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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

• ürk 
ı., atandaşlarının 
akkı 

sların ediyele • 1 1 •• 
Laıuanne sulh müzakerele
sıralarında bir takım vatan
lar tabiiyetlerini değittire
ecnebi devletlerden birinin 

iiyetine girmek teıebbüsün
bulunmu9lardı. 
Hudutlann tayini, düyunu 
umiye kapitülasyonlar gi
mu~am meseleleri hallet

için büyük küçük on bq 
dar devletle mücadelede i. 

, bu vatandaıların, ecnebi 
rahhaslardan biri vasıtasile 
dili tabiiyet talebinde bu. 
malarına karşı İ smet Pata 

ı acı tebessüm ettikten son. 
demişti ki: 

-"Bu vatandaşlar, kendi. 
ini ne büyük bir imtiyazdan 
hrum etmek istediklerini bil 

iyorlar.,, 
Türkiyede ya9amak ve 

ürkiyede iş görmek iste. 
!eri halde, ecnebi tabiiyeti. 
Türk vatandaılığma tercih 

en bu adamlann davası 
usanne'da nasıl halledildiği. 
iyice hatırlamıyorum. Esa

bu nokta artık aktüel ol
ktan çıkmıştır. Fakat on 
eden beri Türk vatandatlı
ı kıymetlendirme yolunda 
tedbir alındıkça, ismet Pa 

Lausanne' daki sözlerini 
tırlarım. Bu tedbirlerin biri 
geçen gün Büyük Millet 

eclisi tarafından kabul edi. 
bir kanundur. 

Memleketimizde bazı mea
eri ve ıan'atları Türk va-
da9lanna hasreden bu ka. 
un fevkalade bir tarafı yok 

r. Dahiliye vekili Şükrü Ka 
Beyin de izah ettiği gibi 

, her hangi bir millete kartı 
cih edilmit bir kanun olma. 
tan maada her memlekette 
izliğe kartı alınmıt bir ted. 
dir. Fakat on sene evvel 
memlekette böyle bir ka
u tatbik etmek mümkün 

madığmı hatırlayınca bunun 
emmiyeti üzerinde tevakkuf 

eden geçmek istemedik. 
ıeneden beri hiç durmadan 

ima ileri doğru yürürken, 
zan böyle arkaya doğru bir 

t yeni kuvvet ve enerji 
plamamıza yardım eder. Bu 
emlekette kapitüliıyon dev
i yaıayanlar için Büyük Mil 

t Meclisinin kabul ettiği bu 
un böyle bir vesiledir. 

Türk topraklarında Türk 
tandaşınm hakkı Lauaanne 
lhile tanınmı9tır. Lauaanne 
!huna kadar bu memlekette 

ebi tebaaaı olmak maddi 
r kıymet ifade ederdi. Ecne
tebaaaı vergi vermezdi. Po
İn ve zabıtanın takyidatile 
le pek az mukayyet idi. Mah
melerde ancak kendi konso
ıunun müvacehesinde muha
me edilebilirdi. Velhasıl Tür 
yede ecnebiler Türklerden 
ha mümtaz bir vaziyette idi. 

r. 
Lauaanne'da ecnebilerin, 

ürk topraklarında ancak Türk 
baası kadar hak sahibi olma. 
rını istediğimiz zaman, Bü
"k Avrupa devletleri murah. 
aslarının iğbirar ve infialle. 
le karşılaşmıttı~. !-ord C~r
n Türkiyede hıç bır ecnebı. 

· n ikamet etmeğe cesaret ede 
iyeceğini hepsinin de mem
keti terk~deceklerini söyle
işti. Ve müzakeratm en çe-

aafhalanndan birini de 
ürk vatandaımın Türk top
klarındaki hakkını tanıtmak 
eseleai tetkil etmi9ti. 

