyanadan gelecek 
olan 8 atletin ittirakiyle atletizm 
müsabakalarının finalleri yapıla

caktır. 

Güreş müsabakaları 
Bu aktam Galatasaray lokalin

de serbest güreı müsabakaları ya· 
pılacaktır. Bu müsabakalar tef -
vik mahiyetinde olduğundan klüp 
lerde kayıtlı veyahut kayıtlı olmı· 
yan, profesyonel, ve amatör bütün 
güreşçiler iştirak edeceklerdir. 

Güret federasyonu, klübün gü 
reş tubesi açması dolayısıyle bir 
kadirıinaslık olarak, merkezi u • 
mumice takdirname ve madalya i 
le taltiflerine karar verdiği güreı
çilerin madalyalarının bu akşam 
güretlerden evvel tevziine karar 
vermittir. 
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Geçen kısımların huUlsası 
Mütarekeden sonra İstanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler lehinde çalı • 
şan Fatma Nüzhetle tanışıyor ve o -
nunla beraber ya~ıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv • 
vetlere çalışan Feridun Bey Pantik • 
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

:t- Balların maiyetinde müatah· 
dem irtibat serkomiseri H. tarafın
dan şifahen vaki olan ihbaratta: 
Rikatson Het'in gayri meşru emel
ler ile münasebata girittiği kadın
lara sarhoşlukla İngiliz idarei as· 
keriye ve siyasiyesine ait bazı es· 
rarı söylemekte olduğu bildirilmiş 
esasen gerek Ballar ve gereks€ 
Maksvel, Rikatson Het'i sevme
mektedirler ve bugünkü vazifesi
nin muhafaza edilmesine taraftar 
olmadıkları için bu ihbarı ehem· 
miyetli telakki ederek mümessili 
siyasi ile başkumandana haber ve
riyorlar. Her iki makam sür'atle 
tahkikat yapılmasını emretmiştir. 
Bizim mahut H. Bey, H. nın dela· 
Iet ve tavsiyesile Makıvele çağrılı
yor. Rikatson Retle temaaı olan ka 
dmlarm kimler olduğunu tahkike 
memur ediliyor. 

Hence bu, mürettep bir vak'a
den ibaretti. 

Rikatson Het'in azli i~in ha
zırlanmıştır. 

İngiliz ordusu tayyarecilerin
den yüzbaşı Palmerston ile müla
zim Kerri istifa etmişler ve Yunan 
ordusuna dahil olmuşlardn. Her 
ikisinden bu.rada bulunan arka-
daşlarına gelen mektuplarda şim
dilik İzmirde bulunduklarını ve 
İngiliz ordusundan altlıkları ma
aşın üç misli maaş aldıkları yazıl
maktadır. Bir haftaya kadar da 
cepheye müteveccihen hareket e
deceklerini de ilave etmektedirler. 

Ortaköyde pişmiş oğlu soka
ğında, lcitise ittisalindeki Ermeni 
mektebi; taşnak fırkasının lstan· 
bulda., Beyoğ .unda, Üsküdarda 
müteaddit ve fakat hafi şubeleri 
vardır. Fırkanın İstanbul reisi 
(Hazorosyan) adında bir Ermeni
di;·. 

Pantikyan bu fırkanın heyeti 'ı 
f.a'r. 1e reisi ve ayni zamanda lngi
Iı:dc~· nezdinde resmi murahhastır. 
Mutedil hürriyet ve itilaf fırkasi· 
le temasa da Pantikyan memur
dur. Ermeni menafiini İngilizleı·-

Cie~en kısımların hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi ge~en bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İ§te, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğrıyacağmr haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağım bi
lemiyor. Eve dönüycr. 

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

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

- Ya içeride biri varsa?... Ne 
denıeğe haber vermeden gel· 

le iştirakte gören taşnaklar lstan
bulda İngiliz istihbaratına muave
net ve müzaherete karar vermiş· 

ler. Binaen aleyh bugün İngiliz 
istihbaratında memur sıfatile ta· 
nıdığımız Ermenilerin büyük bir 
krsmı istihbaratın maa,lı memuru 
değil, istihbarata müzaheret eden 
fırkanın mensubuimif. Önümüz
deki Çarşanba günü yukarıda bah
settiğim mektepte mutedil hürri
yet ve itilaf ve taşnak fırkaları 

reisleri arasında hafi bir içtima 
aktedilecekmiş. Bu içtimada fırka' 
sı namına dahiliye nazırı eıbakı 

Mehmet Ali Bey ile Mahir Sait 
Bey bulunacakmış. 

