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Almanya 
İngiltere 

1 Fırka divanı dün· aksam toplandı ' ' 

Alman Baıvekili Dr. BreQD
. g ile Hariciye Nazırı Dr. 
urtius, İngiliz Baıvekili Mac 
onald'ın daveti üzerine lngil· 
eye gitmi~lerdir. Harpten 
velki diplomasi aleminde iki 

'"yük devletin mes'ul ricali 
•asında böyle bir mülakat, si
'Sİ bir ittifaka mukaddime 
eşkil ederdi. Gerek ittifakı 
üselles, gerek itilafı müselles 

"'yle mütekabil ziyaretlerden 
ğmuştur. Fakat şimdiki za-
anlarda devlet ricali arasında 
maslar o kadar sık sık vuku 
!maktadır ki mülakat, eski 

'-manlar heyecanını uyandıra
badı. 

Bununla beraber, Chequers müla
'-tırun, mutat olan siyasi mükale-
13elerden ve temaslardan ayrı bir hu 
'1.ıısiyeti vardrr:Ziyaret reamen Mac 
l>onald tarafından yapıl•n davet Ü· 

terine vuku bulmaktadır. Ve itin 
'oiitün tutuıunda harpten evvelki 
diplomasi çe§niıi vardır. Acaba ln
tilere ile Almanya nazırları araoın· 
ıl&ki bu mülakat neyi istihdaf edi
tor? Ba,vekiller Checquers'te görÜf 
liikten sonra Londraya avdet etmit 
lerdir ve bundan sonra da lqiliz ha
tlciye Nezareti tarafından müphem 
lıir tebliğ ne,redilmi,tir. Tebliğde 
.\iman Ba,vekilinin Alma•yadaki 
iktısadi vaziyetten tiki.yet et
liği, lngiliz Başvekili de dünya ik
hsadiyatının fena vaziyette olduğu 
rıu ve bundan dolayııile lngilterenin 
!kıüteessir olduğunu ve iktııadi mc
•tleler etrafında teatii efk~r edildiği 
ldirılınektedir. 

Cheequers mül3.k1'tından ani ve 
üheyyiç bir netice beklemek doğ

"' değildir. Çünkü gerek Almanya
}~ gerek lngiltereyi alakadar eden 
"ı<ıseleler, milli olmaktan ziyade bey 
•lntileldir. Almanya başlıca tami-
i.\t mesele,;ile alakadardır. Tamirat 

l'lluka....-e)esinin tAhmil ettiği ağır ma
l; y"klerin tahfif edilmesini istiyor. 
llu, lngilteı·enin yalnız olarak yapa· 
bileceği iş değildir. Tamirat mesele
•ile Fransa daha yakından alikadar· 
dır. Ve bu ipin ucu, Franıada de
lildir. Beynelmilel borçlar meseleıin 
de en son &Özü söyleyecek vaziyette 
lan Amerikaya kadar dayanıyor. 

lııgiltereye gelince; müphem netre
dilen tebliğden de anla§ılacağı üze
•e, bunlar, hatta Almanyanın dertle
l'İnden dahi daha ziyade beynelmilel 
llıahiyeti haizdir. Binaenaleyh diğer 
'lika dar Avrupa devletlerinin ve 
~atta Amerikanın iştirak etmediği 
~. mükalemede müsbet meseleler· 
4n bahsetmek abes ile uğraşmak
tır. 

Ancak müliıkabn şu ehemmiyeti 
~ardır ki, lngiltere • Almanya tesa
ll~dü nümayişkir bir surette tebarüz 
tttirilmektedir. Almanya harbi umu 
~iden beri, Cemiyeti Akvama gir
ltıiş ve Lokarno gibi, Kellogg misakı 
tib; beynelmilel hareketlere iştirak 
ttıniş olmakla beraber, Avrupa ahen 
ti içinde yabancı vaziyetle idi. Şim
diye kadar Garbi Avrupa meseleleri 
t••pte galip ııelen devletlerin bir ai-

mesele•i telakki ediliyordu. Al
"'-nya da bu aile çerçevesinin hari
~'nde kalıyordu. Ek•eriya Fransa 
ile lnei1tere bir mesele üzerinde an· 
l;.\ıyor, sonra da Almanya iştirak 
t\tiriliyordu. Checquers mülakatı, 
~•ansa karıştırılmaksızın lngiltere 
il., Almanyanın da hususi surette gö 
'~>ebilecekleri zamanm geldiğine 
'laı·et etmektedir. 
lıu da lnı:ilterenin Avrupada takip 

tlliği ananevi müvazene, siyasetinin 
t•ni bir tccellisidiı·. lngiltere sulhün 
'kt; tarihinden beri altın altın Al
~nyayı takviye etmek siyasetini ta-
ıp etmekte idi. Ve hu siyaseti Fran 
:~~ın Avrupada bir hekemnnya te
d1'hıe doğru attığı adnnlar nisbetin
• daha bariz bir tekil abyordu.Fran 

~a bu gün Avrupada harbi umumi-
eıı beri en kuvvetli bir vaziyeti ih
~ •tmiş bulunuyor. Belçika ile, Le
y•tanJa, Romanya, Çekoslovakya ve 

1 
11!roslavya ile aktettiği muahedeler 

s· ""lceri vaziyetini takviye etmiıtir. 
) l)rasi nüfuzu hikimdir. Mali vazi
k •ti her zamankinden daha ziyade 

1 ~VVetlidir. Checquers nümayitinin 
~ınut"' ·· F ~ unu ransanın son zamanlar-

ı.." ihraz ettiği bu vaziyette aramak 
~11\'\dır. 