Aradan geçen on sene La
anne' da Türk noktai naza
nın ne kadar 'haklı olduğunu 
.. termittir. Kapitüli.ayonlar 
lktı diye bir ecnebinin bumu 
namadığı gibi, Cümhuriyet 
'kümeti de Lauaanne'da ka
ndığı bu hakkı ecnebiler a
Yhine lrullanmamı9tır. 
Bazı san'atları Türk vatan. 
şiarına hasreden kanun, ec
bi aleyhtarlığı hissinden mül 
ın değil, Türk vatandaıla. 
nın Türk memleketinde İt· 
z kalmamalarını temin gaye. 
ne matuftur. Ve bu, her müı 
kil memleket vatandatının 
kkıdır. Türk vatandaılığı, 

Rusların hediyelerini limanımıza getiren 
Leningrad şilebi 

Traktörler yirmi yedi 
vagon tutmaktadır 

Gerek traktörler, gerek diğer 
eşyalar için 

mütehassıslar da gelmiştir 
Bqvekil lamet Pata Hazretle

rinin Ruıya seyahati esnasında hü 
kiımete hediye edilıniı olan trak
tör, tank , otomobil ve kamyonlar 
dün Odeaadan gelen Leningrat va 
puru ile limanımıza ıretirilnıiftir. 
Eıyanın bugün ihraç ve tesellümü 
ne baılanacaktır. Dün Leningrat 
vapurile §ehrimi:ıe dört mütehıu
aıı da.ha gelmiş .,.. .. L._J_. ..... ı
mandarlıklanna tayin edilen Yüz 
bqı Salim Bey tarafından kartı· 
!anarak hükılmet namına Emper
yal otelinde miaafir edilnıitlerdir. 
Traktörlerin tarzı iıtimalini göı-

termek üzere evvelki gün Rusya 
Ziraat komiserliği memurlanndan 
tehrimize gelınit olan bet müte
haısıa fU zevattan mürekkeptirı 
Rusya ziraat komiserliği memur
lanndan M Alexandre Kundokoff 
Leningrat ve Moskova fen enıt:tü 
sü müdürü Vladislav Vago, ziraat 
komiaerliği makine ve traktöo< tröo. 
.... n::r.ü.J1'lr11 An<1re Yavıott, makine 
enstitüsü fen memuru M. AleD.a 
Seriokoff ve M. Dimitri Klimoff. 
Mütehaaaıalardan Leningrat ve 
Moalı:ova fen enatitüıü müdürü M. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Gümrük teşkilatında 
tadilat yapıldı 

Muayene memurlarının adetle. 
ri tenzil, maaşları tezyit edildi 

iki muhafaza müdürlüğü ihdası da 
takarrül" etmiştir 

Seyfi Paşa 
ANKARA, 10 (Telefonla) 

Devlet memurlan maaıatırun tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadilat icra
ıına dair olan kanun layihası ruz
nameye alınmıttır. Bu. lay.i~a G~ 
rük ve inhisarlar vekaletı ıle gum 
riik muhafaza umum kumandan-

-------·----
Lauıanne' da tebdili tabiiyet 
etmek iıtiyen vatanda9larm 
yaptığı gibi, omuzlardan atıl
ması lizım gelen bir yük değil, 
memlekette yaşayan herkesin, 
sahip olmak İçin arkasından 
koşacağı bir imtiyaz olmalı. 
dır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

lığının teıkilatını, Tapu ve Kadaı 
tro tetkilatında yapılacak tadila
ta dair hükümleri ihtiva etmekte
dir .. Bütçe encümeni bu layiha ü
zerınde ehemmiyetli tadiller yap
mıştır. Bu tadilata nazaran Gum·· 