İstanbul karadenize çıkacak 
vapurların kontrol'u vazifesinin 
kendilerine tevdiinden bahs ile 
Yunan mümessili, İngiliz mümes
siline resmen müracaatta bulun ~ 
muftur. Yunanlılar, bu müracaatla 
Kavaklarda bulunduracakları me
murlar ile bilhassa küçük gemile
rin hamulelerini muayene etmek 
istiyorlarmış. lngiliz mümeasli si· 
yasisi bu husus çin görüşmek üze
re Yunan mümessilini önümüzdeki 
Salı günü Tarabyeye davet etmiş· 
tir. 

Son günlerde Ermeni patrik ve-

Ali baba, !stanbulla Rusya, iki 
memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşğuldU. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada !stanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkas
yaya gi4iyor. Tifliste valinin kona • 
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kr· 
zmı kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanı§ıyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiş • 
tir. Rüstem Fatmayı kaçmyo:r ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorlar . . 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
lstanbula dönmeğc muvaffak oluyor. 

Anlatacaktı .. Ala! Fakat, bu i · 
şin sonu nereye varacaktı?. 

Fatma günün birinde Ferhada 
kaçar ve tamamiyle F erhadın o -
lursa, betbaht delikanlı ona erkek 
liğini nasıl ispat edecekti?. 

İşte bir rezalet .. O vakit F at • 
manın yanında mahcubiyetinden 
yerin dibine geçmiyecek miydi?. 

Ferhat bir türlü ne yapacağım 
bi]miyordu. Bir şeye karar vere -
memişti .• 
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Ferhat, Doğancılarda ihtiyar 
bir büyücü kannm evinde derdini 
anlatıyordu: 

- Ben bir kız seviyorum, ana· 
cığım ! Fak at .•. 

kaletine tayin olunan ''Ohannes "'"...,,._""""ft"'""'"'""""' ... "'""-111111111•-m-•11• 
Nazlıyan,, taşnak komitesi dela- - İngiliz hükiimetinin azemet 
let ve tavassutile İngiliz hakimi ve edaletinden eminiz, dünya ıiya
siyasisi ile bir mülakatta İngiliz setinin nazımı olduğu gözümüz· 
hakim Ermenistanm İngiliz siya· den uzak değildir. Ermeni milleti 
set ve taraftarlığına şiddetle müh- ancak İngilterenin himayesi altın· 
taç olduğunu ve Amerika himaye- da müradına kavuıabilir. Şimdiye 
sinin Ermenistanı yükse1tmeğe ka· kadar, milletin hakiki menfaatini 
fi bulunmadığını ihsas etmiş ve tefrikten aciz bazı kimseler maal
piskopos da verdiği cevapta, Er . esef bizi İngilizlerden soğutmaya 

meni namı altında yaşayan unsu· çalışmışlardır. Patrik vekilinin 
run artık Türklerle itilafı hiç bir vaat ve müzaheretinde büyük Ü· 

·zaman arzu etmediğini ve seneler· mitler gizlidir; demiştir. 
denberi birlik bir güçlük içinde Bu içtimada ıöz söyliyenler yal· 
çırpınınab.rına rağmen mevcudi- nız bunlardan ibaret değildir. 
yetini, te!'akkisini temin eden Er· Komitenin faal heyeti arasında 
menilerin yalnız İngiliz himaye bulunan Nerses Papazyan da Pan· 
ve müavenetile istiklale kavuşa· tikyandan geri kalmamıştrr. Hatta 
cC\klarmdan emin olduklarını söy- daha ileriye giderek: 
}iyerek ruhani idaresi altındaki Er
menileri bu şekilde ikaza çalışaca
ğını ve hatta bunu Bolşeviklerle 
kahramanca çarpışan küçük Er
menistana kadar genişleteceğini 

ilave etmiştir. 

Bu mülakatta Pantikyan da ha· 
zır bulunmuş: 

Tefrika rto. 19 
31. 5. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
rtlkıli (Vi·rtO) 

dim? ... İyice düşündü. 
f.:ıkat, Aliye, Edibi görür gör· 

mez, sevinç içinde, zenciri açtı. 

Bileğinden tutarak, delikanlıyı i
çeri çekti. Dans figürleri yapıp: 

- Aman, ne iyi ettin gel· 
diğine ... Vallahi, habersiz, ne sür· 
priz oldu ne süpriz... Evde, yal
nı~hktan patlıyordum ... Kitap o· 
kuyup duruyordum... Herh.:ılde 

gitmiyeceksiniz, bu akıamı birlik
te geçireceğiz, değil mi? ... 

Delikan1ı, adeta sersemlemiş 

gibi, dalgın, kaşları çatık duru· 
yordu. 

