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ilıanın hali hazır gidişi, zı
erde türlü türlü ihtimal ve 
elere yol açıyor. Umumi 

ı yolunda gitmeyor, hüku
lerin münasebetlerinde bir 
ii ahenk teessüs edemeyor. 

1 taraftan her memleketin 
llıi vaziyet ve şartlan, di
taraftan milletlerin biribir 

olan münasebet ve vazi
ri tetkik edilince insan şu 
unç hükme vasıl olmak-
kendini alamayor: 

Milletler, ya yeni bir umu 
bar be gidiyorlar, yahut u-
1 bir ihtilale ... 
ııutmamalı ki, tarihi doldu 
ihtilal gibi, harp gibi bü
hadiseleri doğuran amil; 
a derin bir tetkik, iyi bir 
p neticesi değildir. 

Qıılarda hissiyatın, ani feve
ların çok ileri götürülmüş 
ili infiallerin tesiri daha zi
e oluyor. 
ınumi harp hailesinden son 

llıilletler, hem onları idare 
ler tehlikeyi yakından duy• 
r, Ona el ile dokundular. 
İyeti al<vam, ademi teca
lle bi taraflık misakları, ni 

~et Avrupa birliği fikri bu 
'llıal ve endişelerin tesiri al
d, ortaya atılmıştır. 
-'11rupa birliği meselesi, ~o~ 
lnların beynelmilel polıtı
tııda en mühim yer tutan 
teşebbüstür. lki sene evvel, 

•nsa Hariciye nazırı tarafın 
ortaya atıldığı zaman bu 

tin ayakta duracağına ihti
l 11erenlerin sayısı pek azdı. 
· ııa. bu fikir etrafında çalış· 

üzere geçen sene ihzari bir 
isyon toplandığı zaman, 
diplomat' demişti ki: 

..._ "Komisyonun mesaisin
rnüspet bir netice bekleme

. Komisyon sadece Avru 
bi-tJiği fikrinin cenaze ala
Yapıp dağılacak!,, 

ffer tahminden kuvvetli o
hadisat; diplomatın bu ke

~etini teyit etmedi. 
.\-vrupa birliğinin gayesi ınil 
ler arasında devamlı bir sulh 

. in etmek mütekabil feda
: 1lık, müsa:naha ve tesanüt 
~esinde bütün memleketler-
.hissedilen ıstırapları, bilhas 
1ktiaadi müşkülatı, bir dere-

I e kadar dindirmektir. Öyle 
llııc:a, Avrupa birliğini, yal

terniyeti akvama dahil olan 
letlere hasretmek doğru ola 
~dı 

~.~;iyet ve maksadı, her tür 
}lçük politika mülahazala
~aıı mücerret olarak müta

' edenler, Türkiye ve Rusya 
\ böyle bir te,ekkül haricin
la lııtulmasıru gayri tabii bulu 

Filhakika Türkiyenin bu me 
saiye iştiraki, mantıki bir zaru
retten doğmuştur: Akvam ce
miyetine girmemiş olan Tür
kiye; bu fikre muhal~f o~duğu 
için değil, - her vesıle ıle bu 
sütunlarda izah ve müdafaa et 
tiğimiz esaslı bir sebept~n. do
layı _ bu te,ekkül hanemde 
kalmıştır. Yoksa umu~i ~~lha 
müteveccih olan her t~rl~ t~-

bb.. me&aiye samımı bır 
şe us ve h' b' 
his ve kanaatle iştirakte ıç ; 
milletten geri kalmaz. . 

Son Avrupa ittihadı komıs
yonu mesaisinin dikkate şayan 
bir safhası da Sovyet Rusya 
Hariciye komıerinin ortaya at
tığı tekliftir: Rus Hari~iye Na
zırı; memleketi aleyhmde en 
geniş bir şikayet mevzuu olan 
iktisadi sahada mütekabiliyet 
esasına göre Rusyanın görüş
me ve uyutmaya taraftar oldu
ğunu söyledi. Bu bir nevi nıüta 
reke teklifi idi. Çok esaslı se
bep ve mülahazalara dayan
maksızın bu teklifi reddetmek 
pek güçtür. 

Senelerin tetkik ve tecrübele 
rinden anlaşıldı ki; milletlerin 
ıstırabı, en ziyade iktisadi müt 
kül attan geliyor. Bundan bat
ka bu ıstıraplar, yalnız milli 
hudutlar dahiline inhisar ede
cek tedbirlerle teskin edilemez. 
Meselenin vüs'at ve şümulü, 
beynelmilel bir tesanüt ve me
saiyi icap ettiriyor. 

Zirai memleketlerin müş
külatını mütalea eden birlik ko 
misyonu; teminatlı, beynelmi
lel itibar zirai tetkilab vücu
de getirmek kararına varmıştır 
Türkiyeyi komisyonda temsil 
eden Hariciye vekilimiz; her 
şeyden evvel bir ziraat memle
keti olan Türkiyenin böyle bir 
teıekküle girmesindeki faide 
ve zaruretleri izah etti. Muh
taç çiftçilere yardım gayesile 
kurulan mali bir mü .. seseye 
- sırf cemiyeti akvam azasın
dan bulunmadığı için - Tür
kiyenin iştirak etmemesinin 
büyük maksatla telif edileme
yeceğini söyledi. Türk köylü
sünün kredisizlik ve faizin yük 
sekliği yüzünden çektiği ıstıra 
bı anlattı. Bu mukni izahat; 
alakadarlar üzerinde iyi bir te 
sir yapmaktan bili kalamaz~.ı. 
Nitekim, kurulması taka~ur 
eden itibarı zirai müessesesıne 
T ürkiyenin de iştiraki esas iti
barile kabul edilerek mevcut 
ahkam dairesinde bir imkan a
ranmasına karar verilmiştir. 

rllrdı. 
~ihayet malum olan safhala 

1 ~.l!çirdikten sonra Türkiye 
~ ·~ 1 Avrupa birliği mesai

'-.ittirak etmittir. 

Türkiyenin, beynelmilel sulh 
ve itilaf mesaisinde ne kadar 
faideli müspet, samimi ve cid
di bir amil olabileceğini başka 
bir makalemizde izah ede-
rız. 

Sürt meb'usu 
MAHMUT 

( 

Yeni tefrikamız& batladık 

YÜZBAŞI 'CELAL 
lltiRHAN CAHIT Beyin "Milliyt,, için yazdığı bu 
~~ 1lerece cazip ve mevzuu bütün münevver Türk· 
111fii alakadar eden ve Türk zabitinin fikir saha
''~daki yüksekliğini meydana koyan romanını bu· 
tlilıden itibaren tefrikaya başladık. 
ı· "1'iirk - Aj:ap münasebetlerini de derinden derine tah
ı:~ eden bu güzel eseri 4 üncü sahifemizde bugünden 
ıl,<tren takip ediniz. 

Dünkü intihaptan iki intiba: Soldo ilk reg atılırken, sağda reylerini 11erenler konferans salonunu terkederken .. 

Müntehibi saniler müstakillere 
bir tek rey bile vermediler 

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

İntihap başlarken İbrahim Liitfi Beyden mada bir 
zat daha müstakillen namzetliğini koydu 

--~---------· -----------
Vilayet neticeyi t 1grafla Dahiliye vekaletine bildirdi 

latanbuldaki münhal meb'us 
luklar için dün intihap yapıl
dı. 

Sabah saat sekize doğru mün 
tehibi saniler peyderpey gelme 
ğe başladılar ve intihaba saat 
sekizde başlandı. 

Sandık, mutat merasimle be 
lediye dairesinden kaldırılmış, 
önde ıehir bandosu, arkada in
tihap heyeti teftişiyesini hamil 
otomobiller olduğu 'halde, kam 
yonla Darülfünun konferans sa 
lonuna nakledilmişti. Orada i
çinin bot olduğu hazır bulunan 
müntehibi sanilere gösterildik
ten sonra, heyeti teftiıiye tara 
fmdan mühürlenerek intihaba 
başlandı. 

Bir hadise 
İntihap başlamadan evel bir 

hadise oldu. 
Usulden olduğu veçhile, in

tihap salonundaki kara tahta
ya H. F. namzetlerinin isimleri 
ile müstekillen namzetliğini 
koymut olan İbrahim Lutfi Be 
yin ismi yazılmıştı. Bu aralık 
Vali Muhiddin B. e bir zat mü 
racaat ederek: 

- Neye tahtada benim is
mim yok? diye bir süal sordu .. 

Vali Muhiddin Beyle arala
rında şöyle bir muhavere geçti: 

- Siz kimsiniz? 
- Beni tanımanız icap eder. 

Tanımıyor musunuz? 
- Hayır tanımayorum. 
Bu menfi cevap üzerine mü

racaat eden zat asabileşti. 
- Öyleyse ben de sizi tanı

mıyorum, Siz kim oluyorsu
nuz? diye haykırmağa başladı. 

(Devamı Beşinci sahifede) ...................................................... 

Irak kralı 
Gazi Hz.ni ziyaret 

• • 
ıçın 

An.karaya geli!ıor 
ANKARA , 5 ( Tele

fonla) - Haber aldığı
ma ıöre Irak kralı emir 
Faysal, Gazi Hz. ni zi
yard için pek yakında 

Ankaraya gelecektir. Kra· 
lın Türkiyeyi ziyareti 
Temmuzun ilk haftasın
da fluku bulacaktır. 

Krala maliye nazırı 
t1e daha bazı zeflat refa
kat edecektir. Kral An
karada bir kaç gün kal
dıktan sonra İstanbul 
tarikile A11rupaya gide-

il l ce~kt~ir~. ;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;~=e~ 
I 

Yeniden Meb'usluja intihap edilen Ziyaeddin B. 

Dün bir Danimarka 
kruvazörü geldi 

Süvarisi bugün Valiyi ve Kolordu 
kumandanını ziyaret edecek 

Dün limanımıza gelen Danimarka bandıralı 
"Vieles,, Zuel,, krurıazörii 

Danimarkanın "Vieles Yuel,, j minde 16 mil suratli 10 adet 
muhafazalı kruvazörü, dün sa- 15 lik, 2 adet 5, 7 lik tayyare to 
bah saat ona doğru limana gel pu ve 2 tane 45 lik torpil kova
miş ve şehri top atarak selim- nile mücehhezdir. Geminin mü 
lamışbr. Selimiyeden de kruva (Devamı Sinci sahifede) 
zöre iadei selam edilmiştir .Kru 
vazör salı gününe kadar lima
nımızda kalacak ve salı günü 
Karadenize çıkarak Odesa lima 
nını ziyaretten, sonra, avdetiıı 
de durmadan Boğazdan geçe
rek Akdenizdeki cevelanına de 
vam edecektir. 

Kruvazörün Odesadan son
ra Yunan, İtalyan, Tunus, Ce
zair limanlarını ziyaret etmesi 
mukarrerdir. En son Fransa
nın Bordean limanı ziyaret edi 
lecek ve buradan doğru Kopen 
bağa gidilecektir. Geminin bü
tün seyyahati iki ay kadar süre 
cektir. · 

Vieles Yuel kruvazörü 1912 
de inşa edilmi)i 5500 ton hac-

Piyango 
KUPONU 

( ~o. 29 J 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. ---
Bu piyangomuz için ya
kında tafsilat 11ereceğiz. 

lstanbul dün akşam 
hayli korku geçirdi 

Yıldırım Şehzade başında Kalen
der camii minaresini yıktı 

Bugün hava nasal olacak? 
Dün akşam tehir hayli heyecanlı 1 

dakikalar geçirdi. Komnç tarraka
lar, timıekler ve ıalnak halini alan 
yağmur herkeste endlte uyandırdı 
ve oinirleri bozdu. Saat 5 le hava 
kapanmaia 6 da da tiddetli gök gÜ· 
rültülerile beraber ya;imur yağmaya 
baıladı. 

Gök giirültüleri bir an içinde fid
detlenlnce ıehrin öte•İne bet-loine 
yılclınm isabetleri oldu. 

·-
Sainaim durduğu ve ıimşeklerin 

alçaktan aktıi' ı~ala~d~ trunva.t!a..: 
nn iıleoii°edlği görüldü. Tramvay ıe
ferlerinin böyle bir saat muattal kaJ ... 
maıına sebep olan irızamn ne oldu
iunu ötrenmek için şirtrete müra
caat ettik. Şirketteki zat ıu cevabı 
vardi: 

- Rastdane müdürli Fatin B 

- Bu arızayı henüz biz de bilmi
yoruz. .. Şimdiye kadar alelade bir 
inkıta zannetmiıtik. Fakat inkıta 

böyle bir saat devam edince, alaka
dar olmak icap etti. Şimd; irıaarun 

tetkiki için lazım gelenlere emir ve
riyoruz. 

Şirl<etin o vakte kadar öğreneme
diii irua ıu idi: 

Bahçekapı ile Beyazıt araaındaki 
tramvay telleri ıİm§eklerden mü
teeHir olarak bir yerinden kopmuı
lu. 

Fakat otomatik emniyet tertiba
tı sayesinde bu mıntakada cereyan 
kendiliğinden kesilmiıti. Tramvay 
ıirketi yaptığı tetkikat ile bu anza
yı anlaınıı, derhal telleri düzelterek 

tramvaylar 7,25 le iılemeğe başlc
mıtlardır. Bu ıuretle münakalat 1 
saat lS dakika durmuıtur. 

Minareye isabet 
Dün aktamki havada ıehir havali 

sinin muhtelif yerlerine yıldınmlar 

düııüiiü söylenmektedir . 
Ştltazadebaıında Kalender camisi

nin minareoine de yıldırım d\itmüı 

ve minare yılolmııtır. 

Rasatane ne ıiiyor? 
Raııathane bu huıuıta ıu malil

matı vermiıtir: 

Saat 5 le Bursa istikametinde bir 
depreoyon bBflamıı, saat 6 da Iıtan
bul üzerinde merkezil"tmiı ve bu 
depresyon cenubu ıarktden ıimali 

tarkiye doğru geçmİ§lİr. Bu geçiı 
eınasında ti"'!ekler çakmıı ve yıldı. 
rımlar düımüıtür. 

Yarın da (bugün) hava yağmurlu 
ve ıimıekli olacaktır. 

Roma, Tiran, Atina 
-5-

Falih RIFKI 

Toprak 
• 

Fransanm komünizme kartı istih- ı Yeni rejimi! eski adliyeye emni
kiınlarından biri, çiftçiliğidir. Fran yet etmek imkanı yoktu. Faşizm, 
aa'cla 10 milyondan fazla sahipli mahkemelerde Napoli krallıiından 
toprak var. ltalya'da bu, ancak l kalma davalar bulınuıtur. 
milyonu bulur. Halbuki Fransa ve Bir çok dütmanların, İnkıl&pları, 
ltalya nüfuıları arasında fark azdır. bürokrasi fonnalite ve mahkeme pu-

Toprak sahiplerini artbrarak, oulannda gözlediii doirudur. 
milkiyet hakkının müdafaacılannı Fqiıtler daha ilk adımda eıki bü-
çoğaltmak wımdı. rokrasi kadroıunu, selihiyetler ve 

karakterler hiyerarıiıi ile tufiye el
meğe bafladılar; 1936 ya kadar sü
recek hususi bir mahkeme yaptılar: 

Sanayii ziraatin üstüne çıkarmak 
için çalışan Rurslann aksine, faıiot
ler ziraatçidirler. ltalya ıaenede 90 
milyon kental buğday yer. istihsali 
harpten evvel 49 milyon kental idi. 
Faşiıtler dıtarıya hicreti menederek, 
bataklık kurutarak ıulama yaparak 
sert ve ııla bir toprak politikası 
güttüler: Buğday iotihaalleri 1926 
da 60 milyonu bulmuttur. 

Rejim davaları bu mahkemeye ıi
der. 

Kötü bürokrasinin olduiu gibi 
kalmasına ve kendini her türlü taı
fiyeye kartı kapalı tutmaoına yar
dım eden memuria kanunu bizim 
kuıurumuz olmuıtur: Biz timdi me
muru değil, ancak memuriyeti azle

lıalya sun'i gübrenin en büyük debiliyoruz. 
müıteblikidir; çift makinalarında, Faşizm memurları ııkı bir inzibat 
Alp öteıi memleketlerinin haraçgü-

1 
içine almakla beraber, onlara refah 

zandır: Gübre ve bu makinaların ta vermiştir. Her tarafta meskenler 
fabrikalarını yapmak da yeni poli- yapılmakta ve ayda her oda için 30 
tikanın esaslarından biridir. liret (3 buçuk Türk lirası kadar bir 

Faıizmin düsıuru: Bütün köylü- (Devamı Sinci sahifede) 
lerin toprağı olmalıdır ve ltalya'da 
lıalyan ekmeği yenmelidir. 

Bürokrasi Lik maçları 
bı.tt"ı Tafsilatı iç 

Eski ltalya'nm bir hastalığı da, l sahifemizde 
bürokrasi idi. !----------...;--
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fi/o: 24 Yazan: M. l'avıız 

Yeter, yeter Eleni ! 
•••••••• 

Sen benim vaziyetimi bir hayvanla 
mukayese ed:r gibi ölçüyorsun .. 

- Beni buraya bağlayan.. ı - Yeter .. yeter, El~ni ! Se_n 
Bana teselli veren sensin, Kli- benim vaziyetimi, daıma, hır 
o! Seni görmediğim zaman ök- hayvanla mukayese eder gibi 
süzlüğümü hissederek mütema ölçüyorsun! Ben senin zannet
diyen ağlayorum. Sen benim tiğin kadar ıehvetperest bir 
dert ortağımsın. Kalbimden kadın değilim. Etimi padişaha 
vuruldum deyince, birdenbire, verdim, fakat kalbime (Hüs
buz gibi donup kaldım... rev)den batka bir erkeğin sev-

-Kep:e sahihten vurulaay· giai girmemiıtir. 
dım... Ketke kalbimden yara- - Çok güzel amma. onun 
)anıp gebeneydim, Eleni! Ya- bu sevgiden haberi 't'ar mı? 
ra, kalbimin içinde vücudüm Klio'nun gözlerinin içi ııül-
atet ııibi yanıyor ••• Artık ıııe dü: 
söylediğimi, ne yaptığımı bil- - Haberi olmaz olur mu? 
miyorum .••• ben haıtayım, E. Elbette var... Benim gibi bir 
leni! Ben butayım.. kadın (Hüsrev) i sever de, öy-

Eleni arkadatınm yanakla- le hauaı bir erkek bu sevgiye 
rından öptü: nasıl lakayt kalabilir? 