" k • ru umum miidürünün haremdeki 
de~ece•İ vekaletlere doğrudan 
doeruya m erbut diğer umum mü
~ürleı:!n ... derecesine tenzil edilmiı
tır. HukUnıetçe teklif edilen kad
rodaki teftiş heyeti riyaseti ilıra 
olunmuş ' 'e ihdas olunacak dört 
m'ifettişli!J ten baş müfettişin bu 
va.ıifeyi ifa etmeai takarrür et
miş~r. ~eza merkez tetkilatı için 
tekhf edılen hukuk mütavirfiği de 
inhisar idarelerinin merkeze cel
bi mukarrer olduğuna nazaran 
böyle bir makamın ihdasına lü
zum görülmemiştir. Bütçe encüme 
ni Gümrük ve inhisarlar vekaleti
nin kadroaile metırul olurken, 
gümrük muayene memurlanrun 
vaziyeti ha .. aten nazan dikkati 
celbeylemiştir. Encümenin mazba 
taaında ileri sürdüiü mütaleaya 
göre, ırümrüklerde muayene ile 
vazifedar olan bu memurlarm 
keyfiyeten takviyesi •• daha yük 
sek mente !erde yetiflDiı anaaınn 
rağbetini celhedecek bir vaziyete 
getirilmesi, gümrük itlerinin bütün 
ehemmiyetinin tekasüf ettiği mu
ayene itinin yolunda yürümesi j .. 
çin en eaaalı ıalahat noktaaını teş
kil etmektedir. Bu itibarla encü
men veki.letin barem cetvellerini 
tadil ederken, bu ıslahatı da yap
mayı elzem telakki elmit ve elde 
ettiği tasarrufları bu teıkilatrn 
takviyesine hasreylemiıtir. Mua
yene memurlannın adedi tenkis e 
dilıiıiş n maaşlan yükseltilmit
tir. Hali hazır teşkil.iıtrnda 10 a
det 35 lira maatlı, 23 adet 30 lira 
ma&!lı, 87 adet 25 lira m88flı, 

(Devamı 5 inci sahHedt!) 

1 Gene 
Yükseldi 

1 Adliye vekili 
Geldi Yarın başlıyoruz! 

Durup dururken, hiç istinaf mahkemeleri Hüseyin Rahmi Beyin romanı 
sebep yold~ : ben-1 için hakimler ara- o·· ı 
zin neye y- ·eliyor? sında anket açılıyor enler yaşıyorlar mı. 

Benzin fiatla .:!ünden iti-
baren tekıar tereff.ı etmiştir. 
Bu on gün içinde y pılan ikin. 
ci tereffüdür. On cı in kadar 
evvel benzin tirk ~t!Pri birleıip 
te fiatları terfi ltikler i za
man, Ticaret m i' ~vvd•etinin na 
zan dikkatini cefl<oriDi9tik. Ti
caret müdüriyetir • n bize ve
rilen malümatta ,~ ... elenin tet
kik edilınekte oı,:; hı bildiril
mitti. Bu tetki"' e• bitmeden 
sımki Ticaret mü riyetine kar 
tı meydan okuml\i{ kabilinden 
fiatlar yine tereffu etti. Dünya 
piyasası yükselme iği ve hat. 
ti fiatlar üzerinde anlatmak 
için Amerika, İngiltere ve Rus 
ya petrol amilleri arasında 
aktedilen konfera11s bir netice 
vermediği halde Türkiyede fiat 
lann tereffü etmesi, hayretle 
telakki edilmiştir. Btr rivayete 

(Devamı 5 inci sahifede) 

-·----·---·-··-·--
Emir Faysal 
Bugün gidiyor 

Dün fehirde bir 
tenezzüh yaptı 

Bugün Ankara11a gidecek 
olan Fagsalussuut Hz. 
Emir Faysal Hazretleri dün 

Pera Palas otelinde İstirahat et
mişler "e öğleden aonra Hariciye 
kalemi mahsua müdürü Refik A
mir Beyle birlikte ıehir dahilinde 
bir gezinti yapmışlardır. Emir Hz. 
bu alqam Ankaraya gidecekler 
'Ye Haydarpaşa istasyonunda me
rasim ile teıyi edileceklerdir. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
Adliye vekili Yusuf Kemal Bf. 