- Ay, dünkü haliniz değişme
miş, bilakis beter olmuşsunuz ... 
Neniz var, kuzum sizin... Haydi, 

- Ermenistanın mutedil ellerle 
idare edilecek bir komtu Türkiye 
ile dost geçinmesi bugün Anadolu
ya hakim olmıya çalışan kuvvetle· 
rin yakın bir zamanda kırılmasını 
temenni ediyorum. Cümlesini de 
kullanmııtır. 

{Daha bitmedi) 

ben arkada§ınızım... Anlatın ... 
Derdinizi dökün ... 

Genç kadın, Edip'i kolundan çe· 
kerek kanepeye oturttu. Kendi de 
yanına ilifti. 

Delikanlı, başını dayayacak bir 
anne omuzu arıyor gibi idi ... Der· 
di öyle büyüktü .. Fakat, böyle za
manlarda en fazla annelere baş 
vurulduğu, onlara dert döküldüğü 
halde, biçare, bundan mahrum ol
muştu ... 

Aliyenin omuzuna dayandı ... 
Gözlerinden iri iri damlalar süzül· 
clü. 

- Dertliyim ... Dertliyim ... -diye 
inledi .• Bu akşam içmek istiyo· 
rum ... Sizinle içelim ... 

- Hiç böyle adetiniz yoktu ... 
- Mutlaka içmek ... Avunmak 

istiyorum ... Haydi biraz rakı bir 
şİ§e de viski aldırınız ... 

- Peki, peki. .. 
Edip, para verdi. Genç kadın, 

zile bastı. Ismarlananları kapıcıya 
tenbih etti... 

- Müellifi: ishak FERDi 
- Onun da seni sevmesini mir 

istiyorsun? 
- Hayır .. O da beni ıeviyor .. 
- Öyleyse neye geldin bura-

ya? 
Ferhat ağlamağa ba§lamıştı: 
- Ben otuz yaşına geldim .. 

Hala bir kadınla koyun koyuna 
yatamıyorum, anacığım! Küçük
ken !benim erkekliğimi boğmuş

lar .•. Ben şimdi hadımım... Beni 
sen, bu dertten kurtaracaksın! Sa
na ne istersen vereceğim! 

Ferhat koynundan bir kese al· 
tın çıkardı: 

- Bak .. Bunların hepsini sana 
vereceğim! Padişahtan iltifat gör 
sen bile, bu kadar ihsan alamaz· 
sın! Haydi nineciğim, benim çare· 
me bak! 

Büyücü kadın altınları görünce 
şaşırdı .. Gözlerini kırmızı para ke 
sesine dikti: 

- Dur bakalım, oğul ! Elbette 
bir koJayım bulacağız. Dünyada. 
ölümden başka neyin çaresi yok! .. 
Kaç senedir hadımsın? Anlat ba
kayım •. 

- Kendimi fbildim bileli .. 
- Kadın görünce kendinde biı· 

şey duymuyor musun? 
- Damarlanmm derhal tutuı

tuğunu hissediyorum... Rüyamda, 
hayalimde hasılı her yerde ve her 
an kadın sayıklıyorum. Kadın gö· 
rünce vücudumu yakıcı bir atef sa· 
rıyor .. Gözlerim kararıyor .. Başım 
dönüyor .. Dişlerimi sıkarak esniyo 
rum. İtte o kadar, anacağım! İşte 
o kadar ... Bırak, söyletme beni! 
Çıldıracağım .. Artık tahammülüm 
kalmadı. Ben güçlü kuvvetli, yakı· 
şıklı bir erkek olduğum halde ... 
Of Allahım ..• 

Büyücü kadın Hindiııtandan ls
tanbula geleli yirmi sene olmu§lu. 
Y etmi§i geçkindi, Bu yaşa kadar 
kendisine böyle bir dertlinin gel
diğini hatırlamıyordu. O, bu uzun 
yıllar içinde ne çiftlerin çöpünü 
çalmamış, neleri birbirinden ayır· 
mamııtı! 

Fakat, böyle bir hadıma erkek
lik kudretini vermek kadım erkek , 
yapmak kadar güç bir iş değiJj 
miydi? 

lstanbulun meşhur büyücüıü a
caba buna muvaffak olabilecek 
miydi? 

Hintli büyücü başını ellerinin 
içine alarak bir kaç dakika düşün-

- Fakat neniz var? ... Söyleyin 
bakayım ... 

- Ah bilmezsiniz ... Şefkate ih
tiyacım var ... Beni anhyan, beni 
teselli edecek bir ruha mühtacım ... 
Anneye, hakiki bir anneye öyle 
mü§takım ki... ,,. 