- Kalbine o ateıi botaltan - O balde renginin sarıhğı 
erkek kimdir.? midenin bozukluğundan ileri 

- Onu sen de bilirsin.. ! gelmiş olmalı! 
- Hiristo mu? - Benimle istihza etme, E-
Klio gözlerini yere indirdi. leni! Ben kalbi yarah bir kadı-
Cevap vermedi. mm ... Padişah, onu benden u-
Hiriıto, Sinyor Kontarino' zaklaştırmak için Hisara tayin 

nun hademesiydi. Saraya da- etti ... Hüsrevi bir haftadanbe
ima gelip gider, Klio ile de sık ri gömüyorum... ve uztm za-
sık görütürdü. man da görmiyeceğim galiba! 

Klio bir gün (Eleni) ye Hi- - O halde ne yapmak isti-
r istodan bahsederken : yorsun? 

- O, (Bizans) ın en kibar - Ben de bilmiyorum ... ve 
ailelerinde nbirine mensuptur. bugün sana, bu meseleyi görüş 
btanbula Türkler girdikten mek üzere g eldim ! B e n i m a 
sonra, Kontarino (Hiristo) yu zur gör... Ben se nin için bir 
himaye ederek, kendi evine al- çok t e hlik eli işlere girdim •. 
dı. (Kontarino ) ile muh abereni 

Demişti. t e min ederken her seyi göze al 
Klio, Hiristo'yu çok beğe- mış ve hiç bir tehlike karşı-

nirdi. sında sarsılmadan , ger i dönme 

Eleni'nin hatırına ilk gelen den yürümüştüm. Sen ise,, şim 
isim bu olmuttu. di ban a ufak b ir fikir ve tesel-

Eıir bir Rum kızı, Türk sa- li verm~ğe bile temayül etmi
rayında, başka kimi sevebilir- yorrsun! Bir vakitler sen de 
di? genç zabiti, Anivas'ı sevmit-

Klio gözlerini silerek: tin .. O günleri ne çabuk unut-
- Hakikati itiraf etmek is- tun, Eeleni? 

terim, Elenil • dedi, ben çok- Prenses Eleni kendi derdini 
tanberi (Hüsrev) i seviyor- hatırlamağa vakit bulama yor-
dum ! du. 

Prenses Eleni kulaklarına - Elimden ne gelirse, senin 
inanmak istemedi. ıçın yaprnağa hazırım, Klio ! 

Hüsrevi mi seviyorsun, - dedi - fakat, ben tamamile ih 
dedi, sen çıldırdın mı? tilattan menedilmiş bir kadı-

- Hakkın var, Eleni! sev- nım. Zindanda eli kolu bağlı 
mek bir nevi çdgınlıktır... birmahkumdan teselli bekleme 

- Bilhassa Hüsrev'i sev- ni çok garip buluyorum ve sa-

mek... na acıyorum, Klio! Ben seni 
- Niçin bu kadar çok hay- daima hissiyatına hakim olan 

ret ediyorsun? Hüsrev sevil- bir arkadaş diye tanımıştım. 
miyeıcek bir erkek midir? Böyle kara günl ~rimizde kalbi

- Bilakis •. herkes tarafın- ni düğümleyip örtmen lazım 
d!ln sevilen maruf bir kahra- gelirken, Türklerin en maruf 
mandır .. ! Fakat, senin onu ve tehlikeli bir adamını sevme-
sevmen •. 

Eleni sözünü ikmal etmek 
istemedi. 

Klio yalvardı: 
- Fikrini açık söyle, Eleni ! 

Ben bugün senden teselli ara
mağa geldim! 

- Mademki fikrimi soru
yoraun;söyleyim: Senin Hüsre 
vi sevmen, bir cariyenin efen
disini sevmesine benzer. Bu 
sevgi, nihayet yatağa gınnce
ye kadar devam eder. Ondan 
sonra ••. 

Klio elini kaldırdı: 

= fzmirde sıcaklar 1 
l:i:MIR S - Şehrimizde ~iddetli 

'>ir lodos denm etmektedir. Rüzgar 
;.del.a sıcak olarak eaiyor. Hararet de 
•ecui 32 clir: Lodosun bağlar, tütün
ler ve afyonlar ü:1erinde teıiri fena~ 
dır. Lamarin vapuru limandaki fır
tınadan halatını lıopardı ve zincir ta
rayarak ilerlemeğe bafladı. Vapu
run zinciri güç bal ile alınabildi. 

Hamburgda vahim 
hadiseler 

.BERLIN 4 (A.A.) - 6 mayıs ta· 
tihinde ahali ile polis ara11nda vukua 
gelen müsademe!ere ittirak etmiı ol
makla itham edilenler hakkında veril 
mi, olan hükmün dün öğleden son
ra iJinını müteakip adliye sarayı ().. 

nünde bir takım nümayişler yapıl. 

mtstır. Nümayi~çiler sokaklarda ha· 
ri1::at1er vücude getirmeğe te§ebbüs 
et:ni~ l erdir. Poli~ işe müdahale edin 
ce =.hali polisleri taşlamağa ve ayni 
z2'1Janda ate§ etmeğe başlamıttır. 

Dörk kİ!i yaralanmıttır. 
Akşam aonunda 71 kiti polis komi 

aerli!!ine sevkedilmiıtir. 

ğe kalkışman, doğrusu ya, cin 
netten başka bir şey değildir ... 
Haydi kalk! Gözlerinin yaşını 
sil! Seni kederli görünce, ken
di istiraplanmı unuttum .. bi
raz evvel Sultan Mehmet atı
na binmiş bahçede gezerken 
parmağındaki yu:ı:ugu kendi 
yüzüğüme benzettim. Onu, sa

na, iyi muhafaza edeceğini ü
mit ederek teslim etmiştim! 
Haydi, git, benim, ailemin ye. 
gine hatırası olan kıymetli yü 
züğümü getir •• ! 

(Bitmedi) 

ispanyada Müessesan 
meclisi toplanıyor 
MADRlT 3 (A.A.) - Kahine, 

müesıeıan mecliıinin içtimaa daveti 
hakkmdaki emirnameyi tasvip etmiş 
tir. Emirname JUdur: 

1 - Müeuesan meclisi doğrudan 
doğruya halkm umumi reyile inti
hap olunacak ve cümhuriyet idaresi 
nin teıkilile metgul olmak Üzere 
14 ağustosta toplanacaktır. 

2 - Miiessesan meclisi teırii ve 
tesisi en vasi salihiyetferj haiz ola~ 

cakhr. Müessesan meclisi teıekkül 
eder etmez muvakkat hükumet ilıti
dan ona tevdi edecek ve müessesan 

meclisi tarafından ittihaz olunacak 
karar her ne olursa olsun yapılan 

işin hesabını Yerecektir. Yeni teıkila 
tı esasiye kanunu tatbik edilmediği 
müddetçe devlet reisi ile hükumet 
reislerini ayrı ayrı tayin ebnek mü
eıseıan meclisine ait olacaktır. 

MADRIT 3 (A.A.) - intihabat 
28 haziranda yapılacaktır. Ve tesa
vii ara husulünde yapılacak olan 
mütemmim intihabat beı temmuzda 
vuku bulacaktır. 

MİLLiYET CUMARTESi 6 HAZlRAN' 1931 

---. ~ 

HARiCi HABERLER •• 
Fransızlarla ltalyanlar bahri mü- iskan muamelatı eyhl"ik 
zakeratta nede~ uyuşamadılar? le kadar bitecek Qj 

---
M. Grandinin ayan 

meclisinde 
verdiği izahat 

ROMA, 3 (A.A.) - Ayan mec
lisinde hariciye büt~esinin müzake .. 
reıi esnasında M. Grandi, ltalyanın 

harici siyaseti hakkın~a izahat ve 
tctribatta bulunınu,ur. 

lalya Rusya münasebatı: lWya· 
Rusya müna5ebatından bahseden ba 
riciye nazın iki, memleket arasında
ki münasebetlerin diğer devl~tlerle 

idame etmekte oldukları münasebet 
lerin ayni olduğunu söylemiıtir. 

lktısadi vaziyet: ihracatta Müt
tehidei Amerika 3 milyar liret rad

deaindeki ihracatı ile birinci gelmek. 

M. GrLrd 
tedir. Ondan ..,nra Almanya, lngil· 
tere, lran Lehistan, Fransa ve en 
sonda da ltalya gelmektedir. 

Evvelce yapmış olduğu mütead
dit beyanatı hatırlatan M. Grandi, 
M. Henden<>n ve M. Alexsande.-'in 
Paris ve Romaya İcra etmiş oldukla 
rı seyahatlerde evveli Fransa hükô
meti ve sonra da ltalya hükumeti 
iJo hiUtilaf t~nzlm etıniş oldukları 

"ltalya • Fransa - lnııiltere deniz 
it1!i:ıt.ının cşasiarı,. t :sir!lİni taııyıa,n 

vesika hakkında tafsilat vermiıtir. 
M Grandi 2 rr.artta. Fransız ve İn

giliz ha riciye nazırlarının imzasile 
gelmiş ol '\n bir teigrnfnam~yi oku~ 

rnuştur. au telearafnameye nazaran 
F ran•a, Roma da akdedilmiş olan i
t i!i.fna:ncnin e~a!lannı bili.kaydı 

ıart kıı.hul etm<kteJir. 
Marunaiih, te-svit komitesinin da

ha ilk ictimaında ltalya ve lngilteı·e 
bükUmetleri, F rano;rzlarrn itilifname 
21hkimma tanzim eclilmi! olan met
nin ifade ettiği manadan ve haiz ol
duğu ıümulden gayri bir man.i ve 
§ümul İzafe etmek istediklerini hay
retle öğrenınitlerdir. Farklar §U idi: 

ltalya ve lngi!tere bükUmetleri İ
tilafname.;inin ltalya ve Frıuıca bah 
riyelerinin bugiinden 31-12-36 tari
hine kadar ne mikdar inf'03.tta bulu
nabilec:ekerini te.bit eylediği mütale 
aaında bulundukları halde Fransa 
hükU.meti. inıaat hususunda serbes
tiihareketini muhafaza ebnek müta
leasını serd ve bu busuata bir takım 
ihtirazi kayitler dermeyan ebnİJtir. 

Şayet, iki memleket in}aat husu
sunda serbe•t bırakılacak ve yaptık
lan harp gemilerini hemen servise 
ithal etmekte muhtar kalacak olsa
lardı, itilifnamenin hiç bir minası 

olmaz, latife kabilinden bir ıey o
lurdu. 

Nazır, iliveten demittir ki: ''Sar~ 
fedilmiı olan me<minin heder olmuı 
olduğunu zannetmek istemem~ Lon 
dre - Paris ve Roma arasındaki me
d.ra - Paris ve Roma araımdaki me
sai henüz kat'i surette inkıta etmi, 
değildir. Paris kabinesinin ltalyan • 
fngiliz notalarına cevaben mü,küla
tın iktihamına medar olacak şekilde 
hareket edeceğini ümit edelim. Şim
diki halde hükiimetin hunlara ilave
ten söyleyecek bir sözü yoktur. 

Avusturya • Almanya gümrük itti 
hadı: Avusturya-Alman gümrük itti 
hadından bahseden M. Grandi, 21 
martta Almanya büyük elçisi ile A· 
vuıturya orta elçisinden aldığı pro-

harici siyasetini izah etti 

Mağmum 
Papas 
Harbi umumi devam ederken, her 

hükUmet efk.irı umumiye)'i harbin 
neticesi hakkında ümitsizliğe düıür
memek için elden ııelen her teJ'i ya• 
pardı. nikbinliii muhafaza etmek 
harbi kazanmak yollarından biri te. 
likki ediliyordu. Binaenaleyh har
bin kazanılamayacağı hakkında ke
hanette bulunanlara her memlekette 
''bozguncu" namı verilmiıti. Boz
guncunun da cezası çok ağırdı. Yal
nu: lngilterede bir bozguncu ceza. 
aız kalmıttır. Bu da Sen pol kilise· 
sinin Baıpapası Duge'dir. Duge 
harbin devamı müdd~t~nce Alman
ların mağlilp olmayacaklarını, mağ
lup olsalar da harpten sonraki dün
yanın harpten evvelkj dünyadan da. 
ha İyi bir dünya olamıyacağını id
dia etmi,ti. Papası cezaland1ramaya
caklarından kendisine bozguncu is
mi verilmemiş "'mağmum papas., de
nilmiıti. Harbin neticesi ve bu ne
ticenin meş'uın .ikibetleri hakkında 
kehanette bulundukça, gazeteler: 

- Mağmum papas, derle< ve baş
ka mütalca yürütmezlerdi. 

Geçen gün lngiliz gazetelerinde 
okudum ki papas DuP"e'nin P'~...., ı 
hali devam ediyor. Fakat bu defa 
kendisini Üzen harp değil, düni'an ın 
halidir. 
Dünyanın siyasi vaziyetini beğen

miyor. lktısadi hali beğenmiyor. iç
timai hayatı beğenmiyor. Kendisine 
sonnuılar: 

- Nasıl bir dünya sizi memnun 
edebilir? 

Bakınız papasın tasavvur ettiği 

ve ancak gamını izale edecek dünya 
nasıl bir dünya olmalıdır. Mağmum 
papasa göre en rahat dünya fi;yle 
bir dünya imiı: 

"Her memlelı;et.in nüfusu evvelce 
tayin edilecek ve bu nüfusun teza
yüdüne müsaade edilmeyecek. ln
gilterenin nüftrıfu (20) milyonu te. 
cavüz etmemeli (timdi lngilterede 
( 40) milyondan fazla nüfus vardır) 
halk ıehirlerdefkalabalık halinde ya. 
şamamalı. Çocuk yetiıtirmek için 
ebeveynin evveli. müsaade almaları. 
Büyük ailelere müsaade edilmemeli. 
Kadın ve erkek ayni elbiseyi giyme· 
li ve ya1n12 yüzün değil, vücudün 
de güzelliğini göstenneğe müsait 
olmalı. Harp ilga edilmeli. Gümrük
ler kalkmalı. Harp olmadığından as
kerlik te olmamalı. Harici siyaset 
te kaldırılmalı. Vergi hiç mesabe· 
s.ine tenezzül ~tıneli ve bükUmetin 
vezaifi ve binnetice efradın i~ine 
müdahalesi de asgari bir raddeye in
dirilmeli. Dahili pQlitika pislikten 
kurtarılmalı ve parlamento da eski 
memurlardan ve faal hayattan çe
kilmiş i§ adaıolarmdan mürekkep 
ve senede on beş gün içtima eden 
bir hey'etten ibaret olmalıdrr. Avu· 
katlık kalkmalı doktorluk ta hususi . 
teıebbüs halinden çıkarılarak cemi
yeti beşeriyenin vazifesi olmalı. 
Mücrimler hapse atılmamalı; fakat 
uykuda iken haberleri olmaksızın 
gazla imha edilmeli.,, 

işte mağmum papa18 neı'e vere
cek alem böyle bir alemdir. Papas 
Ouge, bunun ıimdilik bir rü)'adan 
ibaret olduğunu teslim ediyor. Fa
kat, diyor, eğer insanlar isterse, ha
kikate inkılip edebilir. Ve papasın 
asıl bedbinliği de buradadır. 

- Ancak, diyor, bu nokta üze
rinde anlatdmcaya kadar kıyamet 
kopacak \le dünya da su al tında lıa
lacak. 

* * ıı! : 

tokolü izah etmi~ ve demiştir ki: 
Avusturya • Almanya gümrük bir 

liği meselesi tekrar Cemiyeti Akvam 
meclisine dönecektir. Bu esnada bir 
sureti hal bulunacağı ümit ediliyor. 
Bu sureti hallin Almanyanın gerek 
merkezi, gerek ,arki Avrupa devlet 
lerinin iktııacft zaruretlerini hesaba 
katarken diğer milletlerin menfaatle 
rini ve iktısadi siyasetlerini hiç bir 
suretle izrar etmeyeceği de tnemül .. 
dür. 

Tahdidi teslihat ve hakemlik: 
Tahdidi tealihattan ve hakemlik 
usulünden bahseden M. Grandi de
miştir ki: 

- Şimdi tahdidi teslihatın kat'i 
safhasına girmeliyiz. Muvazenetin e 

&aslı şartlarını ancak tahdidi teslihat 
vücude getirebilir ve ancak bu şart
lardır ki beynelmilel adalet, müsel
lah kuvvetin tazyikma düçar olmak 
tehlikesine maruz k::\lınaksızın icrayi 
ahkam eder. 

Hakikatte tahdidi teslihat ve ha
kem usulü kalmadıkça emnüselamet 
yoktur. 

----------------~---
Bir alev 
deryası 

bir Romanya' da 
şehri 

tehdit ediyor 
BOKREŞ 4 (A.A.) - Dün ilı:in 

eli vakti Biikret yalunmda lıiin Moi• 
neshi',.e sel gibi yağmur raimııtır. 
Bir ıeker tasfiyehaneaine, müteaddit 
büyük benzin depolarına yıldınm 

ioabet etmit, infililde.- vukua ırelmit 
etraftaki mezru araziyi bir kaç sani 
ye içinde alev deryaaı haline getir
mittir. Dehıet içinde kalan ahali. 
kasabayı terketmiştir Kasabanın yan 
gın neticeıinde harap olmastndan 
korkuluyor. 

Civar şehirlerdeki memurlar, itfa 
iye kuvvetleri gönderdikleri gibi 
imdat olarak asker de sevketmişler
dir. Bu kuvvetleı·in sarfettikleri me
sainin boşa gittiği zannolunuyor. 

Gece yarısında yangın hi.13. devam 

etmekte idi. 

1 nfilak ,..nasında amele, tasfiyehl\ 
ne civarında çalışıyordu. Bir çokJa .. 
rın tn öldüğü zannolunuyor. A n cak 

feJB.ket mahal1ine yaklaşmak müm
kün olmadığından ölenlerin ınikda~ 

rını tayin etmek mümkün değildir. 