dün ııabah Ankaradan tehrimize 
gelmiı, istasyonda İstanbul ve Oı 
küdar müddeiumumileri ile ıair 
Adliye erkinı ve menaubini tara
fından kartılanmııtır. Vekil Bey 
lstanbula hususi itlerile meıırul 
olmak üzere gelmittir ve Pazarte 
ıi gÜnÜ avdet edecektir. Yusuf Ke 
mal Bey dün kendisile görüten bir 
mubarririınize lıtanbul adliyeain .. 
de tebeddülat yapılacağı ve müd
deiumumi Kenan Beyin Temyiz 
mahkemesine nakledileceği habe
rini tekzip etmiıtir. Temyizdeki 
intihap encümeni Temmuzda top
lanacak 'le yeni münhaller için in 
tihap yapacaktır. Kenan Beyin 
Temyiz azalığı ancak o zaman 
mevzuu bahsolabilir. Vekil Bey is 
tinaf mahkemeleri hakkındaki su
ale de cevap vermifler ve istinaf 
mahkemeleri teıkili hakkındaki 
kanunun layihaaının mecliae oev
kinden evvel h.ikimler, bürolar ve . ··-- --.ı. ı,;~ "'""-t ...... pılnıaama karar 'Yerildigıru aôyıe-
miılerdir. Mecliste bulunan diğer 
adli kanunlar mecliain kıt devre 
ainde müzakere edilecektir. 

Piyango 
~ugün 

Tayyare Piyangoaunun 5 İnci ıu,. 
tidesine buırün Darülfünun Kon
feranı salonunda mutat merasimle 
başlanacaktır. 

Otomobil 
Yarışı 

Kaydedilenler 17 
hazirana 

hazırlanıyorlar 

Herkesin beklediği heycanlı ırün 
yaklaııyor. Turing Klüp ile «MiJli. 
yet" in tertip ettiği bu yanta ıöıte 
rilen umumi alakayı aldığnruz mek
tuplardan ve müracaatlardan anla-

Fener'in yeni 
Klubü için 

1 yoruz. Kayıt muamelesi artık kapan 
mış olduğu için, timdi yanı haZJr· 

Teberruat devam 
ediyor •• 

F enerbehçeye yaptıracağı yeni • 
klüp bina11 masrafına, Feneri ae
venlerin de iştirakini temin et· ı 
melı iizre açtığnnız liateye te
berrbler devam etmektedir. 

• 
L. Kr. 
S~ Fahri B. lı Bankaaı memur 

larından F enerbahçeli 
3.- Kemal B. Fenttbahçeli 

-.50 Cavit B. Sıhhiye memuru 
3.- Mümtaz B. .Fenerbahçeli 
3.- Şükrü B. rea11ürana me-

murlanndan 
25.-Hallln Omer B. koyun tüc-

carmdan 
5.- Feysal Bey 
2 .- Sezai B. latanbuf Yil.iıyeti 

--- Nafia fen memuru 
46.50 

101 Dünkü Yekıin 

147.50 Yekün 

l lıkları daha canlı bir hale ırelınittir. 
1 Y anıa kaydedil mit olan bir çok oto-

1 

mobil tabipleri, amatörler ve takal 
ıoförleri yarıt aahaaına ıriderek tec-

1 

rübelcr yapmakta ve tabanın viraj
lannı tetkik ebnckte ve mutlaka ka
zanmak için yapılmaaı lazım ıelen 
ıeyleri timdidcn temin ebnektedir
lcr. 

Muntazam olması için teknik he
yetçe azami pyret aarfedilen ve 
memleketimizde asfalt Ye muntazam 
bir yol üzerinde ilk defa yapılan bu 
otomobil sür'at yarııının muvaffaki
yetle yapdmaaı, meralddann göate
recekleri alaka ile mÜt"'1aaİp olacak
tır. 