Ahmet SOKRÜ 

~~~~-~~~~--~~-~~~~~~~~~~~···-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

da· iştirak etti. 
sUrdU •• 

lçtimaa hey'eti. vekile 
Müzakerat gece geç 

azası 

vakte kadar 
.... Evkaf bütçesi dün Mecliste müza- H. Fırkası 

kere edilirken inünakaşalar oldu Divanı 
Kocaeli meb'usu Evkahn devlet teşekk .. }ünden ı İçti~aa İsmet.Pş. I 

h 1
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. . . d" rıyaset ettı a ıne ge ırı mesını ıste ı • -Müzakerat gece geç hariç bir 

.. muessese 

Bütçe encümeni reiıi bu kadar zengin ve esaslı bir teşekkülü Meclisin 
mürakabeıinden hariç tutmakta bir fayda görmediğini bHdirdi 

vakte kadar aürdü 
ANKARA 8 (Telefonla) -

Cümhuriyet Halk Fırkası diva 
nı bu aktam saat 18 de fırka 
umumi reis vekili ismet Pat•· 
nın riyasetinde fırka binasında 
toplandı. 

Fırka divanına umumi idare 
heyeti azaları, grup idare heye 
ti azaları, heyeti vekile azası 
ittirak ettiler. 

İçtima gece geç vakte kadar 
devam etti. 

Hey'etl Vekile 
içtimaı 

Gazi Hz. Türkocaiında Profesör Delaporte 
verilen ça~ :ıigt1.fetinde .. 

Tütün inhisarı kadro
su hala belli değil ! 

B. Şubesi müdürünün muavinliğe 
tayininden bahsediliyor 

1 

Sabri B. (Saruhan) Emin B. (Eskişehir) ismet B.- (Erzurum) N~cip Asim B. ı""'ı 

ANKARA 8 (Telefonla) 
Dünkü heyeti vekile içtimaı sa 
bahın ikisine kadar devam et
miştir. Bu içtimaı bütçe hazır
lığı dolayısile tetkik edilemeye 
rek birikmiş olan muhtelif ve
kaletlere ait işler tetkik ve bir 
karara raptedilmiştir. 

Tütün inhisar idaresi merke 
zi umumi kadrosunda ehemmi 
yetli tebeddülat olacağı söylen 
mektedir. Bilhaua B. ıubeai
nin lağvı muhakkak olduğun
dan bu ilga keyfiyetinin netice
si olarak açıkta kalacak mez· 
lciir ıube müdürü Nazmi Beyin 
vaziyeti etrafında bir çok riva
yetler dolaşmaktadır. Nazmi 
Beyin umumi müdür muavini 
tayinine muhakkak nazarile ba 
kanlar da vardır. Bundan bir 
müddet evvel, 1zmir inhisar 
müdürü bulunduğu esnada Naz 
mi Beyle idare teftiş heyeti re
isi Ra,it Bey arasında bir ihti
laf çıkmış ve bazı neşriyata se 
bep olmuştu. O zamandan beri 
Na7.mi ve Raşit Beylerin arası 
açıktır. Nazmi Bey umum mü· 
dür muavini olduğu takdirde 

ANKARA, 8 A.A. - Büyük Mil· 1 lise verilmesi lüzur:ıunu söylemiş ve 
'1unun tatbikat kanununa göre mec 
buri hulunduğunu ilave etmiıtir. 
Hatip bütçenin merkez ve vili.yet 
tenvir ve teahin ve kırtasiye fasdla· 
rmdaki farklara işaret ederek mer· 
k"zden daha ziyade mülhakat teşki· 
li.ıbna eheınmiyet ve kıymet veriJ
m csiııi ve bu teıkilatın faal biı· bale 
getirilmesini İıtemittir. 

let Meclisi bugün R•i• V€kiii R"' 
Beyin riyasetindt 
toplanarak Evkaf 
Umum Müdürlü 
ğü 931 bütçesin· 
müzakere etmittir 

Bütçe hey'eti 
umum.İyesi üze· 
rinde söz alan 
Refik Şevket B. 
(Manisa), Evkaf 
umum Müdürlüğü 
tetkilatmın kanunu REŞİT BLY 
medeni ile kabul edilmit olan tesis 
esaslanna göre ihzar edilerek tas
dik edilmek üzere bir an evvel Mec-

Bir teklif: Eflkaf müesseM1 

haline getirilmeli 
Müstakil meb'uslaı·dan Sım Bey 

(Kocoeli), Türkiye Cüınhuriyetinin 
layik bir Cümhuriyet olması dolayı. 
sile Evkaf bütçesinin Millet Mecli-

Güç süvarileri dün 
akşam geldiler 

Ankaradan beri atla gelen misa
firler muzika, halk ve 

biniciler tarafından karşılandılar 
Muhafız gücünün yıldönümü mü 

nasebetile Ankara'dan Edirneye ka· 
dar büyük bir atlı yürüyüşe çıkmış 
olan Muhafız ıücü süvarileri dün 

akıam .-hrimize gelmişlerdir. 
Dün sabah Gebzeden hareket e

den süvariler öğleye kadar yürüyüş 
!erine bila fa&1la devam ederek, Pen 
diğe gelmişlerdir. 

Süvarilerimiz öğle yemeğini Kar
talda yemişler ve orada bir müddet 
istirahat etmişlerdir. 

Öğleden sonra Pendikten hare
ket eden kafile, halkın ısran üzeri
ne Kartal ve Maltepe' de de tevak
kufed erek, bir müddet istirahat et

mişlerdir. 
Süvarileriıniz akşam geç vakit 

Usküdara gelmiılerdir. Muhafız gü
cünün bu kafilesi 3 zabit ve 18 ne· 
ferden mürekkeptir. Buradan Edir
neye gidip tekrar Ankaraya döne

ceklerdir. 

Ankara'dan beri süvariler her 

geçtikleri şehir ve kasabada halk ta
rafından izaz edilmişler, köylerde 
kendilerine ayran ikram edilmi§tir. 

lstanbul hud.;du dahiline girdik
ten sonra süvarileri binicilik mekte

bi zabitleri ve C. H. Fırka11 namına 
Cevdet Kerim Bey karşılamışlardır. 

Osküdar'da kalabalık bir halk ve 
kolordu muzikası tarafından karşı
lanan Güçlüler araba vapurile Ka
bataı iskelesine ceçmi,ler ve oradan 
binicilik mektebine citmi,lerdir •• 

sinde müzakeresiee mahal görmedi 
ğini. hukuku husuauiyeyİ hai .. olan 
bu müess4!.senin i.mmeye ait bütçeler 
de yer alma&1nı doğru bulmadığmı 
kaydederek Evkafın devlet teşekkü
lünden hariç bir müeıseıe haline ge 
tirilmesini istemiştir. 

Emin Bey (Eıkitehir), Evkafm 
daha fazla kuvvetlendirilmesi ve fay 
dalı bir hale getirilmesi için hu mü
essesenin hükUmete bağlı kalması 
hususunu müdafaa etmiıtir. 

Encümen reisinin izahatı 
Bütçe encümeni reisi Hasan F eh .. 

mi Bey (Gümü,hane), bütçenin 
muhtelif fasıl ve maddeleri araıın .. 
dalci farkları izah ederek §İmdiye 
kadar diyanet iıleri bütçesine dahil 
bulunan ''Hademei Hayrat" tahıi .. 
sahnın 1931 bütçesile Evkaf idare
sine ve buna ait teıkili.tın da mez .. 
kUr müdiriyeti umumiye kadrosuna 
ithal edildiğini söylemi§ ve Evkaf i
daresinin merkez ve vili.yat tenvir 
ve teshin masrafları arasında bir nis 
betsizlik bulunmadığını, mevzu tah
sisatın icap \le zaruretlere göre ko
nulduğunu kaydeylemiştir. 

Hasan Fehmi Bey, bütçe hey'eti 
umumiyeıi üzerindeki bu izahatın .. 
dan sonra Evkaf idaresi hakktnda 
ileri sürülen mütalealara temas ede 
rek bu hu<ustaki ıahsi noktai naza
nnı İzah etmiıtir. Bu münasebetle 
Hasan Fehmi Bey dini mahiyeti ka
dar ifa ettiği hidemat itibarile de iç 
timai bir muavenet müessesesi olan 
bnkadar zengin ve esaslı bir teşek

külü Meeli~in mürakabeıinden haric 
" tutmakta bir fayda görmediğini, la-

yildik noktai nazarından ıerdolunan 
mütaleaya iıtirak etmediğini ve Ev
kafa verilecek yeni ıekil ve istika
met meselesinin bu baptaki kanunun 
Mecliste müzakeresi esnasında da-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 
·-··-···-········ .. ·-···················-·--· 

Muhittin B. 
Vekaletin daveti üze
rine Ankaraya gitti 
Vali ve belediye reisi Mu

hiddin Bey dün, Dahiliye veka 
!etinden vaki olan davet üzeri
ne Ankaraya gitmiştir. Vali B. 
hareketinden evvel Ticaret mü 
dürünü davetle kendisi ile bir 
müddet görüşmüştür. Muhid
din Beyin gitmesinin sebebi, 
vilayet ve belediye bütçesi hak 
kında izahat vermesinP atfolun 
maktadır. 

M. Raşit ve 
Cemil Beyler 

Muammer Raşit ve Cemil Ratit Beyin istifa edeceği hak-
Begler kında bir şayia bile deveran et 

ANKARA 8 (Telefonla) - mektedir. Diğer tebeddülat me 
Lahey beynelmilel daimi ha- yanında "A,, şubesi müdürü 
kem mahkemesi azalığına ve Hüsnü Beyin diğer bir şubeye 
Almanya ile aktedilen muahe- nakli ve şube müdür.\ muavin
de mucibince teşkil olunan da- liklerile depo müdürlüklerin
imi uzlaşma komisyonu azalı- den bazılarının lağvı da mev
ğına Ankara hukuku düvel pro zuu bahistir. idarenin merkez
fesörü Cemil Bey tayin olun- de açıkta kalacak memurları 
muştur. Darülfünun emini Mu- \ taşraya tayin edilecektir. 
ammer Raşit Bey de Beynelmi · Müskiratla peşin maaş 
le! daimi sulh mahkemesi aza- meselesi 
lığına heyeti vekile kararile ta Müskirat inhisar idaresi u-
yin edilmiştir. 

I 

inhisar amam müdürü 
Behçet Beg 

mumi müdürü Asım B.in müs
kirat inhisarı memurlarından a 
çığa çıkarılanlar hakkında me
murin kanununun ahkamının 

tatbikına müsaade istediğini 
yazmıştık. Haber aldığımıza 
nazaran, mezkUr idare nezdin
deki maliye mürakıpları veka
let memurin kanunu ahkamı
nın ~atbikına müsaade ettiği 
takdırde maaşların da peşin o
larak verilmesinde mahzur ol
madığı kanaatini izhar etmiş
lerdir. 

Milli Müdafaa \ 
bütçesine ilave Roma, Tiran, Atina 

ANKARA 8 (Telefonla) -
Milli Müdafaa muvakkat 

bütçesinin para kısmına 341 
bin lira ilavesine dair Mecliıe 
bir layiha. gelmiştir.Bu meblağ 
Tayyare cemiyeti tarafından 
ita olunan mebaliğin bütçeye 
ilvesinden tevellüt etmektedir. 
-·····-··········-······················-···-· 

iktisadi 
Buhran 
Nedir? 

----
iktisadi buhranın mahi

yeti ve Türkiye'deki tesir
leri hakkında Dr. Nizamet
tin Ali B. Milliyet için bir 
etüt bazırlamı~tır. 

Bu etüt dört makale şek
linde M!lliyette çıkacaktır. 

Bu makalenin birincisi 
bugün dördüncü sayfamız
dadır. 

-8-

Falih RIFKI 

Forum' da bir Ankaralı 
Bu ak§BID Roma'yı terkedeceğim. 

Tekrar Palatino setleri üstüne çıkıp 
dinlenmek, ve F orum'un eıki kalclı
rnnlarında dolaımak iıtedim. 

Önümde, eski duvarın koğuıu i
çinden, arkada, yeni yapılan duvara 
karşı, ayni kuı, Sezar'a ve en eski 
Altay beğine öten ku§, timdi bana 
ötüyor. 

Af8ğıdan ekti git seslerini i,iti
yorum. Gevezenin biri, 1900 moda
&1nda gözlüklü bir kadınla, sakat bir 
ihtiyara Çiçerinin hangi tat üstünde 
nutuk söylediğini anlatmakadrr. 

1921 denberi neler gördüm? Mus
tarip Rusya'yr, karıtık Almanya'ya, 
sıkıntılı ltalya'y~ üzüntülü Türkiye 
yi, ..yarın gideceğim Arnavutluk ve 
Makedonyayı, Gandi'yi, Çankayşek'i 
hiç bir sabah kahvesini rahat içmi
yen Cenup Amerikasını, batını kaşı· 
yan Briand,ı, rahatsız oturan Mac· 
donald'ı, Madeyra adasında bir Y•t 
daha ihtiyarlayan Bilsodeski'yi, hep
sini düıünüyorum. Çocukluğumda 
herkes ne kadar batka idi. 

Hakikat tudur ki, yeni bir İnSlll\· 

lık aleminin ilk karanlıkları içinde 
yaııyoruz. Ömrünü bitiren bir me
deniyetin, olmuı bir meyva gibi çÜ· 
rüyüp döküldüğünü gösteren harabe 
karşmıdadır. 

Not defterimi açtım. Hiç bir dü
fÜn~~~i öt~kine bağlamadan, kay. 
dettıgım cumleleri gözden geçir;y0 • 

rum. 
Bunlar, şurada burada, trenin bir 

köteıinde, vapurun bir kenarınw 
da a:elişigüzel çizilmİ§ mülahazalar
dır. 

* •• 
İstanbul, asırlarca, devletlik etmi'" 

bir şehirdir. Osmanlı saltanatına 0 : 

nun efkirı umumiyeıi ve hareketle
ri hükmetmİftir; ihtilaJler orada 0 ). 

~uı, padi§ahlaı:_ orada keoilmiş, ve
zır1er orada dogranmış, ve Osmanlı 
~altanatı sonuna kadar, muazam 
ımparatorluk hudutlannın bir köşe
sinde onu dinlemeğe mecbur kalmı' 
tır. 

Şimdi biz Ankaradaytz. Fakat net 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



/\(): 27 Yazan: M. Yavuz 

Sihirbazın odasında 

Haliç sahilidde iki odalı ufak 
bir evin zemin katında ... 

- Sinyoç Kontarino beni lı 
tanbuldan kaçırmağa muvaf
fak olur ümidile, gördüklerimi, 
şimdiye kadar kimseye söyle
memiştim. Venedik'e gitmiş 
olsaydım, orada Bizans tarihi 

h "f . ni yazan meş ur rançıa,, e 
bütün bildiklerimi anlatacak
tım. 

Klio, birdenbire Hüsrevi ha 
• tırladı: 

- Zamora, acaba, onu ba
na çabuk ıönderebilecek mi?! 

- Ümit ederim ... 

Sihirbaz (Zamora) nın 
odasında 

Haliç sahilinde iki odalı u
fak bir evin zemin katında •• 
Sihirbaz (Zamora) kötede o
turmuş, önündeki ateti karıt
tırmakla mefgul. 

Klio, sihirbaz kanya yalva
rıyor: 

- Onu çok seviyorum, Za
mora! Beni ona ancak sen ka
vuşturacaksın! Hüsrev de (Pri 
ıım ııs) gib; rneıhur bir kahra
mandır. Sen bilirsin ki, ben, da 
ima böyle tehlikeli adamları se 
\'erim, Zam ora! 

- Fakat, sevdiğin delikanlı, 
Pı-iamos'tan daha tehlikeli bir 
adamdır. 

Zamora, ateşin içinden çı
kan mavi dumanı gösterdi: 

- Bak! Ateı içinde ateşten 
daha kuvvetli, kızıl bir alev 
var ... İşte sevgilin! Heyecanlı 
bir erkek.. Y ddızı yükseklerde. 
Çok meşhur bir adam.. Fakat, 
daha meşhur olacak. itte, ba
şında bir günet doğuyor •• Hü
kümdar kadar büyük bir adam 
olacak! 

- Kalbinin içini ıörebilir 
rnısin, Zamora? Bana ondan ha 
ber ver! 

Sihirbaz karı korkunç ve bu
ruşuk simuile gülümsedi: 

- Acele etme... Şimdi kal
hini de ııöreceksin! Tavana 
doğru uzayıp giden şu aan du
mana dikkat et !işte, Hüsrev'in 
ka.lbi.. Bir kadın.. Bir kaç ka
dır. .. Bir çok kadın sevgisi var! 
O kadınların içinde sen de var
ı>ın ! Fakat, bu sevgilere inanıl 
maz.. Hiç biriıi yerleşmemiş •• 
Melul bir çehrede beliren te
hessümler gibi geçici .• Kalpten 
c'amarlara sirayet etmiyen aşk 
a e.şi, elbette çabuk sönmeğe 
r:ıahkümdur! Bu erkeğin kal
hinde yerleşen hiç bir kadın 
)O-. 

Klio sevinçle sordu: 

- Demek ki, Hüsrev'in kal
bi bot, öyle mi? 

Merak etme .. Oraya seni yer 
1 . - • ' eştırecegım •.• 

- Ne vakit? •. 
- Üç güıre kadar •• 
- Hüsrev, bundan sonra be 

nim olacak, değil mi? 

- Evet ••. Fakat ••• 

Zamora elini, üç defa at~in 
üstünde dolaıtrrdı. 

Duman kesilmitti. 
Klio, sihirbazın ne demek 

istediğini anlayamadı: 
- Niçin sustun, Zamora? 
- Bu İf kolay olmayacak, 

yavrum! Sen, timdi, eskiıi gi
bi zengin değilsin! Bana, iıte,
diğim parayı verebilecek mi
sin? 

- Elbette .•. Ne istersen ve
ririm! Hem, ben şimdi (Fatih) 
in gözdesiyim. Eskisinden da
da çok para bulabilirim .. Bu it 
parayla hallolacaksa, biç me· 
rak etme seni paraya garkede
rim ! 

Zamora'nın yüzü güldü: 
- O halde, Pazar geceıi 

Hüsrev'i bekle .• Onu senin a
yağına göndereceğim! 

• • • 
(Y enihisarda) bir gece .. 

Hisarın en yüksek kulelerin
den birinin t1'pesinde, Boğaz'a 
nazır ufak pencereli bir odada, 
Hüsrev'in aesi işidiliyordu: 

- İki gündenberi içimde bir 
sıkıntı var. Ne yaptığımı, ne 
söylediğimi, hatta ne yediğimi 
bilmiyorum .• Padişah beni tal
tif mi etti, buraya surgün mu 
gönderdi? Bir türlü anhyama
dım. V enedik kaçakçılığmm ö
nüne geçtim amma, bu gidiıle 
uzun müddet burada oturamı
yacağım, galiba! Beynimin için 
de bir tufan •ar .. Kalbimde git 
tikçe artan bir ıztırap hissedi
yonun. 

Tuhaf şey! Gözlerimin öoün 
de (Klio) nun hayali dolaşı
yor. iki gündenheri onu neden 
hatırlıyorum?!. Saraydaki kız
lar arasında beni cezbedecek 
batka bir kadın yok mu? Klio, 
çok güzel bir kadın değil am
ma, onunla neden bu derece 
mefgul oluyorum?! Klio! .• Kli
o!.. Allah Allah... Bu kadın, 
gözümün önünden ııitmeyor. 
İri siyah gözlerile, karşıma di
kilmiı, bana bakıyor... Acaba 
onu seviyor muyum? 

(Bitmedi) 

Haftalık Edebi Muaahabe 

Abdullah Cevdet: Karlı Dağdan Ses 
Abdullah Cevdet Beyin türle ali 1 

kası pek çoktan beri batlamııtır. 
•·Hiç" ü.nvanlı ilk tiir mecmuaımt 
1307 senesinde nefretmiıti. Bu ço
culduk yazılarında Abdülhak Hami. 
din tesiri gÖrülür. 1308 senesinde 
Üstat Et.remin bir mukaddeme.ile, 
"Tüluat" ve sonra "Ramazan bahçe 
si'• ve '·Türbei masumiyet'' isimli üç 
lcü;ük mecmua daha neıretti. Bun· 
larda Abdülhak Hamidin tesirile be
rnher Üstaı Ekremin nüfuzu da his
•olunür. Sonra 1309 senesinde "Lah 
di masumiyet" 1315 de ''Kahriyat" 
i..invanJı iki şiir mecmussı daha neş
ı·etti. "Kabriyat" çok rağbet Ye 

;ohret bulmuş, 1908 de Mısır'cla 
il<inci ..W.. olarak basılmıt ve Ab
dull •h Cevdet "Kahriyat şairi" diye 
tarulmrıtı. "'Kaı .. Jı daidan aes,, zan 
"~diyorum ki Jairin Tüıiı:çe olarak 
ll"§rettiji yedinci tiir kitabıdrr. 

Zıra onun Fransızca siir me!::mu
c.lıırı da var. Nasıl ki F a~iıi ve Ara
birun te j,-i 3'tında kahn ilk şairle
ı·imiz Farisi ve bazan Arabi divan· 
1 rda yazdılarsa, nasıl, meseli Fur.ı 

·tinin Türkçe divanmdan batka bir 
Fariıi divanı var, rivayete nazaran 
bir de Arabi divanı varsa, Fransız 
l:ültiırünün teoiri altında kalan şair· 
1"1';,,.İzin bazıları d• <;ylece Fransız
c:. şiirler yumı1lard1?'. Bunlara ta 
<skiler ba1lam•ıtı. Sonralan zavallı 
<~ :>1tumuz ~e."ıit Haletin Fransrzca 
t · !erini Henri de Ree-nier ile Kon· 
les dö Noailles bcyeruni~tiler. Paris
l uzun müddet yafa!Dı~ o!an Hı.lit 
1 atidin bazı Franıız ~air!erini takti. 
den onların a.~zınJl:ı .. yazdığı ~iirle-

rini Fransızlar ela takdir ederlerdi. 
Oatat Cenap Şebabettin Beyin de 
Fransızca türleri olduğu söyleniyor. , 
Ebubekir Hazım Beyin Fransızca 
maıızumelerinin yakında bir kitap 
halinde tabeılilecefi haber veriliyor. 
Cörüliyor ki Fransızca yazan Türk 
ıairlerimiz yok değildir. Nasıl ki 
vaktile Charlea Verney isimli bir 
Fran'1z da, Abdülhak Hamidin co
cukluğu zamauında, buraya gelmif, 
onun büyük babasının yalısında ika 
met etın.İf ve en koyu bir Osmanlı
ca ile yazdıiı kaside ve gazellerle 
bütün bir divan neıretmiıti: Divanı 
Şart Verne (Arap harfları ile hatır
ladığım iamini doğru kaydettiğime 
emin olamiyorum). lıte Abdullah 
Cevdet Türk lioanı haricinde bir l 
Garp lisanı ile yazmış olan bu nadir 
Türk tairlerinden biridir. 

Kayde f&yandır ki onun !İmdiye 
kadar bet Fran•ızca ıür mecmua .. 
neıredilmiıtir: 1901 senesinde "fi. 
evre d'ame", 1902 de "La Lyre 
Turque", 1903 de "Les Quatrins 
maudits et le.s reves Orphelins", 
1905 de "Rafales de Paı , .• 111" ( So
neler), 1908 de "Viola Semper 
Florens" (Soneler). 

Abclullha Cevdette kıt'a yazmak 
temayülü ve merakı çoktan beri gö
rüliyordu. içinde: 

"O Mecnunuzki ettik vusleti 
Leyladan istiğna" ııibi eski zaman 1 
zevkının beyeneceği bazı mııratar 1 
b~lunan ''Kahriyat'' mecmuasında 
hılhassa kıt'alar coktu. Demin isim
lerini s.a~dığırn•,z- Fransızca. kitapla- 1 
rırun hın de kıt alilrdan mur<kke.,. . . 
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HARICf HABERLER •• 
Yung planının tadilini 1 1!1· Dumer 

• • ışe başlıyor 
telmıh ettiler Devir muame

Alman nazırları Almanyanın va
ziyetini ta'. v·r ederek tevilen 

böyle bir talepte bulunmuşlardır 

lesi ayın 13 ünde 
PARIS, 7 A.A. - 13 haziranda 

yeni reisicümhura yapılacak olan 
anenevi vazife devri merasimi hak .. 
kında Echo de Paris gazetesi diyor 
ki: "Adet veçhile sabık reisicümhur 
Doumergue yeni reisicümhura bir 
hoş ııeldiniz nutku söyleyecek ve 
M. Doumer'de bu nutka cevap vere
cektil·. Nutukların taatisinden sonra 
M. Doume.-gue ile M. Doumer rei
sicümhurun hususi mesai odasına 

gideceklerdir. 

LONDRA, 7 A.A. - Dün akıam ı ya da bir hİHe düşeceğini anlatımı 
M. Mac Oonald miıafirleri ıerefine oluyorlar. Maamafib; Alman nazır
bir ziyafet vermİ§lİr. Ziyafeti mü- larının Berline boş elle döruneleri 
teakip köıkün bahçesinde mükale- müteamil diplomatik usuller hilafu1 
mata devam olunmuıtur. Bahçeye da olacağından, yarın da devam ede 
guetecilerin ve meraklıların ginne- cek olan bu müzakerelerde müspet 
si kat'i surette menedilmiştir. Gece ve kat'i birşey çıkmasa da bugünkü 
leyin yalnız Alman Bqvekilinin re- buhrana bir çare olabilecek müıte· 

fakat memuru M. Planck otomobil rek bir hareketin şeklini kararlqtır 
ile Londra'ya avdet etmiı ve Alman mak üzre bu telkinden diğer hüku
hey'eti murahhaaasırun bulunduğu metlerin de haberdar edileceğinin 

Weatend oteline gitmiştir. Mumaile- kararlaıtırılması muhtemeldir. 
yh her banııi bi.r mülakat vermekten 
imtina etmiıtir. Zannolunduğuna na 

1 

1 
Clıequers'te meşhur pll.nının defiştiril-

mesi mevzuu bıhsolan M. YOUNG 

zaran baıvekil M. Brüniııg yemek· 
ten oonra Almanya'nm iktısadi Ya· 
ziyeti hakkında izahatına devam et
mit ise de, bu vaziyete bir çare bul. 
mak teklifinde bulunmamıftır. Bazı 
muhafile inanmak lizım gelirse, Al· 
man nazırlarının fikri, çizecekleri 
karanlık tablodan muvaffık ırörecek 
!eri netayici bizzat istihraçta lngi. 
liz nazırlarını serbest bırakmaktır. 

PARIS, 7 A.A. - Petit Parisien 
gazetesinin Londra muhabiri yazı

yor: "iyi malıimat alan zevatın be
yanat.na nazaran İngiliz nazırları 

Alınan meslektaılarma Y ouııg pli· 
nmın tadili talebinde iktuadi vakia
larla siyasi sebeplerin derecei hisse 
sini ayrı ayrı tayin etmen.in muva
fık olacağım söylemiılerdir: Bu su· 
retle lngiliz nazırları ıüphesiz Bri
tanya tarafından derhal hususi bir 
müsaadede bulunacağı fikrini orta· 
dan kaldırmıt ve ıayet ileride bazı 

müsaadat derpiş edilebilirse, bunun 
bütün alacaklı devletlerin iştirakile 
yapılacak umumi bir anlaıma neti· 
cui olabileceğini ve bilmukabele 
A vrupanın ten siki yolunda sarf olu
nacak müıterek mesaide Almanya-

tir ve o Fransızca 250 ili 300 kıt'a 1 
yazınq olacaktır. Ayni zamanda 
fa'al bir edebi mütercim olan Ab
dullah Cevdet Bey b:ından sonra O. 
mer Hayyamın lat'aJarını tercüme 
etmiı olması da kendisinde bu zev
kın yerleşüp kökle,mesine yardım 
etmiş olmalıdır. 

Karlı Dağdan Ses 1909 dan 
1931 seneıine kadar yazmıı olduğu 
8 Fransızca, 4 Fariıi ve, bir kısmı 
aruz bir kısmı hece vezninde olarak, 
167 Türkçe kıt'adan mürekkep bir 
ıiir mecmuasıdır. Şimdi belki siz 
diyeceksiniz ki bu Farisi ve Fran
sızca kıt'aları kitaba ithale ne lü
zum vardı? Fakat bu tarzda düıü· 
nüş bizde şiirin en eski bir an'ane
sinden tegafül olur. Hemen bütün 
tairlerimizin divanlarında fariıi ıiir
ler hep böyle eserin metnine ithal 
edilmiıtir. O lisanın bizde tahakkü
mü eanasında bu bir teamüldü. 
Şairlerimiz divanlarına Farisi ve A .. 
rabi mısralar, beyitler ve gazeller 
ithal ederler ve mülamma denilen 
bir m~raı Fariıi, diğeri Arabi ve 
bir öteki Türkçe manzumeler yazar 