Ha.arat mikdarı IOmilyon ley tah 
min olunuyor. 

Chequers mülakatı 
PARIS 4 (A.A.~ - Paris gazete 

leri dün M. Briand ile M. Von Ho
each arasında vuku bulan mülakat 
hakkında tehirlerde bulunmakta ve 
bu mük9.leme ile yakında Cbequers
de y11pılacilk ırıülakat arasında bir a
laka ve münasebet bulmaktadır. Al 
manya bütün cihan mütehaısısları .. 
nın endiıe ile gördükleri iktisadi ve 
mali vaziyette bulunuyor. Her vade 
hululünde Alman hazinesi müşkülat 

karıısında bulunmakta ve gazeteler 
hali hazırda paranın ancak Paris pi 
yasasında veya Paris piyasasının 

iştirak muavenetile tedarik edilebi~ 

leceğine nazan dikkati celbetmekte
dir. 

Binae::ıaleyh Chcquers miili.katı· 
nın clünkii mülakat gibi Younıı pla
nın yeniden tetkiki ihtimalini iktiza 
etmesi icap eder. Charquers, pek sa
mimi bir mahiyet alacak ve katiyen 
resmi olmayacaktır. M. Brüni.ng ve 

M . Curtius bi: çok günler devam e· 
decek ol"n mülakatlarda mali saha
da lngilterenin kendi leyhlerine ha
reket etmesjni temine çalışacaklar

dır. 

Alman toprağında bir 
Fransız tayyaresi 

BERLIN 3 (A.A.) - Volff ajan
sı, iki küçük zabitin binmiş olduğu 
bir Fransız aıkeri tayyaresinin dün 
saat 12,30 da Enkenbach yakınında 
karaya inmiş olduğunu hildinnekte
dir. Tayyareciler tevkif edilmiıtir. 

Anasının cesedini 
bekleyen çocuk 

TOULOUSE 3 (A.A.) - Yukarı 

Garonne'da küçük bir kasaba olan 
Garaman'da dul bir kadın üç ay ev
vel ortadan kaybolmuttur. 11 yatın 
daki kızı Etienne, soranlara annesi
nin hasta olduğunu, dostlarından 

birinin evinde yatıp kalkmakta ve 
yiyip içmekte bulunduğunu söyleye 
rek annesinin ölümünü gizlemiıtir. 

HükUmet kızı hiı· mektebe koy
mak istediğinden valdesinin imzasını 

İstemiştir, Kır bekçisi kadının evine 
geldiji zaman kız annesinin dı§arda 
olduğunu söylemiş, fakat bilô.lıara 

ölmüş olduğunu itiraf etmiştir. Key 
fiyetten haberdar edilen jandarma
lar ölü kadmın bulunduğu odaya gi· 
rince ba§ı bedenden aynlmı§ bir is
kelet bulmu§tur. Çocuk, batın bir 
gün yuvarlandığını ve kendisinin a
lıp gene yerine koyduğunu söylemit 
tir. Zavallı yavrucak geçen §ubattan 
beri naşın yanı başında yatıp kalkı
yordu 

O vakte ka.dar bonolar temamil 111 
tevzi edilmiş bulunacaktır 

ANKARA: S (Milliyet) - lsk.in 
tasfiye i§lerinden dolayı bazı lzmir 
gazetelerindeki ne§riyat, Ankaranın 
resmi mahafilindeki kanaate göre, 
mal almış olanların ve iyi kötü tat· 
min edilmiı bulunanların feryadını 

( 1) temsil etmektedir. Son iakln 
tasfiye kanunundan evvelki kanun
lara tevfikan muamelesi tekemmül 
ebniı olarak tefevvü;ı: ettiği, yahut 
ta iskanı idi olarak yerleıtiği ve ya
hut da barikzede olarak itıal etti· 
ği malı vatandaılann elinden geri 
almak maksut değildir. 

Bu malların Üzerinde muhacir ve 
mübadillerin iki nevi hakkı vardır: 

1 - iskanı adi. 

2 - Yunanistanda terkettiği ma
la mukabil tefevvüz hakkı. 

lak.im .idi hakkı bedava mal ver
mek suretile tatmin ediimektedir. 
T efevvüz hakkı da Rumelide bıra

kılan malın usulen takdir edilen ma· 
lı ile mahsup ıuretile tatmin edilmiş 
bulunuyor. iskanı adiden fazla ya
hut R"melide bıraktığı malın mah
subu için bırakınlan maldan fazla 
mal alanların malı geri almmayarak 
borçlandırılmaktulrrlar. Bu fazla ma 
Jc kendilerine parasız bırakmakta se 

hep yoktur. Bilakis onları bo 

dmnaya sebep vardır. Zira 
dan alınacak para hiç mal al 
lara tevzi edilen bonolara ka 
tutulmaktadır. 

lzmir ııazetelerinin atıfet k 
iımini verdikleri tasfiye 
idil ve sarihtir ve sızıntıları k 
ahkamı ihtiva etmektedi~. Ka 
tadil veya tefsir etmek asla m 

balıia değildir. 

Diğer taraftan öğrendiğime 
muhacirlerden bazıları garip İ 
ve taleple.-de bulunmakta 
Bunlar müracaatlarında ezcü.ıni' 
mel<te iıimler ki: 

-"Ben Yunanistandan g · 
vesika getirdim. Buna mukabil 
mal verdiniz. Bu vesikayı ge · 
seydim de beni yerleştirecek 

Şu halde istihkakıma mukabil 
yeniden bono vermeniz lô.:ı:nndıt 

Bu garip müracaatlar bittaJıİ 
aJ edilmemektedir. Hükumet ş" 
ye kadar muamelele<i elde bul. 
muhacirlerin, harikzedelerin 
sinin muamelesini 28 eylüle 
ilımale karar vermişti:·. Mczkıit 

rihe kadar bonolar te\'zİ cdilrr.iı 

lunacaktır. 

vala 

Evkaf bütçesi üç 
milyon küsur lira -r~ 

ANKARA S - Mecliae verilen tesbit edilmi,tir. 
931 evkaf bütçe layihası 3 milyon kü Umum müdür 100, şube mü Tü 
sur liradır ki geçen senekine naza.. leri 55> kalem i.mirleri 40, mümc o ve 
ran hayli eksiktir. Kadro harici ka- ler 30, başmüfettiş 70, mimat at • 
lacak memurlardan artacak paranın mühendisler 60, lstanbul kad•o İğim 
bir kısmı az maaşlı hayrat hademe- da müdür 70, diğer müdürler ey < 
sine zammedilecektir. Diyanet itleri müfetti§ler 25 • 30 tahail ıne 
memurları Evkaf bütçesinden ayrı 20, muavini ıs. kati.ple.r 15 - 12 ~ -

kalacaklar ve camilerin idaresine de İcra memuru 20, veznedar 15, enin 
Evkaf bakacaktır. IDa§ alacaklardır. Bunlar asli ıtı ında 

Yeni Evkaf kadrosu bareme göre trr. abii 
ll eı 

·Ankara at koşuları~:; 
ANKARA S (A.A.) - ilkbahar ı atlara mahsus olan koşuya 5 ha ~el( 

at yarıılarına bugün devam edilmiş- ginni§tir. Bu koşuda Fikret . ~ık 
tir. Bu sene koşu kazanmamı§ yerli "Maltay,, ı birinci,. Haljtn Efen a.k 

1laer 
ve Arap atlar arasında 1600 metre- "Şahin,, İ ikinci ge1~iştir. luı 
lik koşuya 6 hayvan iştirak etmittir Halisknn ln~ilizler arasında Y iinl 
Bu koşuda, Cemal Beyin "Nadide,. lan 2000 metrelik hendikap koş nlı 
si birinci, Fatin Beyin ''Şahin,, i ikin na 7 hayvan girnıiştir. 
ci, Bekir Efendinin "Garp,, i üçüncü Şakir Beyin ''Filozof" u birinci, 
gelmiştir. Yante&İn "Yung Türk,, ü ;kinci, 

Haliskan lngilizler arasında yapı- ret Beyin ' ' Friç,, i üçüncü gelmi 

lan 1200 metrelik koşuya giren 4 3000 metre mesafeli ve ünifo 
hayvandan Celal Beyin "Polespu· lı zabitana mahsus olan manialı 

. . k d ·1c· b. aca var,, ı birinci, Mithat Beyin "Stadu- şuya ı~tıra e en ı ı za ıtten m E 
varyoı,, u ikinci gelmiştir. zım Eyip Beyin bindiği Leylfı biJlt\iz' 

100 metre mesafeli yerli ve arap ci gelmiıti.r. 

======= A• 
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Şakiler bir köyü bashlar 
lZMIR S - Uzun zamandan beri 1 

Soma havalisinde takilik yapmakta 
olan Ceberli Kazım bir iki arkadaıı 
ile birlikte Menteıe köyünü baımıt· 
tır. 

Şakiler yabı zamanı köye ırirmit· 
ler, bütün köy erkeklerini evlerin
den ve tarlalarından alarak cami av· 
!usuna doldunnuılar aonra muhtarı 
yanlarına alarak köy cvarındak Ça
murdıcasma eitmiıler, müstecir Yu
suf Efendinin hayvanlarını, qyaııru 
ve mühim mikdarda parasını alarak 

tekrar köye dönmü§lerdir. Bu son 
muamele esasen gittikçe fazla asabi 

leımekte olan muhtar Efendiyi büs· 
bütün kı>:dırmış: 

- Artık yeter, diye bağırmı!, de
folunwz buradan! 

Bunun üzerine haydut Kazım 

muhtarı ağır surette yaralamıı ve 
hep birlikte kaçmışlardır. 

Muhtar lbrahim Ağa tedavi için 
Somaya nakledilmiştir. Jandarma 
hadiseyi haber alır almaz hemen ta
kibe çıkmııtır. Şakilerin eıkali ma
lum olduğu için kısa bir zamanda 
yakalanacaklarından tüphe edilme
mektedir. 

Balıkları azalan göl 
MANiSA 3 - Akhisar civarında, 

Marmara gölündeki balıklar azalı-

yor. Bu göl her sene 40 lira va 
temin ederdi. Bu vaziyet kar~ıs 

tıı.u·· s hiç bir müteahhit gölü tutmaya 
bı··ı . tır. Maliye dairesi bu neticeden 

layı müteahhit aleyhine dava a t, lı 
tır. lııet 

Maliye dairesi, Marmara göliiİ'Un' 
balıkların fenni ıekilde avlanmad'yır 
ve hu suretle balık yuvalarının J. 1\ 
vı>lduiunu ileri sürmektedir. M'tihr 
ahhit ifadesinde göldeki suyun J l\İn 
ılığını, ayni zamanda suyun tatldİtirı 
tığını, balıkların bu yüzden telef kud 
dujanu bildinnektedir. Netic:I bir 
Maliye dairesi davayı kazanını~ ~er' 
Gölde suyun ~ldığı doğrudur. ~•us 
kiimet bu ciheti nazarı dikkate ki ı 
mı§tır. Gediz nehrinden göle su de 
mek i~in bir kanal açılacaktır. lııi 

Bir kız, oğlan kaçır ~: 
ANKARA 3 - Çınarlı köy .. 

Fatma isminde köyün en dilber 
ay.ni köyden on be§ ya,ında tah 
Mehmedi bir senedir sevmekte i 
Bir çok defalar Mehmede "Beni 
çır., demİ§. Oğlan babasından 

kup bu işi yapamayınca. nib 
bundan beş gün evvel Fatma li0 , 

nnı vererek Mehmedi zorla keneli )a 
vine kaçırmı9tır. Babası oğlunun Ilı 

desi için Adliyeye müracAt e İti 
ti• ~ 



inhisarlar 
Ekonomi 

ir Balkan tütün ko
il misyonu toplanıyor 
u Şehrimizde toplanacok olan bu 

komisyon için hazırlık yapılıyor 
8u ay nihayetinde ıehrimizde Bal j c<lığmm inkipfı için tetkikat Y~Po 

memleketlerinin iştirakile bir maktadır. Bir çok memleketler ih· 
liin komisyonu toplanacaktır. Ti- raç edilen haltlanmızdan ağırlrk iti
et odasmda hazrrlıldarda bulun• barile ırümrllk reımi almaktadırlar. 
lı. İçin bir komiıyon teşkil edilmit Yeni yapılacak ticaret muabedele

rinde halılardan kıymet üzer.ine re

sim alınmaıı iıtenilınektedir. 
.. 
IC.omiıyonda Türkiye namına tica 
he müdürlerinden Nazmi Bey da
'ldir. Komiıyon her l'.Ün toplana
khr. 
Balkan tütün komisyonunda Bal-
r'l memleketleri arasında bir iti.lif 
Pılmas r görillütülecektir. 
Komisyona Türkiye nanuna tica

odasr reiıi Nemlizade Mitbat, 
'<vala(ı Hüseyin Beylerle tütün in
. ar idaresinden bir ıube müdürü 

lunacaktır. 

Halılarımız 
liarici ticaret ofisliği Türk balı-

Esnaf bankası krediyi 
çoğaltacak 

Sermayesinin büyük bir krsmı be
lediye tarafından konulan esnaf ban· 
kasmrn daha ıreniı kredi açarak a
vans vermesi için bir müddetten be

ri tetkikat yapılmaktadır. 
yakında bazı tedbirler alınacak

tır. Şimdiye kadar banka müdürlü
ğünü yapan Faik Bey idare mecli
sinde aza olarak çalııacaktır. yeni 
müdür bugünlerde tayin edilecektir. 

Tütün fiatleri tezyit 
edilecek değildir 

Tütün inhisarında maaş tevzii 
bekleniyor • 

bugün emır • • 
ıçın 

mü Tütün inhisar idaresinin kad ı Iikeye maruz .kalma~. i~.temiyo
me o ve bütçesi etrafında malu- ruz. Onlar bızden tutun alıp 
mııt t ı k .. müracaat et- sigara yapacak ve satacaklar, a a ma uzere, b l • .. "ol 

İğimiz umum müdür Behçet i~kyda nız sSatt~gımdız !utdu'like 
e d di ki: ala a arız. urıye e flm ı 
y e b' b .. . B t ır ayıımız var. u za ın ver-
- Muvakkat kadro ve büt- diği siparitleri gönderiyoruz. 

enin tasdiki i.Jiye iktiranı 'hak Yazıldığı gibi idaremiz Suriye 
•nda henüz haber gelmedi: ye tütün ve sigara göndermi
abii maaş verebilmemiz i~in yor değildir. Tabii bayi de an
lı emre intizar etmekteyız. cak ihtiyacı nisbetinde sipariş 
eni kadronun tatbikine de an verır. 
k emir geldikten sonra bat- Tütün ve sigara fiatlanrun 

tyacağız. Kadromuzdan ekai- arttırılması mevzuu bahis de
t(:ek memur ve müstahdem 
ikdarı 600 den de fazladır. ğildir. Tütün zeriyatı yapan 

memleketlerde inhisar idarele-
~ akat bu mikdarın bir kısmı e· rinin tütün ve sigara fiatlan-

kadromuzda açık nın arttırmaları iyi netice ver-
lunan memuriyetlerdir ki, b d f' 1 d 1 miyor. Vakıa iz e ıat arı ün 

k , 11\ünhal bulunmaları dolayısi e yada en ucuz fiattır. Mesela 
k
0

01 unlara tekabül eden mikdarda Avusturyada sigaralar bizden 
nci, emur açığa çıkarılmış olma- bet defa pahalıdır. Yunanistan 

· acaktır. Yeni kadroda yapılan dal' üç defa fazladır. Diğer 
"1c''. ~ıarruf dolay<ıile açığa çıka-mı bunl memleketlerde hep bu nisbette 
. lan memurlara gelince, a 
. 

0

1 
~ın da mütkü; mevkide kalmı· dir. 

ıaı . d · hı.caklarını temın e erım. Pipo tütünü yapmak ıçın 
: ; Evvelce yapılan nizamname- yaptığımız hazırlık hitam bul 

iz sarihtir. du. Şimdi çok muvaffakiyetle 

Açıkta kalan memurlarımıza Rapestan ve Marilan namında 
ki ay tam maaş ondan sonra ki İngiliz tütünlerinin ayni pi
l. yarım maaş vermemiz lazım po tütünleri yapmaktayız. Ya

teliyor. Şunu kaydediniz ki: kında satışa çıkaracağız. Tü
lı.çıkta kalacak memurlarımı- tün tücarının bankalarda mer
~ın maaşları eksilmek ve alma hun olan tütünlerinin takdiri 
lııak devresine dahil oluncaya kıymet muamelesi devam et
kadar hepsini yerleştireceğiz. mektedir. Ancak bu muamele 
" ı ikmal edildikten sonradır ki, ou itibarla memur arımızın 

aya lııüsterih olmaları lazımdır. Ta mübayaaya başlayacağız. Bu 
en bii iki ay tam maaş alacak açık İtin süratle intacı için faaliyet
açıjta kalmış memurlarımızın hiz- le çalışılmaktadır. 

tnetinden istifade etmek arzu
göliil undayız ve bunları hizmetten 
ruruıltyırmayacağız. 

ın ııJ Memur maaşlarının peşin ve 
. M~~ilmeıine Maliye mürakipleri
un I ilin müskirat inhisar idaresinde 
tatlditiraz ettiklerini gazetenizde O· 

telef kudum. Bize henüz bu hususta 
eticl bir tebliğ gelmedi. Belki maaş 

nmri lferileceği esnada bizede bu hu
ur. ~•usta itirazda bulunurlar. Bel
kate ki de mürakipler bu fikirlerin

de haklıdırlar. idaremizin umu 
itli vaziyeti gittikçe inkişaf et-
1\ıektedir. idare firması altında 

Bekçiler için bir 
tasavvur 

Bekçiluin ırece gezdikleri mahal
leler yeniden tefrik ve tesbit edil
mektedir, Bekçiler eıkiden beri ka
daıtro tetkilitına göre mahalleleri 
bekliyorlardı. Bu takdirde bir bekçi 
yeni mülki tetkilô.tın hudularr hari
cine ç<k<yordu. Batka bir nahiyenin 

;,i de diğer nahiyenin hududu-
~eçerek vazife görüyordu. Bekçi 

lerin zaptu rab<tlarr nahiye müdürle 
rine ve kaymakamlara ait olduğu i
çin mahalle bekçilerinin kadaıtro 

tetkilatma göre değil, yeni tetkilô.tı 
mülkiyeye ıröre mahalle beklemeleri 
kararlattrrılmıftır. Bu hususta tetki 
kat yapdmakadır. 