(Devamı S iaci s•bifede) 

Büyük romancımız niçin böyl 
bir mevzu seçtiğini anlabyor 

(Hiiseyi~ Rahmi Beyin gazetemiz içi 
yazdığı "Ölenler yaşıyorlar mı?,, isnıin
deki felsefi ve fantastik romanının ya
r11ıdan itibaren tefrikasına başlrgoruz. 
Kıymetli romancımız, bu defa nirin biJyle 
bir mevzu intihap ettiğini ve bu geni ro
manda aziz karilerimizin neler bulabile
ceklerini iki siltunda izah ediyor. SiJzü 
muhterem iistada bırakıyoruz:] 

Bazılanna göre evet, diğer
lerine nazaran hayır. Siz taıdik
çi veya münkirler 11nıfından mı
ııruz 7 Kimseye içtihadından do
layı tin edilmez. metbu), Mez
mum olan herkesin hia, fikir 
hürriyetine müdahaledir. 

Evvel.iı, biraz bizdeki roman· 
lardan bahsedeceğim. 

Sırf aık, kıakançlık; hiyanet, 
cinayet mekiki altında dokunan 
romanlar bu yekneaaklık ıçm· 
de aan'at ve tenevvü arayanlara 
aıkmh vermeie b64ladı. 

Cazbant, fokstrot, faDıpanya 
ile sinirleri kaınçılanmıt çiftler 
bu vahti muıikanm ıaıtmalı fi. 
gürlerine ayak uydurarak avuç 
avuca, göğüs göğüıe sallanırlar
ken latırın bir cür'etin aiızdan 
kulağa bir alev gibi akıttığıı 

- Seviyorum •. 
Fısıltıaı, artık bu o kadar ba

yatladı ki maceradan bar ile caz
bant tarh ediline belki Adem 
babamız da Havva anamıza der• 
dini böyle yanmııtır. 

Mütemadiyen romanlarda ta
zelendirilen bu tavaamıı (idyle) 
&AA&& ......... _. ... _ • • 

daya kanıkaanuı, kalpleri -o. 
sırlı kinuelerdir. Artık aevİ§me
fer tatil diye haykırmak iste
miyorum. Bunun ne yazıda ne 
fiilde önüne geçilemiyeceğini bi
liyorum. Biribirine elektriklen
miş iki gönülün araama yaaak 

Hüseyin Rahmi Bey 
koymak kimin ne haddine . 

Hiç bir moral t"'1kidine, teh 
didine aldırmıyan bu ırünahkar 
lan biraz da kendi havalanna 
bırakalan .... Enine boyuna aeviı 
f~ı\f•111Jlf • .!'e~i motifin didik 
yeri kalmadı. 

Şeyda Beye Feride hanımı ıe 
dirip te bedbaht kocanın elin 
ya bir tabanca ve yahut yÜreiine 
tükenmez bir tahammül vermek .• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Muhtelitin vaziyeti 
ümit verici değil! 

Dün oyuncuların biribirlerine 
alışmış olmadıklan görüldü 
Dün ıporun bütün yükü Kadı

köyünde idi. Böyle olmasına rağ
mftl ırün pek ırüzel cereyan et
medi. Çünkü en mühim apor hadi 
aeai olan lstanbul muhtelitinin an 
trenemanı fena denecek bir vazi
yette cereyan etti. Davet edilen o 
yunculann bir kısmı gelmediği i
çin latanhul muhteliti pek derme 
çatma bir halde çıkmıttır. Neden 
ise hu aene bütün hadisat mınta
kanm aleyhine oluyor. Dün de Öy 
le oldu. Mmtakanın Anadolu A· 
jansma verdiği tebliğde Alaeddin 
Muzaffer, Yaıar davet edilmemit 
ti. Dün çariinaçar bu oyunculara 
muhtaç oldular ve oynattılar. Ne 
lıe ırelelim maça: Takımlar şu o
yunculardan terekküp ederek çık 
tılar: latan bul Muhteliti: Ruhi, 
Yap.r, Sami, Cevat, Fikret, Mu
zaffer, Zeki, Ala, N İyazi ve Sü
leymaniyeden iki oyuncu. Galata
saray takımı: Avni, Vahi, Mithat, 
Suphi, Aaım, Suavi, Suat, Necdet, 
Kemal Faruki, Kabak, Kemal Şe
fik... Oyun hatladığı zaman mü
tevazin bir tekil arzediyordu Muh 
telitte biribirile anlatma yoktu. 