Aliye, hayret içinde: 
- Anneye mi? ... Peki ama, si-

zin anneniz var ya ... Aranız mı a-

çıldı? .. Ne oldunuz? ... Ben sizi te
selli edeyim ... Fakat, şunu hatırla
tayım ki: "Ana gibi yar olmaz!,, 
derler ... ihtilafınız ne ise, mutlaka 
barışın ... 

- Dargın değilim ... Fakat, on
dan kaçmağa mecburum ... 

- Nicin ama, niçin? 
~ , 

- Annemin artık yüzünü gör-
mek istemiyorum. 

- Siz, çıldırdınız mı?... Hem, 
mademki dargın ela değilmitiniz ... 

Kadın, delikanlının saçlarını 

okşamağa ba~ladı: 
- · Kim bilir ne aa~ma ,eydir ! ... 

diyordu. Herhalde, kızsanız, uzak-

dü., Gözlerini kapadr .• Kendi ken• 
dine mırıldandı.. Homurdandı •• 
Ve sonra birden gözlerini açarak: 

- Oğlum, dedi, bana ya.rdl 
güneı doğmadan geleceksin ve ge• 
lirken yeni kesilmi! bir tav9an de· 
risi getireceksin! 

Ferhat sevinçle gülmeje ba.t• 
ladı: 

- Kurtulacak mıyım, nined• 
ğim? Tekrar erkekliğime kavuta• 
cak mıyım? 

- Merak etme .. Yarın ıa.bah 
bir deneme yapacağım. Olmaz .. 
başka bir ili.cım daha var. Herhal· 
de günün birinde bir çocuk baba•• 
olacaksın! il-,,.. 

Fer hat Doğanctlardan inerkeııı 
Ahmediye çarşısına uğrayarak, 
güzel bir Ada tavtanı satın al· 
mıştı. 

Ferhat sabahleyin günet dof• 
madan tavşanı kesip derisini yü• 
zecek ve Hintli acuzeye götüre· 
cekti. 

Esirci Ali babanın yirmi iki se· 
ne evvel erkekliğini katlettiii bil 
yeni aşık o gece sevincinden uyu• 
yamıyordu. 

Fer hat, mezardan baba•ı diri• 
lip gelse bu kadar sevinmiyeeektİ· 

Bu ıevinç, servetini kaybeden 
bir adamın günün birinde tekrar 
zengin olmaıına benzemiyordu. 

Erkeklik .• 

Bunu kaybetmek, bir ge:ıç ~io 
ne büyük bir felaketti! 

Ferhat odasında kendi kendi-
ne: 

- Ah ıu gençler.. Bu mahnr 
miyetin verdiği iıtırabı benim kıı.: 
dar duysalar, erkekliiin kıymetinı 
bilirler, ve altmıt yetmit yatn'" 
geldikleri halde •bile dipdiri bir er· 
kek kalmıya çahıırlar. 

Diye söyleniyordu. 
Ferhat, tekrar kadınlarm yıı.ntı'' 

da itibarı olan erkekler ııraıuı' 
geçerse neler yapmıyacaktı ! E't • 
veli Fatmayı evine kaçıracak "'' 
Rüatemden botatıp kendi alaca1' • 
tı. Fatmayı Rüstemin gözündeJl 
dütürmek için herıeyi hazırlaın•f 
tr. Rüıteme: "Bu kadın ıana Y"! 
olmıyacak ! Gel şunu satalım .. Ali 
cağımız parayı paylaıırız. Sen dl 
Haççeyi kaçırır ve onunla evi" 
nirain !, diyecekti. 

(Denmı ftl') 

71" 
lara gitseniz bile,bir gün, sizi, sas'' 
ki bir elin omuzlarınızdan yak•l•'. 
dığım, zorla annenize sevk ettifl"

1 

göreceksiniz ... O zaman, onun Jcır' 
cağına, ne büyük bir arzu ile atıl•' 
cak, onu, öpecek, öpeceksiniz ... 

Edip, çıldırıyor, kibuı ıörii1°f 
gibi idi: 

- Allah eıirgeain ... Allah e•i" 
geıin !- diye haykırdı .• Allah 1-"' 
o günü göstermesin, Yarabbi •.• 

N. · ? A · ıi•' - ıcın, canım . ... nnenıı 

ne fenalık yaptı? .•• 

- Hiç... 1"' 
- Peki, ondan ne demeğe .. il' 

kadar nefret ediyorsunuz? fiJf 

nü görmek istemiyorsunuz? ... 
- Sormayın ..• 
B . ıt'' u ıçinden çıkılmaz muhaf ,ııi 