çır lı.vrupa ve Amerika da yapıla
cak satışlar için hazırlıkları
llıız devam etmektedir. Şimali 
lfe cenubi Amerika Belçika, F e 
lemenk, Mısır, ve frakta yapı
lacak fabrikalar için müzakere
~eyiz. Buralara ya harman edil Mütekaidin yoklamaları 
~iş bir halde ve ya yaprak ha

k clı lınde tütün satacağız. Eğer 
en l'aprak satarak tabii birde har
nuıı ~ancı göndereceğiz. Bütün bu 

1 tl~ri peşin satış şeklinde yapa 

Müekaidin Ye eytam ve eramilin 
ağuıtos yoklamaları, ikametgi.hlan
mn mensup olduğu maliye tahıil fU 
belerinde yapdacaktrr. Krrk maliye 
tahıil ıubeai bulunduğundan yokla

bi · · ecektir. 
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• • 
ıçın 

• 
emır bugün 

Adliyede 

Komünistler 
Aydından getirilenlerin 

tahkikab 
ikmal edilmiştir. 

Aydrnda yakalanarak ıehrimize 
ıretirilen lrzet, Hüseyin, Baha, Mu· 
sa ve Cevat isimlerindeki komünist 
ler hakkmda 2 inci müıtantiklik tah 
kikat yapmakta idi. 

latintak hô.kimi bu huıuıtaki tah
kikatını ikmal ederek evrakı mahke
meye vermiıtir. 

Yakmda ağır ceza mahkemeıinde 
maznunların muhakemelerine baıla
nacaktır. 

Adliye odacıları 
Adliyede ve mahkemelerdeki 45 

odacı muayene edilmittir. Bunlardan 
yalım: 6 11 hasta olduğu için itlerin
den çıkarılacak ve yerlerine haıkala 
n almmamak sureile aaarruf edile
cekir. 

Şile c ~nayeti 
Geçenlerde Şilede odun kesmek 

yüziinden Şevket İsminde birisini 
öldüren Şirin Hüseyin, Hatip Meh
met ve Hasan çavuı isimlerinde üç 
kiti şehrimize getirilerek adliyeye 
teılim edilmiılerdir. Bunlar hakkrn
da müstantikliğin yapmakta olduğu 
tahkikat ikmal edilmiş ve evrak ağ<r 1 
ceza mahkemesine verilmiştir. Önü .. 
müzdeki hafta ağrr ceza mahkeme- · 
sinde maznunların muhakemelerine 
baılanacaktır. 

Kağıt kaçıranlar 
Geçenlttde ırümrükten kaçak iı

kaabil kafıdı çckarırken cürmü met 
but halinde yakalanan Kleos ve 
Y orıri iıimlerinde iki kiti hakkmda 
2 inci müıtantiklik tarafından yapıl 
makta olan tahkikat ikmal edilerek 1 

evrak ağır ceza mahkemeıine veril
ıni.1tir. 

Kleoı ve Y orgi kefalete rapten 
tahliye edilmeleri için müracaatta 
bulunmuşlardır. Maznunların bu 
müracaatları reddedilmittir. Muha
kemelerine mevkufen devam edile
cektir. 

BtJ/ediyede 

Ruhsatiyelerini tecdit 
etmeyenler 

Esnafın, cuma cünleri dükki.nları 
n• açabilmeleri için Belediyeden al· 
drkları ruhaatiyelerin bu sene için 
hükmü kalmamıttır. Beleodiye me
murları e•nah dolatarak ruhsatiye
lerini tecdit etmeleri lüzumunu ihtar 
etmiılerdir. Dün ruhaatiyelerini tec 
dit ettirmedikleri halde dükkanlarını 
açan esnaf belediye memurlan lara
fmdan tesbit edilmittir. 

Belediye masrafları 
Belediye veznesinden cloğrudan 

doğruya i•tihkak erbabına teıfiyesi 
mümkün olmayan müteferrik ve 
müstacel masraflar ic;in mutemetlere 
azami bin lira avanı verilmesi, faz
la tediyat için bankadan aç<lacak kre 
diden tediyat yapılması takarrür et
miıir. 

Bozuk teraz:ler 
Tartı ve dirhemlerdeki bozukluk 

belediyenin zararı dikkatini celbet
mittir, ve belediye reisliği kayma
kamlrklara ıiddetlc tebligatta bulu
narak bozuk dirhemle terazilerin der 
hal toplanmaım• ve hile yapan aatı
cdarın şiddetle takip edilmeıini bil
dirmittir. 

------:-----: 
Polis 3 ncü şubesinde 

tahkikat 
Şehrimizde bulunan polis müfet

tiıleri üçüncü §Ube ve evrak kıım<n 
da evvelce yapddığı iddia olunan ba 
zr yolsuz itleri tetkik etmektedirler. 

Polis müfettitleri may11 ayı zar. 
hada 27 zabıta amir ve memurları 
hakkında muhtelif meıelelerden do
layı tahkikat yapmıtlardır. Üçüncü 
ıube müdiriyetinde yaptlmakta olan 
tahkikat ikmal edildiken sonra evrak 
emniyeti umumiye müdiriyetine gön 

derilecektir. 

Tevfik Salim Paşa 
Doktorların kazanç vergisi ve tıp 

fakültesinin vaziyeti hakkında Sıhhi 
ye vekiletiJe temaı etmek üzere- mü 
derris Tevfik Salim Pata Ankaraya 
gitrnittir. 

Sahte avukat 
Evvelki gün Fatih ıulh mahkeme 

sinin önünde Murat isminde mühte
di bir Ermeni ıahte avukatldı: yapar 
ken yakalanmrşbr. 

Soruyoruz! 
Tramvayların ön pen

celerine bile asılan tali
matnameye göre, müşte
ri bilet parası vermiyor 
diye kondoktör tramvayı 
durduramaz, ilk para 
vermeyeni istasyonda po· 
lise teslim eder. Halbu
ki polise vermiyor, tram
vayı durduruyor. 

Yolcular müşterinin ve 
ya kondoktörün keyfine 
göre bekliyorlar. 

lstanbut tramvayları
nın seyriist1ferindeki bu 
nevi intizamsızlık/arı her
kes bildiği için, maltim 
bir hakikatı tekrara lü
zum yok. Fakat bu tram
vay duruşları herkesi 
işinden ve gücünden et· 
tiği ıçın kat'iyen hal 
edilmesi lazım gelen bir 
mes'ele halini almııtır. 
Böyle iken tramvay du
ruşlarında seyrüsefer me· 
murlarının daha ziyade 
amil olduklarını görü
yoruz. 

Meseld iki otomobil 
hat üzerinde hafifce mü
sademe etse, seyrüsefer 
memuru müsademenin 
şeklini regülayn müşa
hede edecek diye tram
vaylar saatlerce bekler. 
Bu reyülayn müşahede 
ve tutulacak zabıt tah
kikata esas olacağı için 
şeklen doğru olabilir. 
Fakat herhangi müsade
meden sonra seyrüsefer 
memurunu nereden bul
malı? 

Ceçen akşam saııt al
tıda Galatada bu nevi
den lıafif bir müsademe 
olmuştu. Seyrüsefer me
murları orada mebzul 
iken bile, yine tramuag
lar bir saat arka arkaya 
beklediler. Memur bu
lunmıyan yerde ise ne 
kadar beklemek ldzım 
geldilini tasavvur güç 
deiildir. 

Ha/bu ki Geçen ak
şamki hafif müsademe· 
den iki buçuk saat son
ra, maltimat almak için 
seyrüsefer merkezine mü
racaat ettiğimiz zaman, 
telefondaki zat böyle bir 
kazadan haberi lile ol
madığını söyledi. lstan
bulda seyrüsefer işleri 
böylemi tanzi 71 edilir, 
diye 

Soruyoruz 

Maarijte 

Tıp talebesi Ankaraya 
hey' et gönderecek 
Tıp talebe4i umumi bir iı;tima ya· 

parak Ankaraya hir heyet gönder
mek bıı."lavvurundadtl". 

Trp t"lebe cemiyeti mekepten çı

kıp ta Anadoluda vazife alan genç 
doktorlara gittikleri yerlerde düçar 
olduklarr müşkülatı ıormuıtur. Bu 
husuata bir ~ok doktorlardan cevap 
gelmektedir. Bu cevaplar tasnif edile 
rek bildirilen mükülatın izaleıi çare 
ıi Srhhiye nkaletinden rica edilecek 
tir. Ankaraya gidecek olan heyet bu 
mesele ile birlikte taleben.in diğer ba 
zı arzularının da i~'afı içi" uğrata
caktır. ---

Yeni b:r otobüs 
servısı 

Şehrimiz otomobilcilttinden bazı 
müteşebbisler, b · .- ar41.ya ızclerek bir 
otobüs ıerviıi tanzim etmeğe ve hır 

ıirket tetkiline karar vermiılerdir. 

Şirketin otobü•leri, Taksim~en hare 
ket ederek Tarlabatr, Şişhane, Azap 
kapı, Karaköy, Eminönü, iş Banka
sı önüne cclecckler ve oradan Köp. 
~ Tophane. Boğazkesen . Beyoğlu 

tarikile Tak•İme avdet edeceklerdir, 
Bu seyahat için muıteriden beş ku
ruı bilet parası alınacaktır. 

lstanbal cama günleri nasıl eğleniyor? 

Hünkar suyunda bir su başı alemi 
-----------~·-----------~ 

Boğaziçi mesireleri bu sene epeyce rağbet görüyor 
------------·------------

Vapur iskelesinin hali - Zeytin yağlı yaprak dolmasından tutun 
da ... - Telefondaki matmazellerden mi ders almışlar? - Arabacının 
daveti .. -Bekleme suyu-Tartbnız mı?-Ne olur, bir tanecik öldüreyim 
Boğaziçi vapurlarının yanaş - Verin elli kuruş ta götü-

tığt iskelenin üstü iğne atsan reyım •• 
yere düşmeyecek halde:·· . - Amma yaptın ha .. Gel sa 

lstanbulun bütün tıplerın· na otuz kuruş verelim de götür 
den içlerinde birer nümun_e bizi ... 
bulabilirsiniz .. Y aşlı11, gençı, Arabacı beygirin boynunda
sivili, aakeri, mekteplisi, işçi- ki yem torbasını koparır gibi 
si memuru, tüccarı, kadını er· j çekip aldıktan sonra küfretme
k~ği hep burada .. Valizlerden, ğe hazırlanır gibi dişlerini gı
küçük yemek çantalarından tu- ı cırdatarak bizi araba11na davet 
tunuz da içine türlü nevale dol etti. 
durulmuş torbalarla, sefertasla Bozuk yollarda sarsılarak gi 
rına kadar bir sürü ağırlık.. derken merkepli kirtilelere ras
Yol arkadaşım, bir aralık koy- layoruz. Ellerinde kırçiçekleri, 
nu koltuğu dolu bir ihtiyar gös diller inde "şen gözlerine .. ,, şar 
tererek: kısı gülüşe oynaşa seyrana çı-

- Hele şuna bak, dedi, san- kan bu Boğaz dilberleri insana 
ki gideceği yerde haftalarca bütün kederini unutturuyor. 
kalacak! Kim bilir bu sepetle- Şimdi ikimiz de neşeliyiz .. 
rin, bu kağ•t paketlerin içinde Y okutun başmda araba durdu. 
neler vardır? Atladık. Vaktile bir nefeste 

1 _ Tahmin edeme.din ~i? tırmandığım bu yoku§, bugün 
Bir kere en başta zeytın yaglı beni hatırı sayılır derecede 
yaprak dolması .. Sonra adam yordu. Hünkar suyunun men
başma hiç olmazsa on tane bama yakın bir yer intihap e
kaynamıt yumurta .. Sonra ~a derek yerleştik. 
bir sürü tefarik: Sirke, zeytın İlk işimiz tabit taze bir su 
yağı, salatalık, marul, peynir, içmek oldu . 
puf böreği .• Daha sayayım mı? Fakat testisini kapan havu-

Kendi kendime düşünüyor- zun batma koştuğu ıçın 
dum: sıra beklemekten baıka çare 

- Bu kadar şeyi nasıl üten- yok! 
meden tatırlar .. Acaba? Bir ke- Tuhaflardan biri elindeki 
re de Almanca konuşan şu tüy bardağı bir türlü fırsat bulup 
süz gençlere bak .. Mini mini bi dolduramaymca bize döndü: 
rer paket! - Bu suyun adını değittir-

lşte hepsi bu.. Yolculukta mek lazım .. 
portatif olmağa alışamadık ves Birisi sordu: 
selam! - Ne demeli? 

Vapura girdik. Arka güver- - Bekleme ıuyu .. En yara-
tede münasip bir yer bulup tan isim bu... Hele bir kolayı
yerleştik. Daha cıgaralarımızı m bulup bardağımızı doldur
tellendirmeğe vakit kalmaclan duk. Arkadaşım bir hamlede 
satıcılar birer ikişer sökün et- yuvarladıktan sonra hükmünü 
meğe baıladı: verdi: 

- Suci! Haydi Taşdelen var - Doğrusu çok hafif su •. 
gazoz var.. Tuhaf zat, sordu: 

- Çaydan kahveden.. - Nereden anladınız? Tart-
- Limon şekeri nane şekeri. tınız mı ? 
Derken müvezzi akını: Taraf taraf sofralar kurul
- Milliyet, Cumhuriyet .. A- muş .. Kimi yiyor, kimi yerini 

!o var Alo.. bu! muş çakıttırıyor, kimi de 
Yanımda oturan sekiz yaş- fırsat bu fırsat diye ağaçlar 

larında bir ççeuk annesinin e- arasında kaybolanların petinde 
teğini çekerek sordu: dolaşıyor . 

- Alo nedir anne? İskemlelerin arasında mini 
Annesi omuzlarını kaldırdı: mini bir çocuk karıncalara mu-
- Gazete imiş!. . sallat olmuştu. Birer ikiter in-
Çocuk, anlamadı: cecik bellerinden tutup ikiye 

1 
- Telefon gazetesi mi bölüyordu. 
- Değil oğlum, adı Alo Babası görünce kızdı: 

1 imiş.. - Bırak oğlum, günahtır .. 
Müvezzi, aramızda "Alo A- - Ben bir şey yapmıyorum 

I lo !,, diye c!olaştı durdu amma ki .. 
merak edip bir tane alan olma- - Daha n~ yapacaksın .. Za 
dı. Bizin yol a.rkadaşı gülmeğa vallıları öldürüyorsun .. 

1 

başladı: - O!dü .. mekle ne olur? 
- Anlaşılan telefondaki - Bırak eledim ya .. Onların 

Matmazellerden ders almışlar. 
.. Alo!., sesine ce·ıap veren yok! 

Vapur Bebek V3 Rumelihi
sarını geçti. Boğazın enginle
rine do ~ru yol alıyoruz. Fakat 
b~kıyorum, hala bir türlü yer
leşemiyenler var: 

- Hacamm, vah vah ayakta 
kaldın! 

- Kız Hürriyet .. Gelsene bu 
tarafa .. 

- Dayı, kos !.. Yer açıldı ... 
Harap yalıların bahçe duvar 

lan, yapıftırılmış bir suru a
fişler arasında bir sivrisinek 
ilacının ilanı arkadaşın nazari 
dikkatini celp etmiş: 

- Bak dedi, Boğaza geldim 
de fayda görmedim deme! 

Y eniköyde vapurumuz bir 
haylı safra attı. Adeta tenhalaş 
tık .. Tarabya ve Büyükdere yol 
cuları da çıkmca hemen biz bi
ze kPldık.. 

Deniz banyoları mevsiminde 
olsak şüphe yok, kalabalık bu
nun bir kaç misli olurdu. 

Sarıyer iskele•inde sulara gi 
decek yolcuları tek atlı biriçka 
!ar bekliyor. Neme lazım, bu
gün p ~k uysallıkları üstünde .. 

- Sulara kaç kuruşa? .. 
- Çırçır mı, Hünki\ra mı? 
- Hünkara .. 

- -"'"O.h ~evgiıı g1 :zel 
beyim ..• Bir sadaka ver!. 

da cam var •• 
Çocuğun gözleri dolu dolu 

oldu: 
- Babacığım, ne olur.. Bir 

tane öldüreyim! •• 
- Olmaz! 
- Bir tanecik babacığım .• 
Ve kaşla göz araunda bir ka 

rıncaya daha kıydı. 
Ağaç altlarına dağılanlar 

bir aralık o kadar çoğaldı ki 
safralann batında midelerini 
her feyden fazla seven bir kaç, 
ehlikeyiften baıka kimse kal
madı. 

Suların en neşeli zamanı bel 
liki bundan sonra başlayacak! 

Dönüıte §İmdiden körkütük 
olan birini gösterdiler: 

- Dehtetli suludur! .• 
Arkadaıım ıı:üldü: 
- Sulara gelip te sulanma

mak mümkün mü? 

M. S. 

Dünkü 
tenezzüh/er 

Bu sene deniz tenezzühleri 
hayli rağbet görmektedir. Dün 
yine ilcisi umumi mahiyette ve 
vapurlarla diğerleri motör ve 
romörkörlerle hususi mahiyarı
te olmak üzere yirmiden fazla 
deniz gezintisi yapılmıştır. 

Umumi tenezzühlerden biri 
Yetil ay cemiyetinin içki düt
manlarına mahsus olmak üzere 
tertip ettiği Yalova sefası idi. 
İçki düımanları bütün tenez
züh esnasında içkisiz netelen
menin sırını bulmut ve çok ne
ıeli bir gezme yapmıtlardır. 

Diğer deniz gezmesini de P. 
T. T. idaresi memurları teavün 
cemiyeti tertip etmitti. Bu te
nezzüh Seyrisefain idaresiniq 
Gülnihal vapurile yapılınııtır. 