lardı. Abdullah Cevdet Bey bu mo

daya riayet eden sonuncu ~irimiz 
görünüyor. Bu an'ane, evvelce Ara. 
bi son!"lt Fariıinin terkolunması ü
zerine, hükümden sakıt olmuıdu. 
Fakat o zamanda bir Fransızca mo
dası başladı ve bu lisanın tesiri al
tında kalanlar da fİİr kitaplarına ve 
divançelerine Farisi manzumelere 
mukabil, Fran~ızca olanlannı ikame 
ve ithal etmekte beis görmediler. 
Teceddüt devrinin baJlangıcında bu· 
lunan Şinasinin bazı tiirlerini ihtiva 
eden bi"" e~erinin sonunda bu yolda 
Fransızca yazınıt bulunduğu birkaç 
m:ıilzume vardıt'. U~tat Ekremin bir 
iki manzumesinin mısraları Fransız 

Paris gazetesi ne diyor? 
PARIS, 7 A.A. - Bir taraftan 

Chequers mülakatı diğer taraftan 
Berlin'de neırolunan ve bütün dün· 
yaya Almanya'run tamirat. ifaya 
muktedir olmadığının isbatıru istih
taf eyleyen beyanname, matbuatını 

nazarı dikkatını celbetmekten hali 
kalmiyor. Gazeteler bunun bir tesa· 
düf mi yoksa evvelden aktolunmuş 
bir itilaf eseri mi olduğunu soruyor 

lar. 
Malin cazeteıi diyor ki: ''Bu sırf 

bir tesadüf eseri iıe biçde mes'ut 
bir hadise değildir. Çünkü Mac D<>
nald ile Henderaon'u mütkil vazi. 

yette bırakabilir. Yok, eğer evvelden 
hazırlanmıı bir itilaf varsa, bu mese

lenin esası hakkında lngiliz hükiime 
tinin düıündüğü sureti halleri bil
c:lirmeıine sabıraızWda intizar oluna 

caktır. ilk Chequerı temaaları, lııııi· 
liz hükumetinin bu ziyaret etrafında 
kürültü yapnıait hiçde arzu etmedi
ği intibamı vermektedir. 

"Exelıior" gazeteıi, Alrnanya'nm 
yeni bir tamirat konferansının inika 
dı maksadını takibeylediğini yaz. 
maktadır. 

PARIS, (A.A.) - Tem-
ps gazetesi, Almanyanın neş· 
rettiği beyannameden bahsede 
rek Alman hükümetinin tami· 
rat meselelerini tekrar ortaya 
attığını söyliyor ve diyor ki: 

"Y oung planı tatbik edileli 
henüz bir sene olmadığı halde 
Almanya bu yükün tahammül 
suz olduğunu ilin ediyor. Hal
buki Almanya Dawes planını 
ağır bulduğu için Young pli
nını bizzat kendisi istemiş ve 
rizasile buna muvafakat etmit 
ti. 

Şimdi ortada bu talebin Al
manya' dan alacaklı olanlar ta
rafından nasıl karşılanacağı ka 
lıyor. Yeni bir tamirat konfe
ransına doğru gidilecek olur
sa, en iptidai bir ihtiyat tetbiri 
olmak üzere ilerisi için Alman 
ya'dan istenilecek siyasi ve ik-

Bir ı;el<ilden ibaret olan vazife 
devri orada yapılacaktır. Bu esnada 
baıvekil M. Laval yeni devlet reisi
ne kahinenin İstifasını verecek ve 

M. Doumer'de M. Lava! ve diğer 

nazırlardan kendiıile teırik.i mesai
ye devam etmelerini rica edecek VI' 

parlfunentonun itimadına mazhar bu 
lunan kabineyi ipka eylediğini be
yan edecektir. Sabık ve yeni devlet 
reisleri ayrı, ayn parlamentoya bi
rer mektup göndereceklerdir. Reisi
cümhurun bu mektubunda gerek 
dahili, aerekse harici vaziyeti siya
siyeden bahsolunacaktıı·. M. Dou
mer, parli.mentoya göndereceği ilk 
mektubu, kabinenin ilk içtimaında 

tetkike arzedecektir. 

Büyük bir iştial 
NORFOLK, 8 A.A. - Limanın 

ağzındaki mendireğe halatla bağlı 

bir petrol ııemisinde dün aktam bir 
iıtial olmuş ve yangın çıkmııtır. 

Rıhtım boyundaki antrepolardan 
bir çoğu harap olmuf, itfaiye efra
dından 6 kiti yaralanınııtır, Zarar 
ve hasar miktarı 5 milyon dolar tah
min edilmektedir. 

Sahte liretler 
ROMA, 7 A.A. - "Popolo di 

Roma" gazetesi, zabitanın Milano' .. 
da bet liretlik sahte paralar basan 
bir kalpazan çetesini ele geçirdiiini 
yazmaktadır. Bu çete altı ay zarfın· 
da 50,000 liretlik sahte parayı piya· 
saya çıkarmağa muvaffak olmuttur. 

tisadi teminat ne gibi bir ıey 
olacaktır?" 

"Journal des Debats" gaze
teıide diyor ki: "Alman nazır
larının Londra' da bulundukları 
bir zamanda Alman beyanna
mesinin intiıarı vahim bir ali.
mettir. 

Almanya, tamiratı artık te· 
diye etmiyeceğini ilin eyle
melde Avrupa' da yeni bir karı
şıldık çıkarıyor ve bu karışık
lıktan ıstifade etmek istiyor. 
Menabiini muhtelif işlerde ve 
içtimai isli.hatta israf eden ve 
küçük ordusuna 1913 ordusu 
kadar yüksek meblağlar tahsis 
eden Almanya, Avrupa'yı ken
disine ödünç para vermek mec 
buriyetinde bırakıyor." 

ca i]e karışıktır yani "Mülamrna" man, iztirap ve bir nevi bqeriyyet 
dır. lıte demek ki Abdullah Cevdet muhabbeti yok deiildir. Fakat bü
Bey bu an'aneye devam ediyor Ye tün bu tahaaaüslerle düşünceleri bi
hatta bir kolunu ııarbe bir kolunu ze isıua ve ihsas edecek bir uslup 
ıarka sarkıtarak bu iki modaya bir- yok. ihtimal ki biz edebiyat perest
den tabaiyyet ediyor. Ecnebi hars- lerin her ıeyin fevkrnde sevdiğimiz 
lara temesıülde bu IMr nevi rel&::or-. bize cazip ve müessir gelen bir uı· 
dur. luptan ibarettir. (Ne yazık ki bunda 

Bu ıiir kitabı insana edebiyat ve da ittifak edebilmek pek güç bir 
"n'at meselelerinin en mühimlerin- !ey). His, fikir, hayal Ye tejbih gİ· 
den bazılarını düıündürüyor. Bunca bi tiir malzemelerini toplayan ıair 
zamandır devam eden bu sebat ve bunlardan terkip ettiği mısralarında 
tekrardan dolayı Abdullah Cevdet 
Beyin bu tarzda his edit ve bu yolda bize göre muvaffak olamıyor. Zira 
söyleyiıinde samimi olduğunu ı.a. bütün bu unsurlarla o bilhassa bir 
bul etmek lizundır. Fakat ıairin musiki halk edecekti. Şiir cümlesi, 
''kondanıe" diye tercih ettiği bu yani tnJıra rubun duyacağı bir a· 
kıt'a uıulü !İir için acaba muvafık henk olmaliyken onda bunu duya. 
mıdır? ihtimal ki şairler kendilerini miyoruz. Yahut, ahenk hususunda, 
tesadüfün IUtfüne daha çok hazır biz onun zevkine iltihak ve ittirak 
bulundurmalı ve kendi ruhlarında etmiyoruz. lıte bunun için o bizce 
tekevvün eden bir füıuııun nağme- ifade ve ihsas kudreti zaif kalan bir 
!erini, sıhırlı bir musiki avlamak is- fairılir. Şiir ne kadar ruhi, mahrem, 
ter gibi, dinlemeğe ve kaydetmeye safi bir lisan ve bir eda olmalıdır ki 
daha müsait bir cereyana kapılma- kendisinden beklenen tesiri huıule 
lıdırlar. Maksat bir takım hikemiya- getirebilsin. Bu kıt'alarla bizim de 
tı kaydetmek değil ıür olduktan mütahassis olmamız için lisan husu 
sonra fırsatlar ve tesadüflerin nai· ıunda ıairle ayni tahassüs kabiliye· 
melerine bütün kapılarnnız açık kal tinde olınaliyılik. Halbuki değiliz. 
malıdır. Şairin lat'alarında kullan- BU §lirle rabıtasızlıiımız iıte bun
dığı o terkip, icmal ve tahlil etmek dan geliyor. 
iıter gibi görünen, belki felsefeye Abdullah Cevdet Bey vezni bil· 
yakııaıı bir lisandır. Fakat ber hal- miyerek, ancak kulağıyla duyarak 
de tiire yakııan lisan bu değil. lh- yazdığını söyler. Kitabındaki aruz 
ti mal k.i şür bu telvaf üslubundan parçaları nisbeten daha güzeldir. 
kaçıyor, Zira her ne olsa aruzun ritmi duyu. 

Abdullah Cevdet Bey ıairliğin luyor. Hece veznindekilere ııelince 
şartı ümmilik olduğunu ılü§Ünen ve muharrir bunlarda bazen on bir he. 
bu nazariyen~n de es!'i bir an'a~enin ce yazıyor fakat bu yazdığı bir mıs
d~vamında~ ıba~et ~ır şey old~'!'u~u ra değildir. Çünkü durak yok, hece 
bılmeyen hır zı~~y~tte degıld."; adedini tesbit eden kulağı veznin 
Şark ve ga':" k_üJturu ~lmış, tarıhı fıkdanı ahengini duymıyor demek 
hatırl~yan, ı~ıl~rla hıa. eden ve 1 olacak. Hülasa şair kulaktan bildiği. 
~uvveı ha>:~,lıyesı ?lan. ~ır naz~~· ni söylediği h,.ce veznini iyi bilmi· 

Karh Dag da hıs. fıkır, vecıt, ıy- yor • 

• 

2 

,-...... 
ilk medeniyetleri kadim med 
niyet merkezlerlne götürerw~e 
Profesör Delaport ıerefine verilen ziyafette Ga:ı 

Hz. tarahndan yapılan tahliller 
ANKARA 8 (Telefonla) - Pariste Hitit ve Ön Asya l 

kik cemiyeti reislerinden olup Kırşehir civannda tetkikatta b 
lunmak üzeı·e Ankaraya gelen Profesör Delaport ~erefine Tü 

tarihi tetkik cemiyeti tarafından bir ziyafet ve•·ildiğini ve ziy 

fette Gzai Hz. nin bulunduğunu bildirmiştim. 
ilk medeniyetlerin kadim medeniyet merkezlerine Oı·ta 

yadan ayrılan büyük muhaceret kafileleri tarafından götürülJ 

ğü etrafır.da Gazi Hz. tarafından yapılan tahliller büyük 

alaka ve istifade ile dinlenmiş, Profesör Delaport bu husust 

mülahazalara iştirak etmiştir. 

Bir kaçakçının akıbeti 
KASTAMONU 8 (A.A.) - Tütün kaçakçılarından Aya 

cıklı Ali Kastamonunun Gökçeağa nahiyesinde jandarma! 

tarafmdan ölü olarak elde edilmiştir. 

irtişa meseiesl hakkında baı 
mütalaalar soruldu 

ANKARA 8 (Telefonla) - Bir meselei kanuniyenin isti 

zabı için Ankara müddei umumiliği irtişa meselesi üzerinJ 

ceza riyasetinden bazı mütalealar sormu,tur. Mütaleaları aldılı 

tan so.na müddei umumili kizahnamesini hazırlayacaktır °fi 

müteakıben karar hakimliği kararını verecektir. 

Muamele ve kazanç vergileri 
ANKARA 8 (Telefonla) - Bütçe encümeni muamele ver 

gisini tethike başlamıştır. İktısat encümeninde kazanç vergi li 

yibası üzerinde müzakert>sini ikmal etmiştir. 

Uşak civarında kar yağdı 
UŞAK 7 (A.A.) - Havalar iki gündür yağmurlu ve soğuk· 

tur. Elemdağı zirvesine kaı- d,,~mu~ tuı. 

Şeni bir hadise 
ANKARA 8 (Telefonla) 

Koyun pazarında dün sabah 
şeni bir bi.diıe olmuştur. Türk 
ocağı elektrikçilerinden Halil 
Efendinin iki buçuk yaşındaki 
kızı Sabihaya Halilin üvey bi
raderi on dokuz yatında Meh
met tarafından fili şeni icra e
dilmiş ve Mehmet derdest edi
lerek Adliyeye teslim olun
muıtur. 

Manisa rontken 
laboratuvarı 

MANiSA 7 (A.A.) - Husu 
si idare tarafından temin olu
nan rontken loburatuvarmın 
kütat resmi bu gün yapılmıt· 
tır. 

Kedizde yol faaliyeti 
UŞAK 7 (A.A.) - Kediz 

ve Çivril istikametinde yol fa
aliyeti ilerlemektedir. Yol inşa 
atında amelei mükellefe çalıf
maktadır. 

Denizlide buğday 
sahşı 

DENiZLi 7 (A.A.) - Za
hire borsasında bu gün buğda
yın okkası beş kurut 75 santim 
ile altı kuruş arasında muame
le görmüttür. 

"Sevdiğimi ben, gel zaman, 
git zaman" 

sözü on bir heceliktir, lakin bir mıs· 
ra değildir. Altı Ye beıten terekküp 
etmiyor; ahenksizliği bundandır. 

"Aramağa, bulmağa alııtun". 
cümlesi de aynen böyle. 

Abdullah Cevdetin hür, müstakil, 
elik ba1lı ve yalnız kendine göre bir 
lisan, bir ahenk ve bir tarzı vardır 
ki kendi hususiyetini teıkil eder. 
Şair bize hazan his ve dertlerimizi 
söylüyor. Biliyoruz ki onunla hem 
his, hem derdiz. Yazık ki aramıza 

bir takmı yabancı kelimeler giriyor. 
Şairin ekıer mısraları o kadar dolu 
ve ırıcırtılıdır ki bir san'at gayeıile 
değil nakil sebebile yüklenmit göç 
arabalarına benziyor ve içlerinde ba· 
zı kocaman etyalar aallanarak üıtü
müze düıecekmiı gibi geliyor. Ve 
gene bazan okuduğumuz kıt'a bize 
halli teklif edilen bir bilmece kartı
aında olduğumuz hisaini veriyor. 
Bazen metin o kadar rahataızdır ki 
bundan bir tercüme kokusu terenüh 
ediyor. Okuduğumuz yabancı bir 
ıairin manzumelerinin tercümesi ol
duiunu zanediyoruz.. 

Şair liıan hususunda hiç titiz de
iildir. Tenafürden kaçınmiyor. Ke
li.melerini yan yana ııe!İfi güzel di
zıyor. Hatta denilebilir ki bazan te· 
nafürü ariyor ııibidir. Bir §Ürine 
verdiği ünvan ıudur: ''Unutulan u
nutmiyan". Onun bu kusurunu fran 
sızcasında aynen görüyoruz. O ka· 
dar ki o fransızca yazarken bile ge· 
ne kendine has lisanı konl"4uyor 
gibi duyuluyor. Sanmam ki fransız 
kulakları: 

"C'est ton devoir abrupt, lutte ô 
poete etmeurs'' mııraından memnun 
kalabilsinl•r. 

Meriç nehri 
EDİRNE 6 (A.A.) 

riç nehrinin tuğyanı durmut 
tur. 

Antalyada hastahane 
ANTALYA 7 (A.A.) - Meı:ıı 
leket hastahanesinde harici 
pavyonunun inşasına bu gü~ 
başlanmış ve temel atma mera· 
simi yapılmıttır. 

Sabık müderris 
meb'uslar 

ANKARA, 8 - Sabık 
meb'us Nureddin Ali ve 
Behçet Beylerin müderrislikle
re tayinleri meselesi ikmal edil 
mittir. 

Misafir bahriyeliler 
Dİin lıegbeliadada deniz 

lisesini gezdiler 
Bir kaç günden beri limanı· 

mızda bulunan Danimarka knı 
vazörü zabitanı dün aaat 14,30 
da Şirketi Hayriyenin bir vapıı 
ru ile Heybeliada deniz lisesine 
gitınit ve merasimle karşılan· 
mı,lardır. Misafirlere mektebi 
gezdikten sonra bir çay ziyafe 
ti verilmiştir. Saat 17 de ayni 
vapurla gemiye avdet olunmuı 
tur. 

Hülasa, Şair klasik diyebileceği· 
mİz .alim bir zevkten mahrumdur 
Bütün müşkilat bundan ııeliyor. O· 
nun tercih ettiğimiz kıt' al arı çok 
söylemek merakı ile taıkın olmiyan 
lar, cümlelerinde sade bir selise! 
yahut biraz halecan bulunanlardır 
"Şair hayat pençeresi önünde" kıt' 
ası gibi. 

Şimdi burada ancak bir ıiir kita· 
bından bahsedebildiiimiz hu muhal 
ririo hep fikir, hürriyet, aan'at ve 
edebiyata mevkuf ııec;en bütün ha• 
yabndan, bütün say ve eserinden 
bahsedemiyoruz. Babı içtihadı açalı 
bir rubu asri geçmit olan bu mu· 
harrir hakkında umumi bir fikir ifa• 
de etmediğimi bilhaua kaydederiıo 
taki yazılabilecek baıka bir makale 
ile bu yazı beyninde bilahare biı· 
tezat tevehhüm edilemesin. 

Kalbini kırmak istemediğimi• 
pir belki biraz mahzun bir taaccüp 
le bize bir mısrıunı söyleyecek ve: 

"Sana etmedi teıir nevayı udum!'' 
diyecektir. Esbabını tahlil etmek il' 
temiı olduğum eibi teesaüre kapıl· 
maktan bizi alıkoyan bir zevk meıea 
lesi oliyor. Fakat 185 s.Jıife tutaıı 
bu kitapta k>ymetli mısra ve şiiı 
yok değildir. Bu kıt'alardan kariler< 
bir fikir ve bir nümune vermek için 
birini İntihap ediyorum. Bu bir ta 
ne size diğerlerinin bir tadını vere 
cektir. 

"Mairur insana 
ihtiyar olmanın, bir gün ölmenİt 
Mahkô.mu ey aczü gurur örmesi! 
Hayatın mi.nayı mazlômu nedir? 
Camadın bir lahza ruya gönnrsi!' 
Şair burada hakikatan bizim za· 

valh fani hayatlarımrz için söyliye 
bileceğimiz en doğru ve güzel bi• 
sözü söylemiş oluyor.! 
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Salgın deliler sokakta mı dolaşıyorlar? 
Ekonon1i 

ı Vapurcular birliğinin 
b itilaftan haberi yok! 
~ ficaret odasına verilen garip cevap 

Ticaret odası bir çok tücca- 1 ri malumatın nasıl toplanacağı 
ı 1•n §İki.yet ve müracaatları üze ve verileceği mufassalan tasrih 

1İne, son Seyrisefain ve vapur- edilmektedir. 
CUlar itilafı hakkında Vapurcu Odanın kitapları 
lar birliğinden izahat istemiş-

ılc 

"' 

tir. 
Vapurcular birliği Odanın 

bu müracaatını garip bir şekil
de karıılamı• ve böyle bir şey
den haberdar olmadığını, eğer 
llıalumat almak isteniyorsa baş 
ka yerlere müracaat edilmesini 
Odaya bildirmiştir. 

Bu cevap hayretle Karşılan· 
llıı§tır. 

Yumurta tüccarının 
şikayeti 

Anadoludan yumurta ihı-aç 

1 tqen tüccarlar Ticaret odasına 
llıüracaatle, Devlet demiryolla 
tından tiki.yet etmitlerdir. 

i Tüccarın ifadesine nazaran, 
demiryollar idaresi yumurta
ları saç hangarlara depo etmek 
ledir. Bu hangarlar hararet
len çabuk kızdığından yumur
t.lar çabul< bozulmaktadır. 
Diğer taraftan yumurta ta

tirleri yumurtaların günlerce 
llıartandizle yolda kaldığını 
'Öylemektedirler. 

Oda bu hususta tetkikat yap 
llıaktadır. 

Yumurta fiatleri 
neden düştü? 

İhracat ofisi yumurta fiatleri 
~İn son zamanlarda neden düş 
tiiğünü tatl<ik etmiştir. Bu tet 
kik neticesinde yumurta fiatle
l'İnin düşmesinde en büyük i
llıil İspanyadaki son karıtıklık 
lardır. 

lspanyadaki son karıtıklık
lar Peçetayı çok düşürmüştür. 
lıpanya bizim baılıca yumurta 
lllahrecimiz olduğu için peçeta 
ııın düşmesi fiatlere tesir etmiş 
lir. 

Borsa komiseri 
Ankaradan geldi 

Bir kaç gün evvel Ankaraya 
!liden Maliye heyeti teftişiye 
rciıi ve Borsa komiseri Adil B. 
dün sabah avdet etmiştir. 

Adil Bey kendisile görüşen 
bir muharririmize demiştir ki: 

- Ankaraya gidişim vazi
fem icabı idi. 

Bu ay nihayetinde bankalar 
konsorsiyonunun müddeti bite 
~tir. 

Görülen lüzum üzerine kon
•orsiyomun müddeti altı ay da 
ha temdit edilmiştir. 

İhracat ofisi ve 
konsoloslarımız 

l İhracat ofisi hariçteki şeh
uender, konsolos ve ticaret mü 
llıessilliklerimizden daha ıyı 
lrıalumat alabilmek, daha sıkı 
lenıası temin için bir talimatna 
llıe projesi hazırlamaktadır. 

Hariciye vekaleti vasıtasile 
lıüti· • şehbenderlik, konaolos
l1~k ve mümessilliklerimize teb 
lg edilecek olan bu talimatna 
lrıcde hariç memleketlerde tica 

... ....... .,, ........ 
Kambiyo Borsası 
lsı ıı er n 1030 Kuron 15,95 

Ooıar 0,47,30 Şillng 3,36 

1'rank 12,06,50 Pezela 4,93 

Liret 9,02,50 R. mark 1,99,25 

hankB. 3,39 Zloti 4,~0 

~ah mi 3b,42 PengU 2,71 

~·rank 1. 2,43,50 Ley 79,35 
ltva 65,10 Dinar 26,73 -
~·ıorin 1.17,25 Çcrvoneç 1088 

Borsa 
lıariı:i 

f Allın 

l Mecidiye 
Banknot 

902 
53,75 

261,50 

Ticaret odası Avrupadan ge
tirilen iktısadi eserlerin bedel
lerinden tasarruf yapabilmek 
için ihracat ofisinden hangi e
serleri getirttiklerini sormuş-

tur. 
Oda bu eserleri getirmeye· 

rek bedelini tasarruf edece1<tir. 

Çekoslovakyada un 
ve zahire inhisarı 

Gelen malumata göre Çekos 
lovak hükumeti zahire ve un it 
halatını inhisar altma almak i
çin bir kanun çrkarmıştır. 

Yeni vaziyete göre Çekoslo
vakya'ya un ve zahire hükUmet 
tarafında idhal edilecek ve da
hili piyasaya çıl<arılacaktır. 

Bulgar buğdayları 
Arjantin hükumeti haziran 

da ihraç edilecek buğdaylardan 
ihracat resmini kaldJrmıştır. 

Bu karar buğday piyasasın 
da mühim bir tahavvül yapa 
cak mahiyettedir. 

Harp 
malulleri 

Meselenin içinden 
hey' eti 

umumiye çıkacak .. 
Harp malulleri cemiyeti he

yeti idaresile heyeti merkeziye
si arasında ihti
laf çıktığını 
yazmıştık. Bu 
sebepten heyeti 
umumiye cuma 
günü fevkalade 
olarak toplana-
caktır. Bu mese 
le hakkında ha-

rp malulleri ce- -., 

miyeti reisi Be- · 1 
kir Sıtkı Bey BEKiR SITKI B. 

diyor ki: "- 6 6 931 tarihin
de toplanan heyeti merkeziye; 
nizamnamenin maddei mahsu· 
sasın dan istiane ederek heyeti 
umumiyenin fevkalade içtimaa 
davetini karar altına almıştır. 
Kongre 19 6"831 cuma günü 
saat on dörtte Darülfünun kon
ferans salonunda in'ikat ede· 
cektir. Kongrenin fevkalade o
larak toplanması hakkında veri 
len kararın sebep ve saiki; ge
çen kongrede intihap edilerek 
vazife alan bizlerin heyeti umu 
miyeyi teşkil eden malul arka 
daşlardan yeniden bir veçhe al 
mak lüzumunu hissetmemiz
dir. Arzdan müstağnidir ki bu; 
intihap suretile iş başına gelen 
her teşekkül ve taazzuv ele
manlarının takip edegeldiği bir 
yoldur. Bu sebeple feri' nokta
lar üzerinde imali fikir etmeği 
ve mütalea serdini zait ve bisut 
buluyorum.,, 

Vilagette 

Maktu· 
Sinemacılar için 

bu usul mu
vafık görülüyor 

Dünkü nüshamızda Ankara
dan avdet eden sinemacılar mu 
rahhaslanna atfen Maliye ve· 
ki.letinin sinema biletlerinden 
alınan verginin maktuiyete rap 
tı için karar veı·diğini yazmış· 
tık. 

Bu hususta bir tebliğ gelip 
gelmediğini dün Vali muavini 
Fazlı Beyden sorduk. Fazlı B. 
diyor ki: 

- "Bunu biz gazetede o
kuduk. Bu yerlerin maktuiyete 
raptı için kanunda tadilat yapı 
lırsa bittabi ona göre hareket 
edilir. Eskiden de tatbik edilen 
maktuiyet usulü iyi bir usul 
idi.,, 

İdare heyeti içtimaı 
Vilayet idare heyeti dün Va

li muavini Fazlı Beyin riyase
tinde toplanmış, iskana ait ba-
21 itirazları tetkik etmittir. 

Devaire musallat bir 
dolandırıcı 

Arif isminde biri dün Vali 
muavini Fazlı Beye müracatla 
fakrü halinden bahsederek 
memleketi olan Edirneye mec
canen gönderilmesini istida et
miştir. Fazlı Bey vilayette bu 
husus için tahsisat olmadığın
dan, Arifi Sıhhiye ve muavene 
ti içtimaiye müdiriyetine gön
dermiştir. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. 
de bu gelenin iddiası veçhile 
fakir olup olmadığını polis ikin 
ci şube müdürlüğünden sor
muştur. İkinci şube tahkik et
miş ve bu adamın bir çok sabı 
kaları olduğunu bu suretle do
landırıcılık yapbğını Sıhhiye 
müdiriyetine bildirmiştir. Sıh
hiye müdürlüğü vaziyetini Ari
fe bildirmek Üzere kendisini a
ramış ise de Arik ortadan kay 
bolmuştur. 

Maarif it! -
Darülfiin unda ---Divan dün toplandı, T. 

Salim Pş. nın mü
derrisliğini lastik etti 

Darülfünun divanı dün saat 
15,5 da toplanarak fakülteler
den gelen evrakı tetkik etmiş- 1 
tir. Bu meyanda müderrisliğe 
intihap edilen Dr. Tevfik Sa
lim Paşa ile Behçet Beyin mü
derı·isliklerini de tasdik etmiş
tir. 

Darülfünun emini bu
gün parise gidiyor 
Darülfünun emini Muam

mer Raşit Bey Pariste "Col-
lege de F rance,, ın yüzüncü 
senei devriyesinde bulunmak 
üzere bu gün şehrimizden hare 
ket edecektir. ·--

Türk • Yunan mah
kemesinde 

Perşembe günü muhtelit 
Türk - Yunan · mahkemesi 
bazı mühi mdavalar rüyet ede
cektir. 

--
L,haın ve Talıviliitın 

1811krazı dahili 
?UYunu muvahhadc 
craınıycli Demir)•olları 

nen 
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Pertevnigal vakfı Bandırmada inşasına başlanılan 
1ıastahane masarifi için Balıkesir evkaf memurluğuna 
10 bin lira göndermiştir. Resmimiz, Pertevnigal vakfı 
tarafından Bandırmada inşa edilen hastah{l12•nin temel 

~ 
B~ledigede 

Otobüs 
r-Biz şaştık -

Mühim ve meraklı 
bir dava başlıyor .• 

\ Büyükdere hat-
1 tında taksiye 
de rakip oluyor 

Bir leyli talebe yurdunda kü