Aliyeyi şaıırtıyordu. Kar91111ıd 1ı 
delikanlıyı, o zamana kadar ı•f •, 
tabii, gayet akıllı tanırdı. ffal~ 
şimdi, aklını kaçırdığına hiiJct" 
deceği geliyordu. ,,, 

(Oev&J111 " 



• 
~~;3~1~M~a~y~ı~•~1~9~3~4~==========~~=====~==~=========H~A=B=E=R==-===A=k~ta~m~=P=o=•=t•~·~·~=====~~============-~================7====-

AOrıların ve so~uk algınlı~ının seri ve 
kafi tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde ffi alameti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPfRINdir. 

lsrarla t#\SPİR • 
2 ve 20 komcrımelık :ımba a arda bu'urıur. 

Yalova ilave seferleri 
Akay işletmesinden: 
2 Haziran 934 Cumarteıi akşamından itibaren köprüden Ya

lovaya Cumadan maada günlerde saat 18.00 de Cuma srllnlcri 
iıe 20,00 de ve 3 Haziran 934 Pazar sabahından itibaren de 

YaloYadao köprüye ber gün 6, 15 te olmak üzere mevcut tari· 

feye bu seferler ilave edilecektir. 

Tafsilatlı ilanlar iskelelere asılmıştır. (2832) 

MARKA 
Sahlep 

ve 
Baharatı . 

yenı 

ambalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 

iBER_ 

Bilumum Ağrılara Vegône ilôçtır. 

Galataaarayldar Cemiyetinden: HER SAN'ATA ELVERl~Lt 

ı Haziran Cuma günü saat birde K• } k ı b • k b• 
Galatasaray lisesinde verilecek ıe- ıra 1 a rt a ın ası 
nelik ziyafet için daha davetiyele- Mahmutpaşada Bezcilerde ( 49) No. lı fabrika binası tamamen veya kısmen 
rini almamı§ olan eski talebeden kiraya verilecektir. Karşısındaki bakkala mUracaat. (17108) 

Galatıuaraylı arkada§ların Cuma ----------------------------
günü aabahı saat on bire kadar lstanbul 6 ıncı Noter dairesinden: 
Galataaaray lisesinden ve Galata- ı Haziranda tatbik mevkiine giren yeni kazanç vergisi kanununa göre beyan· 
aaraylılar cemiyeti merkezinden name verecek bütün mükellefler, kullandıkları: 
tedarik edebileceklerini arzederiz. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

liarşı en mUessir deva SERVOIN hap 

landır. Depom. lstanbul'da Sirkeci'de 

Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşrayı 

150 kuruş posta ile gönderilir. lzmlt'de 

Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Fe · 

r~h rczanclerinde bulunur t1628ll 

... ! ..................... . 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hergün ak~am:ı. kadar 

Beyoğlu Tok :alı yan oteli yanında 
Mektep 5okak 35 Nu. lı muayeneha· 

nesinde teda\'I eder. Tel. 40783 

Satılık irat 
Galatada altında üç dükkanı 

bulunan on üç odalı kirgir bina 

satılıktır. Galata rıhtımında Seli· 
nik kıraathaneainde Sabita Efen • 
diye müracaat (2386) 

lstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilecek 
(Halı, gardrop, koltuk, kanape), 
5/6/934 tarihinde saat (9) dan i
tibaren Kadıköyünde Altıyol ağ • 
zında açık arttırma ile aatılaca -
ğından talpilerin mahallinde ha -
zır bulunacak memuruna müraca
atları ilan olunur. 

Oaküdar aıliye hukuk hakim -
liğinden: 

Saadet hanım tarafından Ka • 
dıköyünde Acıbademde Eıat pa -
fa sokağında 2 No. lu hanede F ah 
ri bey aleyhine açılan boşanma 

davasından dolayı M. aleyhe gön • 
derilen dava iatidaaı tebliğ edil -
memit ve M.aleyhin ikametgahı 

meçhul olduğu anlatılarak 20 gün 
zarfında dava istidasına cevap ver 
mek ve tayin olunan günde mah • 
kemeye gelmek üzere davetiye ile 
dava iatida11 suretinin mahkeme· 
ye talik edilmek suretiyle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ve 
11/ 6/ 934 pazartesi günü ıaat 10 
da mahkemeye daveti natık dave
tiye ile istida sureti de mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıf ol -
duğundan tebliğ makamına kaim 
ve M. aleyhin mallımatı olmak ü ; 
zere ilan olunur. (2480) 

HABER' 
Akşam Postası ---

darehaneıi: 
lSTANBUL AN· 

KARA CADDESi - -rcıırat Adresi: ISTANBUL IL<\BEU 
Telefon Yazı: 2387% İdare: 21370 