Hususi tenezzühleri biRıassa 
ecnebiler tertip etmitler ve bir 
kaç aile on, onbeJ liraya kira
ladıkları motörlerle Boğaza, A 
dalara gitmiılerdir. 

Kadastro hey' etleri 
Hali hazırda kadastronun 

yeni kadrosundan sonra mahal 
lelerde çalııan hey' etler iki pos 
ta tevhit edilmek suretile faali
yetlerine devam etmektedirler. 

İzmire nakledilen kadastro 
baş fen memurluğuna kadastro 
mektebi muallimlerinden Nec. 
mettin Bey ve tapu bat fen me 
murluğuna da Nirengi ve Po
linyon şefi Hüseyin Avni Bey 
tayin edilmişlerdir. 

h,,n." ıug ın<l«n 
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Telefon numaralıını 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Ttl<ldye için Hariç için 

! ayiıcı 400 kuruı aoo kuruı 
il .. 750 " 1400 • 

12 ,. 1400 "' 27CJ:) " 
r ıl 
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Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti seçen nuıhalıır 10 kurut 

lur. Gazete u matbaaya ait itler 
İçin mlidiriyete müracaat edilir. 

"e ıt 

"' a 
ıh '{ Gazetemiz ili.nlann mes'uliyeti.W 

l<a bul etmez. ra n 
l< e 
ıl Bugünkü Hava 

Dün en fazla hararet 22 
en a:ı: 14 . 

Ü 

i 'i 

l l " .. Bugün hava "Saikalı 

fırtınalar " la geçecektir, 
bu tabir Franaı.zçada 
"Üraj,, ın mukabili ola
rak kullam:mıştır. Kan
dilli rasatanes! " Oraj ,, 
mukabilini Arapça "Say

ı ' e 

' a 

r 
I ;ı 

il 

ı. 

" 

keEmesi ile ifade y•p,, 
etmektedir. 

i Hafta,un yazısı 

Pirincinizi yedi
niz mi? 

'( 
] 

~ 
l 

{ 

, 0 Şu son günlerde elime bir 
i küçük kitap geçti. Her küçük 
0 kitap gibi bunda da büyük ma-
1 lümat yoktu. Yalnız hakikaten 
:ı tuhaf bir şey vardı ki, bu yazı
e ma mevzu yapmağa karar ver-

' ~ dim: 

rl 
f Bu küçük kitap "He .. millet 
11 nnsıl hatır sorar?,. serlevhası 

al tında on, on beş kadar süali 
cemetmiş .. Bu süalleri yazma

- ı dan evvel şu h•tır sormak bah-
,, sine dokunmak iderim. İnsan-

ların tecessüs ve merakı nerele 
) r re kadar varıyor ki, bir müatan 
') 1 tik gibi karşısındakini istintak 
y ediyol". Alışmışız da bize pek 
! aykırı gelmiyor. Li.kin §Öyle 

1, r. boşka bir mahluk gibi dıtardan 
ı kendimize baksak hareketleri
~ ınizin tuhaflığını derhal farke

<leriz .. Deha kolayı var: Meıe
lii hatır sormak için söylediği

ı .,,ız: 

- Nasılsınız? Süali yerine: 
·ı 

r - C_ orabımz delik mi? desek · ı 
r n kadar k?-ba ve münasebet-

' c siz olur değil mi? Neden? Çün 
c ~Ü bunun cevabında hoşa git

neyecek bir şey vardır ve niha
ret bu sual insanın hususiyeti
ne ait bir şeydir. Ya öteki de-

c 1 ğil mi? 
' , - Nasılsınız? dediğimiz za-

r man karşmı ı:ı:daki bize nasıl ol-
" > cluğu u söylemek iktiza ederse 

çok defa : 
- Haındolsun fena değilim, 

yalnız biraz sinirli ·im, karım 
, arkadaşlanmclan birile beni al-
7 dalıyor, iki gün sonra vadeı;i 
ı gelen 2500 liralık bir bonoyu 
1 tediye icin cebimde ancak 150 

1 l lira va;. Barsaklarımdan da 
l muztaribim. İki gündür sancı-

lanıvonırn Kun.;uralarım da 

' 

ayağımı sıkıyor.. Arkama da 1 

bir pire girmiş, fena halde ka
şındırıyor .. ilah ... 

İşte, "nasılsınız,, sualine ve 
rilebilecek hakiki cevap tipi .• 
Amma böyle olmaz da buna 
benzer .. Her halde o şahsın, ı 
nefıine, ailesine, işine ve vücu
düna müteallik kısımları ihtiva 
etmesi lazım gelen bu cevaplar 
aşağı yukarı böyle olur. Buna 
ne lüzum var. Onu bilmem.Ter 
biye uleması ve filozoflar insa
nın anlaşılmayan cihetlerini 
tetkik etmek istedikleri zaman 
onu diğer hayvanlarla mukaye 
se ederler. Diğer hayvanların 
bu mukayeseden memnun olup 
olmadıklarını bilmem. Yalnız 
bi ldiğim bir şey varsa hayvan
lar fasilesinde bizden başka ha 
tır soran yoktur, bizden saygı
sızı olmadığı gibi .. Bu adet ne 
zaman nerden gelmiş bilmiyo
rum. Fakat bunu "Adi.hı mu
aşeı-et,. dediğimiz murailiğin 
en büyük bir tezahürü olarak 
kabul etmekte hiç mahzur gör 
mem . Şimdi gelelim bizim kü
çük kitaptaki suallere: 

Türkler: "- Nasılsınız efen 
dim? diye hatır sorarlarmış .. 
Evet çok defa efendimizin na
sı! olduğunu bilmeyiz. 

Almanlar : "- Nasıl bulunu 
yorsunuz derlermiş .. Bu suale 
bir Alman ağzile şu cevabı ve
rebilirim: 

- Her yerde, kolaylıkla! 
Araplar: "-- Sizin üzerine 

s lam olsun! diyorlarmış .. Doğ 
ru temenni.. Üzerinde selam 
da olmazsa çırçıplak kalmaz 
mı? 

Çinliler: "- Pirincinizi ye
diniz mi? diyorlarmış .. Bu su
ali deiittirip şu ,ekle sokmalı: 

- Biribirinizi yediniz mi?., 

Fransızlar: "- Kendinizi 
nasıl taşıyorsunuz? Evet hele 
Abdülkadir Ziya, Çiftçi kütüp
hanesinin Akif, Boğaziçli Fa
zıl Beyler gibi zevata hayret 
ve takdir ile sorulacak bir su
al .. Lakin Fransızlara pek ya
kıtık alır mı bilmem. 

Hollandalılar: "- Nasıl bes 
leniyorsunuz? diye hatır sorar
larmı, .. Buna verilecek cevap 
basit .. 

- İneklerimize sorunuz! 
lngilizler: "- Nasıl yapı

yorsunuz? derlermiş.. Fakat 
cevabmı bilmem: 

- Çorba gibi karıştırarak.. 
diye verirler miymit? 

İsviçreliler: "- Nasıl yapa
biliyorsunuz? sözü ile keyf so
ruyorlarmış .. Tabii bunun ce
vab1: 

- Dağa çıkar gibi .. Olacak
tır. 

İtalyanlarınki pek nazikane: 
"- Zati alileri nasıl bulunu
yor? Tam önü ilikli bir lif .. 
Sinyor Mu~solini devrinde de 
ancak böyle hatır sorulabilir. 

Ruslar: "- Hayatı nasıl ta
kip ediyorsunuz? diyorlarmı ~ .. 
Bence bunu a rtık: 

- Hayat sizi nasıl takip e
debiliyor? Şekline sol.mal: ve: 

- Bizde buna hayretteyiz .. 
cevabını almalı .. 

Mısırlılar: "-Nasıl nefes a-
· lıyorsunuz! diyorlar.. hte ze. 

min ve zamana en muvafık su
al. Hakikaten Mısırlıların (he
le bu sıcakta) nasıl nefes ala
bildikleri cayi sualdir. 

FELEK 

1 
l 

"/ıfilliyet,. in Edebi Romanı: 1 
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Hurma ve portakal ağaçları
nın koyu yeşil gölgesinde bir 
aaatten beri çöl kızının şikayet
lerini dinleyen iki genç zahit o 
akşam fırka kumandanının sof
rasına davetli olduklarını pek 
geç hatırladılar. 
Mülazım Rifat saatine baka

rak arkadaşına döndü: 
- Yüz başım vakit geldi. 

Daha oturalım mı? 
Y iiz başı Celal masanın üs

tündeki kalpağını aldı: 
--- Kalkalım, dedi, kumanda

nın sofrası l;ıl!m meydanından 
farklı değildir. Tam dakikasın
da bulunmak lazım. 

Ve Halep bahçelerinin ba
dem gözlü, narin dansözüne er
tesi akşam buluşmak vaitlerile 

1a ettiler. 
iZ 

tlürhan Cahit 
arkasında eriyip sönen yeni bir 
saatti. İki arkadaş iri taşlı kal
dırımlar üıtüncle bir müddet 
mahmuzlarının şıkırtısını din
leyerek yürüdüler. Sonra Müli. 
zım Rifat söze başladı: 

- Bu kı:ı:a yazık olmuş de
ğil mi Yüz başım ... Daha da l 7 
yaşında var yok .. Araplar atla
rını kızlarından fazla seviyor
lar. 

Yüz başı Celil güldü: 
- Cins bir atı olan Arap be

ğendiği kızı terkesine alabilir 
de ondan! 

- Doğru Yüz başım, bu kı
zı da Cebelden bir Arap çalıp 
Halebe getirmiş! 

- Pek iyi etmiş! 
- Zeliha güzel kız değil mi 

Yüz başım. Tam Dürzü güzeli! 

MİLLİYET CUMARTESİ 

Miyop Hikmet 
Bu Hikmet gibi bir adam da 

ha görmedim. Evlidir, esmerce 
güzel bir de karısı vardır. Fa
kat uzun zamanlar beraber otu 
ra otura karısından bıkmış mı 
ne, izdivaç kayitleı-ine pek al
dırış etmez. 

Hikmet, 'her hangi kadına 
olursa olsun bir defa göz koy
dumu, onu elde etmek için so
nuna kadar ısrar eder. Hik
met eğer ısrarından vaz geçer 
se, muhakkak muvaffak olmak 
imkanı bulunmadı ğını anladı
ğındandı r. 

Bak seni yakalar m1yım, ya
kalamaz mıyım? 

Ve bizim İnatçı zat tekrar 
takibe başladı. 

Fakat o sırada tokat atan 
kadın kalabalığın içinde kay
bolmuştu ve yerine boyu onun 
kadar, yürüyüşü bira:ı: ona ben 
zeyen başka bir kadın kaim ol
muştu. Caddede kadın mı yok? 

Hikmet Bey bu ikinci•ini 
tokat yediği kadın zannederek 
takip ediyordu. Kalabalığın 
sıkışık bir zamanında hemen 
yaklaşh ve kadının kulağına 
çılgınca sevdiğini fıslayordu. 

Çat! bir tokat daha! 
Hikmet Bey gene gözlüğü

nü düzelterek: 
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lngilterede neşredi-
len mühim eserler 
Eski Alman imparatorluğu

nun Başvekili prens Bülow'un 
hatıratı intişar edeli beri yedi 
sekiz ay oldu. Prensin vefatın 
dan sonra intişar eden bu ha
tırat ilk defa Fransızçaya ter
cümesile ayni zamanda intişar 
etmiştir. Şimdi İngilterede 
neşredilen yeni ve mühim e
serlerden bahsetmek isterken 
prensin ahiren İngilizçeye ter 
ci.ime edilerek geçen hafta ilk 

ı ~ • 1- cildi neşredilen hatıratım u-. --· -=-,- --~~ nun_nak kabit
1
01_muyor. Alm

1
an 

• • • _ _ ya ımparator ugunun sene er-
• • ce başvekaletinde bulunan bu 

-- . ---.-- • devlet adamı vefatından sonra 
bilhassa hatıratı intilf'!r edince 

ı-ıı-ı~-ı· • • .~ kendisinden çok bahsettirmiş 
oldu. Prens Büluw hatıratını 

_ !, --1- _ güzel bir kalemle, tatlı ve me-
• raklı bir üslupla yazmıştır. 0-

- --ı--'-1-11-t 

Böyle muvaffak olamadığı 

zamanlar da garyi vaki değil
dir. Fakat ne etse meramına 
vasıl olur. Çünkü öyle bir iki 
defa kovulmaktan yılmaz, has
mının şüphelerini izale için ne 
yapmak lazımsa yapar. Bazan 
sokak ortasında, elalem içinde 
rezilü rüsva olmaktan da yıl
maz. Hulasa İnatçı mı, inatçı

- Ehemmiyeti yok, dedi, 
ben seni yakalayacağım vesse-
lam, elimden kurtulamazsın . - B ~ı 

Ve Hikmet Bey tekrar taki- ıı._I ~---"'----

• kuyam son derece meraklandı 
ran bu hatırat .belki uzaktaki 

----'ı bitaraf okuyucular arasında 

dır. 

Yalnız çok büyük bir kusu
ru vardır: Gözleri son derece 
miyoptur. Bu fizik kusuru onu 
hazan şayanı teessüf yanlışlık
lara sevkeder amma, ne yap
sın? 

Geçenlerde caddede on yedi 
onsekiz yaşlarında bir kadının 
bir mağazadan çıkarak ilerile
diğini gördü. Boyu mu hoşuna 
gitti, yürüyüıü mü, derhal ta
kibe başladı. 

Bu nevi kadın takiplerinde 
işi uzatmağa hiç te tahammü
lü yoktur. Derhal kadına yak
laşır. Arzı hulüs eder. 
Mağazadan çıkan kadına da 

yetişir yetişmez ,derhal müna
sip cümlelerle a,kım ilin etti. 
Fakat kadın elinin tersile Hik
met Beyin sol yanağına bir to
kat attı ve yürüdü. 

Hikmet Bey yerinden oyna
yan kulaktan gözlüğünü dü
zelttikten ve elinin ayasını to
kat yerinden ,öyle bir kere ge
çirdikten sonra: 

- Zarar yok, dedi, mihneti 
ne kadar fazla olursa, zevki de 
o kadar çok olur. Kadın beni 
bir tanısa, ettiğinden pıfman 
olur amma, tanıması lazım. 
Ah, sen bana tokat attın ha! 

be başladı. Fakat bu takip et
ti ği de üçüncü başka bir kadın 
dı. Hikmet Beyin bu üçüncü 
kadından da üçüncü tokat ye
diğini söylemeğe lüzum yok de 
ğil mi? 

O akşam on iki muhtelif ka
dından on iki tokat yedikten 
sonra, Hikmet Bey hala bir ka 
dının pe§ine takılmış gidiyor
du. 

Fakat bu on üçüncüsü tokat 
vurmadı. Bilakis çok munis du 
ruyordu, hatti. gülümsedi. Bi
zim miyop, en nihayet kadının 
bu kadar sebat ve inattan son
ra yumuşadığına hükmetti ve 
kendi kendine: 

- Ben kadını bilmez mi
yim? ısrarın kartı11nda daya
namaz, erir. Bu nazariye yeni 
icat edilmif bir şey değil ki ... 

Genç kadın bir apartımana 
girdi, üç kat çıktı ve kapıyı a
çarak Hikmet Beyi içeriye al
dı. On dakika ıonra miyop Hik 
met kendi kaPısının koynunda 
idi. Bu on üçüncüsünün kendi 
karısı olduğunu anladınız zan- · 
nederim. 

Hikmet şaş'kın şaşkın kendi
sine bakan karısına dedi ki: 

- Ben kadınları bilmez mi
yim? Seni yakalayacağım, de· 
dim Ye işte yakaladım. Benim 
elimden hiç bir kadm kurtul-
maz. 

lstC!nbul ve t~şradaki 
DEV AIR VE MUESSESA Ti 

RESMIYENİN 
Nazarı Dikkatine: 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Bu çapns kelimeleri tertip 

eden zat (7) Çalsı (3) 
2 - Şöhret (2) Ariyet vennek 

(4) Uzvun cemi (3) 
3 - Eocr, leke (2) Gideceğimiz 

yer (5) 
4 - Sabah eleği) (5) Mamur kıl

mak (4) 
5 - Nota (2) Süal (2) Kadın 

(3) 

6 - Göz renııi (3) Nida (2) 
7 - Çok söyleyen (7) Esir (3) 
8 - Muhtar vilayet (6) Namaz 

kılınan yer (4) 
9 - Bıçağın büyüğü (4) Atıl

gan (4) 
10 - R~nk (2). Satılık değil (7) 
11 - Musiki aleti (5) Yüz örtü

sü (5) 

Yukardan aşalı 
1 - Cidal (8) Beyaz (2) 
2 - Ekmek yapılır (2). Zor de-

ğil (6 
3 - Amel (2) Ufuklar (4) 

4 - Olçü (S) Merbutiyet (5) 
5 - Su (2) Kuzunun seti (2) 

y fS (5) 
6 - Erkek (2) Tren (5) 
7 - Fal (5) Zaman (2) 
8 - Arzu (4) Samimi değil (4) 

9 - Bir nevi balık (5) Ekmekle 
yenen §ey ( 5) 

10 - Tekdir (4) Ahmaklar (6). 
11 - Tavlaya lazım (3) Arap 

harflerile bir nevi yazı (5) . 

Yeni n~şrigat 

T opkapı Sarayı 
Müellifi : Halil Etem 

Fran!'rzların Encylopedie par 

Yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman L'image tarzında resimli bir Anıik-
zade hanında ÜÇÜNCÜ KATTA bulunan lopedik neı;riyat serisi takip eden 

Kanaat kütüphane•i bu seriye dahil 

yalnız zevkle ve ibretle okuna 
cak bir eser ise de Almanyada 
pek de böyle karşılanmamış
tır. Çünkü prensin her vesile 
ile hücum ettiği sahk impaca 
torun taraftarları ölmemiştir. 
Bunlar da mukabil neşriyatla 
prens Bülw'a cevap vermişler. 

dir. Prense verilen cevaplar 
yalıuz Al.manyaya münhasır 

kalmamıştır. Hatıratta bahse
dilen vakayi ve hadisata diğer 
memleketlerde de yakından u 
zaktan alakadar olanlar kendi 
bildiklerini yazmışlardır. 