çük bir hadiıe oldu. Burada 
oturan cençler mahza tahsille
rini yapıınlar ve İstikballerinj 

temin ederek, vatana faideli bi

rer unıur olıunlar diye ınecca

nen ibate ve ia1e edilirler. Ev• 
velki ıün, bu talebeden biri, 

ya.kıtık almayacak ve mütea 
mil terbiye usullerinin haricinde 

kaba bir tavurla müdürün oda· 
sına girerek, yemekten şikit.yet 

ediyor. Talebe yemekten ,ika-

Kadriye H. ın Hikmet B. aleyhi
ne açtığı davaya yarın başlanıyor 

Hiknıet Bey Bursa'daki memuriyetine gitme
diği ıçın müstafa 

addedildi ve Vekalet aleyhine dava mı açtı? 

[ 
' 

• 

Kadrige Hanım 
Kadriye H. tarafından aleyhıne 

dava açılmış olan sabık müstantik 
Hikmet Bey ıehrimize ıı:elmiıtir. 

Hikmet Bey 

Hikmet Beye, Ağırceza mahkeme

since Gönanda tebliıat yapılmıttır. 
Hikmet Beyin muhakemesine ya

rın Ağırcezada baılanacaktır. Bir 
rivayete göre Adliye Vekaleti Bur
sa Ceza mahkemesindeki vazifesine 

gitmediği için Hikmet Beyi müstafa 
addetmiıtir. 

Diğer tarafından Hikmet Beyde 
Bandırmadan Burıaya naklinin ma 
kul bi•· sebebe müstenit olmadığını 
ileri sürerek Şurayı devlette Adliye 
Vekaleti aleyhine bir dava açmıftır. 

Yeki.Jet, henüz buna dair yapı

lan teblicata cevap vermemitlir. Ya 
nnki muhakemede Kadriye Hanı

mın bizzat geleceği tahmin olunu
yor. Bu itibarla muhakeme oldukça 
meraklı ııafhalar irae edecektir. 

Hikmet Bey dün kendiıile görü
ıen arazetecilere bunu ihsas ederek 

"ilk defa maznun sıfatlle bulunaca
ğım bu davada tamamen ıerbest ka
lacağıın için bütün hakikatleri ser• 
beıçe söyleyeceğim." demittir. 

Hafi bir muhakeme 
Cevriye iıminde bir cenç kızı ter

zilik öğreteceğini söyliyerek fuhşa 

"vketmekle maznun umumhaneci 
Münevver, dün mahkeme kararile 
300 lira kefalete bağlanarak serbest 
bıralulmııtır. Münevverin muhake
mesi hafi cereyan etmektedir. 

Beraet kararı verildi 
Kar111 Rebia Hanımr gebe bulun 

duiu bir sırada döğerek çocuğ"unu 

dütürmesine ıebebiyet vermekle 
maznunBahaettin ef.ile çocuğun doğ 
ması eınaıında loğosarun batında 

bulunan diplomasız ebe Hatice ha

nımın muhakemeleri dün bitmi~ ve 
Ağırceza mahkemesi her ikisinin de 

beraetine karar vermİftİr4 

Çocukların zehirlenişi 
Kendi öz çocukları SE:zai ve Na

ciyi zehirleyip öldürmekle maznun 
Mustafa ve kansı Hasenenin fiilleri 
sabit görülmediğinden Ağnceza 

mahkemesince beraetlerine karar ve 
rilmiştir. 

Timarhane delileri ba
şı boş mu dolaşıyorlar? 

Bu yüzden bir cinayet te oldu 
Tav,ancılda cinnet getire 

rek tedavi edilmek üzre lstan
bula getirilen Hafız Ahmet is 
minde bir deli iyi olmadan ti
marhaneden çıkarılmıştır. 

Hafız Ahmet Galatada öte
kine berikine saldırmağa ve 
"Ben Allahın oğluyum, Anka
da 20 minareli cami, yüz kub. 
beli medrese yaptıracağın. İki 
milyon lira servetimi bu işe sar 
fedeceğim, Müslüman olan ba 
na para versin!" diye banğır 
banğır bağırarak alemi rahat
sız etmeğe başlamıştır. 

Galata merkezi bu azğın de 
!iyi tutup timarhaneye gönder 

· ak .. n,. k l_et-

Şimdi deli her akşam bir po 
lis merkezinin nezarethanesin
de misafir edilmekte ve ne yap 
mak lazım geleceği düşüülmek 
tedir. Delinin başı boş bırakıl
dığı tal<dirde bir kaza çıkarma 
$ından korkulmal<tadır. 

Azgın deli bir çifti 
yaraladı 

Samatyada oturan terlikçi 
Mehmet ismindeki deliye dün 
birdenbire buhran gelmiş, deli 
eline geçirdiği bir bıçakla soka 
ğa fırlamış ve ilkrastladığı Ha 
lil efendi ile karısı Hafıza ha
nımı ağır surette yaralamı~tır. 
.... J-1Mn;ı..ı .• ~bı. •••• .,..<-··- --'· ~ ır nıaıumat 

Büyükdere ile Taksim ara
sında otobüs servisi dün sabah 
tan itibaren batlamışbr. MüJ
teri baıına 25 kurut alınmakta 
dır. Otobüsler taksi için büyük 
blr rakip addedilmektedir. Çün 
kü bu mesafe için taksi 450 kü
sur kuruş yazmaktadır. 

Maamafih belediye henüz 
bu cihetin tarifesini tetkik ve 
tasdik etmediğinden 25 kuruş
tan az mı, yoksa daha mı fazla 
alınacağı belediyenin tasdikmı 
müteakıp taayyün edecektir. 
Yeni tarife cumadan itibaren 
tatbik edilecektir. 

Beşiktaş belediyesi 
Belediye kanununa göre bü

tün formalitesi ikmal edilen 
Beşiktaş kazası belediye teşki
latı dün sabahtan itibaren faa
liyete başlamıştır. Bunun için 
yeniden memur alınmamış, 
mevcutlarla iktifa edilmittir. 

İtfaiyanin noksanları 
Belediye, itfaiyenin noksan -

!arını ikmal için hükUmetten 
kambiyo müsaadesi istemiştir. 

Cerrahpaşa inşaatı 
Daimi encümen azasile bele

diye heyeti fenniye müdürü 
Ziya Bey dün Cerrahpaşa has
tahanesine giderek yeni inşaatr 
teftiş etmişlerdir. 

Bakım evine ilk gün
de 60 müracaat 

Evvelki gün küşat edilen E
dirnekapı çocuk bakım evine te 
davi için dün öğleye !<adar 60 
çocuk mfüacaat etmittir. Bir 
ay evvel Beıiktaıta açılan ba
kım evinde İse bin çocuğa ba
kılmıştır. 

yet edebilir, fakat bunun da 
mevcut bir usulü ,·ardır. Pc::k 

haklı olarak müdür kensini tec
ziye edince, bu defa diRer ar- ·ı 
kadatlarından bazılan da serkeş 
çe bir tavur alarak, idareye kar- ı 
şı &eliyorlar. 

1 

Bu hadiseyi bir talebey~ ~·,. 

kıtlırmadık . Çünkü hiç kimse 
bu namakbul hareketi herhangi 
bir tekilde tevil ve tefsire bile 

tahammül edemez. Kaid• ki yurt 
ta iate ve ibate edilen bu genç
ler hu memleketin kendile1·ine 

gösterdiği refet ve ıefkate kar· 
fi vazife ve mes'uliye tlrrini na

beca ve tamamen r.1uhafaza ve 

izhar ebnek vaziyetinde olduk 
larını idrak seviyesinde bulunu

yorlar. Bütün mtmleket, genç
liğin kudreti ve feveranını feyiz 
li sahalarda göstermelerini bek
ler. Onun için, münferit le olsa 

' bir kaç gencin bu nabeca hare-

kete ne için lüzum gördükleri
ne biz §&tbk, 

Siz ne dersiniz? .J 
Seyrisefainde 

---+--
Hazırlanan bütçe ve 
barem kabul edilmedi 

Haber aldığımıza göre Sey
risefain idaresinin hazırlanar 
bütçe ve baremi kabul edilme
miştir. 

Ayni zamanda idaı-enin mu
avenet faslından bütçeye koy
duğu tahsisat ta reddedilmiş· 

Evkaf kadrosu henüz tir. 
İdare umum müdürü Sadul-

tebliğ edilmedi lah Beyin rahatsızlığı devam 
İstanbul tapu müdürlüğü- etmekte olduğundan, umumi 

nün maaş emri müdiriyeti u- müdür muavini Tahir Beye miı 
mumiyeden tebliğ edildiği ci- racaat ettik ve atideki maluma· 
betle dün memurlara maaş tev- tı aldık. 
zi edilmiştir. Evkaf müdürlü- - Maalesef istediğimiz mu
ğünün kadroları tebli ğedilme- avenet tahsisatının verilmesim 
diği cihetle, henüz maaş veril- j i~ki.n gör~l~ediğini Öğren 
memiştir. dık. Gelen ıkı aylık muvakka. 

Hademei hayrat ile dersiam- bütçede de buna dair bir kayıt 
!arın mayıs maaşı da henüz yoktur. Ne yapalım, biz de 
tevzi edilmemiştir. Haber aldı- mümkün olduğu kadarla gene 
ğımıza göre diyanet işleri İs- çalışmağa devam ederiz. ldare
tanbul teşkili.tının lağvı üzeri- den on beş kaplan ve on beş 
ne hademei hayrat maaşının memur çıkarılacağından haber 
Evkaf tarafından ım, yoksa di- dar değilim. Bizim memur ve 
yanet işleri tarafından mı veri- kaptanlarımız bize ancak kafi 
lecegi malum değildir. gelmektedir. Sonra işlerimi:ı: ih 

Evkaf bütçesinin ne suretle tisas i;~i olduğu için her zaman 
takarrür ettiği henüz malum yerlerıne adam bulunamaz.,, 
değilse de söylendiğine göre ~ 
evkaf müessesatı diniye müdi- Maaş müddeti temdit 
riyeti de lağvedilmiştir. Me- edildi 

1 murları evkafa devredılecektir. 
Mahallatta tahrir Eytam, eramil ve müteka-

idinin üç aylık maaşlarının ita 
Fatih kazas ıdahilinde faali 

yelle bulunan tahriri müsakka
fat komisyonlan şimdiye ka
dar altışar mahallenin tahrirle 
rini ikmal ederek cetvellerini 
mal müdürlüklerine vermişler
dir. 

Memur 

müddeti maliye tahsil şubele
rinde evvelki gün nihayet bul 
muştu. Bir çok kimselerin he
nüz maaşlarını almadıkları na· 
zar ıitibara alınarak, müddet 
b.ir hafta daha temdit edilmiş
tır. 

ve Maaş 
ı ,........,..._...-,,--,ı--,,.........------..,-~---------~--....., 
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Asrrn umdesi "Milliyet,, tir. 

9 HAZiRAN 1931 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

lo: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 

stanbul. 
Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 

l aylığı 400 kuruş 800 kuruş 

ıı .. 750 " 
1400 .. 

2 1400 .. 2700 .. .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kuruş 

ur. Gazete ve matbaaya ait işler 
çin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyelini 

t '"bul etmez. 

MiLLiYET 

Ali Efe 
Ona Ali Efe derlerdi. Men- - Yürüyün çocuklar! Gün 

dresle Gediz arasnıda şöhreti bugündür, dedi. 
köylüyü, kasabalıyı titreten bir Ali Efe de jandarmaların 
şaki idi. Yaşı biraz otuzu geç- kendisini sarmağa savaştıkları 
mekle beraber, tam bir reis ol- nı görmüştü. Fakat kalabalık 
duğunu isbat ediyordu. Yanın:-- ı olduklarını görünce, silaha d~v 
ölüme hor bakan on, on beş kı- ramp beş altısını öldürmek ıs
şi toplamış, bunları şayanı hay temedi. Üçü de beygirlerine at 
ret ve cüret ve maharetle sevk !ayarak dolu dizgin kayaların, 
ve idare ediyordu. Sinek bile yarları~ arasından kayboldu
uçsa, keskin gözlerinden sek- lar. 
mezdi. Kilometre uzakları gö
rürdü. Burnu sanki fersahlarca 
öteden koku alırdı. Şeytani ze
kası ile kurduğu pusularda, 
mutlaka bir hattı rüc'at bırakır 
dı. Adam öldürmezdi. Fakat 
yolcu soyardı. Paraları adamla 
rile taksim eder ve ayrıca da 
bir fukara 'hissesi ayırırdı. Bu 
parayı da hakikaten köylülere 

Jandarmalarla araları ep2y 
açıldı. Çünkü jandarmaların at 
lan yorgundu, fazla koşamıyor 
lardı. Halbuki Ali Efenin zin
de atları bile, nereye gidip ne 
yapacaklarını biliyorlardı. 

SALI 9 HAZiRAN 1931 

iktisadi bahisler 1 Çapras kelimeleri 
_J _____ .::_ _____________ __.: _ _,___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 

1 

Buhranın tahlili 
lktısadi buhran hakkında bir çok şey söylendi. Buhranı? 

mahiyeti anlaşılmadı. Hatta fikirler ayrıldı. Buhran vardır dı
yenler, buhranı inkar edenler oldu. Buhran etrafı?da ~u karı
şıklığın sebebini bu mefhumun ilmi sarahatle tarıf edılmeme-
sinde görmek lazımdır. . 

Tarif için tahlil lazımdır: Biz bu tetkik ile buhranı tahlıl ~t
mek istiyoruz. Buhranın iktısattaki mevkiini ilmi surett~ tesbıt
ten sonra, bu günkü iktısadi sıkıntıyı anlamaya çalışacagız. An-
lamak tedbir bulmanın başıdır. . 

Yüz yıl var ki cihanın iktısat hayatı bir teviye gitmı.yor. 

ıc E~A· A~Jl'v!JAM 
AZA•EFE._•l~~A 
t ~ -t-11 : ~ ~ 1 ~ ~ ·} 

• A -T • S A M • . N E • 

1 S • •i• N • · : ·ı·M_ t 
j" A !< • ıK A N ~ S _I ~ 
l • E L A • E_ B E • A 
SA NE ,M •MURAT 

1 AL Aiİ 1 A S A • 1 L E 
il c 1 R A•T• -1 N-1 . 

Dünkü şeklin halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il Sazan iktısadi itilalar oluyor. Refah var diyoruz. Baz~~ ~k~ı: 

sadi sukutlar oluyor. Darlık var diyoruz. Yüz yıldır bu bırıbır~nı ı \ • 
takip eden refah ve darlık rakamla tesbit ~dil_ir derece sarihtır. 2 - - -- - - • - - ·- - • -

Bu dalgalanmanın sebebini (yüksek kapıtalızm) e a~fetme~ 3 - - - - - - • • - - -

zarureti vardır. Eskiden böyle değildi. Orta zamanda ıktısadı 
4 

_ -ı-. - - -- --<- -. -

hayat uzun müddet durgundu. Ne mahsus itila, ne mahsus su- li .- _ • B . - - • 

kutyoktu. .. , - - -·-- - -\••• 
Buhranı anlamak için evvela itila v~ sukut mefhumlarım ıyı- • • 

7
- ----•• i l- • 

ce anlamak lazımdır. 1 -ı-__ --- -- 1-- - -

• - - - - - • -ı- -
iKTiSADi lTlLA NEDiR? • . ı• 

Mevzuumuzu seri surette tetkik ıçın bu sualin cevabıııı :: = =-ı~ ·. = 

Yeni neşriyat 
Temirlenk 

f ngilizceden terceme edile 
bu eser, Temirlenk ve onu 
tesis eylemiş olduğu muaz 
zam imparatorluk hakkınd 
bitarafane yapılan bir tetki 
mahsuliidür. Bu eserde T 
mirin hayatı romantize edil 
miş olduğu için karii yormı 
yor. 

Eserde Temirlengin haya 
bna ve kurmuş olduğu me 
deniyetin nefis eserlerine ai 
güzel resimlerle tezyin edi 
!erek Kanaat kütüphane 
tarafından neşredilen resim 
Ansiklopedik neşriyat serısı 
ne ithal edilmiştir. 

Orman ve Av 

1 'I 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 27 

en az 15 idi. 
Bugün hava hafif bu

lutludur. 

ve kendisine yataklık edenlere 
verirdi. 

Jandarmalar, Efeyi kaçıra
caklarını anlayınca, uzaklaştığı 
istikamete doğru tüfenklerini 
boşaltmağa başladılar. Tam A 
li Efe bir derenin alt başına 
geldiği zaman, tepeden yaylım 
ateş ettiler. Tali bu sefer Ali 
Efeye yar olmamıştı. Başından 
vurulan atı Ali Efe ile beraber 
yere yuvarlandı. 

müsbet miyarlarla kısaca vereceğiz. lktısadi itilanın karakteri 
Yeni şekil 

Ormancılığa ait çok kıy 
metli yazılarla intişar ede 
Orman ve Av mecmuasını 
39 uncu sayısı mesleke tema 
eden faydalı yazılarla çıkmış 
tır. Av meraklılarına ve or 
mancılara tavsiye ederiz. 

' rt;Li&ı 
'. (eni Peygamberler 

Eskiden, amma 1500-2000 
.ene evel birisi peygamberlik 

1 ddia etse ya tutturur, yahut 
'. telleyi kaybederdi .. Şimdi biri-

,j peygamberim, dedi mi, kim-
1 
, .e: 
l - Hele ispat et bakalım! ~i 

ren yok.. Hemen yapışıp tı

narhaneye gönderiyorlar. 
1 Canım bir kerre denesek de-
1 neye de imkan yok! Diyeni de 

•ötürürler .. ,. ki Bundan anlıyorum , pey-
: ' :amberlik te geçmez oldu!. 

' , Son koz 

Bir gün Ali Efe, Jandarma 
zabiti Şaban Efendi ile karşılaş 
tı. 

Şaban Efendi, Jandarmada 
neferliğinden yetişmitti.Onbeş 
senedir eşkiya peşinde koşuyor 
du. Başkaları kadını nasıl se
verse, o da dağı, bayırı, kırı, or 
manı öyle severdi. Ömrünün 
yarısı at üstünde geçmişti. Va
zifesi icap etmedikçe şehre in
mezdi. 

İki sene ev el bu ha valiye ta
yin edildiği zaman, Ali Efeyi 
mutlaka yakalamağa yemin et
mişti. Fakat iki senedir Men
dresle Gediz arasındaki bütün 
dağları ve ormanları taramış, 
Ali Efeyi bulamamıştı. Ne za
man izi üstüne düşse, mutlaka 
bu iz bir ucundan kopuyordu. 

O zaman Şaban Efendi, e
linde tabanca Ali Efeye doğru 
yaklaştı. Efenin sol elile kolu
nu tuttuğunu gördüğü zaman, 
attan düşerken kolu kırıldığını 
anladı : 

- Ali Efe, diye bağırdı, tes 
!im ol! 

Ali Efe Jandarma zabitine 
baktı: 

- Ben teslim olmam, kolum 
kırılmasaydı, o zaman görürdü 
nüz, Benim bildiğim mert a
dam, eli silah tutamayınca do-. 
kunmaz. Amma sen mertlik 
nedir bilmezsen, gel beni yaka 
la, götür .. dedi. 

şunlardır: 

1 - Artan sermaye karı 
2 - Artan sermaye tesisatı 
3 -· Artan istihlak kabiliyet• 
4 - Artan istihsal 
5 Artan para feizi 
6 - Artan Eşya fiati 

Demek iktısadi itilada, sermaye, faiz, fiat gibi iktisadi kata
goriler artıyor. lktısadi itilada daha bir çok ~el!'ayyürler v_~r~ı~: 
Lakin biz burada belli başlı bu altı katagorının tegayyurunu 
tesbit ile iktifa edeceğiz. 

ilave edelim ki bu altı nevi artış birden olmaz. Onlardan biri 
veya birkaçı önce başlar. Sonra diğerleri iltihak eder. Öyle ki 
altı katagori kısmen yan yana ve kısmen arka a'l'kaya bir kafile 
halinde, itila devriyle beraber artarlar. Nihayet yavaş yavaş 
bütün iktısadi hayatı kavrarlar. Bu katagorilerin hepsi bir 
araya toplanarak iktısadi hayatı karakterize etmelerile itila 
devrini tesbit ederiz. 

Soldan sağa 
l - Sadık olmak (7) Remil (3) 
2 - Alametler (S) Sinirli (5) 
J - Nadi (6) Sonuna (e) ilave 

ederseniz geri vermiş olursunuz (3) 
4 - Beygir (2) Bir şehir (6) 
5 - Sıkıntı ıayhası (2) Hicap (2 

6- Son (6) 

7 - Adanada bir dağ (5) Fran-

sızca çıplak ( 2) 

8 - Faal (5) Gök yüzü (4) 

9 - Gevıeklik (7) 

10 - Su (2) Ucuz (7) 

11 - Uzvun cemi (J) Bir meze 

(6) 

Yukardan aşağı 
t - Sadık olmak (7) Kör (J) 
2 - Makina ( 4) Keçinin erkeği 

(J) Çok değil (2) 
3- Ağacın kolu (J) Babadan ka

lan (5) 
4 -- Familya (4) Mebzul (J) 

Aske·i tebligat 

Beşiktaş Askerlik Şul:>e 

sinden: 
931 senesi yoklaması içi 

şubede mukayyet bilümu 
ihtiyat zabitanının 1 Haziran 
dan 30 Haz rana kadar cu 
martesi, pazartesi, çarşamb 
günleri şubeye müracaatları ........................................ .-. 

5 - Başına (i) ilave ederse 
bitirmiş olursunuz (4) oü,man 

linde kalmak (6) 
6 - Nota (2) Sonuna (m) ili 

ederseniz söz olur (4) 
7 - Uzağa iıaret (2) Enneni 

berkesin bildiği bir tabir (2) Um 

miyet ifade eder. (J) 
8 - Yapmak (3) Yol üıtü d 

ğil ( 4) 

9 -istikraz vergisi (4)Uuku (5 
10 - Kalın çuha (J) Emirler (5 
11 - Fırk~ <ei•i (S) Beyıı:ir (2 Altı kol iskambil oynadınız

;a bilirsiniz .. Son elde iskam
>il birikir .. Ve son kozu kıran 
>U iskambilleri toplayıp parti-

! ri kazanmak ister .. 
1 Su günlerde İstanbul beledi

fe;ine de böyle bir koz kırmak 
stiyorlar .. 

Fakat tesadüf bu! Nihayet 
Ali Efe ile Şaban Efendi karşı
laştılar. Yanında on kadar sü
vari Jandarma, uzun bir ceve
li.ndan sonra yorgun argın kö
ye dönerlerken, jandarma Meh 
met Çavuş, birdenbire: 

- Ali Efe! diye bağırdı. 
Mehmet Çavuşun sayhası ü

zerine, jandarmalar durakladı
lar ve etrafa bakındılar. 

Şaban Efendi bir müddet 
hasmına baktı: 

- Ben mert adamım Ali E
fe! dedi. Sana ilişmeyeceğim. 
Senden de korkum yoktur. Git 
kolunu bağla. Fakat iki ay son 
ra tam bugün, bu yerde tek ba 
şıma seni bekliyorum. Sen de 
tek başına geleceksin. Bakalım 
ikimizden 'hangimiz daha mert 
imiş. O zaman anlarız. 

itilanın şiddet ve sür'ati bu altı katagorinin şiddet ve sür' ati
ne bağlıdır. Sermaye tesisatı şiddetlenir ve sür'atlenir. Bakılır 
ki fabrikalar biribiri arkasından açılıyor. istihsal sür'atle artar. 
Bakılır ki istihsal üç mislidir, beş mislidir. İstihsal artışının 
yüksek bir temposu tesbit olunur. Sonra para faizleri gittikçe 
yükselir. Bütün faizlere istikamet veren merkezi bankalar is
konto mikdarını sür'atle arttırırlar. Hem sür'at ve hem de geniş 
tefazulları arttırırlar. 

Hülasa altı katagori evvela hep bir arada, saniyen hepsi 
mütezayit olarak, salisen hepsi sür' at kesbederek iktısadi ha
yatı kavrarlar. O zaman itila devri kemal derecesine çıkar. 

ıazla yapılmakta devam olunur, fakat istihlakten _fazla kısm 
harice yok bahasına satılır ve dahilde y~sek fı~t tutulu 
(dumping) ve nihayet istihsal müesseselerı ıslah edılerek dah 
ucuz istihsal çarelerine bakılır. (Rationalisotion). 

Bu şerait altında itilanın devamından bahsetmek güçtür. Ek 
seriyetle iktısat hayatı aksi istikamet alır. lktısadi sukut hatlar: 

1 Bu ufak mukaddeme ile Si
l 1 >ahi Ocağının arkasına düşen 

. '{organcı bahçesinin sahiplerin 
1 1en bahsetmek istiyorum. ls

r 
1 

.anbul belediyesi şehre, şehrin 
~ ; · ~ençliğine bir stat yapmak is-
1 .iyor, ve bu yorgancı bahçesini 

nünasip buluyor .. İşi efendice 
fapmak istediği için sahipleri
ıi arıyor.. Buranın sahipleri 
'{ usuf İzzettin Ef. veresesidir. 

ı '. Oralardan aldıkları senelik 
car da 2000 lirayı geçmiyor ... 

t Z:aten 35000 liraya müşteri a
·ıyorlar .. Belediye talip olunca 
>Ütün burunlar havaya kalkı
for ve 100000 lira bedel istiyor 

. ar. Çünkü ellerinde artık bu 
1 ıon koz kaldı. 

Bununla ne koparabilirlerse 
<ar .. Esasen o yuleri hep alın
arının terlerile de kazanmış de 
gil midirler?. 

Gençlik ve sıhhat mevzuu 
ahsolan bu işte belediyenin a

;emice hareket ettiğini söyler
n•m kızmasınlar .. Ben bebdiye 

, reisi olsam hemen orayı mena
fıi amme müliihazasile istim

' lak eder ve stadyom yapmağa 

Şaban Efendi beş yüz metre 
ileride Ali Efe ile iki adamının 
bir taş üzerinde oturmakta ve 
beygirlerinin dizginlerini tut
makta olduklarını gördü ve ba 
ğırdı: 

başlarım .. 
İstanbulu bir müflis bezirgan 

salaşburu gibi aralarında cayır 
cayır taksim etmiş olanların, 

memleket menfaatini düşünme 
!erini beklemek doğru olamadı 
ğını biliriz .. Lakin belediyenin 
bu işte pazarlık yolunu tutma
sına da hayretten kendimizi a
lamayız! 

T'•k ··kı u ru . 

Kah hakarete, kah istikraha 
yarayan tükrüğün son bir hiz
metini gazetelerde okudum: İp 
!iği kaçmış kadın çoraplarının 
arasını tükrüklediniz mi derhal 
iplik duruyormuş .. Şunu ipinin 
ucunu kaçıranlara da tatbike 
imkan olsa tükrük abıhayat o
lur •. 

FELEK 

• • 

iki ay sonra tam o gün o sa
atte Şaban Efendi söz verilen 
yere gitti Ali Efe de, atının 

dizgini elinde tek başına orada 
bekliyordu. Kolu iyileşmişti. 

Şaban Efendi: 

' - Geldin mi? dedi, eğer gel 
meseydin, başka bir zaman se
ni yakalayınca köpek gibi öldü 
recektim. 

Ali Efe cevap verdi: 

- Öldürme, dedi, sen de 
mert adammışsın. Artık ben eş 
kiyalığı bıraktım. Sana karşı 
değil, seninle beraber çalışaca
ğım. İşte atım, işte sili.hım! 
Hepsini de al. 

Şaban Ef. atını da, silahı
nı da almadı. Yalnız ken
disini müfrezesine klavuz aldı. 
Bir ay sonra Gedizle Mendres ı 
arasında bir tek şaki kalmadı. 

"Milliyet,, in Edebi Romarı : 4 

!J}(it''ıı~~ 
' zım Rifat her sabah onu 

- Esselam ya Seydi! 

nurhan Cahıt 
sonra hareket etmesi kararlaş- , (Halep) in dar, bozuk kaldırım 
tırıldı. Kumandan tekrar gö- lı sokaklarına daldı. 
rüşmek üzere onlara müsaade Genç erkanı harp bu gece si 
verdi. nirlerinin taze bir mücadeleye 