Defteri kebirleri Noterlere tasdik 
ettirmek mecburiyetindedirler. Daire bunu alakadarlara hatırlatmağı kendine 
bir borç saymıştır. 

latanbul Beledfycsı i16nları 1 
---·----Pangaltı Akbaba sokağında kain olup 500 lira kıymet konu· 
lan 5 ve 7 No. 1ı iki hane enka7.ı satılmak üzere kapa lı zarfla 
müzayedeye konulmu§tur. Talip olanlar şartname almak üzere 
levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye girmek 
için de 37,5 liralık teminat makbuzu ile teklif mektuplarını 
21 - 6 - 934 Perşembe günü saat on beşe kadar daimi encüme· 
ne vermelidirler. "2892,, 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

1 Haziran 934 Cuma sahasından itibaren bayi dükkanların· 
da ve imalat yerlerinde, gazinolarda, anbar1arda bulunan inhisar 

maddeleri evvelce de ilan edildiği veçhile beyannameye ve aıa· 
ğıdaki müdafaa vergiıine tabidir: 

1 - "25,, kuru§ ve daha ziyade fiatlı "20,, adetli sigara ve 
"20,, "25,, gramlık tütün paketlerinin beheri bir kuru§. 

2 - "25,, kuruştan aşağı fiatlı tütün ve sigaraların ayni 
paketleri yirmi para. 

3 - Yüz sigaralı paketler, beş paket ve on adetli sigaralar 
yarım paket hesabile. 

4 - Yerli enfiye tönbeki paketleri diier paketlerin fiatla· 
rına kıyasen, 

Puro ve Fransız enfiye ıigar ve paketleri de tütün paket· 
lerinin kuruş nisbetine tabidir. 

5 - Rakı, Konyak, Votka, Likör ve vermutların "25 c:ın· 
tilitrelik ve daha büyük hacimdeki beher §İ§eıi iki kuruş ve ..:uha 
küçükleri birer kuruş, biraların beher §İ§esi birer kuruş ve fıçı
dakilerin beher litresi ikişer, açık ve kapalı ~arapların beher lit· 
reai bir kuruf, 

6 - Viski, Şampanya, köpüklü §&rap ve cin içkilerinin be• 
her §İfcıi "25,, kuruş vergiye tabidir. 

Beyannamenin itasını müteakıp ellerinde tütün ve sigara 
bulunanlar vergilerini bağlı oldukları depolara ve müskirat ya· 
panlarla satanlar baımüdürlük veznesine teslim edeceklerdir. 

Saklayan beyannamesini derhal, parasını müteakiben tes
lim etmiyenler hakkında takibat yapılacağı ilan olunur. "2881,, 

Beyoğlu tahakkuk müdürlüğünden: 
lami Yoğurtçu Sabri bin Mehmet Efendi. Vergisi 20 L. 

40 K. Seneıi 930 ihbarname No. sı 13:.179 
ismi yukarıda yazılı mükellef namına Tophane Maliye Şube

since 930 mali senesi için hizasında yazılı miktarda kazanç 
vergiıi tarholunmuıtur. İkametgahı meçhul olduğundan keyfi-
yP.t ilanen tebliğ olunur. (2894) 

Beyoğlu tahakkuk müdürlüğünden: 
hmi Ömer Nazmi Bey. Adresi Galata Ünyon han kat 4 Senesi 
930. Vergisi · - 11 lira 35 

11 il 35 

4 " 54 

27 24 
Yukarıda ismi yazılı mükellef namına 930 senesi için Şu-

beairu.-e tarhedilen kazanç vergisi miktarı ?smi hb:asmda yazı· 
lıdn. füametgahı meçhul olduğundan hukuV. ı:tu!it muhakeme
leri kanunu mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere key• 
fiyet ilan olunur. (2895) 

Beyoğlu tahakkuk müdürlüğünden: 
Lira ,-- ' ABOnE ŞERAiTi 

s 6 12 aylıl' 
Türkiye: DO 260 480 870 Krt• 
ErJlebl: 130 375 100 1200 1 Yalova hattı Abdullah efendi 930 100 

Kr. ihbarname 
Cılc Varak 

80 28-6 

ILAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarınm satırı 12,50 

nesrnJ 116nlıır 10 kunı,tur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Baaıldığı ~er: (VAKll') 1\Jatbıuısı , ... 
-

,__ ____________________ ___ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . . · 

Bandırma hattı Hacı Mustafa Ef. ,, 134 40 28-5 
lzıİıir hattı İbrahim Ef. 

" 336 28--4 
Karabiga hattı İbrahim Ef. ,, 134 40 28-3 
Trabzon hattı Eyüp Sabri Ef. 