Bu yazılan şeyler prens Bü
Iow için bazen bir teyit mahi
yetinde olsa bile çok defa da 
bir mukabele teşkil etmekten 
geri kalınayor. Prens Bülow 
un hatıratının en canlı tarafı 
her halde umumi harbe taal
luk eden kısımlar olsa gerek 
tir. Hatıratı okurken bizde ka. 
lan tesir umumi harbin Alman 
yanın hatası yüzünden patlak 
verdiğidir. Halbuki bütün ka-

bahat Almanya imparatoru ile 
onun başvekilinde midir? P
rens Bülow iktidar mevkiin
den 909 da uzaklaştırılmıştı. 
Fakat harbe hiç bir hissesi yok 
mudur .. ? İşte bu gibi suallcle
ri daha uzatabilirsiniz .. Pren
sin hatıratı neşredildikten son 
ra her tarafta ileri sürülen su
aller bu tarzda olmustur. 

lııte İngilterede neşredilen 
bu hatıranın az alaka uyandır
mayan yeni bir eseri de 
"Prence Bülow And The Kai
ser., ünvanı ile çıkan kitaptıc. 
Bu eser Alman Hariciye neza 
retinin mahrem vesaikine isti
naden vücu de getirilmiştir. 
Başvekil imparatorun aleyhin 
dedir. Hükiündarın zayıf taraf 

Karı sütunılldl 

Giritıi üç mübadilin 
şikayeti 

Mer$İ.ne müretteben naklü i~ki 

edilmi, mağdur ve ~ayanı merhaıne 
mübadillerdeniz memleketimizde a 

cizlerini müreffeh yaşatan ma 

mülk bıraktığımız halde sekiz sene 
den beri devam eden iskan umurı 
muamelitmın teıe,· vüşü yÜziindeo 
kanunun emrettiği nisbette değiL 

metrükİltımızın yüzde beşini alama

dık ve üıtelik te borçlandırıldık . E
limizde bırakılan mülkler bugün ya 
ı-ın sathrılarak bütün bütüne ıııoke 

ortasında kalacağız. Acizl~rinin 

memleketlerinde mal terketmemi 
mübadillerle seyan tutularak iskan 
idi derecesi halinde aldığımız maJ .. 

lann bedellerinden tahakkuk ettiri-
1en borçlarımızın affolunını-.ı;ı için 
Büyük Millet Meclisinin na~an dil<· 
kitini celbetmenizi rica ederiz. 

1 •••••• 

Bir haftada evlenenler 
Fatih evlenme dairesinde bir 

hafta zarfında nikahlan kıyı· 
lan çiftler şunlardır: 

Latife H. - Mehmet Ef. Emi 
la H. - Kiryako Ef., Kadriye 
H. - Şaban Ef., Eınila H. - Os
man Ef., Afiroditi H. - Pana· 
yot Ef., Fevziye H. - Naci Ef., 
Şemsiye H. - Hamdi Ef. , Feri 
ha H. - İrfan Ef., Nahide H. • 
Kazım Nazmi Ef., Fikret H. -
Ali Şaban Ef., Emine H. - Meh 
met Saim Ef., Zafira H. - Sa· 
moel Ef., Hadiye H. - 1Jyas 
Şükrü Ef., Seher H. - Sedat Ef, 
Rühsar H. - lsmail Ef., Dürda· 
na H. - İsmail Ef., Eleni H. • 
Aristoti Ef., Muzaffer H. • 
Mustafa lhsan Ef., 

Eminönü evlenme dairesin· 
de de bir hafta zarfında nikah· 
ları yapılanlar şunlardır: 

lffet H. - Ali Hilmi Ef., Ke· 
nan H. - Hamdi Ef., Hayrüni· 
sa H. - Bürhaneddin Ef., Hani
fe H. - Mahmut Ef., Emine 
H. - Ömer Ef., İhsaniye H. -
Lütfi Ef., Mahmure H. - Mus
tafa Ef., Rabia H. - Sait Ef., 
Aliye H. - İsmail Ef., Nazmiye 
H. - Hamza Ef., Ayşe Müşer• 
ref H. - Şükrü Ef., Vasfiye H.· 
İsmail Hakkı Ef., Mediha H. • 
Mustafa Ef., Ayşe Saniye H. -
Mahmut Nedim Ef. 

-···--··-···--·-······················· ... 
!arını hep göstermiştir. lşte 
bu az meraklı olmayan eser hü 
kümdar ile başvekilini karşı 
karşıya göstermektedir. Pren
sin hauratından sonra bu hu
susta her şeyi anlamak isteyen 
ler bitta;bi bunu da okumuşlar 
dır. Fakat yalnız güzel yazıl
mış bir eseri okumuş olmakla 
iktifa edecekleri için Bülow 
un hatıratı unutulur gibi değil 
dir. 

S m...... . .A 1 a r ınutena hiı · eıı:er daha neıretti. . a n Tarihimizde ve :. sarı atik~mız me 1 

TÜRK LİlVlİTED ŞİRKE Tİ (;:;::p:n~~::.~İr .. r;;,•~:!i~;:;i ·~: -It:t:ilıad. 
,. !il Etem B. in seli>hiyettar kalemin- i Türk Sigorta Şirketi 1 H:ı ziı-a 1 931 tarihinde ı i ,iba ren ifai mua m~leye , den çıkmış olmasını memnuniyetle 1 

başlamıştır. Gazetemiz de neşreJi'.ecek biliıruum devair 1 kar~ılamamak mün1kün değildir Harik ı·e hayat üzerine sigorta muamelesi 
ve müess•satı resmiye ilim1anmn teehhura uğramamasını Halil Etem Bf. nin milli kütüp- , icra eyleriz. 
ve muntazaman neşrini temin için mezkur şirkete gön- hanemize bergiizar eylediği bu kıy- 1! S"gortaları halk iç :ıı miisait ~eraiti havidir. 
derilmesi iktiza ettiğini devair ve mücssesatı resmıyenin metli esere ehemmiyeti ile müler.a- Merk~zi idaresi: Calatada Ünyon Hanında 
~"7~· ittilaıııa arzeyleriz. sip fevkalade bir itina sarfeylemi-; Acenh~ı h:'mım:ıyaıı şehirlerde acenta aranmaktadır. 

olmakla na§İri Kanaat kütüphanesi- 1 
~ T e!efon 20960 ..... ni de şayanı tebrik görürüz. Telef on: Beyoğlu - 2003 ....._ 

ld;ğru~~a ce~~p vermedi: l~der gibi konuşanYü~başı gÜl-- 1- F;-;:ka kum;;_ndanı bu akşam 1-;;;atlı zabitleri-toplamak i;(~di'l - O devam eden. mevzuullu hı-
- Güneş bakireleri... Dedi. dü: her on beş günde bir mulat o- ği için Yüzb"şı Celali daha Al- rakmıttı. Bahsi umumileştire· 

Ateş gibi yakar ve ısıtırlar. - Artist ruhlu mu, Lübnan lan ziyafeti veriyordu. manyadan gelir gelmez kendi rek izah etti: 
Mülazım Rifat bir şarkı söy- kızlan zaten artist doğarlar.. Fırkanın bütün zabitleri bu erkanı harbiyesine almıştı. - Dün gece şehrin yüksek 

ler gibi sesine ahenk vererek Bu iklim, hariçten gelen insan- içtimaa davetliydiler. Müstakil çöl muhtelit fırkası ailelerinden birine davetli idim. 
tekrar etti: ları bile balmumu gibi yumuşa- Kumandan vaktile Kayser or piyade, süvari, topçu mitral- Söz arasında karargah zabitle

- Güneş bakireleri, güneş tır. Bu sıcak hava en sert bün- dularında staj görmüş eski bir yöz ve tam mevcutlu kıt'atı fen rinden konutuldu. Bilhassa ka-
bakireleri.. yeleri eritiyor. Portokal çiçek- Liva idi. Askeri disipline harfi niye bölüklerile bir kolordu ka dınlar bizim genç erkanı har· 

Yfu başı Celil ilave etti: leri, hurma gölgeleri, bintüla- harfine riayet ederdi. Maiyet daı· büyük olduğu için erkanı bin çok tık, çok nazik oluşunda 
- Ve bunların beki.reli an- nep musiki, dans ve şehvet sah zabitlerine böyle on bet günde harbiyenin de kıymeti vardı. ittifak ettiler. Tebrik ederim 

cak güneşin doğup batı,ına ka- nelerinin envaı........ Böyle bir bir ziyafet vermek adetini de Ve Orhan Papnın maiyetin- Celal Bey. 
dar devam eder. Bu atet çölle- alemde doğan Ye yetişen kızlar Almanya' da fırkasında bulun- de böyle Almanyada staj gör- Ötekiler kibar bir kadın me.; 
rinde kemalini bulan bakireler artist ruhlu olmazlar mı duğu bir Ceneralden öğrenmit- müş zabitler ancak iki kişiydi. lisincle ismi takdirle, iltifatla 
icin yirmi dört saat masum kat Ve Yüzbaşı Celal geniş bir ti. Yüzbaşı Celal merkezde çalıtı- geçen arkadaşlarını yarı hayı·et 
mak imkanı yoktur. Bir to- nefes alarak ilave etti: Kafalı, tedbirli bir adamdı. yor, nkadaşı Yüzbaşı Kadri yarı hasetle süzdüler. 
murcuğun ba,ında bir düzüne - Burada hayat, aşk, gıda, Ona bazı gençv zabitler kuvvet çölde Cebeli Ebyaz mevkiinde, Yüzbaşı Celal dudaklarına 
arı vardır. Daha yaprağından hep şehvettir. tir Orhan derlerdi. Dik bıyıkla- mühimce bir kuvvetin başında dolan tebessümü gizleyeme
baş verirken sokarla>· Berrak. lacivert gök yıldız rı, dimdik vücudü, sert bakışlı bulunuyordu. di. Bu kadınlar meclisinin nere 
Akşam loşluğu çöken dar so- dolu idi, havada ılık bir limon mavi gözlerile daima kumanda Kumandan onların geldiğini de olduğunu soramamaktan 

kaklardan dolaşarak karargi.- ve portokal kokusu vardı. etmek için açılmak ister gibi görünce bu ziyafet akşamlarına mütevellit bir üzüntü ile Paşa· 
hın bulunduğu caddeye yakla- lki arkadaş karargahın önün gergin durnn agızı ona bir molt mahsus bir laubalilikle seslen- yı selamladı: 
sıyorlardı. de durdular. Genç erkam harp ke meh .. beti veriyordu. di: - Kumandanımm takdirini 
Mülazım Rifat, sohbetinden 1 sordu: İki arkadaş karagahın bü- - Maşallah Yiizba.şı Bey. kazanmak benim için daha bü· 

çok hoşlandığı genç erk~.nıharp - Bu gün İstanbul postası yük salonuna girdikleri zaman Karargahın en şık zabiti sen- yük şerefti.- . dedi. 
yüzbaşısını söyletmek için fır- gelmedi değil mi? onu köşedeki yaldızlı koltukta mişsin öyle mi Paşa memnundu. 
sal kolluyordu: - Hayır Yüzbaşım. Torosta süvari kıt"ası kumandanı ve bir Yüzbaşı Celal Paşanın bu il- Genç zabitler takım takım sa 

- Zeliha ayni zamanda ar- tiren rötar yapmış. kaç zabiti:? beraber gördüler. tifatından bir tey anlayamadı. lonu dolduruyorlardı. 
tist ruhlu bir kız değil mi Yüz- Bahçede bira içmi~lerdi. Ha- Orban Paşa Yüzbaşı Celali Kumandanı askerce selamla- Tam saat sekizde yem<:ğe 
başım? Diye sordu. fif bir keyif ile karargaha gır- . çok severdi. Maiyetine daha zi- dıktan sonra hayretini bildiren ba lı orlardı. 
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MlLLlYET CUMARTESi 6 HAZiRAN 1931 

irincı sahifeden geçen yazılar 

Roma, Tira~, Atina Dünkü meb'us 
intihabı 

Lik maçları bitti 
Sarı kırmızı gençler 66 puvana 

s 

Gari bir intihar 
( Ba~ı I inci sahifede) 

ıey) gibi az bir para ile memurlara 
" temlik olunmaktadır. nakil vasıtala

rı, sinema tiyatrolar o/rı de 50 tenzi
lat yaparlar, Eğer koopratif kolay
lıkları da düıünülürse bir memur 
ltalyanın bir esnafının yan parası 
ile geçinebilir. 

Neşriyat sıkı bir kontrol altında
dır. Gazeteler ve sokak san1ab olan 
küçük politika, lıalya'da sahneden 
çekilmiıtir. Bankalar, gazeteler, ve 
ilctısadi hayatın bütün organlarını 
lnı.Uanarak, kendi hizmetine soka
ınadıiı fatizmi tazyik etmek isteyen 
Pva ve burjuva oligarıisi silihıa 
"-lmııtır. 

yurtta demokrasi salgınlarının yer· 
leşme;ini menedecektir. Bizde ıi.m
dilik iki ıınıf vardır: Garplı ve Şark
lı ~ınıf. Biz bütün sınıfların garph
la§maoını, fakat Garp memleketle
rindeki sınıfların haıtalıklarını al
mamasını istiyoruz. Bu ahenk eıki 
İmparatorlukta vardı: Bütün sınıf
lar sarayın hizmetinde idiler. Yeni 
Türkiyede cemiyetin hizmetinde o
lacaklardır. 

(Başı 1 inci sahifede) 

Vali buna rağmen, soğuk 
kanlılığını muhafaza ediyordu. 
Dedi ki: 

- Ben İstanbul valisi ve in-
tihap hey'eti teftiti>:esi ~ı:_i~i: 
yim. Kimsiniz ve ne ıstedıgını 
zi söyleyiniz. 

karşı 41 puvanla 
Kurtuluş atletlerini mağlup ettiler 
Galatasaray 1 • i. Spor 1 ; Fenerbahçe 
4-Süleymaniye 1; Beykoz O -Beşiktaş 2 

Bir adam soyunarak kendini 
denize attı ve kaybolup gitti 

Dün ıaat 12,20 de Köprü üzerin
de Boğaziçi ve Oıküdar iskeleleri a
raoında hüviyeti meçhul bir tabu 

Japka, ceket ve kunduralannı köprü 
ye bırakarak kendisini denize atmıı 

ve kaybolmuıtur. Ceset aranılmq 

İse de bu.lunamamıftır. Müntebirin
hüıriyetiııi anlamak için talıkikat ya
pılmaktadır. 

Otomobil kazası 

Müstemleke 

ltalyanlar Tunus için dava yÜ· 
• l'İittükçe, Framızlar: - Siz Tu
~ lluı'ta bize deiil, yerlilere kart• 

rakiplik ediyorsunuz, deri•. 
ltalyanın büyük koloniler y~

>tıak için sermayesi yoktur. Trablua 
Somalı ve Eritredeki ltalyruılar, 
Franoa'cla hazır itlerde çalıtan ltal
Yanlann yinnide biri kadar bile cle
iildir. 

ltalya Adriyatik için kıskançtır: 
A.driyatik'in l tal ya' da ismi: "Bizim 
denizimiz,, dir. Onun iç;n Fiume 
bozgunu, halya'yı kalbinden vurdu. 

Faıizmin ikinci şıarı, ''Akdeniz, 
Akdenizlilerir.dir . .,, Hükmüdür. 
ltalya'da, lngiltere'nin Akdenizde 
İşi ne oldu§unu soranlar az değil
d!r. 

Eski Roma 

Eski Roma, ıtalyanlık şuurunu 
kuy\'ctlendirmek, ltalyan gerçliğine 
~ ... ıu f:ı!r ir.ıde ve hamle vermek için, 
bir ilham ka.ynag:ı olarak alınmııtır. 
Faşizm, İtalyanlığı lalin milletleri
nin tü.,ü addeder. Fakat bu lıal
Yan !k yeniden yapılmak li.zımdır; 
bı: 1 talyanlrk, ancak, Romalı gururu 
t.le yetiştirilen, sert ve katı toprağa 
atılarak büyütülen, çetin bir sitaj 
Çarkına sokulan yeni nesille vücut 
bulabilir. 

Evet, ltalya'da gençler iktidar· 
dadırlar: F~kat hiç bir genç rahat 
\·e sükün içinde değildir. Gençliğe 
verilen vazife, ağır ve sürekli vazife 
Şerefi nisbctinde ağırdır. 

Hiç bir sınıfın imtiyazını tanı
mayan fa~izm, ~ençliği de bir imti .. 
Yaz diye tanımaz ve en az onun ku~ 
aurlarını affeder. 

Mülahazalar 
Faşizm, ltalyandır ve başka mem

leketlerin tarihinde benzeri yoktur. 
Faşizm, ancak ihtiyar demokra

~i müesseS'!lerinin ııtırap verdiği 
Carp memleketlerine örnek olabi-
" •ır. 

... * 
Mussolini'nin taJii, istediği kad· 

toyu hazır bulması ve eski duvarda 
•çtığı gedikleri kendi barcı ile dol
du<abilmeoidir. 

Bizim şeflerimizi dütününüz; bul
dukları kadro ne idi? Milleti anla
tnayan ve sevmeyen ilim kadrosu, 
İnkılap ve iıtiklali anlamayan hüku
met kadrosu, şuursuz ve imansız 
•erbes meslek kadrosu, Türk düı
•nanı maliye ve iktı!lnt kadrosu, ezil
ıni~ ve terbiye edilmemiş halk kad
rosu, idealistler kadroıu İse tecrübe .. 
•iz idi. 

Hepsi yeniden yaratılacaktı. 
Bizim ~etlerimiz, mektepte okur 

gibi, yenı şeyleri bizzat öğrenrneğe 
mecbur kaldılar; Aldanmamak ve 
Pusuya dü4ınemek için. 

Ruslar faburatuvarlarında, emti
tiilerinde 24 bin ilim adamı çalıştır
ıtıaktadırlar. 