Dışarıya çıktıkları vakit yüz hazırlanır gibi gerildiğini, ba
lerin~ çarpan taze ve serin ha- şmda sert bir harp rüzgarı es
va iki silii.!ı arkadaşını mem- diğini hissediyordu. 
n ın etti. 

- Ne güzel! dediler. Yıldız
lı bir gece idi. Sessiz, yavaş a
dı!".l!ar!a yüı-üdüler. Kayma-
1.am evliydi. Yüz başı Celal 
yi.:<iimek arzusu ile ona evine 
l·•d" refakat c ' ti. Kumandan 
ı;cnç arkadaşının 

kcn: 
elini sıkar· 

- Yarın buluşalım, istedi
ğin bölükleri teftiş edersin! de-

- Esselam ya seydi ! 
- Gün aydın mülazım efen-

di . 
Genç erkanı harbin en çok 

anlaştığı arkadaşı mülazım Ri
fat beraber oturdukları evde 
her sabah onu uyandırdığı za
man daima bu kelimelerle sö
ze başlardı . 

Diye uyandırarak kızdırırdı. 
Bu sabah genç mülazım ar-

kadaşını pek neş' eli bulmuştu, 
sordu: 

- Dün gece F onder Orha
nın iltifatı vardı yine, çok kal
dın mı sen! 

Yüzbaşı Celal gelirlerini ge
tiren emirbere kahve söyledi. 
Asker çıktıktan sonra arkadaşı 
na döndü ve kıt'a başında ku
mandayı andıran bir sesle: 

- Çantanı, bavulunu hazır
la bakalım, 'dedi. Yarın gidi
yoruz. İstikamet "Aynilkum,, 
marş, marş! 
Mülazım Rifat şaşırmıştı. 
- Hayrola, sahi mi? 
- Asker yalan söylemez ... 

Yarın sabah sekizde 'hareket 
edeceğiz. 

- Manevra mı? 
- Hayır gezinti .• 
- Anlat Allah aşkına, bizim 

lktısadi itilada izdivaçlar artar, çocuk doğumu çoğalır, ölüm
ler azalır, işçi adedi artar, ücretler yükselir, milletin istihsal 
kuvveti azamı derecede çalışır. Ve elbette senelik millet neması, 
yani milletin bir senelik kazancının yekunu kabarır. 

Yüz senedir yapılan tetkiklere göre itilalar bir kaç sene 
sürer. Bir sual: Kemal derecesine çıkan itilanın sonu ne olur? 

İtilanın sonu birdenbire gelen son değildir. Az çok inhirafla 
gelen bir sondur. Ne inhirafı? İtili.dan inhiraf. Sukuta doğru 
inhiraf. Başka tabirle itilanın sür'atini kaybetmesinden tevel
lüt eden inhiraf. 

Bu nasıl bir hadisedir? 
itilanın sür'ati, sermaye fıkdanından dolayı düşer. Çünkü 

itila öyle dev adımlarile ilerlemiştir ki, o kadar itilaya sermaye 
yetmez. Hızını almayan itila sarsılır. Vazih inikasini:ı istihsal 
ve istihlakin artmasında gördüğümüz itilnın sonunda ortada o 
kadar çok sanayi, ziraat ve nakliye tesisleri görülür ki bütün 
bu tesisleri işletecek (reelsermaye) yetmez. Yetmenin derecesi 
ndir Çok mu yetmez? Bu, hakiki ihtiyaçların çok fevkine çı
kan spekülasyonun derecesine bağlıdır. Tesisler normal olabi
lir. Normal spekülasyonla ileri götürülen tesisler normaldir. 
Kapitalizm rejimi zaten böyle teessüs ve inkişaf ediyor. Fakat 
bir de normal olmayan tesis hümması olabilir. Bu takdirde 
muharrik kuvvet sadece spekülasyon değil, belki spekülasyo
nun fevki, sürspeküli.syondur. 

Bu takdirde (fazla istihsal) den bahsolunur. İstihsal normal 
olmaktan çıkan bir spekülasyonla fazlalığa, ihtiyaçtan aşırı de
recelere sevkedilmiştir, denir. Mevcut sermayenin, istihsali ba
~aramadığı tesbit olunur. 

Ve çareler aranır. Çareler şunlar olabilir: Ya istihsal tevkif 
olunur, fabrikalar, işletmeler kapanır. Ya İstihsal tahdit olunur, 
fabrikalar, işletmeler tam değil kısmen işlerler. Ya istihsal fazla 

kalemenin bir kısmını arkada- İstersen mülazım Enver'in 
şına anlattıktan sonra ili.ve et- bölüğünü alalım .. Fırkanın en 
ti: pişkin askeri o bölüktedir. Son 

- Buraya ayrılacak piyade ra Enver seni çok sever. 
kuvvetlerini paşa benim İntiha - O halde marş! Ben yarım 
hıma bıraktı. Bugün kıt'aları saat sonra karargahtayım. 
teftiş edeceğim. Ben şimdiden Kuvvei seferiye on iki saat 
senin bölüğünü ayudım. Fakat içinde hazırlanmıştı. 
benimle gelmek istemezsen... O akşam müstakil fırka ku-
Mülazım Rifat hürmetle, tak mandanından son talimatı alan 

tirle sevdiği arkadaşının de- ' yüzbaşı Celal Şehba bahçelerin 
vam etmesine mani oldu. de bir gece evel buluşmak için 

- Beraberiz, dedi. Nereye söz verdiği genç arap dansözü-
gidersek beraber. ne iltihak ettiği zaman pür ne-

-O halde derhal alay ka- ıe idi. 
rargahına git. Ben gelip ku- M~lazım Rifat ondan e~~I 
mandanla görüşürüm. Yalnız gelmış, genç kıza yarından ıtı
bölükler tam mevcutlu olacak haren (Halep) ten ayrılacakla
sen de şimdiden öteki bölükle; rını söylemişti. 
den halis Türk oğlu Türk, efra Yüzbaşı Celi.le hususi bir 
dı seç. İki yüz elliyi tamamla. meyli olan genç kız bu haber
Teçhizat tekmil olsun kuzum. den çok müteessir göründü. 
Ağırlıkları da hazır ettir. Bir Sordu: 
de mülazım Kenan'ın bölüğü- - Nereye gidiyorsunuz, de-
nü alsam nasıl olur. Sen bun- di. Ben de gelmek isterim. 
ları daha iyi bilirsin. Mülazım Rifat ona saffet 

iKTiSADi SUKUT NEDlR? 

lktısadi sukutu çok kolay anlayabiliriz. Çünkü iktısadi itila 
nın tamamen aksidir. lktısadi sukutun miyarları gene yukarı 
altı miyardır. İktısadi aukuttaki içtimai tezahürler, itiladakile· 
rin tamamen aksidir. İktısadi sukutta ıu hareketler vardır: 

1 - Azalan sermaye karı 
2 - Azalan sermaye tesisatı 
3 - Azalan istihlak kabiliyeti 
4 - Azalan istihsal 
5 - Azalan para faizi 
6 - Azalan fiat 

Fakat bu azalışlar hep birden değildir. Bu tezahürler bire 
ikişer, yan yana veya arka arkaya zamanla ilerler. ~ma~la _sür 
at kesbederler. Bunların hepsi bir araya toplandıgı vakıt ıktı
sadi sukukt tekemmül ediyor demektir.Azalışların nisbetleri sür 
atleri artarak veya kısmen sabit kalarak devam ettikçe iktısadi 
sukut son noktalarına yaklaşıyor demektir. Azami şiddetini al
dığı zaman sukutun sonu geliyor demektir. Artık altı katagor" 
yavaş yavaş, birer ikişer azalmaktan kalırlar, azalma sür'atin
den kaybederler. Ve belki bir ikisi tevakkufa ve hatta tezayüt 
emareleri göstermeğe başlarlar. Artık itila başlangıcı gelmiştir. 

lktısadi sukutta refah azdır, izdivaçlar azdır, doğum azdı.-, 
ölüm çoktur, iktısadi tazyik şiddetle hissolunur. İçtimai bedbin
lik başlar. İntiharlar, ta.laklar itila devrine göre fazladır. İktısadi 
sukutun müddeti gene son yüz senedir yapılan sıkı tetkiklere 
göre, birkaç senedir. 

göründü. 
-Kumandan geldi, dedi mü 

lazım Rifat. Tafsilatı sana o 
versin. Bahçenin müzikaya bi
raz uzak olan köşesinde fiski
yeli havuzun yanında idiler. 
Genç erkanıharp gözlerinden 
ve dudaklarından eksik olmı
yan tebessümü ile onları selam 
ladı. 

Bahçeyi dolduran kadınlı, er 
kekli, kalabalık onun adımları
nı takip ede ede güzel Lubnan 
kızının bulunduğu masaya ka
dar geldi, durdu. (Halep) sosi 
yelelerinde zarafeti ile şöhr'!t 
bulan yüzbaşı Celalin bir za
mandanberi Lubnan güzeli ile 
aşıkane bir macerasından da 
bahsediliyordu. Fakat genç kı
zın belki de samimi görünen bu 
ali.kası karşısında yüzbaşım!\ 
duyduğu his tatlı bir arkadaş
lıktan ileri gitmiş değildi. 

Müderris Nizameddin ALI 

linin çok zengin tekliflere rağ 
men akıam saatlarini ona ayı 
ması sırf bu noktadandı. 

Takdir, gıpta ve biraz da kı 
kançlık dolu bakııların bu kö 
şeye biriktiği anda Lubnan kı 
zı ona sordu: 

- Sabi mi Celal, yarın gidi· 
yor musun.? 

- Muhakkak! 
- Nereye? 

Biraz evel mülazım Rifatı 
dudaklarından çıkmağa hazırb 
nan cevabı genç erkanı harp şu 
§ekilde verdi: 

- Yukarıya, dedi. Diyarıbe 
kire! 

Bu cevap genç kızı düşündür 
dü. Buraya gitmesine imk5n 
yoktu. Fakı.t bu düşünce çol( 
devam elmetli. iri :ıiyah !!Özle
ı·i parladı: 

di. Ayrıldılar. 

Yüz başı Celiil yahudi ma· 
hallesindeki evine gitmek ici,. 

Yüzbaşı Celal Frenklerin şö
ven dedikleri derecede müfrit 
milletçi idi. Arapça konuşuldu 
iiu zaman sinirlenirdi ve müli-

F onder Orhan da her ziyafet 
gecesi bir şey icat eder. 

- Mülazım Kenan'ın bölü- ve samimiyetle vaziyeti anlat
ğü daha talim devresin"e. veni mağa hazırlanıyordu ki, genç 
efrat değiştirdi. erkanıharp zarif üıtiformasile 

Kadına hüı·meti ve hizmeti 
çok iyi bilen genç erkanı hu
bin hayatı tatmış ve zevki incel 
miş bir kıza hoş görünmemesi
ne imkan yoktu .• Lfıb:ıan ·· 

- Beni d~ götür Celil, d~
di. Her mahrumiyete katb,,ı
rım. Sana bir hi:!metçi kadın 
gibi çalışırım. 

Genç erkinıh:ırp '.!üldü: 

Erkanı harp dün e:eceki mü-
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üyük adamlar: Leonard de Vinci 
Bir toför aıı!'.\ttı: 

- Nöbet yerinde duruyordum. 
Elleri valizli iki ecnebi geldi. Ya in 
giliz, ya Alman. Dillerinden bilmem 
ki söyleyeyim. Gitmek istedikleri 
yeri tarif ediyorlardı. Biri, lokomo-

Bu maruf ltalyan ressamı 1452 
'enesinde Toskanada Vici kasaba
•1nda doğmuştur. Gençliğinde son 
'İerece kuvvetliydi. Bir at nalını par 
lllaklarının arasına alınca kırardL 

"•k küçük yaşta iken ilme, musiki
re ve gramere ve bilhassa resme 
lcarşı büyük bir istidat göstenniıti. 

Floranstaki ressam. V errochio 
~•nd" · · · · d' ısını yetııbr ı. Bu ressam tale-
lıeıine ikmal etmek üzere bir tablo 
hptrrdı ve bu tablo hocasının bile 
>apamayacağı kadar güzel oldu. Ho 
ca,, bu muvaffakiyet karşısında bo .. 
)on eğdi. 
. Çok geçmeden Leonard de Vinci 

~ın şöhreti Toskana hudutlannı 
teçti. Prens Ludovic ismindeki Mi-
lan . b "'h .. d o prensı onun u şo retinı uy-
ttıuftu. Kendiııini tanımak istedi ve 

gemini 1 

(Bu sütunlarn111:ı oku
!lcın küçük bir kariimiz

ıfcn şu yazıyı aldık. Mem· 
it .niyetle dercedigoruz) 

Amerikanın bütün kanunlall Yemin üzerine kurulmuştur. 
il sebepb, her şeyden evvel 

~ektep çocuklarına (yemin) 
'n kıymeti öğretilmektedir. 
l Yaşı ne kadar küçük olursa 

~ sun, Amerikan mekteplisi ilk 
~eminin basit maddelerini ta
llıarnen anlamış bulunur. 

1 
Birçok Am~rikan mektep· 

e . tınde talebeye yaptırılan ilk 
~tmin şudur: 

Yemin ederim: 
" Ağaçları ve r.içekleri tahrip 

~t . 
memeye; 
» Küçük kızları himaye et

llıeye· • ~ » Bana ait şeylere başkaları-
d ttı dokunmaması için benim 
e başkalarına ait şeylere do
lınınayacağıma ; 
» Daima nazikane söz söyle

lteye· 
' 

~ • Ne tramvaylara ne sınıfa 
• s_okaklara tükürl!l"mcğe; 
~· Oteye beriye ve umumi 
lıçelere kağıt atmamağa. 

Ilı B'.~ ço.cuğu.n ağzından na
~· lı' uzerıne söz almak onun 
itle· .. k. f .. ' rını ın ışa ettırır. 

~·Çocuk, sözlerine itimat edil
~ğini gördükçe, sözünde dur-
lğa çalışacaktır. 

d Amerika daha ilk zamanlar 
ıİ Çocuklarından taahhüt sözü 
İl'ltıııkJa bizzat kendilerine de 

1llıat telkin etmiş oluyor. 
) Çocukları iyi adam etmenin 
ehne çaresi budur. 

Sen Mişcl Mektebinden 

Necat Aziz 

liuy ve Kalem 
l ~ llıanların huylarını anlamak için 

'°İ tı türlü u-:ı.uller vardır. Bu usulle-

~ "• k b" . ~ı ço trP.r nısbet dahilinde 
~~hıı•tlilerine tesadüf edilir. Fakat 

•tun k ı · ı · q.._4a. . a em, ınsan arın mıı.acıru 

1 

~ ıyi gösteren bir vasıta olarak 
~ ...... ) •ıtır. Onun çin kurıun kalem 
·~ı- . l ~lik·· it bı_r _a~aına dikkat ediniz ve 

l'it\· Utrılerınızı ıu satırlara göre ve-

'•· 
~-

~- !!'er ku;tun kalemi dal keser gi
ı ~ 

~i~· Ontuyorsa, bu adam azim sahi-

~~ \'e cömerttir. 

ter •öyle böyle yontarken ka-

Milinoya çağırdı. Vinci bizzat imal 
ettiği güınüşten bir filavutayı pren

se hediye etti. 
Prens k~ndiıinc bir saray yaphr

dı. Vinci ı·essam olduğu kadar da 
mühendis ve mimardı. Milinodaki 
büyük kiliseyi o ikmlll etti. Bir çok 
su kanalları açtı. 

Az sonra Vincinin h3.miai olan 
prens Fransa kralı on birinci Luiı 
tarafından bir muharebede mağlup 
edildi. Fransa kralı büyük merasim 
le Milanoya girdi Vinci kralın na· 
zan dikkatini celbetmek için, ken
disine canlı gibi bizatihi müteharrik 
bir aslan hediye etti. 

Leonardde Vinci "Jokont,, İsmi 
Leonard da Vinci "Jokont,, ismi

le maruf olan meşhur tablosunu -
ki bu tablo sevgilisi Mona Lisa'nın 

tasviridir ve şimdi Pariıte Luvr miı 
zesindedir- yapmağa başladı. Söy 
lendiğine göre, bu tablo için dört 
sene çalıştı ve sevl'ilisinin dudakla
rındaki euarlı tebessümü aynen tab 
!osunda canlandrrdı. Uzun pozlarda 
sevgilisinin canı sıkılmasın deye, 
Vinci atelyeaine hokkabaz ve muzi
kacılar getirmişti . Jokond'un taıvİ· 

,ri 1500 senesinde ikmal edildi ve 
birinci F rancois bu tabloyu o zama
nm parası ile on iki bin liraya sa
tın aldı. 

Francoiı kendisini Franıaya ça
ğırdı. Bir kaç sene otorduğu Roma 
da, ümit ettiği hüsnü kabulü görme 
yen Vinci bu daveti kabul etti. Ve 
F ransaya bir çok eıerler bırakarak 
1519 senesinde Coun ıatosunda öl
dü. 

1 t'.fi taklit eder gibi, !<olunu ileri ge
rı oynattı ve ağzile de Fış,Fuş,Fuş, 

fuf ... diye tA.klidini tamamladı. Ö

teki Duuuut diye bir ıslık çaldı. Bi- · 
lir misin, ne yaptım? ikisini de is

tasyona götüreceğime, Baktrköyü

ne götürdüm. tımarhanenin kapı

sında bıraktım. Birdahasında ya ter 
cüman kullanırlar, ya Türkçe öğre
nirler 

Jack~~. ~oogan artık büyüdü. Tahsili dolayısile bir müddet 
terkett.ıgı sınemaya tekrar başladı. Fakat şimdi onun yerine 
kardeşı Robert Coogan çocuk rolleri oynuyor. Yukanki resim· 
lerd.en .n>lda~i~ackie'~in küçük kardeşi ile alınmış resmidir. Sağ 
da~ ka~deşıdır. Aynı yaşta birbirlerine ne kadar benziyoriar 
degıl mı? 1 

Milyoner olsaydım... 1 Yeni f;ir sinema ahizesi 
Fransız sinema artistlerin- PARlS, 2 - M. Darsonval 

den Rene Lefebevre hayatını fen akademisine M. Hugue-
anlatırken diyor ki: nard ve M. Magnasa'nın fev- ı1 

- Ben evvela tiyatrodan ite kalade süratli bir sinema ahize 
1 

başladım. Bu başlangıç bir şey si hakkındaki tetkikini tevdi 
ifade etmeyordu. 1922 de ko- etmiştir. Mumaileyhim böcek
medi deşanzelize tiyatrosuna lerin kanat hareketleri gibi fev 

- Sonra doktor bey bazı zaman girdim. Burada da ehemmiyet- kalade süratli hareketleri tet
lar oluyor, kendimden ~orkuyorum. siz küçük roller oynuyordum. kik için bir makine icadını dü

- Öyleyse aynaya hiç bakmayın Hayat müşkildi, şöhrete iriş- şünmüşler ve saniyede 10,000 
hanımefendi. mek güçtü. Maamafih şikayet I resim almağa muvaffak olmuş 

M hk etmiyordum. Bir gün Marsel !ardır. İlk tecrübeler büyük bir 
R . a emede Vandal Şanjelizede oynadığım sinek üzerinde yapılmış ve ka-

eıs. maznuna soruyor: Knock piyesini sinemada tem- nat hareketle;·i- ·" saniyede 90 
.. -.-. s_~z bu adamı çalmak için sil için bana bir teklifte bulun- olduğu 
oldurdunüz. Öyle mi? du. Sinemaya bu suretle inti-

- Evet reis bey. sap ettim. Bu filmden sonra ti-
- Peki, çalsaydınız da öl- yatro_yu tamamen bırakmamış· 

dürmeseydiniz olmaz mıydı? lım. llk filmden sonı·a bana bü 
- Efendim, çok bağırıyor- yük rnller verdiler. 

du. Bağırmasaydı ben de sizin Şimdi "Yalnız,, ismindeki 

Dün yanın en küçük treni Orada "Beş meş'um centil
fikrinizdeydim. ' l filmi bitirdim. Fasa gidiyorum. 

~ men,, filmini çevireceğiz bir ay 

tren yolcularını deniz sahilin
de, plajlara götürdüğü ıçın 

mütteriai çoktur. Yolcular ya
zın üstü açık vagonlarda seya
hat ederler. 

D~yanın en küçük şimendi
feri nehededir bilir misiniz? İn 
gilterede.. Daha istasyondan 
girdiğiniz zaman kendinizi CÜ· 

celer memleketinde zannedersi 
niz. Rayların arası, bildiğiniz 
şimendifer raylarının üçte biri 
kadar dardır. Lokomotifleri 
gene bildiğiniz lokomotifler gi
bidir. Fakat boyu bir adamın 
göğsünü geçmez. Öyle olmak
la beraber arkasına on bir adet 
vagon taktımı alır götürür. Fa 
kat bu vagonlar da, kendine gö 
re, minimini vagonlardır. Ta
vanları iki metreyi geçmez. O
nun için vagonlara girenler, ka 
pıdan boyunlarını eğerek girer 
ler. Her vagonda dörder kişi
lik iki kompartıman vardır. Bu 

=================~====! 

İngilizler neden böyle küçük 
şimendiferler yapmışlar diye
ceksiniz? Sebebi var. Çünkü 
trenin geçtiği arazi bataklık

tır. Buradan büyük ve ağır bir 
tren geçmez de ondan. Fakat 
bu sür'at asrında muhakkak se 
ri bir vasıtai nakliye de lazım
olduğuna göre, İngilizler böy
le mini mini bir tren yapmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Kedi hoca ders okutuyor 

~ 
kadar kalacağız. 

l I Artık tiyatroya hiç gitmiyo
rum. Büyük filmler olmazsa 
sinemaya da gitmiyorum. Ha
yatım stodyoda veya kitapla-

- Bir hesap için kocanızı gö 
recektim. 

- lzmire gitti efendim .. 
- Borcum vardı, verecektim 

de .. 
- Bu sabah İzmirden geldi 

efendim. 

Benzeyiş 
- Ne zaman seni görsem, 

Ali aklıma geliyor. 
- Benim Aliye benzer ta

rafım yok ki .. 
- Var .. İkiniz de bana on 

lira borçlusunuz. 

Konferansta 
Sezai Bey bir konferansta 

uyuyordu. Y anın~aki arkadaşı 
dürttü ve kulağına fısıldadı: 

- Yahu, Hikmet Beye bak 
uyuklayor. 

Sezai Bey cevap verdi: 
- Be birader, bunu söyle

mek için mi beni uyandırdın? 

rın arasında ge-çiyor. 1 
Ata binmesini severim. Ge- / 

çcnlerde Saint Clond'da koşu- i 

lara bile iştirak ettim. Ah, mil ) 
yoner olsaydım . 

- Ne yrcpardınız?. 
- Sinemayı bu-akırdım. 

Tercüme 
Bir sinema şirketinin meclisi 

idaresinde reis (İngiliz), içti
ma başlarken dem ittir ki: 

- Arkadaşlar, zevcemi kar
şılamak için istasyona gitmek 
mecburiyetindeyim. Binaena
leyh riyaseti re;s vekiline tevdi 
ediyorum. 

Tercüman da bu cümleyi şöy 
le tercüme etmiş: 

- Reis efendi, vazifei zevci
yesini ifa için içtimada buluııa
mayacağınd•.n dolayı üzür di
leyor. 

Avrupaya geliyorlar 

1 

Norrn:t Shearer ve Joan Crav . 
ford dan sonra diğer bir çok 
yıldızlar da yaz tatillerini Av-
rupada geçirmeğe karar ver
mişlerdir. 
Yakında Bebe Daniels, Ma

rion Davies, Ben Lyon, Ramon 
Novarro ve John Gilbert Avru
paya geleceklerd'r. 

.:u Pardruunt un revulq.fo 
heni:z "smi bile ma!üm olmı
yan figürantlarından biridir. 
Fakat yarın mehkur bir yıl· 

dız olmıyac1ğı ne malfı,..? 

fren Oelrog 

Mary Pickford'un 
tasavvuru 

bir 

Duğlas F airbanks ile zevcesi 
Mari Pickford'un son Avrupa 
seyyahati Amerikadaki müte
cessisleri hayli meraka düşür
mü§tür. Mary Nevyorktan ge
çerken kendisine sorulan bir 
çok suallere cevaben evvela 
Duğlas ile boşanacağı şayiala
rını tekzip etmiş , sonra yakın 
bir atid;: sinemadan kat'i suret 
te çekileceğini söylemiştir. Di
yor ki: 

- Şöhret kazanan bir artist 
halk kendisini artık terketme'. 
den sahcneden çekilmesini bil
melidir. 

Mary iş kadını olduğu için si 
nemadan çekildikten sonra bü • 
yük bir hüsün müessesesini it· 
letmek tasavvurundadır. Yal
nız sinemayı bıraktıktan sonra, 
şimdiye kadar çevirdiği bütün 
filmlerin piyasadan kaldırda
rak imha edilmesini arzu et
mektedir. Hatta evelce oynadı 
ğı filmlerden bir çoğunu şim
diden satın almıştır • 

Lili damita 
Fransız yddızlarından Lili Dami

tanın sabık ispanya kralı Alfaunce 
tarafından Bordo'da nazarı dikka· 

·tini celbederek, o sayede yükseldi
ğini bir Fransız gazcteıinde oku .. 

duk. Bordorlolar Lili Damita ile kra 

lın o zamanki otomobil gez.İntileri

ni hila unutmamışlar .. 
Lili Damita Jimdi bir sine.,.. ı.,. •• 

liçesidir, ya Alfonı? 

\ 

lemin ucunu kırıyorsa intizamsız bir 
adamdır ve ba!kalarının malına kıy-
met vermez. 
Eğer muntazam ve düzgün keıİ· 

yor, ucunu mükemmel sivriltiyorsa, 

bu adamda artist mizacı vardır ve 

itlerini düıünmeden yapmaz. 
Eğer kalemi gayet kısa yontuyor 

ve kısa bir U!; bırakıvorıa.. bu adam 

basiıtir. 

E ·ah~C~ 1 - yv , eı ... ın vazosu gıtti. 

1 - Eski mi? Ben de yeni zannet-
tim de ödüm kopmuıtu. Flelen jv.'111son 

Klara Bov atı; tıuJtafldı. Hatta çevirdiği filmi yarıda 
bırakmamak ıçın gerıne bir başkası alınmıştı. Simdı" 
iyileşti. 

1 

lı 

• 
J 

1 
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ı Muhabir mektupla~•·· ] jBlrincl sahifeden geçen yazılar Tıp talebe yurdun

daki hadise . . Mersinde de Türkçe 
bilmeyenler var ! 
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Mersinde Bereket fabrikası, müstahdemini 
Fazıl Beg 

11e sahilli 

-

. • 

r 
1 

r 

1 

! 

MERSiN : - M er s i n de 
1 1 
, hjr çok mühim fabrikalar 
• 

1 mevcutur. Bunlardan Fazlı Be-

1 ı 
1 

1 
1 l 

1 1 
1 

' 1 
ı, 

yin Bereket fabrikasını ziyaret ey
ledim. Bu fabrika tehrin 'l'aaatında 

ınüştemil3.tile beraber cesim bir mü

essesedir. Burası çırçır, çeltik. buz, 
un ve çam kabuğu fabrikasıdır. Faz
lı Bey Girit mübadillerinden olup 
bu fabrikayı harap bir halde vermiı 
)«-rse de bir çok masraflar ihtiyarile 

mükemmel bir hale getinnit ve mem 
lekctin iktnıat cephesinde müeısir 

bir imal olmu,tur. Makineler yeni 

ve M>n sistemdir. Burada kırk metro 
derinlikten artezyenle tath bir su 

çıkanlmakta olduğundan bu fabrika 
nrn buzları diğerlerine tercih olun-
maktadır. 

Çeltik fabrikası 
Menin ile Mara~ araaındaki saha 

da çıkan pirinçlerin ekserisinin Ma
ra~ götürülüp çektirilmesi yüzün
den pek pahalıya mal oluyordu. 

ı ı Simdi Fazlı Beyin fabrikasına ilave
ten teıis olunan son sistem iki çel

tikmak.inesi .. atte 2?00 kilo pirinç 
yaptığından ucuz bir fiatle lstanbul 
''e cıvar viliyetlere sevkolurunakta
dır. 

Hapishane 
Buradaki hapisaneye Allah kim-

• 1 ı 

t•.·yi düıürmeıin! Tahtaları sökül
mÜJ bir koridor. daracık ve tahtaku 

rulu odalarda Üst Üste insanlar! 128 
mahküm, 57 mevkuf! Kadınlar ta