Galatasaray nisbeten daha İyi oy 
nuyor. Bu arada ıreriden Alaeddl 
n~ ~üzel hi': paı ırel.di. Ala ırüzel 
hır ıçle Zekiye verdı. Zeki uzun 
bir vuruıla Niyaziye paı ıreçirdi. 
Ancak rüzgar olduğnndan dolayı 
t~pu ka~eye tut!"'ramadı. Gene ge 
nden Fıkrete hır paı ıreldi. Fikret 
İyi bir iniıle açığa doiru aktı ve 
ortaladı. Top Zekide, fakat dire
ğin iiatünden avuta kaçtı, Muhte
litin ekseri akınlan Fikretten 0 • 

luyordu. B~ müddet oyun böyle 
cereyan ettikten sonra nisbi bir 
hakimiyet Galatasaraylılara ıreçti 
Onlar da bir müddet aıkıştırdık
tan sonra oyun mütevazinletti. An 
cak o kadar zevkaiz cereyan edi
yordu ki. halk bile ala'lı.aaızlığmı 
maçı ~";1<1~ etmemekle gösteriyor
d~. Bırın~ı ~aftaym böyle bir va
zıyette bıttı. Ancak bu arada u
~a k~ir ha dise oldu. Fikret Suplıi 
ıle hı': çarpışma esnaaında kolun
dan bıraz yaralandı ve çıktı. Muh 
telitte birin~i ?aftaym 10 kiti ile 
oynandı. !kıncı devre ayni soğuk. 
lukla cerayan ederkt'n vaktin ıre-

(Dt!vamz 5 inci sahifede) 



Muhabir mektubu 

Kırklarelinde yeni 
mahsul vaziyeti? 

Bu sene buğday az olacağı 
anlaşılıyor •• 

KIRKLARELİ - Mustafa 
Arif Beyin Samsun valiliğine 
naklile yerine Mersin valisi Fa
ik Beyin Kırklareli vilayetine 
tayin olunduğunu gazetelerde 
okumuıtum. Vali Mustafa Arif 
Bey burada iyi bir iz bırakmıt 
ve ciddi itler görerek herkesi 
memnun etmeğe muvaffak ol
muştur. 

Vali Faik Beyi müfettişliği 
zamanından Mersindeki valili
ğinden bilirim. Mumaileyh 
temiz ve doğru bir idare a
damıdır. Devlet makineleri İ
çinde temiz ve dürüst i9leme
yen uzuvlara düşmandır. ve on 
lan derhal söküp atar. Kırklar
eli ahalisi Faik Beyi pek ça
buk sevmişlerdir ve ondan ha
ytrlı ve faydalı itler ümit et
meğe batlamışlardır. 

Faik Bey tebean demokrat 
ruhlu olduğundan halk ile te
ması çok sever ve onlarla be
raber düter kalkar ve dertleri
ni yakından dinler bir zattır. 
F ınat buldukça balkın içine gi 
re, herkese vatandatça muame 
le yapar, bili.istibdat makamın 
da esbabı mesalibi kabul eder 
ve memlekette ikilik varsa onu 
kaldırarak bir cephe teşkil et
mesinin yolunu bilir tecrübe 
li bir validir. 