.. • * 

~ .... 
F'Btizm kaybolacak ltalyanın 

önüne geçti. Kemalizm, kaybolmut 
olanı kurtarmqtır ve Fatizm yetiı· 
mİf, olmuı, hazır müeıseaeler bul· 

du. • * • 
F atizm. yapılmıı olan h~ cemi

yetin, yapılıt f&rllarını . du~elt~ 
fikrindedir. Biz bu ceınıyetı henuz 

. . . . orlıık daha 
yapıyoru:z. Hızım ıç.IA z 
fazla, fakat daha iyi imkinlar Yar-

- Ben müstakil namzedim. 
- İstida verdiniz mi? 
- Hayır! 
- Kimsiniz 
- İstanbul belediyesi, fen 

itleri müdürlüğü harita fU~ 
sinde mühendis Mustafa Nun .• 

- Müstakil namzet olarak 
tahtaya ismınızın yazılması 
için intihap hey'eti teftitiyesi
ne bir istida ile müracaat etme 
aiz lazımdır. dır. 

"' " 
4 Mühendis Mustafa Nuri Bey 

Fqizm ne olacak? ~ bu cevabı aldıktan sonra he-
F atizm olmaoaydı ne olacaktı· . • . 

Belki ltalya dağılacaktı; belki bu- men bir istida yazdı ve ısmını 
ünkü lapanya'nın karır8fAlıkları müstakil namzet olarak tahta

~inde, milli enerjisinin, uzun sene- ya yazıldıktan sonra intihabata 
!er, hiç bir mey.,.oını almarac:.-ıcıı. batlandı. 

ltalya'da bu~r~n. h~va11 agırdır. ilk t'ey 
Fakat fatizm diaıplinı olınaoayd~! 
belki timdiye kadar ltalyan sanayıı İlk reyi müntehibi saniler
ifliı edecekti. Çünkü buhran, A,._ der< müderris Mustafa Hay
rupa sanayiini vumıuttur. A~rupa rullah B. attı. Müteakip reyler 
sanayii arasında, ham m~d~eıız, al-
tınsız, kömürsüz ve demırsız ltalya de grup grup gelen müntehibi 
nın sanayii en çabuk vurulacak ola- saniler tarafından atıldı. 
nı idi. En hararetli intihap faaliye-

Fatizm, bir çok i§le;·de mufaffak ti saat 8 den 12 ye kadar de-
oldu"u meydandadır. Korporasyon . 12 d k d 

~ .. d. · ı· kalk erbes vam etlı. e yeme pay osu 
kontrolu ve ısıp ın ınca, s ' 1 k . "· b 

kak 
.. · lerı·nin avukat nutuk- · yapı arak 14 le te rar ıntına a 

50 nwnayıt ' . h. · !arının i:ıtihabat boğazlaşmalarının başlandı. 15 te Yalı Mu ıddın 
ltalya'~a buğday l!'etireceği ve ·~- Beyin attığı son reyle intihaba 
kıntıda olan sanayıe pazar bulacagı nihayet verildi ve hey' eti tefii-
şüphelidir. * * şiye reyleri tasnife başladı. 

Şurası var ki bütün genç "'.e~le· Netice 

Müsabaka t..\lll saat 10 da batladı. I çe akınlara baıladı ve çok geçmeden 
Galatasaray bu maça 15 kiti ile iıti- bir gol attı. Bunun üzerine Süleyma 
rak etmitti. Kurtuluı ta ayni ınikdar niyeliler daha dikkatli oynamağa bat 
müsabık getinnitti. Maçın hemen ladL Oyun bir az mütevazinlqti. 
her sahasında Galaasarayh gençler Ara 11ra müe11ir Süleymaniye akın
muvaffak oldu. Bilhasoa göze çar- ları ıröze çarpmaia batladL 
panlar birinci kategoriden: Enver, Bili.han. beyaz - siyahlıların mü
Naili, Selim. ikinciden: Haydar, dafaa hattı çok ırüzel oynuyor ve 
Omer, Turban. Müoabaka tam bir Fener akınlaruu durduruyordu. Bu 
intizamla olmut ..e oldukça iyi neti- aralık Siileymaniye forvetleri bir a
celer alınmıttır, MüoabakAların ne- km esnaımcla Fenerlilerin hatalı du-
ticesi ıunlardır: 

100 
200 
400 
800 

3000 

Koşular 
Turhan, 11,J/S Haydar 
Enver 24. Turban 
Kalfapuloı SS.J/S Omer 
Celal Liıtfi 2.11.3/S Vasıf 
Sıfastopulos 10.J.3 ISÇoriksı 

Yüksek atlama 
Selim 1.60 Andı1'9.ya 

rutu dolayııile bir penalb kaazndı
lar ve onu sayıya tahvil ettiler. Birin 
ci devre berabere bitti. 

ikinci devre 
Bu devre umumiyetle Fenerlilerin 

faikiyeti ile devam etti. Ara sıra Sü 

leymaniye forları canlanıyorlarıa da 

biı· şey yapmağa muvaffak olamı
yorlardı. Haftaymın dokuzuncu daki 

Vida takarken 
Betiktatta ıoför Hüsnü Efendi o

tomobilinin vidalarını takarken, kc>n 
tak yüzünden benzin qtial etmit ve 
toförün elleri hafifçe yıuıınıttır. 

Memnu tabanca 
Beyoilumda Abanozda Z6 numara 

lr hanede oturan Rifat oğlu Osmanın 
Üzerinde taııdığı tabanca poJiıçe e

linden almmıttır. 

Kahvede kumar 

Şithane yokutunda 203 numaralı 
otomobil Viktorya namında bir ka
dına çarparak aiır surette yaralan
maıına sebebiyet vermiıtir. Viktor
ya ha.tahaneye kaldırılmııtrr. 

Zehirli yemek 
Taksim talimhanesinde Alman le 

lteasmdan Manaıra isminde birisi 
Bııraa aokaiında bir lokantada ye
mek yedikten sonra teıemmüm alai 
mi göstennİ.f ve F ranaız hastahane
sine kaldınlmqtır. Lokanta müsto
ciri hakkında tahkikata baflanmıttır. 

Yankesicilik 
Mercanda E .. liye hanında 2S nu

maralı evde ouran Rqadiyeli bak
kal Omer Efendinin 6S lirasını yan
kesicilik suretile aşırmağa çab an 

Re~t, Mecit ve arkadafı Şakir, 1 ı
mail haklarında tahkikata bqlamıt· 
tır. 

Sı,.ık atl11ma 
Şekip 3 m. S cm. Mataronga 

B°"iktatta bir kahvede kumar oy 
kasında Fenerliler bir gol daha atil-
i nandığı zabıta ca haber alımnıt ve p ı· h k t ar. o ıse a are 

Uzun atlama 
Selim 5.90. N ikopulos 

Üç adım atlama 
Selim 12.62, Asmanidu 

Gülle atma 
Naili 10.64. Selim 

Disk atma 
Sezai 30 m. 14. cm. Asmanides 

4X 100 bay,.ah koşusu 
Galatasaray takımı Turha.,, Hay

dar, Omer, Enver. 

""I · ··d f k 1 tarassut neticesinde Vahan, Aıpas, -u eymanıyc mu a a~sı ço ça ıtı Eınin Behçet Efendi namında bi-
yor amma akınlar birh:rini takip et- Bedros namında Üç şahıs kumar oy- risi sarho,.lukla polise hakaret cttj°. 

tği i~in onlar di\ bocalıyorlar. Gene na:-ken cünnü meşhut halinde yaka. Cinden hakkında tahkikata battan· 

bu ara!ık Fenerliler bir .. oı daha at- lanmıılardD". mı~tır. 

trlar ve bunu Zekinin enfeı bir golü 1 ============================"' 
takip tti, bu to•etle oy:.ın 4 - 1 şek- p • 
linde de\•ant ede .. ken hakem oyunu ıyango 
bitirdi, 

Beykoz - Be'iiktaş 
Oyun ba~ladığı zaman hemen he

men mü~avi , jr vaziyette idi. Fakat 

yavaş yavaş Beş.kta,, kendiıini gös 

Yanlış çıkan bir 
kaç numara 

Dünkü nütıhamızda piyangoda 

D. Ticareti kadrosu 

ketleri hel· türlü ~artlara ve ıklım
lere g~re değişen farklara ra~men, 
bir fikir ve en'itenden gelen hır an· 
layışa sevketmektedir. Hedef, yeni 
zamanlar için başka bir nizamdır. 

Falih RlFKI 

İntihap esnasında müntehibi 
saniler arasında fırka namzet
lerinden Alaettin Cemil Bey 
aleyhinde bir haraket hisaedili 
yordu. Ve bu 'hareket alınan ne Galatasa,.ay - 1. Spor 

termeğe ve oyuna hikim olmaya ça· 

Iıııyoı" Beyk·nlular buna müoaade kazanan k<\rilerin1izin num:ıralarını 

Deniz ticareti müdürlüğü ev 
velki gün yeni kadrosunu me
murlarına tebliğ etmittir. Mu 
dürlüğün altmı' kadar memur
dan 13 Ü kadro huici kalmış
tır. Bunlardan biri mümeyyız 
biri mümeyyiz muavini beşi 
katip ve altısı da liman ~emu
rudur. · d · T f etmiyorlar ve bu sefer onlar hikim tıce ile e teeyyüt ettı. asni Dün Galatasaray fena oyunların· "t:;retıniştik. An""k gazetede çıkan 

Du"n bir Danimar- bir saat kadar sürdü. Neticede olmaya çalışıyor. Oyun bu ıuretle numaralarla elimizdeki noterden Mısırlı t · dan brini oynadı. Takım zaten Mit- gayet zevki devam ediyordu. B .. ı ara ayyarecı 

k k 
•• •• }d' lstanbuldaki 1335 müntehibi hat ve Bürhandan mahrum olarak musaddak numara listesini karşılaş- E lk. ·· h · . 

a r
UVaZOrU ge 1 lık Beykozlulara bir korner oldu, çek vve ı gun şe rımıze gele-

saniden 1298 inin intihaba iş- çıkmış Ü•telik rakiplerini nasıl olsa . . tırdığmuz zaman, buı tertip hatala- rek Yeşilköy tayyare meyda-
( Başı 1 inci sahifede) tirak ettiği, 37 sinin muhtelif yeneceklerini dü4ünmüşler. Bu sa· tiler ~e Beşiktatlı Husnü bun~ hüs- rı gördük. nında karaya inen Mt1ırlı tay-

rettebatı zabit ve efrat 305 kişi namzetlerle intihaba iştirak e- kim itiyat iıte bugünkü neticeyi ver nü stimal ederek sayıya tahvıl etti. Bu hataları tashih ediyoruz: ya.reci Kemal Ulvi Bey bugün 

kk 
· G ·d demedı'klen·, mustakil naınzet- d. E k -•" ı · j Bunu müteakıp Beykozlular bir az 499 nwnaraya yazılan ''Tu'·rk Alı· h den müre eptır. emı e mü- ı. o uvv"'u oyuncu armm yerı- ava müsait olursa, Bükreşe 

ne ıruncı t ım an a am 07u~ • are et ecektir. Balkanlarda 
rettebattan mada 40 kadar de-

!erden ikisinin de hiç bir rey ·ı..! · ak d d k --ı. ' açıldılar ve gene bu a~ık oyundan mahalesi Set ııot.ak Mutafa Efendi,, h k ed 

b d d B 1 
almag-a muvaffak olamadıkları b · · d al 1 t b ı istıfade eden Beıiktaı muhacimleri adresi 449 numaranındır. h I niz ta le esi e var ır. un ar mec urıyetın e ı an s an 11 spor k 1 • • f 1 1 d . LE d ava arın bozuk ve fırtınalı ol-

zabitlik stajı görmektedirler. anlaşıldı. Galataoarayla beı',.bere kaldı. = ecı:ı~k. az_ a ·~; ~a~ı~ an ~·t. 7 ~ Kadın çoraplarında 633 numara ması Ulvi Beyin hareketini bir 

K
ruvazörün süvarisi deniz mi- Tasnif neticesinde Fırka Oyun umumiyetle zevkıiz olmuş e ere ' mcr go ermı e sag ıç erı l yanhıtır. Oovruıu 636 dn-. Kolonya .. t h. t . be 1 

na
mzetlerinden Sadettı'n Rıza vaoıtasile yaptılar ve devre bitti. da 666 yerin: 66 dizilmi•tir ıl gun e ır e mesıne se P 

0 
-

ralayı F. Hansen'dir. ve hiç heyecanla takip edilmcmi?ti. ' · muştur. 
Dün aktam Tokatlıyan oteli ve Sabık İstanbul meb'usu Zi- Maç başladığı zaman Galataoaray ikinci devre 24 numaraya Necip Bey sabunu ·~'!.-11!1••1111•••••• .. 

salonlarında misafirler şe- yaettin Beyelerin 1298 er rey- kalesi hafif hafif sıkışmağa baıladı Bu devrenin bütün imtidadrr.ca de denilecek yerde kolonya yımlmı§tır. Kab } k 
dan bir süvare ve resmi kabul le, müttefikan, Milat Beyin ve tevali etti. Nihayet bu akınlar se- nm eden yağmur ve fırtına oyuncu Tashih ederiz. iZ 1 ve 
tertip edilmiştir. Süvarede Va- 1266 reyle, Ali.ettin Cemil Be meresini vermekte gecikmedi ve İs· lara ~ok fena tesir et~iğinden dolayı ! 

li ve Kolordu kumandanından yin de 531 rey noksanı ile 894 tanbulspor Sefanın ayağı ile bir sa
maada Türk makamatı resmi- reyle intihap edildikleri anla- yı kaydetti.Nedense dünGalatasaray 

oyun cansız ve heyecansız olmu~, ı 

zaman zaman Beykozlular ve Besik 
taşlılar oyuna hakim olmu§lar ancak 
neticeyi deği~tircmemişlerdir. Yal- ı 
ruz Beykozlu forlanndan biri bu 

yesine mensup zevat, sefaret şıldı. takımında bir kargaşalık vardı .. Her 
erkanı, gazeteciler hazır bulun Kaza{a,.da kes ne yptığını bilmiyor, doğru dü-
muşlardır. Bugün öğleden eve! Kazalarda da dün intihap rüst topu kontrol bile edemiyorlar-
gemi süvarisi Vali beyle Kolor yapılmış ve vilayete çekilen tel dı. Arasıra tek tük akınlar yap:yor
du kumandanını resmen ziya- graflarla müttefikan fırka nam lar ve sağ içlerinin tuhaf oyunu ile mıt pis havadan sinirlendiğinden do 
ret edecek ve öğleden sonra sü zetlerı·nı·n kazandıkları bı.ldı'rı'l- muhasım oyunculara kaptınyorlardı. .. . layı önunde bıç kimse olmadığı bal-
variye iadei ziyaret edecektir. mi•tiı·. Nihayet haftaymın sonlarına doğru 10 % de pastan topu avuta atmıştır. 

Vali ve Kolordu kumandanı . Vilayet neticeyi dahiliye ve- lstanbulspora bir penaltı oldu ve Bu haftaymcla fazla şnyam zikir bir 

devrede gÜzel bir gol fırnb kaçır-

Dok o: 

Hafız Cemal 
Dahil! hastalıklar ıeda\lhanesl 

cumadan maada her glln oğlcd:n 
J onra saat :! den 4 de kadar er· 
kek, kRdın ı e çocuklanr. dahiliye 
ha,;alıklarını llh anHılunda 1l8 
nurnarah husust kabinesinde tc
dO\ i eder. Telcfrn 1Stanhul:22398 

Hazimsizliğe karşı 
MAZON MEYVA 

TUZU 
Müferrih, midevidir. Bar
saklari katiyyen temizler. 
MAZON ismine dikkat. 
Başka markaları reddedi

'liz. Meşhur eczanelerde. 

TALEBELERE ve AİLELERE İLAN 
gemide merasimle kartılana- kiletine, '•Halk fırkaıı latan- Necdet bir gol attı. ı şey o,ınamış ve anlattığım ferait da-
caklardır. Bu akşam Serkldor- bul teşekkülü de fırka katibi u- ikinci haftaym da hep bu suretle hilinde oyun bitmittir. Ecnebi lisanları tedrisatında mütehassıs olan BERLİTZ 
yan' da Danimarka sefareti ta- mumiliğine bildirmittir. geçti, neticede Galatasaray İstanbul ikinci takımlarda Fener MEKTEBİ bütün yaz açık olup, müptedi ve müterakki 
rafından büyük bir ziyafet veri H. Fırkasının tebliği sporla 1 · l berabere kaldı. için yeni kurslar vücuda getirmek suretile tatillerden 
lecektir. Gemideki resmi kabu Fene,.bahçe - Süleymaniye şampiyon olda istifade eder. 4bu kurslar atideki lisanlarda timdiden 
lün ne zaman yapılacağı henüz ANKARA, 5 (A.A.) Oyun hatladığı zaml\n Fenerbah- Dün Kadıköyünddti Fenerbahçe başlamıştır: 

• ür çe, ransızca, ng ce, manca, talyanca, lspanyolca takarru .. r etmemi•tir. Bugün Cumhuriyet Halk Fırkaıı ka- stadında ikinci takımlar tampiyona- ı T k F i iliz' Al ( · 
öğleden sonra 14,30 da Glorya tibi umumiliğfoden tebliğ edil yetlerindeki münhal meb'usluk sının finali yapılmış ve Fenerliler 1 Hazirandan 15 Ağustosa kadar 

Fatizm, mevcut sınıfların tiddetli sinemasında hususi davetlilere miştir: lara Cumhuriyet Halk Fırkası rakipleri olan Beıiktaşlıları 3 - 2 ye l 
Ve müzmin kavga11nı men~tmeie ve d b Bolu, Bordur, Mag-niaa, Sam I . bı . 'h k 19 . 1 YAZ TAR FESİ ll:daımağa çalışıyor: Kemalizm, he- Danimarka hakkın a ir pro- namzet erı me us• ıntı ap o- nere 30 - 1931 ıkinci talumlar Beyoğlu: 356 lst:alal caddesi Ankara Hscıbayram caddesi 

~üu':z;_:s:ın;ı~f~k;a;vg~a;•;ı~d:o~ğm::;:a;m;:::ıı~b~w~~p~a~ğ~a~n;d;:.:a~f:i~lm::,i~g~0a~·~t~e;r~il:ece::k~t~i~r~.!!l'~s~u~n~,~İ~ı~t~a~n~b~u~l~,~T~e:k~i~r~d~a~ğ~ı!'f,vı~·~ıa~·-~~l;u~n~m;;;u;ş;tu;r~.~ .......... '!!!!!!!!!"",.. .. ~ş:a:m:p:iy~o;n;u~o=lm::u:'t;u:r·:..,"':'~ .. .,. ... ;!~~~~~::~;::::=:::~~:::::::::::=::::::::::::::::~ 
.. "'! · arkada,ının klz karde,ile bulut bulmalıyız. . -·-Nihayet yarın. Padı·,ahın · derece tehdı't. e-den ne ı'dı· ·kı· · H-··f-d -- - · • h be 1 K d , nme anane en inin desti iz-

- H3yır İngiliz'in evinin al 1 gitmiş. Elimizi çabuk tutalım 
tında.. da tilkiyi inine girmeden evel 

İbrahim Bey aenelerdenberi yakalıyalım. Sen eveli konağa 
devam eden bir mümarese neti gidip Pata'ya Bülbül'ün düşü
Cesinde nefsine hakim olup ali rüldüğünü haber verirsin .. 
kasını şiddetle tahrik edildiği- - Korkarım. Beni mutlaka 
ili belli etmemek san'abnı öğ- boğar •• 
renmişti. Fakat arabın bu son - Eğer benden yardım is
•özleri karşısında bu ciheti ta- tiyorsan söylediğimi derhal 
ltıemen unutur gibi olmuıtu. 