rafında da 6 mahkum var! Hepsi de 
gtnç v'? zinde kimseler! Ben içeri gi 

rlnce hepsi bat011a biriktiler ve ıon f 
ra koğuşlarına girerek vüruduma in 

tızar eylediler. Hepsinin birer der

di Ynr! Uçan kutlan derman arayor 
lar. Bu bedbahtlara sordum. Hepsi 
de katil, hınız ve fili ~eniden rnah
ı.:·m l Kimi•i sarhoşluk saikasile ki
mi de c.eh~let hır1'ile arkadaşınıt kom 
ıusunu. ve karısını Oldürmüş! Kimi
ıi de tarho~luk ypmış! Bir kısmı da 
fili !eniden mahkiım edilmiştir. He

te ızbandut l!İbi bir herif dokuz ya
'ır.dalt;i bir kızın bikrini izale cyle-

diğinden dokuz seneye mah-

kUm edilmi!tir. Bunların kıs-

mı izamı 15 seneye mah-

küm olup nısfını ikmal eylediklerin 

Haremagası dehlizin kapısı
nı kapamıştı. Arap heyecan
dan tirtir titriyordu. 

- İşittin mi, Bey? 
Diye fısıldadı. İbrahim Bey 

Arabı teskin etti: 
- işittim. Bundan sonra 

ben yapacağımı bairim ~ 

Fasl 12 
MUHARREM 

"Kızıl Sultan,, diye anılan 
Abdülhamıt sarayında akurane 
bir hiddet içinde bir aşağı bir 
yukarı dolaşıyordu. Davut Pa
şa Hünkarın karşısında elpen
çe divan duruyordu. 

Hükiimdar nihayet dedi ki: 
- Ordunun masarifi son za-

den dolayı 11lahı nefsettiklerioden 
bahisle aflanru temenni eylemekte
dirler. Bir kısmı da havanın srcaklr 
ğından naıi pencere kapaklarının a

çık tutulmasını ve bir kısmı da ak

fam olmadan koğuş kaptlarmın ka
patılmamasını rica ediyorlar. Bir 
kısmı da bir odaya istiabından faz

la mahküm konulduğunu ve içlerin
de hasta bulunanlarrn tefrik edilip 
hastaneye sevkolunmadıklarını ve 

koğuşların bitli ve tahtakunılu ol
duğunu ve bir taraftan •aha alama 
dıklannı, kundura imalathanesinde 
çalıtanlar da müıterilerin ölçülerini 
almak için gardiyanlar odasına ka
dar müsaade edilmediğini tikayet ey 
lemekte idiler. 

Vak'alar 
iki ıene evvel Dinikir köyü civa

rında hırsızlık eden bir adam hane 

sahibinin çobam tarafından vurul
muştur! Mecruhu teşvik eden arka
da,ları onu tedaviden aciz oldukla
rını ve bir haıtaneye müracaat ede
cek olurlarsa cünnün meydana çıka .. 

caiını anlad!klarından zavallıyı di

ri diri kafasını keıip kayaların ara
sına atıvennişler ! Ceset bulunmuı 

ve 3 kiti tevkif olı.uımuştur. 
Odaların biris.inde Silfike tapu 

müdürü Mahir Bey vazilei memuri

yetini suüstimaiden 14 seneye rnah
küm olmut yat.yor! Halkın işlerini 
çar§afasaran tapu memurlarının e

linden herkesin mÜJteki olduğu ma
liimdur. Tapu ve nüfuı memurluk

ları birer ocak halini almıttır. içle
rinde kendi"ini bozmayıp ta namusi
le çıkanlara aşkolsun ! 

Mersin muhasebei huıuıiye mc· 

muru Fehmi Efendi ile refiki Sü· 
leyman Efendi ihtila•tan dolayı beş 
sene on aya mahkum olmuılar ! 
Milletin dişinden tırnağından art

tırdığı ve tahsili için tası tarağı satıl 
dığı paraları çalanlara bilmem ki ne 

demeli?! 
13 yatındaki Mer>İnli bir genç 6 

yaşındaki bir sabi çocuğa livata yap
tığından dolayı bir seneye mahküm 

etmişler! Bu ne ahliık?:zlık yarabbi! 
Tarsuslu fedayi Mustafa namında 

birisi Hamparsun namında bir er

meni komite reisini öldürdüğünden 
dolayı 15 seneye mahkum olmuş! 

manlarda çok arttı .. Degil mi? 
Davut Paşa korka korka ce

vap verdi: 
- Bir çok alayların teçhiza 

tını asri bir tekle sokmak la
zım Efendimiz . 

Abdülhamit sanki şahsi bir 
hakarete ugramış gibi hiddet
lendi. 

- Asri mi?! .. Memaliki ec
nebiyeye giden genç zabitleri
miz memleket" döndükleri za· 
man hatıra gelmedik yeni mas 
raf kapıları açıyorlar. Bu sivri 
akıllılardan biri de ııimdi Sad
razamımızın kızını alıyor. 

Bunun üzerine Davut Paşa 
ezberlediği bir dersi tekrar e
den bir talebe gibi: 

Evkaf bütçesi dün müzakere edildi 1 Roma 
(Başı 1 inci sahifede) ı ediyorum. Bu binanın iyi bir 1 T• 

ha ınıif bir surette münakaıa edile plin dahilinde tamiri imkinı ıran 
bileceğini söylemlıtir. yok mudur?. Eğer yoksa bina- A • 

Evkaf ıekilleri nın .~abv.?lm~ktan kurtarılma- tina 
J met Be (Ço ) E •--f sı ıçın uzenne sakaf yapıl- (Bacı 1 inci sahifede) 
s y rum ' v .... ın .. kü' d • 'l "d" 7 "' 

b - if bnelrt Jd • hi ti ması mum n egı mı ır. •• . t, L__ bü·yu··k ıw ...... etidir ucun a e e o ugu zme e- nya .., asnn .. 
rin §eldine göre bir muaveneti içti· Tophanedeki çeşme lstmnbuJ, bu b...vete hükmebnekte-

. ·· • 1 d • ·· ) N · Al. B (E ) dir Çünkü nqriyatı ödeyen odur. 
maıye muessesesı o ma ıgını soy e- ecıp ı ey rzurum 1· b 1 -'-tıd · A k -da . . , I b . stan u s....... a rse, n a •• 
~ıt ve ~akıf ıdölle~ı ve bunların ma • .- stan ul.da T opbane camı iyi geçinen, fakat lstanbul gazetesi 
hıyetlen haklımda ızahat vererek ının başındakı çeşme harap olu okuyan adam, kendini sıkıntıda bis
Evkafa kanunu medeni ile kabul e- yor, gayet güzel bir eserdir. aeder. Her tarafta temas ettiğimiz 
dilen esaslar dairesinde tasfiye edi- Mubafazasma himmet buyurul hava Türkiye havası değil, lstanbul 
lerek yeni bir tekil verilmesini ist~ 
miıtir. 

Sırrı Beg ısrar ediyor 
Sırrı Bey (Kocaeli), Evkafın ka

nunun medeni esasları dahilinde bir 
ıelde bağlanması hususunda diğer 

hatiplerle hem fikir bulunduğunu 
söylemi,, Evkaf bütçesinin Meclis
te müzakeresine itirazda ıırar etmit 
tir. 

Evkaf Umum Müdürü Hatipler 
tarahn~an ileri sürülen mütalealara 

cevaben Evkaf idaresine verilecek • 

yeni tekil ve istikamet hakkında tet 
kikatta bulunulduğunu ve bu husus 
ta bir mutahasııs getirtilerek bir 
proje hazırlandığını ve buna istina

den yaptlan 'teıkilit kanun layiha
sınm tetkikatı ikmal edildiğini ve ya 
kında Meclise takdim edileceğini 
söylemi, tir. 

Müteakıben fasılların müzakeresi 

ne &'CÇilerek Evkaf umum müdürlü· 
ğü 1931 masraf bütçesi 3,122,041 li
ra kabul edilıniıtir. Mezkur idarenin 
bu seneye ait varidat. 3,212,500 lira 
tahmin olunmu,tur. 

Talebe yurdu 

Evkaf bütçesi layihası beye 
ti umumiyesi reye konmadan 
evvel Manisa meb'usu Hamdi 
Bey söz alarak dedi ki: 

- Biı· temennide bulunaca
cağım. Hayri Efendi zamanın
da lstanbulda Talebe yurdu 
namile bir bina tesis edilmit
tir. Ve mesmuatıma nazaran 
300 bin lira kadar bir para sar 
fedilmişti. Her nedense bu bi
na alahalihi terkedilmiş, bugün 
yağmurlardan yıkılmak üzere
dir. İnsan binayı gördüğü za
man müteessir olmamak, onun 
bu vaziyetine acımamak kabil 
değildir. 

Müdiri umumi Beyden rica 

Bu Mustafa memlekete hizmet eyle 
diği kanaatinde olarak affını iıteyor. 
Tarıuslulara ıordum. Kendisine iyi 
bir numara vermediler 1 

Mütalaa 

sun. 

Müdiri umuminin izahatı 
Müteakıben, Evkaf müdiri 

umumisi Niyazi Bey kürsüye 
gelerek hatiplerin sözlerine ce
vap verdi. Talebe yurdu binası 
nın muhafazası için üzerine sa
kaf yapılacağını vadetti. Çet
meye gelince onun evkafa ait 
olmadığını söyledi. 

Necip Ali Bey: 
- Fakat çeşme camie mer

buttur. 
Niyazi Bey devamla: 
- Eğer camie merbut ıse, 

şadırvan ise onu da yaptıra
lım .. 

Hastahane meselesi 
Bundan sonra Çorum meb1u 

su İsmail Kemal Bey hastaha
ne meselesine temas etti ve mü 
diri umumiden izahat istedi. 

Niyazi Bey cevaben: 
- Hastahaneye 328 senesin 

de başlanmış 5 - 6 bin lira sar
fedilmiş, bina bir arşın kadar 
temelden yükselmiştir. Harbi u 
mumide inşaat terkedilmiştir. 
Sonra inşa edilen kısım beledi
yece sökülmüş, kaldırıma kal
bedilmiştir, dedi. 

İsmail Kemal Bey tekrar sor 
du: 

- Toplanan diğer paralar 
ne oldu? .. 

Niyazi Bey: 
- Toplanan fazla paralar 

duruyor. Cevabını verdi. 
Bundan sonra Gaziantep ve 

Maraşta yetişenH.asankeyf tü
tünlerinden azam~ yüzde 40 
kök firesi indirilmesi hakkında 
tütün inhisarr kanun liyihası
na müzeyyel konun kabul edil-
miştir. • 

Meclis perşembe günü topla 
nacaktır. 

1ahı nefsi ve bir daha cürüm irtikap 

etmeyecek bir vaziyete getirilmesi

dir. Ordu ve Giresun hapiıaneleri de 

ayni vaziyettedirler. Hapisaneler 

müdiriyeti umumiyesi bunlar için 

her halde bir tedbir düşünmüı olsa 

gerektir. 

Manzara 

havasıdır. 
• • * 

Biz, itayla ı..dar ilerledikten son
ra, - çünkü ltalya en ileri Avrupa 
meınlelı:etlerinden biridir, - bugün
kü ltalya'mn boğucu kavgalarına 

baflamak için ııarplılaııyoruz. 
Garpta ömrü bitmiş kaideler var

dır. Biz a:arbin aranııına, §İmdiden 
ittirak edeceğiz. 

* • * 
Bize gelinceye kadar Türk teced

düt hareketinin kusuru ne idi? Biz
de arızi büyük adamlaı· yetiımiş, a
rızi büyük itler olmu~tur. Bu itleri 
anlayan ve sistemleştirmek isteyen 
olmamı,tır. 

Çünkü iktidar hareket adamında 

kalmı§, fikir adamı kadroya girmit
tir. 

• * * 
Zarar halktan değil, yarım mü

nevvrden, mürteciden, ~ahıi hırslan 
için ilmi bile, karekterleri aibi, sene
de yüz ıekle sokan tam münevver
den ıeliyor. Eğer iyi kadrolu bir 
fırka, disiplin ve kontrol olmazsa, 
cehil kadar ilim de zarar verir. 

Yeni inkılaplar, iyi ikbsat bilme· 
lidirler: Yeni inkılapların düşmanla
rı ikbıat silahından istifade etmek· 
tedirler. Bunu bilmeyen inkılap, ken 
dine inanmak hassasını kaybeder. 
Ve, o meı'ulmüt, gibi söylenen söz
lere kendi de inanır: Düfmanından 
yardım aramağa koyulur. 

* * * 
Biz ne komünistiz; ne fa§İıtiz: 

Kemalistiz. Bizim Rusya' da ve 1 tal
ya' da sevdiğimiz şey, bizim itim.ize 
yarayacak ihtiıaJci terbiye ve inki
ıaf metotlarıdır. .. :): 

Bir demaıı:og, milletten bahsetti
ği zaman küçük bir ekalliyete hitap 
ettiğini bilir. 

* * * 
lıtanbul hoşnutsuzluğu nereden 

geliyor? Tjcaret ve sanayiin eski 
sahipleri Türkler değil idi. Şimdi on 
lar, bizzat, iktidara ittirak ederek 
istedikleri kanunları yapamadıklan 
ve kararları alarnadıklan için, Türk 
avukat arıyorlar; rejimit ticaretin, 
sanayiin ve paranın düımanı gibi 
gösteriyorlar. Tüccar, sanayi ve 
banka adamı olmayanlar buna inan
maktadırlar ve her hanai bir deği
şiklikte her şeyin kendilerinin ola
cağı hayaline düımekted.irler. 

Efkarı umumiye Beyoğlu tarafın
dan istihdam olunmaktadır. 

* • • 
Demokrasi krizi nereden seliyor? 

Fonım'da halk ile görütülebilecelı: 
§eyler azalmıtbr. Hayat, eski de
mokrasinin doğduğu zamandan, 
çok haJka çok karıtıktır. 

Politikacı ilim ve teknik bilmi
yor; laf biliyor. Her mesele ilim tek 
nik işi olmuştur. 

iktidar için ihtisas lazımdır. Po
litikacı bir mutahassıs değil, bir 

1 Mektep disiplinini ihlal ettikle-

16 kişi 
rinden dolayı 

muvakkaten tardedildi 
Gedikpaşadaki leyli tıp tal~ 1 meclisi inzıbatına aksetmittir. 

be yurdunda bazı talebe yemek Toplanan meclisi İnzıbat bu 
!erden tikiyet ettikleri ıçın talebeye 15 gün muvakkat tart 
meclisi inzıbat tarafından 15 cezası vermiıtir. Karar da Sıb
gün müddetle tartlarma karar hiye vekaletine bildirilmittir. 
verilmiştir. Bu cezanın verildiğini duyan 

Yaptığımız tahkikata naza· Yurdun 280 talebesinden an• 
ran meselenin şekli şudur: cak 15 kişi daha itiraz ederek 

Bundan on be§ gün evvel ta· o arkadatları kovulacaksa ken· 
!ebeden Fuat Ef. akşam yeme- dilerinin de kovulmağa rıza. 
ğinde eline bir porsiyon yemek gösterdiklerini söylemi,leı·dir. 
alarak pijama ve ayaklannda Yurt idaresi bunu da mektep 
terlik olduğu halde Yurt müdü disiplinine ademi riayet telakki 
r~.nün o~asına •. girı:;!t v_e her ederek ayni cezayi onlar hak· 
gun aynı yemegı ye ıklermden kında da tatbik etmiştir Bu va 
şikayet etmiştir. · b ·· k'I • b'ld' 

M ··d·· Tevf'k B b kil zıyet te u gun ve a ete ı ı-u ur ı ey u şe - . . . 
de odaya gidlemeyeceğini ta· nlecektır. T ardedılen talebele· 
lebeye ihtar etmiştir. Talebe rın ekserisi Anadolulu olur 
Müdür Beyin sözlerine muka- burada yatacak, kalacak yerle· 
bele edince iş büyümüş ve Yurt ri yoktur. 

spekülatördür. 
iş görmetini fikir ve teknik ada

mı, halkı aldatmasını ise politikacı 
biliyor. Okuma yazma bilmeyen al
danmasını bilir, fakat siyaset ve ik
tısat bilir mi? 
Eğer Türk milleti Mustafa Kema

le inanmamış olsaydı, aerbes fırka 
günlerinde, bir bükUroetin vargisiz 
idare edileceğine inanacaktı. 

* * • 
Halkçı olduğumuzu söylemek, 

halkın bütün idare kabiliyetlerini 
kazanmıı olduğunu söylemek de
mek değildir; eski rejimlerin halka 
bu kabiliyetleri vermedifini anlat· 
mak ve bizim onu kendini menfaat
lerini, zararlarını, kavrayabilecek 
bir seviyeye çıkaracağımızı söyle
mek demektir. 

* ti: • 

Mekteplerimizde ne okutuyoruz? 
Serbes fırka demokratlarr ve libe
ralleri, yeni neslin hocası değil mi
dirler? Sulh edebiyatı ile nasıl za
bit yetittirilebilir? Bir gün selahi
yettar kadroyu tasfiye edeceğiz. Bi
ze idil, fakat inkılapçı hakim, bize 
kanunperver, fakat inkılapçı vali li
zımdw. 

• * * 
Biz yeni zamanın adamlanru bek

liyoruz. Eski zamanın teneke kalıp
lan tunca boyanaı-ak, bize bir hayal 
ordusu gönderilmesini istemiyoruz. 

* * .. 
idealistler her vak.it azlıktır. Her 

inJUliptan sonra opÖrtüniıtler, ,-Ü
nü gününe yaşamak ve kazanmak 

-

isteyenler halkı ve ha\'ayı bir felse• 
fe ve nazariyat sağnağı içinde bu .. 
naltıyorlar. Hak verilecek, terbiye 
verilecek, ve emir verilecek unıur· 
lan biribirinden iyi, ayırmalıdır. 

* * • 
Faıizmin biyerarti aözünün türk· 

çede İyi bir karştlığı vardır: Sıra vr 
sayıtJ. Y nlmz sayılabilecek adamlar 
sıraJaJaınalıyız. 

• • * 
Cümhuriyet, eğer yaşayacaksa, 

fikir gençliğinin elinde kalmağa 
mahkümdur. Yaşamak isteyen bil 
rejim, ancak bayatlığı olanlara daya· 
na bilir. 

* * * 
F8Jizm bir zaptiye idaresi değil 

bir inzibat idaresidir. 
• * * 

insanlar umumiyetle keyiflerin• 
uymayan ıeyler için ilmi mazeret 
ararlar; çünkü şimdi moda olan j. 

!imdir. Eskiden moda, silahtı: O za 
man keyiflerine cebrederlerdi. 

Kolay zevkler hepimizin elinde· 
dir. Güç zevklere gidelim ve zah· 
mele alışalım. Bütün inkılipların 
gençliği ilk alıtbrdığı şey, zahmet· 
tir. Zahmetten korkup çekinen genç 
lik, biç bir iktidara layık değildir. 

Falih RIFKI 

Mazbatalar ~önderildi 
İntihap edilen dört meb'u· 

sun mazbatası dün Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Ittilıa.clı. 1".ilII 
Türk Sigorta Şirketi 

......................................... 

Hapisaneye AUah kim•eyi düıür
mesin demiştim! O ne hal? O ne se

falet? Bu genç ve gürbüz delikan
ldar vatana menfaatli olacak yerde 

sarhoşlukla vatandaşlarını öldüre
rek aile ocaklarını söndünnüıler ve 
kendi ocaklarına da İncir ağacı dik

mişlerdir! Yazık gi\nah değil midir? 
Bir ta,.aftan nüfu~umuzun azlığın

dan tikayet ediyoru, bir taraftan da 
bir birimjzin b;1.ıın1 yiyoruz! iki yü.e 

leşi bütün gün avare ~er olarak ha

pisanelerde yatıyorlar. Her viliyet

te bunun P'İb yüzlerce hapisler yahp 

duı-uyorlar. Bunların içinde beş sene 

den ziyade mahkum olanları hiç ol
mazsa umumi büyük hapisanelere 
sevkederek orada kendilerine birer 

gan'at öğretilse ikmali müddetten 

sonra kendilerini ia~e edebilecek bi .. 
rcrsan'at ~abibi olurlar ve belki de 
bir daha hapiıanelere avdet etmez. 

Jer. Hapisten maksat mücrimin ıs-

Mersin ahalisinin bir krsmı Türk
çe bilmezler. Bunlar köylerindeki 

vukuatı ketemederler ve baş1-mı 
kessen oöylemezlermiş ! Türk köyle 

rinde ise kemali oafiyetle her şeyi 

söylerler hatta e•ki bir katil hadise-

sini bile anlatmak mümkündür. 

Memleketin nıanzaraıınl~a bir baş

kalık mü~ahede olunmaktadır. fel
lah denilen hir kısım halk büsbütün 

ayrı bir sınıf halk gibi görünüyor
lar! Bunların köylerinde mektepler 

açmak büyüğünü, küçüğünü okut· 

mak ve onları Türkleştirmek el
zemdir. Bu hir hakikattir bunu sak
laınak ve çaresine bakmamak doğru 

değildir, 

f iLlNLIH T~HK ~İMTED ;ilKETi 

- Efendimiz, dedi. Fransa 
ve İngiltere'de tahsilden sonra 
memlek.,tine henüz avdet eden 
genç süvari zabitlerimizden 
Kadri Beyin her ne kadar Sad
razam Paıa Hazretlerinin keri
melerile izdivacı mükarrer idi 
ise de bu söz ahiren bozulmut
tur. 

- Yusuf Paşa işini bilir bir 
adamdır. Kızını o serseme ve
rip ne yapacak! 

Padişah alakadar olmadığı 
bu ttıevzuu burada kapattı. 

Zaptiye Nazırı Davut Paşa 
kendi kendine konuşuyormuş 
gibi: 

- Sadrazam Paşa'nın kızı
nın desti izdivacına İbrahim B. 
talip oldu. 

- Başkatip mi? Yok canım. 
Her halde bir yanlışlık olacak. 
Bize böyle bir niyeti olduğun
dan hiç bahsetmedi. 

- Her tarafta söylüyorlar 
Efendimiz ..• Yanlışlık varit d; 
ğildir •• 

Ragıp Kemal 

Padişah kaşlarını çattı. 
Bu haber kendisini hiç mem

nun etmemişti. Zahiren mana
sız gibi görünen bu hadise Hün 
karın midesini bulandırmıştı. 
Başkatibin kendi gıyabında 
Devletin en nafiz bir rücülü ile 
elbirliği etmek istemesi hiç ho
şuna gitmemişti. En masuma
ne hareketlerden türlü mana
lar çıkarmak itiyadında olduğu 
için bu izdivacın da arkasında 
fevkalade bir takım haller giz
lendiğine derhal kani oldu. 

Sonra meseleyi başka suret
le izah etmek te mümkündü. 
Memleketin en zengin ve asil 
bir adamı, İbrahim Bey gibi bir 
türediyi neden ailesi içine ka
bul ediyordu? 

- Bu izdivaç arzuyu şahane 
mize tevafuk etmeyor. Sen her 
halde onların her üçünü de, ya
ni Yusuf Paşa'yı, İbrahim Be
yi, Kadri Bey'i İstanbuldan a
yırma. O zamana kadar bu bap 
taki irademiz lahik olur! 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
A·dres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi : Resmilan - Telefon : 20960 1 •••••••••••••••••vans:uuvunr•s sı•w 
- Ferman Efendimizin! Za 

tı ıahanelerince de malumdur: 
Ramazan olmak dolayısile if
tar zamanı paşanın evine girip 
çıkan belli değildir. Ben de bun 
dan bil'istifade Paşa'nın kona
ğına girip etbaını isticvap su
retile bu mesele hakkında ma
lumat toplarım . 

- Bir hafta içinde bu bapta 
ki raporunu beklerim. Allah 
encamımızı hayretsin Paşa'nın 
konağına kimler devam ediyor. 
Bu hususu da tamik etmeyi u
nutma. Şimdiye kadar vazife
nizde ehliyet ve dirayet gös
terdiniz. Bundan sonra da gi
dişinizi bozmayınız. Allah mu
ininiz olsun! 

Bu sözler üzeı·ine Davut Pa
şa, hayatta kendisine korku 
telkin edebilen bu biricik ada
mın huzurundan çekildi. Saray 
dan çıktığı zaman kendi kendi
ne: 

- Bir hafta da çok işler o
lur ! 

Diye dütünüyordu. İbrahim 
Beyle Sadrazamın kızının evle
necekleri haberi biraz garibine 
gitmişti. Bir kaç gün sonra bu 
haberden İbrahim Bey bahset
tiği zaman Ser katip fena fena 
Davut Paşa'nın yüzüne bakmı§ 
tı. Her halde bu meselenin u
zun uzadıya konuşulup müna
kata edilmesi işine gelmiyor
du. 

izdivaç meselesini başkaları 
nın yanında mevzuubahsetmek 
le beraber, Kerime Hanımın 
kendisine varmasını mühim bir 
mesele addetmediğini anlata
cak bir tavur takınmıştr. 

Fakat hakik~tte bu işe son 

derece ehemmiyet atfediyordu. 
Kerime ismi bir an bile aklın
dan çıkmıyor, İbrahim Bey 
genç kızın dimağına bu derece 
hakim olmasına hayret ediyor
du. Hatta bu düşünce zaman 
zaman o kadar şiddet peyda e
diyordu ki. İbrahim Bey sanki 

gibi oluyordu. Kerime'nin çok 
güzel olduğunu işitmişti. Buna 
kanaati vardı. Fakat bazan da 
.kendi kendine: 

- Acaba zannettiğim kadar 
güzel mi? diye soruyordu. İs· 
tanbul'un zevki sefa alemlerin 
de kendisi için meçhul addedi· 
lebilecek bir şey kalmamıştı. 
En yüksek zevk kadınlarını ya· 
kından tanımrş, hayasızça işv~ 
ve cilvelerine kanıksanustı 
Hatta artık bunlardan zf'vk 

0

al 
mak şöyle dursun, bil'akis nt:f. 
rılt ediyordu, 

Şimdi ruhunda yeni ihtiy.,ç· 
lar baş göstermişti. İbrahim B 
artık karşısında sırf behimi hiı 
!erini tatmin eden bir oyuncak 
bir esir görmek istemiyordu 
Parlak ve sahte İncilerden bık 
mıştı. Hakiki bir inci, kendi a 
yarında, hatta kendinden yük 
sek bir hayat arkadaşı istiyor· 
du. Öyle bir kadın ki, yaln"' 
kendisinin olsun! 



12 liralık borç için _ 
adamı öldürdü 

Maktul borcunu bir ay içinde 
ödeyeceğini de vadetmişti 

Katil Salih jandarmaların refakatinde Adliyeye 
götüriilügor · - "' 

. . . Cina et tahkikatını altıncı 
Evvelkı gece Zeyrekte bır c~- .. ~iklik idare etmekte

nayet oldu. Salih isminde hır ~ustan 
adam Hasan isminde birini öl- dır. 
dürdü. Katil Zeyrekte Hüse- Böyle kaza hiç 

görülmemişti yin Bey hanının odabaııu Os
man oğlu Salihtir. Maktul de 
ayni mahalde Kuruçeşme soka
ğında oturan jandarma Yunus 
o<>-Iu Hasandır. Hasan dondur
n:'acılık yapmaktadır. Evvelce 
Salibin odabaıılık ettiği hanın 
altındaki kahveyi kiralayor
ın~s. Salibe kira bedeli olarak 
12 lira borçlanmıt 

Evvelki akşam Salih Hasan· 
ıhn borcu olan 12 lirayı iste
mi~. Hasan da: 

- Şimdi param yok. Maa
rnafih işler başladı, dondu~a
cılık yapıyorum, ıu bir ay ıçın
de borcumu öderim demiştir. 

Fakat Salih buna itiraz et
nıis, "ben bekleyemem,, demit 
bu~un üzerine Hasan da: 

- Öyleyse mahkemeye mü 
racaat et mukabelesinde bu
lunmuşt~r. Bu mukabele Sali-
bi kızdırmış: _. 

- Ben mahkeme ile degıl, 
'o· yumruğumla alırım paramı. .. ı 

Dün Fatihte Fatma isminde 
bir buçuk yaşında bir .. çoc~k 
aptesthane lağımına duşmuş, 
polisler tarafından bin müşkü
lat ile sağ, salim çıkarılmıştır. 

Meyhanede yangın 
Evvelki gece Bahkpazarın

da lstımatın meyhanesinde 