Mersindeki şuurlu idaresile 
temayüz eden Faik Bey halk 
ve zümreler arasındaki ahenk
sizliği izale ve hepsini bir cep
hede birleştirmeğe muvaffak o 
!arak hükumet memurlarına 
iffet ve istikamet ruhunu atı- 1 
lamış ve mıntakada suiistimal 1 
itiyatlarını kaldırmıştır. Mu
maileyh (Toroı) eteklerine ve 
bütün yaylalardaki uzak köyle 
re kadar seyahat edilecek vazi 
yetler ve yollar ihdas etmit ve 
daii: kövlerinin m;;J,;_ L-- -- 1 

rınaa asrt ve muntazam mek-
tepler yaptırmış ve halka büku 
meti sevdirmek yolarmda yü. 
rümüt ve buna da muvaffak ol 
muftur. Burada dahi vilayetin 
ihtiyaçlarmı timdiden teem
mül ederek tatbikatına hazır
lanmaktadır. Öyle ümit olunur 
ki Faik Bey Kırklarelinin bu 
öz vatan parçasının dertlerile 
uğratacak ve çok müabet itler 
görecektir. Biz kendisine ha
yırlı muvaffakıyetler temenni 
eyleriz. 

Msmlsltst haıtahanssf 

Sokaklarda dolatırken bir 
ron tken levha11 ııözüme ilitti. 
derhal kapıyı çaldım. Meğer 

burası haatane bqhekim 't'e o
peratörü Hayrettin Beyin ha
nesi imit. Kendisi kapıya ka
dar seleli Ye beai nezaketle ka
bul ederek li.zım gelen tafsili
tı verdi ve kendisine mahsus 
olan otomobille beraber hasta
neye götürdü. Haatanenia mev 
kii ile binanın haricinden man
zarası ve dahildeki taksimatı 
:zaraııziae de tavan bağdadileri 
kopnıut ve ıular içeriye akmak 
ta bulunmutşur. Ameliyat sa
lonunun bağdadileri düçmüt ol 
duğundan hastalara panııman 
odasında ameliyat yaptığını 
teessüfle söyledi! Mahir ve gü 
zide bir doktorun bulunmasına 
rağmen hastanenin bakımsız 
hali takip olunan gaye ile bü
yük bir tezat tetkil eylemekte
dir. Huıuıi muhasebe tarafın. 
dan idare olunan bu tifa yurdu 
na senevi (22080) lira kadar 
sarfolunmaktadır. Hastane elli 
yataklıdır. En çok verem halta 
lığı vardır. Bir dahiliye müte
haaııı aranmaktadır. 165 lira 
maaşla talip olan doktor bey
ler varsa hemen müracaat eyle 
melidirler. Hayrettin Bey 95 
büyük ameliyat yapmııtır. Bun 
!ardan dokuzu müdahale ile do 
ğumdur. Hastane bir dereceye 
kadar operatörün himmetile 
tanzim olunmuttur. 

Sonradan aldığım maluma
ta göre tabsista alınmıt oldu. 
gundan yakında ba,tan bata 
tamirine batlaııc:aktır. Eczacı 
Nail Bey tarafından idare olu-

nan eczanesi çok mükemmel 
ve çok zengindir. 

Ticari ı•aziyet 
Merkezi vilayette halkın ek 

serisini köylü ır.uhacider teş
kil eylemektedir. Bunlar İçti
mai vaziyetleri iktızau olarak 
tehirliler gibi bir takım mede
ni ihtiyaçlardan vareste olduk 
!arından alış veriş hasusunda 
esnafın beklediği faaliyet hu
sule gelmemektedir! Diğer ta
raftan vilayet dahilinde tütün, 
kuşyemi, çavdar, priııç, pancar 
ve hayvanat gibi bir kaç kalem 
hasılat üzerine külliyetli mua
meleler yapılmaktadır. 