" 420 28-1 
Karabiga hattı Mehmet Ef. 

" 16 80 28-2 
\Mudanya hattı Mehmet Nuri Ef. ,, 201 60 28-8 
Edremit Ayvalık hattı Mehmet Ef. ,, 252 28-7 
İzmit hattı Halil Ağa ,, 50 4€) 28-9 
Bandırma hattı İbrahim Ef. 11 4 134 40 28-10 

1780 80 
Tophane Maliye şubesince isimleri yukarıda yazılı mükel

lefler namına hizalarındaki miktarda kazanç vergisi tarholun· 
mu§tur. ikametgahları meçhul olduğundan Hukuk usulü muha· 
kemeleri kanunu mucibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 2898 
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E eyoğlu Varidat- Tahakkuk Müdürlüğünden: 
lsmi San'ti Verginin ait olduğu Matrahı Nisbeti Vergisi Cezası Yekunu Tarih No. 

sene Lira K. 
Sü1eyman Puvantör 930 1 50 17 25, 50 10, 20 35, 70 161 
Servet. i 

Stracli ,, ,. ,, ,, ,, ,, 
" 

162 
Davit ,, 

" 
,, ,, ,, ,, ,, 163 . 

Süleyman ,, ,, ,. ,, ,, ,, ,, 164 
Nihat 

Angelos 
" " 

,, ,, ,, ,, 
" 165 

İsmail .. ,. ,, ,, ,, ,, ,, 166 
Jöleti 

" 
,, ,, ,, ,. ,, ,, 167 

Hamdi "' ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,. 168 
Sofokli ,, " " ,, ,, ,, ,, 169 

Fuat ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 170 
Kortilo ,, ,, ,, .. ,, ,, ,, 171 

Mustafa bin Salonda ,, 50 17 8, 50 3, 41 11, 90 173 
Bayram hamal 

Tophane Maliye ~ubesince isimleri yukarda yazılı mükeJlefler namına 930 mali senesi 
için hizalarında yazılı miktarda kazanç vergisi tarholunmuttur. İkametgahları meçhul olduğun· 

dan hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur. "2893,, 

~ P ARMAKKAPI- "Eski Siyotis,, 

BANl o 
Radyo -Aktiviteli. kükürtlü, elektrikli, arsenikli: iodlu, klor sodyomlu asid 

karbonikli, çam ve ce,·iz yapra~ hülAsali 

DUŞ-MASAJmoELELKTRIK-ZIY A 
Tedavileri Enstitüsü 

Bilbassa Müzmin romatizn1a, sinir, ağrllar1, (Siyatik) 
rtevrasteni, umumi ve mevzii Şitmanhk, Artritizm, 
Tansyon yüksekliği, basur memeleri, fistül, lüzum 
suz benler ve siiller, kadın hastahklar1 için Avrupa 
kaplıca ve tedaYi müesse, eleriodeki fenni Ye asri bütün 
tertibatı haiz olup hertürlü tatbikat Fizyoterapi rnütehH· 
sısı doktor tarafından yapılır. 

lstik131 caddesi No. 83 il Telefon. 49053 

a'lıa .. -•nt:~ Güzellik Kremi ~---• 
Yüzdeki buruşuklara karşı 

eşsizdir 

"MASK-RU J,,pudrası: 
Hakikigüzellik tılsımıdır 
"MASK- RUJ,, Parfümü ko
kuların en güzeli, güzellerin 

kokusudur. 

"F ARDS MASK-RUJ,,= güzelliğini 
gençliğini korumakistiyen hanımlar 
''Laque Carminde Carancine,, ile 
yapılan F ARDS-MASK - RUJ kul
anmahdırlar, teni her mevsimde korur 

ı. __ ...._ Heryerde Arayınız ~--

tıııııııııtllll SUADiYE PLAJI 
lkynclmilel şöhret kazanmış viyolonselıst D. %ırkin idaresinde 

ALTIN YILDJZ ORKESTRASI 
ve zen~i~ va~) tte nuınarıılarile yarından itıbaren çok ıengiıı 

İstanbul ikinci Ticaret Mahkeme -
sinden: 