yangın çıkmış, dükkan kısmen 
yandığı halde söndürülmüttür. 

Zorla güzellik 
Osküdarda oturan Hüseyin 

Efendi ile zevcesi geçinemiyor 
!armış, bu yüzden ayrılmışlar 
ve iki senedir birbirlerini gör
memisler. 

MiLLiYET SA.LI 9 HAZiRAN 1931 

(~ __ s_p_o_ır ___ J (~arı sütuınY) DOYÇE LEVANT LİN.YE 
Hamhurg, Brem, Anvers, 

lstıınLul ve Bahrisiyah ara
sında azimet ve avdet 
muntazam postası: Ham
burg, Brem, Stetin, Anvers 
ve Roterdamdan limanımı· 
za muvasalah beklenen 
vapurlar: 

25 İnci sene Bu dava daha ne 
kadar sürecek? 

Galatasaray kulübünün 
25 ci senesi tesit ediliyor 

Galatasaray Spor Kulubu 

Riyasetinden: 
1 _ Kulubumuz 2S inci ' 

senei devriyesini ic'r.ık et· 
mesi miinasebetile bu ilk çe
rek asırlık hayatı zamanında 
tatbik etmekte olduğu bütün 
sporlarda kulübuna resme~ 
İstanbul ve T~rkiye şampı· 
yonluğunu kazandırmış ve 
halen kulubumur.da mukayyet 
idmancılara hususi olarak 
yaptırılan birer Madalya he
diye edilecektir. 

2 - Cemi sporlarda şam· 
piyon çıkan takıma o sen~ 
velevki bir defa olsun dahıl 
olanlarda madalya alacaklar· 

dır. 
3 - Bu şampiyonların lis-

teleri hazırlanmaktadır. Her 
hangi bir s~beple unutulma
maları içi ı isimlerini, adres
lerini ve oynadıkları senelerle 
tporun nevini idare heyeti
mize bir mektupla bildirme
lerini şampiyonlarımızdan 
ehemmiyetle rica ederiz. 

Atletizm 
Atletizm heyetinden: 
1 - 931-6-12 cuma gıınu 

Fenerbahçe stadında ıo da 
birinci katageri yani şimdiye 
kadarki müsabakalarda birin
ci, ikinci, üçüncü gelen kı
demli atletler arasında bir 
teşvik müsabakası yapıla

caktır. 
2 - Birinci katageri at

letler kulüpleri vasıtas:le çar· 
famba akşamına kadar Emin
önü rıhtım han atletizm he
yetine tahriren isimlerini bil
dirmelidirler. 

3 - Hakem heyetine iu-
tihabedilen Ahmet fitgeri, 
Abrahams, Futbol heyeti re
isi Basri, boks heyeti reisi 
Nuri, Beşiktaşlı Fehmi, Şeref, 
Galatasaraylı Adil Giray, 
Ünvan, Eşref Şefik beylerin 
10 da sahayı teşrifleri: 

4 - PROGRAM: 

ıoa 
irtifa 
800 
Disk 
Uzun 
400 

saat dakika 
seçme 

926 senesinde K:ıyseri t~c
carlarından Çıngı:lı nde Ö
mer Fevzi ve mahdumları 
şirketi aleyhine bir alacak 
davası yapdım. 930 senesinde 
hüküm kesbi katiyet etti. 
ş:rketin malını tahtı hacze 
al :!ırdım. Tam satacağım bir 
sırada yine şirket azasından 
biri yani diğer şerikin pederi 
istihkak davası yaptı. Bir 
buçuk sened'r de onunla uğ
raşıyorum. Muhakimin tatili 
geliyor. Altı senedir. istihsal 
ede:nediğim hakhımı istirdat 
için artık sabır ve tahammü
lüm kalmadı. Formalitenin 
bir an evvel ikmal ile hakkı· 
mm süratle file isalı için lütfen 
merlıameten mercii aid:nin 
naz .ırı dikkatini celbe delalet 
buyurmanızı rica ederim. 

istanbulda Çakmakçılar yo
kuşunda Zümbü1lü handa 20 

numarada Mehmet sait 

UNUTMAYINIZ Ki 

Sizi müz'iç terden, ipekli
lerinizi çürümekten muhafaza 
eyler. 

THESSALİA vapuru ıo 
hazirana doğru 

OLIMPOS vapuru ı 1 ha
zirana doğru 

SMYRNA vapı.ru 

hazirana doğru 
18 

DERİND JE vapuru 22 
hazirana doğru 

Bu~gaz, Varna, Köstence, 
Kalas ve lbraü için !ima· 
nımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
THESSALIA vapuru 

ıo - 11 haziranda talunilde 

OLİMPOS vapuru 11-12 
haziranda tahmilde 
Yakında Batum için hare

ket edecek vapurlar 
ALBANIA vapuru 29-30 

haziranda tahmilde 

Hamburg, Brem, Anvers, 
Roterdam ve Dançig için 
yakında limanımızdan ha-

reket edecek vapurlar: 
APOLONIA vapuru 9 -

ıo haziranda tahmilde 
ANDROS vapuru 12-14 

haziranda tahmilde 
SMYRNA vapuru 18-20 

haziranda tahmilde 
Fazla tafsilat için Gala

tada Ov.:ıkimyan hanında 
lıain umumi acenteliğine 
müracaat. 
Telefon: Beyoğlu 64ı- 674 

Tavilzade vapurları 
Muntazam AYVALIK postası 

~ 'v~~u~?r!!~ ~be akşamı saat 
l 7 de Sirkeciden hareketle 
Celibolu, Çanakkale, Küçük
kuyu, Altıno!uk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azi
met ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda c1 '!. 
verilir. Adres: Yemiıte Ta
vilzade biraderler. 

Telefon lıtanbul 2210 

Satılk bahçeli ev 
Aksarayı:ia Murat paşa 

mahallesi eski Şakir paşa 
yeni tamburi Cemil soka
ğında ( 33 ) numaralı ev 
satılıktır. Vasi avlu11u, odun
luk, kömürlük, matbah, birin· 
ci ve ikinci katlarında dört 
oda ve iki haladan ibaret 
nezareti kıimileyi haiz ve 
tramvay yoluna iki dakika 
mesafede bulunan ev ehven 
fiatle sabhktır. Görmek için n Dr. Ihsan Sami ..,._ 
içerisindekine görüşmek için- ksürük şurubu 
de defterdarlık milli emlak kalirük ve nefes darlığı 
komisyonunda katip Mus\afa 1 için pek tesirli iliçtır. Di
lzzet beye müracaatları. vanyolu Sultan Mahmut 

Istanbul 3 üncü icra memurlu- türbeıi No. 189 
ğundan: . . . . .. Her eczanede bulunur. 

Bir deynin temıru ııtifaıı zan~ I 

7 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

Deniz iliinı 
Karadeniz - Boğazı 

12-10-929 tarihli ilana zeyildir. 
Karadediz Boğazı har:cindeki 

o -
Arz 41 24 30 Şimali 

rı - = 
T uli şarki gırinicten 29 09 30 Tut 

' .. 
Bulunan Fener işaret gemisi yerine her ü~ saniyede bir şim-
şekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntazam 
fasılalarda c'ört çan sedası veren bir ziyalı tamanclıra ı ha
ziran 93ı tarihinden itibaren demirlenecektir. 

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

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontorol iç" n fener 
işaret gemisi kemafissabık 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 ayr•ca ilan edilmi
yt-cektir. (ltnmi ilanlar Türk Limitf!'d Şir&u:ti) 

1 

Fazla para vermemek için: 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz! 

KOK KÖMÜRÜ 
Yedikule ve kurbalıdere gazhane'erinde 

Asgari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 

Sıkleli garanti edilir. 
Siparit yerleri: 

Satiye, Metro han, Tünel meydanı, Beyoğlu Tel:B.0. lı6t 
Elektrik Evi, Beyazıt, istanbul ,, 24378 
Mühürdar Caddesi No. ı3t1S Kadıköy Kad. 355/6 
Muvakkithane Caddesi No. 83 ,, 66 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 10 Ü $küdar 3ı2 

Is tan bul Belediyesi İlanları 1 
Belediye kanununun 1S inci maddesinin 9 uncu fıkrası:Ja 

tevfikan deniz nakil vasıtaları mecbnri olarak senede bir 
defa muayeneye tabi bulunduğundan İstanbul limanında ça
lışan İstimbot, motörbot; muı ve emsali gibi makine ile mü- 1 

teharrik olan küçük vesaiti nakliye ile yelken ve kürekle 
milteharrik vesaiti bahriye senede bir defa muayene ve 
mesahai scfain talimatnameıi mucibince bir muıyene teha
detnamesi alacak ve badehu iş bu merakibe belediyece 
itleme ruhsatnamesi ve bir de plAka verilecektir. Bu nume
rolar merakibin bat tarafına yazılır. İtleme ruhsatnamesi 
mevcut o!mıyan merakibin liman dahilinde seyrüseferi mem
nudur. Huıuıiler de bu hiikme tabidir. 

Yine belediye kanununun lS inci maddesinin 8 inci fıkra
ıına tevfikan işbu merakipte çalışan kaptan ve çarkçılarla 
deniz töfllr ve mot6r makiniıtleri ve bunlarda çalışan bilü
mum tayfalar kezalik mavna reislerile tayfaları ve kayıkçıların 
ve aandalcıların birer ehliyet varakası alarak kendilerini tescil 
eitirmeğe mecburdurlar. Ehliyetnamesi olmayanlar limanda 
icrayı san'at edemezler. 

yerek dondurmacı Hasanm .u
zerine hücum etmiş ve cebın
den çıkardığı yeni siste~ sus
talı çakı ile Hasanı ~albınden 
ve vücudünün üç yennden ya
ralamıştır. Hasan nakledildiği 
Cerrahpaşa hastahanesinde öl
müştür. Salih yakalanmıştır. 

Dü~ Hüseyin kendinden ay
rı yaşayan karıuna rastgelmiş, 
onu zorla eve götürmek iste
miştir. Kadın razı olmayınca 
Hüseyin muğber olarak kadını 
sokak ortasında dövmeğe bat
lamış, fakat yetişen polisler 
tarafından yakalanarak hakkın 
da muameleye başlanmıştır. 

Cirıt 
200 

10 
10 
ıo 
10 
10 
11 
11 
ıl 

10 
20 
30 
50 
10 
ıs 
25 

nında tahtı hacze alınan büyük bir 1 E L i T E aj 
dolap (bufe) 13 • 6 - 931 tarihine ~ 
müsadif cumartesi sAat 9 dan 10,30 I Çikolatası en meşhur çiko· j 
a k•dar Kadtköyünde Yeldeğinne-1 !atadır. Her yerden isteyi- 1 
ninde Uzunıokakt. Fra.n<tz melde- niz. İkramiyelidir. 1 

Kanunun işbu fıkrasına tevfikan ehliyetname almak için 
seyrüsefer merkezine merakibe mahsus muayene şe
hadetnamesi almak için gerek seyrüsefer merkezine ve ge
rekse mahallin en yakın polis komiserliklerine hemen müra

• 

Mektepte hı:sızlık 
Ameli hayat mektebi ser ha

demesi Hüseyin Efendinin a
çık bulunan odasında~ d~n _bir 
takım elbise sirkat edılmıştır. 

\1E~~~)ıLl\iWI 
Aydında tutulan komünistler 

lZMİR 8 (Hususi) - Ge- için'. kendis!ni öldürdüğü zsn 
çenlerde Aydında tevkif edile- nedılmektedır · 
rek, latanbula gönderit"?lerin Hiç yoktan cinayet 
talebe ve muallimlerden ıbaret D . l'd S d 1 Mhemet 

"f k" I · · enız ı e a a ının 
olması,_ Maa.rı. ve a etı?"ı? na- Salih ile Dandum Is mail is-
zarı dıkkatını ~lbe~tıgmden minde 18 er yaslarında iki de
bura Maari_f ~~inı Mt~tb~di likanlı rakı içtikten sonra "Sen 
ye meselenın ıyıce tet k b dayısın ben kabadayıyım , 
·ı · t' M"th t B Aydına a a ' n mış ı~. ı a e~ . diye kavga çıkarmı~lar ve en 

kadar ~ıderek, tahkıkatını ık- niha et Mehmet Salih taban
mal ettikten sonra, raponı?u y -kararak: "Al bakalım 
M "f k"l . .. d • casını Ç• 

aarı ve a etme gon ermı~- . k b d ? diyerek 
tir. sen mı a a ay~s~n'.'.' . 

.. . ". .. kursunları Ismaıhn uzerıne bo· 
Soylendıgıne gore raporda, 

1 
• İ ail cansız yere 

k bö. I b' I şa tmış ve sm 
ıne tepte y e ır cereyan o - k l K b dayı katil ya-
duğu saklanmamakta ve bu ce yı ı mıttır. a a 

.. .. .1 . . . kalanmıştır. 
reyanın onune geçı mesı ıçın, ( 
bu mekteplere kuvvetli mual- Manisada kahve er 
l~ml.er tayi~i muva~ık olacağı kapalı 
fıkrı serdedılmektedır. Manisa 7 _ Kahvelerde nargile· 

Genç bir kadın kendi- den maada bilümum metrubata üç 
• h kuruı fiat tesbit edildiğinden, bu-

nı as .. h"k" . d h"'t'" kıra gun u umet cıvarın a u un ~ 

Eskişehirin Kemalpaşa ma
hallesinde demiryol şeftrenle
rinden Aptullah Liitfi efendi
nin zevcesi Zekiye H. kocası 
bilşka bir odada kahve içtiği sı 
tilda kendisini tavana asarak 
intihar etmiştir. Genç kadın da 
hil yirmi gün evvel evlenmişti. 
Kaynanası ile geçinemediği 

taneler kapandı. Kahve sahipleri vi
layete müracaatla kahvenin ihtiyaca 
tı zaruriyeden olmadığını ileri süre. 
rek hir çok vergi ve rüsumla mükel
lef bulunduklarını söylemitler ve bu 
fıatin zararlarını mucip olacağından 
bahisle fiatin e•kisi gibi 5 kurufta 
ipkasını rica ettiler. 

Şimdilik kahveler kapalıdır. 

100 
lSOO 

seçme 
TATiL 

Final 

Sırıkla irtifa 
Gülle 
200 
3000 

Final 

100 x 4 
Mükafat le'z~ 
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lstanbul Güreş heyetinden: 
1931 senesi lstanbul Güreş bi
rincilikleri 931 senesi eyliüün
de yapılacaktır. Kulüplerimi
zin ona göre hazırlanmalarını 
tamim ederiz. 

Boks maçı 
Per;embe akşamı Tepeba§ı 

belediye bahçesinde akşam sa
at 7,5 da boks maçları yapıla
caktır. Bu maçlar Selimi - Şan 
ta (ltalyan) Franki Marten 
(Fransız) - A Bounea (Roman 
yalı) araımda olacaktır. 

Kimyaker 

Dr. Cavat Tahsin 
Mide, Barsak, Karaciğer, Böbrek, 

Mesane, idrar yolu, Uremi, Zafiyet 
Şeker, Kum ".e ~t haıtalıldarı
nın kat'i tethıolerı ıçın idrar, Kan 
ve Kazurat vesairenin tahlillerini 
yapar. 

Divanyolu, Biçki Yurdu altında, 
Tel.23334. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahil! hıstahklar ıtdavihın,si 

cumadan maada her glln öğled ·n 
sonra saat 2 den 4 de kadar cr
k<k, kadın ve çocuklann dahiliye 
hastalıklarım Divanyolunda 118 
numaralı husu;! kabinesinde te
davi eder. Telefon lsıanbul:'.?'.!198 

bi karşısında Hakkı beyın apartıma· ı - -
runda 3 numarada . satıla~ğından o A N T ı N 
talip olanlann yevmu mezkurda ha ı 

caat edilmelidir. 

zır bulunacak memuruna müracaat· 
tarı ilan olunur. Nasuhi 

1 temmuz 93ı tarihine 
mıyanların seyrüseferden 
ilan olunur. 

kadar tescil muamelesini yaptır
ve icrayı san'atta'l menedileceği 

(Reımi ilanlar Türk Limited Şirlctı) 

• • * Fatih icra memurluğundan: 
Merhum Hacı Ne•im efendi vere 

seleri Bedriye, Binnaz, Hikmet ha
nımlar tarafından Fatihte Saraçha
ne bıqında Dölger zRde mahalleıi
nin Nalbant sokağında bet numara
lı ve halen müfrez yedi parçadan 
ibaret Osman pa§a ar~aıı namı ile 
maruf ananın izalei ıuyuu hakkında 
Evkaf müdüriyeti ile Naciye, Advi
ye, Mediha, Rıfkıye, Nafia, Refia 
ve Emine hanımlar ve Lütfullah 
efendi aleyhlerine ikame olunan da
va üzerine mutai mezkU.run kabili 
taksim olunmaıından naıi bilmüza
yede furuhtu takarrur edip iktisabı 
kat'iyyet eden ilim mevloi icraya 
vazedilmiş ise de hiaedarandan Fa· 
ik ve Hacı Şefik beylerle Şevket 
ağanın ikametgahları meçhul oldu· 
ğu anlB.fılmakla namlanna tastir 
olunan satıı ilamlarının tebliği ka
bil olmadığından 25 - 6 - 931 tari
hine kadar müracaat etmedikleri 
taktirde haklarında gıyaben mua
lei icraiyeye devam ve hüküm infaz 
olunacaiı tebliğ nıakamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 

Devredilecek ihtira beratı. 
"Emniyet uıturalanna ait isli.

hat" hakkındaki icat için Sinai mü
diriyeti umumiyeıinden iıtihıal e
dilıniı olan 20 ağustos 1922 tarih ve 
3338 numaralı beratın mevkii fiil 
müddeti ikmal olurunuıtur. Bu kere 
berat batkasına ferağ veyahut icara 
verileceiinden mezkU.r ihlirayı sa
tın almak veyahut iıticar etmek ar
zusunda bulunan zevatın lıtanbul 
Bahçe Kapı Taş Han No. 43-48 de 
mukim vekili lnıı:iltere devleti teba
a11ndan H. W. !STOK Efendiye mü 

ı racaat etmeleri. 

Haymana Ziraat Memurluğun
dan: Dairemize ait ı·csnU mühür za
yi oldu. Yenisi hakkettirilecektir. 
Eski mühürün hükmü yoktur. 

Haymana Ziraat memuru, Bahri 

Diş macununu 
ve Sefa sürme
si ile kıl pod
rasını her yerde 

arayınız 

İcra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı doiay,sile ıo 
' haziran 93ı tarihinden itibaren Tahtakalade YavafcJ.şahirı 
sokağının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur. (Re•mi (Unlar Türk Limited Şirk~ti) 

K\ralık hamam 
Çarşuyu k;:birin Mercan 

yokuıu cihetindeki kapısında 
Örücüler hamamı namile ma
ruf hamam kiraya verilece
ğinden talip olanlann Beyoğ
lun' da Aynalıçeşme' de ek
mekçi fınnı karşısında 9 
No. lu Rqatpaşa apartmanı 
odabapaına müracaatları. 

j~yo~~!:katlı~~~~~~~I~ !r.11.1 
111..11 zührevi ye tedavibanesL llcrgün sabahtan a'q•ma kadsr. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

31/S/931 tarihinde pazar
lığı yapılan Çelikhane malze
mei iptidaiyesinden 4 No. 
şartnamede yazılı 6 kalem 
demirlere teklif edilen 6yet 
bahalı görüldüğünden pazar
lık günü ı416/931 tarihine 
tehir edilınittir. Taliplerin 
yev~i mezkürda müracaatları. 

Kadıköy icrasından: 

Devreedilecek ihtira berah 
Sigara ve emsalinin üıt yüz· 

leriai, temaı mandalı ve em
aali ile dikiflerinden kavrıya
rak dlizeltmeğe mahsus terti
tibat hakkındaki icat için Sana 
yi miidiiriyeti umumiyesinden 
istihaal edilmit olan 24 hazi
ran 1929 tarih ve 841 nume
rolu ihtira berab bu kerre 
ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkQr ihtirayı sa
tın almak veya isticar etmek 
arıuıunda bulunan zevatın 
lstanbul Bahçekapı Taş han 
No. 43-48 de mukim vekili 
H. W. İSTOK efendiye mü
racaat etmeleri. 

Yaz mevslmllçln 

BEBEK'te 

Kiralıt Yalı 

Iıtanbulda Süleymaniyede Deve 
oğlu yokuıunda Şeyh iıliım cadde
ıinde 3 numarada aakin iken ika
metgahı meçhul kalan Nadir Murat 
efendinin Hatice hannna olan bakı- \ 
ye deynini ilan tarihinden itibaren Dalyan önünde Salp Bay 
üç ıı:ün zarfında vermediği ve ya yalısı möbllell olarak ki
bir itirazda bulurunadığı taktirde ralıktır. Derunundakllere 
mahpus eşyalanrun satıldığı ilanen ili•-• müracaat 
tebliğ olunur. 

Çatalca müstahkem 
mevki K. Sabn alma 
komisyonundan: 

Hadımköyfindeki kıtaatın 
ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
münakasaya konulan (50000) 
kilo sığır ve (5000) kilo ko
yun etine talibi tarafından 
teklif olunan fiat gali görül
mekle münakasası bir hafta 
müddetle temdit edilerek 
14-6-931 pazar günü saat 
14 te ihaleleri icra k!lınmak 
üzere açık münakasaları ya· 
pılacağından taliplerin ticaret 
odalarından musaddak sınıfı 
ticaretlerini müheyyin vesi
kaları ve teminat akçeleriııi 
müstashib~n mezkür günde 
Hadımköyünde Satın alma 
komisyonunda hazır bulun
maları ilan olunur. 

Üsküdarda Hale sinema
sında Kıraliçenin Aşkı ila
veten Üç Haydutlar ' 
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GUDYIR 
LASTİKLERİ 

.1 

I 

-EMO"S 
FAUIT SALT '1 İn!rilaz, sihhat avarizinin 

( ınenbaidir. Bnnu, altmiş se. 

ı neden fazla muvaff~ye~ 
ile bUtöıı dünyada tanınmJJ 

\ Eııo'a "Fruit Salt" müs
tahzarindau sabah Te 
aqam bir bardak su denı· • 

, nuııda bir kahve kaşifi mik
dariııda alaralı: def'edlniz. 

.BlLÜJlUM 
ı ECZANELERDE l 

SATWR 

..... 

Bir lasliğin en mühim kısmı bez 
aksamıdır. Adi cins pamuktan 
nescolunan lastik bezleri elastiki-
yetten mahrumdur. Bozuk yollardı 
hemen arıza yapar. Gudyir lastik-
leri uzun elyafla pamuklardan 
Gudyirin ihtira berahnı haiz ol· 
duğu süpernüvist ipliklerinden 
imal alunmuştur. Adi pamuktan 
imal olunan lastik bezlerinin bir 
ipliği ile Gudyirin süpernüvisf 
ipliklerini bu basit makinada cer 
tecrübesine tabi tutunca Gudyiı 
lastiklerinin ne için diğer lastik· 
lcrden daha metin olduğu anla· 
şılır. 

Bu tecrübeyi yapmak için 
Gudyir acentalarına müra 
caat ediniz. 

TÜRKİYE ACENTASI: 
Türkiye otomobil, Lastilc 

ve Traktör Şirketi Beyoğlu: 
Taksim Bahçesi karşısında, 

Sıhhatinizi düşünüyor musunuz 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiz 
için faydalı olacak bir seri ,.~hhi kitaplar ha
zırlamıştır • .8unlarduı birincisi "Dr. Pauchet,, ııin 

Genç kalınız! 
İaimli eseridir. Bu kitabı okuraanız en az yirmi 
aene fazla yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Saadet yolu 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eseri olup 
hayahnızı aaadetle geçirtecek bir kitaptır. 

Çocuk 
Hayata naaıl hazırlanmaııı

Bu kitap da ayni mubarririndir. Muallimler, mürebiler, 
analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eser
ler maddi ve manevi hayatımızda inkilap yapacaklardır 

;._On gün sonra arayınız 

GILLETTE IST ANBUL VILA YETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Beykoz kazası malmüdürlÜğünden: 

Tıra~ oıçaKıarının mükemmeliyeti dünyanın her. 
tasdik edilmektedir. Her verele saHır. 

Ömerli ve Esenceli köyündeki çalılıklara 
talip zuhur etmediğinden müddeti müzayede 
haziranın 6 ıncı gününden 13 üncü cumartesi 
gününe kadar bir hafta daha temdit edilmiş
tir; müşterilerin Beykoz malmüdürlüğüne 
miiracaatları. 
,ı 

ldir .. 

' . 

G[G~ NEZLEtEBINE KiTBlN HAKKI .EKRE 
Çocuklarınızı, yemeklerinizi ve sıhhatinizi 

muhafaza ediniz. 
Sinek, tahta kurusu. pire, bit, güve ve emsali haşerat tehlikeli hastalıklar 

tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı s.-~bader • 

KURUŞA 
Haşerattan ve hastalıklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta \e ~

tohumlarile ' beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amelesı bı 
ve Türk parasile yapılmış olup daha müe,sir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. ul 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün ~~ 
devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, Hastaneler, Hila!iahmer, yatı gıib· 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerika!' _Ford kumpanyası, büyü~ ııı·~ 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve bütün müessesatı mıllıye FAYDA istimal eyfeı re~· 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlanna aldırmayalım. ııı~ 
Kutusu SO, büyük 7S, bir kiloluk ı2S, pompası 7S kuruştur. Hasan ecza deposu. Fa 

-:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:--;--;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;tl)ar 
M. M. satın alma tııiy bir Devlet Demiryolları İdaresi ilanları 

ı - Ham rııaden nakliyatına mahsus 46 - 346 numaralı 
tarife yerine kaim olmak ve Erzurum demiryollarından başka 
bilumum Devlet demiryollarına şamil bulunmak üzere D. O. 
2S numaralı yeni bir tarife ihdas edilmiş ve nakliyatın mü
rettep olacaii'.ı istasyonlar; Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 
Mersin olarak tesbit olunmuştur. 

Ham maddelere ilaveten yakılımı ve toz haline konmuş 
mağnezit ile alçıyı da ihtiva eden bu tarife, ı0-6-931 tari
hinden itibaren tatbik mevkiine konacaktır. 

2 - Dahilden fimendiferle Haydarpaşa'ya ve Derince'ye 
nakledilen ham veya yakılmış mağnezitler, altıncı rıhtım ta
rifesinde 4,5xS kuruş ve 1004 numaralı antrepotaj tarifesin· 
de de 5x6 kurut ücrete tabi tutulmak suretile tenzilat gö
recektir. Bu tenzilatın tatbik tarihi de ı0-6-93ı dir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(Re•mİ ilanlar Türk Limited Şirketi) 