Maamafih haremağa11 mu
hatabının çehresinde hi11l olan 
heyecanı zapte vakit bulama
dan kendini toplamağa muvaf
fak oldu. 

- Bu yeraltı yolu senin keş 
fettiğini İngiliz anladı mı? 

- Birisi arkamdan geldi, de 
lıizde bulunduğum sırada ar
~amdan ateş etti. 

- Hemen Ada'ya gidelim. 
~enim haber aldığıma göre 
llgiliz iki gün eve! Ada' dan _,_ 

ya1;>araın .• 
lbrahim Bey Arabın yüzünü 

açık bir kitap gibi okuyordu. 
Haremağasının sözünü yapa· 
cağını anladı. 

Arabm sözlerinin doğru olup 
olmadığını anlamak ihtiyacile 
yanıp tutuşuyordu. Hemen ko
nağına gidip bu hususta hazır
lıkta bulundu. 

lbrııhim Bey Çuls Baker'in 
evinin altındaki gizli dehlizi 
kesfede dursun, İngiliz soluğu 
doğru Bebek'te almıştı. Orada 

tu. Vereceğı a re a ri yi - Mesele bir kere Bursa'ya hafiyeleri faaliyetlerini art- Sadr11.zam kızını böyle feda edi divaçlarını bendenize vaad bu-
ne kadar memnun edeceğini gidebilmektir. trrdılar. Her gün lngiliz sefa- yordu?. yurmuştunuz, değil mi? 
düşündükçe çocuk gibi sevini- Çarls Baker meseleyi ameli retinden pasaportunu ve sefi- Kadri Bey Sadrazamın kar- Yusuf Pat• verecek cevap 
yordu. bir surette dü,ünüyordu. rin imzasile yirmi dört saat şısına dikildi, serbest ve kat'i bulamadığı için parmağını 151• 

Arkadaşını gördüğü zaman: - Bir kere yanına gidebil- zarfında 1stanbulu terketmem bir tavurla: rıyordu. 
- Çok iyi haberlerim var! sek onu kurtarmak için elbette hakkında bir tezkere yollaya-

ded
. b. ı b ı ki d. beki - Paşa Hazretleri, dedi. Kadri Bey cür'etle ıözu"ne 
ı. ır yo u uruz. ca ar ıye iyorum. Nere- Za 

b
. · h · k ı ·h tı samilerine bazı müstacel devam etti: 

Genç za ıtın çe resı ço so - Ben eveli et eti askeriye de ise gelir •.. Sen seli.metle se-

d B k k d k d b
. · · k maruzatta bulunacağım. H 

gun u. a er ar a aşının o- en ır ızın opartayım. O za- yahate çık. Oondan sonra ben - er yerde Kerimenin İb-
lunu tutup sarstı. mana kadar lazım gelen hazır- de derhal Yusuf Pataya gidip Yusuf Pata istemiş olsaydı rahim Beye varacağı açıktan 

- Ayol, bu ne hal böyle... lıklarda bulunuruz. Gel İstan- mühimmatı teslime hazır oldu- bu müz'iç itıkı uydurma bir açığa söyleniyor. Demek ben 
Kerime kaybolalıdanberi aşı bul'a gidelim. Ben seni sonra ğumu bildireceğim. mazeretle batından savabilirdi. bir kenara atılıyorum, öyle mi? 

kın avurdu avurduna çökmüt- görürüm. Böyle bir zamanda iki arkadat derhal sokağa Fakat Kadrinin yanında Çarla Paşa sinirlenmitti. 
tü. Merakla lngiliz'in eline sa- yanımda bulunsan iyi edersin. ıkt 1 h Baker vardı. Onların ikisi bir 

bö 1 d d ki 
Ç t ar, emen hiç lif etme- 1 b. k ki - Ne yapayım .•• dedi. Öyle 

rıldı. Dostum .. ye u a a- Kadri Bey pür ümit bir çeh- den İstanbula geldiler. Kadri araya ge ince ır uvvet te, 'I h 
rında tebesümle kendine geti- re ile dostunun yüzüne baktı. Bey ert-ı' gu··n Bur•aya nasıl ediyorlardı. Bahusus kendisi Bareket etmem icap ediyor. 

1 b
. h be ı D be 'd' ~· • d İ T h t Ked ·1 •§katibi bir müddet zahiri bir 

rebilecek yanız ır a r o a- - ur n gı ıp yanınıa bi- gideceğini dütünüyordu. Tak e ngı ıze mu taç ı. rı ye d 

b·ı· d. raz para alay m Pa ·ı h ters cevap vererek İngil;•ı' gu··. ostluk nikabı altında ho• tu· ı ır ı. 1 • ra ı e er sime geldiği zaman Yusuf Pa- ~ ' 
- Kerime'yi mi gördün? it görülür. şayı gördü. İçini kemiren müt- cendirmek itine gelmezdi. tarak oyalamak mecburiyetin-

Nasıl iyi mi? Nerede? •. Çabuk - Benim bir an eve! karııya hiş şüpheleri izale etmek için Yusuf Paşa sokak ortasında deyim •. 
söyle de kurtarayım.. geçmem iyi olacak. Vakıa tim- bu fırsattan istifade etmek is- durup konuşmanın muvafık ol- - Demek onun ağzını ka· 

_ Kerime Hanım Bursa' da. di Ada'daki evimi de nezaret al teyen Kadri Bey yıldırım gibi madığını gördüğü için: patmak için Kerimeyi feda edi. 
Seni derhal görmek istiyor. tında bulundurmam lazım am- Pataya doiru atıldı. Yusuf Pa - Benimle beraber Şişliye yorsunuz, öyle mi? 

Bursa'ya ayak basar basmaz ma .. İbrahim Bey ergeç baJ; ~a her halde kızını bedbaht e- geliniz, dedi. Orada görüşürüz. Kadri bu sözleri söylerken 
onu kaçıracağım. Sen de bana ma bir iş açacak.. Maamafih den ve onu hiç sevmediği bir Kadri Bey paJanın hususi 0 sesi hiddet ve nefretle titriyor. 
yardım edersin olmaz mı? Şa- son parti silahlar da yakında adamın kucağına atan anlatıl- dasına girer ııirmez her zaman du. 
yet trenle gidecek olursak İb- geliyor.. maz kararındaki hikmeti anla. ki kat'I tavru ı·ıe dog-rudan p ·· 1 · d 

k 
. aşanın goz erın e karanlı'· 

rahim Bey yakalattırır. Bursa - Ne zaman araya çıkarı- tacaktı. dogvruy• hu"cuma geçtı·. b b ı t " ~ ır u u uçuşur gibi oldu. 
ya gitmek için batka bir yol yorsun? Hem pafayı, hem kızını bu - Pata Hazretleri, dedi. Ke (Bitmedi) 
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BiN SÖZ 
BiR RESiM flNSiNE: 

Jel illiyet -

Dünkü lik maçlarından evvel iatfUll>ulspor ve Galatastıray takımları f.tdnbulspor kalecisinin bir kurtarışı Dünkü meb'us intihabında münteltibi saniler rey vermeğe giderken Y 
__________________________________________________________________ ....;. ____________________ , __________________________________________ ..;.. ____ ..;....;.. ______ ""1:~ 

Bilmiyen Kalmasın! 
FEVKALADE 

Kristal 
Rakısının 

Esbabı rüchanı 

şunlardır: 
1 - lstanbulun ea litif meaba suyu ile soadurulması 
2 - Uzun müddet fıçılarda dinlendirilmesi 
3 - Çek:·dekten yetişmiş bir san'atkarm ibtimamlle 

tııktir edi'mesi 
Bu üç ş ırh esasiyi cami Kristalden 

Bir rakı yoktur. 

Çocuklarınızı, yemeklerinizi ve sıhhatinizi 
muhafaza ediniz. 

Siaek, tahta klll'u•u, pire, bit, güve ve emsali haşerat tehlikeli haatalıklar 
tevlit, yemeklerinl:r.i telvia eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı aelbeder. 

KURUŞ 
Haşerattan ve ha~talıklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ve 

tohumlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekiııı, Türk amelesi 

~mı::amııı::ı .... r:m1 ........ Z111 .. ım::ı:ımı:ı .. 11111 ... ~ 

Çocuklarınıza güzel ve emin bir tahsil \ e iyi bir terbiye 
vermek arzusunda bulunan 

ve T llrk parasile yapılmış olup daha müeuir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütü::ı 
devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, Hastaneler, Hilaliahmer, yatı 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

p 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff

hause ( Süisse ) de klln 
Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlarına aldırmayalım. 

Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompaıı 75 kuruttur. Hasan ecza deposu. 

RHENANIA 
talim vt. terbiye müesaeaeıine göndermeleri tavsiye olunur 
ı;; ne• s,nıf ticari malumat - • ....,,ri li- ınlar i~in husu~! kurslar - kUçilk 
;ınıllnrda munferic dersler, (Almanca ve Frın<ıt.OI ) • itin alı terbiye -
,.,; Parkı ve nı un mahalleri .ardır. <;ocuklınn sıllbaıi ıçın glizel bir 
med.ide k:iinılir Talep ,·ııku unda müdiiriyeıçe şerait ,.. m&ICmaı 

iak k 1 rıd, 11' ı' J:-.~al tarif naınclcr göndt.'rilir. 

Tahlisiı<e U. Müdürlüğünden: 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Boğazı 

12-10- 929 tarihli ilana zeyildir. 
(aradediz Boğazı haricindeki 

\rı 4~ 24 36 Şimali 
o - ~ 

T uli şarki gırinicten 29 09 30 Tul 
' ~ 

BuJunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir tim· 
şekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntazam 
fasılalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 ha
ziran 931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf 
müddeti 2. 7 saniye olup gardiyansızdır. 

Ziyalı şamJndıranın evsafını tetkik ve ko~torol için fener 
işaret gemisi kemafiasabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın 
irtifaı dokuz metre ve mesafei ruyeti takriben ( 14 ) mildir. 
Fener işaret gemisinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilin edilmi· 
yecektir. 

ESNAFIN NAZARI DiKKATİNE 
lııtanbul Mıntakaaı Ticaret MüdürUlğünden: 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

Askeri fabrikalar satına!· 
ma komisyonundan: 

Hakimiyeti milliye, Vakit 
ve Poltika gazetelerile mu
kaddema 30-5-931 tarihinde 
pazarlıkla alınacafrı ilin olu
nan 12 şartnamede yazılı çe
likhane malzemei ip ti da iye· 
sinden 6, 7, 12 numaralı şart· 
namelerde muharrer malze
meye talip çıkmadığından 10 
ve 11 numaralı tartnameler
de yazılı malzemeyede teklif 
edilen fiatm bahalı olmasın
dan dolayı pazarlık günü 14-
6-931 saat 15 şe tehir edil· 
miştir. Taliplerin yevmi mu• 
ayyende müracaatları. 

Devreedilecek ihtira beratı 
Sigara ve emsalinin üst yüz

lerini, temas mandalı ve em· 
sali ile dikişlerinden kavrıya· 
rak düzeltmeğe mahsus terti· 
tibat hakkındaki icat için Sana 
yi müdüriyeti umumiyesinden 
istihsal edilmİf olan 24 hazi· 
ran 1929 tarih ve 841 nume· 
rolu ihtira beratı bu kerre 
ferağ veyahut icara verile· 
ceğinden mezkür ihtirayı sa· 
tın almak veya isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın 
f,tanbul Bahçekapı Taş han 
No. 43·48 de mukim vekili 
H. W. İSTOK efendiye mü· 
racaat etmeleri. 

Sıhhi muayeneye tabi olsun olmasın; bütün esnafın ve 
müstahdemlerinin cemiyetlerine kaydolmaia ve senelik hi:.
viyet cüz1anı almağa mecbur oldukları esnaf cemiyetleri 
talimatnamesinin üçüncü maddesinde musarrahtır. ' 

1- Dr il ISAN SA\Jl -ı 
Cemiyetlerce mali sene ibtidası hazirandır. Sıhhi muaye- G k k A 

· kt. d'kl . d 
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iLAN 
Mujla viliyeti dahilinde 

Fethiye kazasının Karsı ve 
Yanıklar karyeainde baskı 
mevkünde fimalen Boztaş 
tepe1inden Naldöken tepe· 
ıine hattı müstakim, ıarkaıı. 
Naldl>ken tepeaiaden Küçük 
'Zeytincik nam diğerle Yor· 
dan zeytinliği tepesine bir 
hattı müstakim, cenuben Yor• 
dan zeytinlifıi tepe1inden Ka
basakal tepesine bir hattı 
müstakim, garben Kabasakal 
tepesinden Boztaş tepesine 
bir hattı müstakim ile mah
dut ve mesahai sathiyesi 285 
ciripten ibaret erazide Salih 
Zeki bey tarafından taharri 
ve zahire çıkarılan krom ma· 
deni altmış sene müddetle 
mumaileyh uhdesine ihale o
lunacağından maadin nizam
namesinin 36 ve 37 inci mad· 
deleri mucibince bu bapta bir 
güna itirazi olanların 6-6-931 
tarihinden itibaren iki ay 
müddet zarfında Ankarada 
iktısa t vekaletine ve mahal· 
linde makamı vilayete ba ar· 
zuhal müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Hareket Hasebile Satılık 

GÜZEL BiR KANO 
"Un•versal,. markalı mo

törle mücehhez, tamamen 
müceddet ve mükemmel 
bir haldedir. Sür'ati vasati 
11 mildir. Yataklı iki ka
marası ve her türlü esbabı 
istirahati camidir. Büyük 
bir fırsattır. Talip!erin (G) 
rumuzile İstanbul Yeni pos
tayane 176 numerolu kutu 
adres'ne tahriren müracaat 
veya Beyoğlu 2835 nume-
ros.ına telefon etmeleri. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Malüllerle şehit yetimleriniu 
931ıen.ısi ikrıımiyelerinin teı· 

biti için ıubeleriue müracaat 
etmek ilzre 30 mayıs 931 
akşamına kadar verilen müd· 
detin görillen lüzum üzerine 
30 haziran 931 akşamına 
kadar temdit edilmiş olduğu 
ilin olunur. 

••• 
Ordu ihtiyacı için yerli ma

mulatından 52,000 metre arka 
çantalarına mahsus bez kapalı 
zarfl~ münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 14 Haziran 931 
pazar günü saat 15 te Anka
rada merkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te· 
minatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

• •• 
Merkezdeki kıtaatın ihti· 

yac ı olan odun kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha-

lesi 7-6-931 pazar günü saat 
15 te Ankarada merkez satın 
alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile Ankarada 
mezkiır kom:syona müracaat
tan. 

Yaz mevslmllçln 

BEBEK'te 

Kiralı~ lalı 
Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllere 

müracaat 

Yerli mahsul 
20 senedenberi memleketimizin 

en igi mimarları ve inşa· 
at stıhipleri daima 

ASLAN 
• 

sun'f Portland Çimentosu 
kullanmak ve memnun 

kalmaktadır 

ASLAN 
Çimentosu 

Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar 
fabrikaları mamuli.tındandır. 

Şirketi Hayriyeden :· 
Köprü Üsküdar iskelesindeki büfenin icar müddeti 15 11 

ziranda hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları ınU 
deti de 12 T emmuıda munkazi olacağı cihetle iıticarları 
talip olanların heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 
A ''rıca · ~ . 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
Liralık ikraıniyt>ler 

ve 40,000 
Lıralık bir ıııiikafat vardır. 
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Pertevniyal Vakfından: TA VILZADE VAPURLA~ h 
Şitli' de izzet paşa soka· 

ğında Valide apartımanında 
1,8,12 No. dairelerile Köprü
başmda Valide Ham deru· 
nunda 7 No. oda ve ban nh· 
tımı iizerindeki kulübe birer 
sene müddetle icara verilmek 

üzre 20 gün müddetle açık 
arttırma suretile müzayedeye 
konulmuştur. işbu emlake 
talip olanlar müzayede günü 
olmak üzre tayin kılınan ha
ziranın 13 üncü cumartesi 
günü saat 15 e kadar lıtan
bul Evkaf müdüriyetinde Per
tevniyal vakfı idaresine veya 
idare encümenine müracaat 
eylemeleri. 

Ayvalılı:-lzmlr poıta11 ~ 

~ .... !a~! 
akşamı saat ' 

de Slrkeclden hareketle Cİ' 
bola, Çanakkale, Ayvalı~ 
lzmir• uimet Te Çanakk.•1' 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bilıtl npurd' da vtrif 
Adres: Yemişte "n!ts'' 1 

blrıdırler telefon laıanbul ~·· 

Dr.A. KUTl6 . ' 
Cilt ve emruı zübr•"'; 

tedavihaneai Galata, Kat•~ 
bl>rekçi fırını sırası No. 34 

Mes'ul müdür: BUrhaııeel 