Cenova Limanına mensup İtalyan 
bandıralı {Premuda) vapuru süvarisi 

tarafından mahkemeye müracaat edik
rek, 25 - Niıan • 934 tarihinde Yunan 

sancağını hamil (Kassos) vapurunun 
kavait ve nizamall bahriyeye ademi ri

ayeti yüzünden Kuruçe§me açrklann -
da süvarisi bulunduğu mezkur Pre • 

muda vapurunun üzerine dü§erek mü
him haıarata sebep olduğundan bahıi-

le tanzim kılınan deniz raporunun alın
ması için muktazi merasimin ifaımı ta• 

lep etmiştir. Bu husus için tayin kılı • 
nan 7 • Haziran • 934 Per§embe günü 
saat 15 te gemi veya yükle alakalı ve 
kazadan zararlı herkeıin rapor alınır· 

ken mahkemede hazır bulunmaları ve
ya bir vekil göndermeleri Ticaret ka· 
nununun 1065 inci maddesine tevfikan 
ilan olunur. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden~ 
İcra dairelerince geçen seneye ait 

hesababn yeni senei devri münasebeti
le Haziranın ikinci Cumartesi, Üçün -
cü Pazar, 4 üncü Pazartesi günleri 
mevaddı müstacele hariç olmak üzere 
mezkur devairce tahsilat ile , umumen 
tediyat muamelesi yapılacağının , esh11-

bı mesalihin nazan dikkatini celbede · 
riz. 

Muhterem Hanım 
efendilere 

Fabrikamızda bu kere yazlı 

son moda kadın ~apkalarına bat • 
lanmıttır. Hem fiat hem de model 
ve metanet itibarile memnun kala
caklarını muhterem hanımefendi
lere ilan ederiz. 

Anadolu f 3.pka fabrikası 
Yenipostahane sırası meş 
hur İzmirli şerebtçi karşısı. 

(2469) 

Bir genç aranıyor 
San'ate hevesli on altı on yedi 

yaılarmda bir gence ihtiyacı· 

mız vardır. Yeni postahane sıra· 
sında Mısırlı oğlu hanı altında 

Anadolu şapka fabrikasına mü-
racaat. 

~uzellık ve muhtelif değışiklıklcrle açılacaktır. 
H:ınyo fiyatlan : kuruş Gazino fiyatları ; J\uruş Mimar 

31 

Hasan özlü unları 
~:s"7 ......... ..,,..~ .... ın~~Pirinç özü 

Patates özü 
Nişasta özü 

·Arpa özü 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 

, Yulaf özü 
Mercimek özü 
irmik özü 

._::~~~_:_._-~-------....-..~-----.~ .......... Çavdar özü 
Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bık· 
tırmıyarak değittire değittire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız ne!eli, sıhhatli, tom· 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 
nir, ish:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adali.ta, ıra· 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 

ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBl ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden aa• 
kınınız. 

HASAN M,!\RKASINA DiKKAT 

Radyo/in Diş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diş! 

kii· Çün el• e\'ve\ tet'l'\\S 

. cfü'~\ni bct~.c{crcngöstct\r. 
Çcbre nin güı. ıarit d\\~ 

'oe1~ı. ve 

Di,Ierine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esa11nı ve ıüzelliğin 
sırrını bilmiyorlar demektir. 

Dişlerinizin güzel olmasını iıtiyoraanız ıabah ve aktam ıünde , 
iki defa muntazaman RADYOLlN ile fırçalayınız. 

-
/ . 

.~AGI * 
C'1ma ve paıar 25 Meşrubat cuma ve pazar 50 Her ay intinşar etmekte olan bu mi-
Diğcr günler 15 ,. Dijter !!; •ı ll'r 25 5 mari, §ehircilik, ve tezyini san'atler ~ 

_ Abonman bır aylık 360 ,, Bah.,t ıs ııı da J 5 i§ mecmuasının ( 40) numaralı Niaan sa • ~~,.,J./'Y ~ = Çocuklara nısıf 11 ft = · \. / ....P. • J._ - ~ :~ ii:'fJ"l"l~ ~. • 
E , a a ortası =: ısı çıkmıştır. Bu meslekı mecmuayı ı Vtlt, ~ 
~ı11ııııııııı1111nuııımıııu111111ıı1ıııııııı11nnıı1ııııııı111ııııııHıııııııı111111ıııııııııııı11111111ııııııııı11111111ııııııııııı11111111 ıııınııııı 11u 11111 11111111 11~ Y • • ,\ • • • 

ı. ::; tavsıye ederız. • 

~ lstaabal Ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Tiirk Aaoaım Şirketinden= 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her iıtiyene 
satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbulda Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

tuual~a Kristal toz şekerin kilosu 36,1s ~an~ı~tn ~ü~ ~e~erin ~ilosu 39,so Kur13tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak, siparişler bedelinin yüzde yirmisi peıin ve üıt 
tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir.Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal §İrket tara 
fından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az be§ vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
pe§İn ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbulda Babçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No.40- :: o. Telgraf adrtsi: Istanbul, Şeker. Telefon No. 24470. F.T.2 
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