~~~~~ .. 
f t SlADÜiUMÜ~\ 
~o ~ 

HAKiKi 
RADİUM ı HAliS ıSVEÇ ÇEli~i ! 

~ 

EMSALSiZ 
TIRAŞ 

BIÇAGI 
Hali• isveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve 
fenni mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet 
kabul ebnez derecede metin ve diğer bıçaklara 
niabeten ehvendir. Bir tecrilbe kafidir. Şahsi 
menfaatiniz için her yerde arayımz. 

tıııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111111111111111111111111111111 
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Büyük Tayyare --------------:: 
Piyangosu ;; 

--5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. EE 

Büyük ikramiye ~~ --
50,000 liradır. ~~ --15,000; 12,000, ss --Ayrıca· 

J • ----10,000, 8,000, 55 --
Lıralık ikramiyeler ~§ --

ve 40,000 
Liralık bir n1ükafat vardır. 
111111111111111111111111111•••••• ı······••lllllllllllllllllllllllll 
11111111111111111111111111111,111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

------------------------------------

Ali deniz ticaret . 
mektebinden: 

Mektebin 932 Mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan et, ek
mek, sade yağ ve 2ı kalem muhtelif erzak ve saire 2-7-93ı 
tarihine müsanif perşembe günü saat on üçte ihaleleri ayrı 
ayrı icra edilmek üzre münakasai aleniyeye vazolunmuştur. 
Taliplerin teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve 
saati mezkürda mekteple müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları ve şartnamelerin mektepten alınabileceği. 

(Reami llin,ar Türk Lfmited Şirketi) 

komisyonu ilanı k, 
................................. ıden 

Kastamunideki kıtaatın ih· 
tiyacı olan Un kapalı za.rfla ()r 
münakasaya konmuştur. Iha· ııı 
lesi 2(} Haziran 93ı cumar le 
tesi günü saat ıs te Kasta· 
munide askeri satın alma ko· , 
misyonunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartname ahnak vt 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkiiı 
komisyona müracaatları. 

... * * 
Beyaz peynir 16-6-93ı sah 

günü saat ıs te 

Kuru ot ı 7-6-93ı çarşanı· 

ba günü saat ıs te 
İzmitteki kıtaatın ihtiyacı 

olan iki kalem malzeme yu· 
kanda hizalarında yazılı ğüıı 
ve saatlarda ve ayrı ayrı şart• 
namelerle kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
lzmit 23 ncü fırka satınalma )o 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzre heytimize ve şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzre teminatlarile birlikte İz· 
mitte mezkür komisyona mü· ••, 
racaatları. • 

*** 
Ordu ihtiyacı için yeri• I " 

fabrikalar mamulatından dört 
yüz bin metre çamaşırlık beı 
kapalı zarfla münakasa ya kor. 
mUftur. İhalesi 18 haziran 931 
perşembe günü saat ıs te 
Ankarada merkez satınalın• 
komisyonunda yapılacaktır 
Taliplerin şartname almak vı 
tekliflerini vermek üzre temi 
natlarile birlikte mezkiır ko· 
misyona müracaatları. 

* * * 
lslahiyede bulunan kıtaatııı 

ihtiyacı olan yedi kalem er
zak, yem ve mahrukat kapal• 
zarfl~ münakasaya konmuş 
tur. ihalesi ı6 haziran 931 
salı günü saat ı4 te ıslahiye· 
de askeri satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Talip· 
!erin ıartnameyi görmek üzr' 
Fındıklıda heyetimize ve şart· 
name almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile bir· 
tikte ıslahiyede meıkiır kc 
misyona müracaatları. 

* * * T eahhüdünü ifa edemeyen 
müteahhit namına ı4 ili 18 
bin kilo beyaz ve haki beı 

kırpıntısı lS-6-931 pazartesi 
günü saat ı4 te Fındıldıd• 
heyetimizde pazarlıkla satıla· 
caktır. Taliplerin kırpıntıları 
Sirkecide Saraciye dikim ~
vinde veşartnamesini hey' etı· 
mizde görmeleri ve ihale sa• 
tinden evv~I teminatlariylı 
birlikte hazır bulunmaları. 

* * * 22-6-93ı tarihinde ihaleli 
yapılacağı ilan edilen Maraş· 
taki kıtaatın ihtiyacı ofa~ 
un, sade yağı ve sığır eti 
münakasasmdan şimdilik sar· 
hnazar edildiği ilan olunu!:, 

--·-·---···---·-···----d-d"ı> Mes'ul müdür: Bürhane 1 
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