Ziraat ban/tası 
Banka memuru Ömer Efen 

di nazik kibar ve anlayışlı bir 
zattır. Mezruat geçen senenin 
kuraklığından ve kışın fazlaca 
~on yapmasından ve bir de fa-

Ye11i Kırklareli Valisi 
Faik Bey 
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matlup derecelerde olmamıt ve 
bazı köylerde (orak) ameliye
si bile b1i4lamıştır. Köyler ban 
kaya borçlu iaeler de söyledi
ğim tabii hallerden dolayı borç 
!arı önümüzdeki harman mev
simine tecil olunmuştur. Bu se 
ne ise geçen seneye nisbetle 
'fo 330 noksan ekilmitşir. Bu
na da sebep ekinin para etme
mit olmasıdır. 
Pancar ztraatl ve fay dası 

Köylüler pancar zeriyatma 
daha çok ehemmiyet vermekte 
dirler. Bu ziraat her mahsul
den ziyade köylüye faide te
min etmektedir. Trakyada Al
pullu şeker fabrikası mes'ut 
bir devre llÇDUf ve ziraat san'a 
tou memleketimize ıokınuttur. 
Buranın aruiai pancar, çavdar 
ve hağcılıta aon derecelerde 
müaai.ttir. Tiitiinler her ne ka
dar para etmiyorsa da halk İ•
tikbalden ümitvar olarak yine 
zeriyatına de•am eylemektedir 
ler. 

EvvtJllıl hali 
Evvelce Kırklareli hağcıhk 

ve ıarapçıhk ile fÖhret almıt 
bir memleket iken ve hatta 
F ran11zlar buradan ıarap mü
bayaa ederlerken mütevali 
harplerden ve filoksra hastalı
ğından bağlar harap olmut9ur. 
Son zamanlarda hububatın pa
ra etmemesi halkı tekrar bağcı 
lığa aevktmit ve her tarafta 
yüzlerce dönüm bağ tesisine 
başlanmıttır, geç olsa da hal
kın bu uyaruılarmı biz takdir 
ve !Ükranla kartılarız. Yeni va 
li Faik Beyin bu gibi iktıaadi 
hareketlerde halka çok faydalı 
istikametler göstereceği ümit 
olunmaktadır. 

Raııp KEMAL 

Edirne valisinin 
faaliyeti 

EDİRNE, 10 (A.A.) - Va 
il ve Fırka reiıi ve hudut ku
mandanı Beyler iki günden 
beri vilayetin Bulgar hududu 
civarındaki köyleri ve hudut 
kulelerini tetkik gezintileri ya. 
parak köylünün ihtiyaçlarını 
yakından ali.kadar ohnakhı.dır
lar 

HARİCİ HABERLER 
Tardieu bir 
Fırka yaptı 

• 
lngiltere ve 
Tamirat · 

Borçlann ilgasında 
İngiliz siyaseti 

• 
imparator 
Kaçıyor 

Harbiye nazırı 
arkasından 

Bu yeni fırkanın 
adı "Cumhuriyetçi 
merkez" fırkasıdır LONDRA, 10 (A.A.) yakalamağa çıktı 

PARJS, 10 (A.A.) - Sol l Resmi mahafil, .~abine azaları ADISABABA, 10 (A.A.) 
h .. h . il . arasında son gunlerde yapıl. R k h · h · d cena cum urıyetç erı guru- ı l .. k k b" - as assa apıs aneaın e 

pu azaları zuhur eden noktai ~ış to a~ mt.uboza elratın a.
1 
ıne- 1917 senesinden beri mahpus 

.h "l "fl b"lh nın amıra rç arının ı gası b I k ik h. k d nazar ı tı a arı ve ı assa .b. b . f . .. u unma ta en a H"en a ın 
Herriot, hükiimetine itimat be ı ~ren~ı ı~e mec urı~e ım lgo~- kıyafetine girerek kaçmıt olan 
yam hususunda bu gurupun 

1
.ermh 'f 0

. mnlaıt'll~hragmen npgı- sabık Habeş İmparatoru Lij 
ik. 1 . . 1 k ı:z eyetı urıı.~ asasının a- y G . . , .1 . . 

ıye ayrı maaı netıceaı o ara ) . L 'd t k. d a11u, oJJam a ı tıca etmıı-
M T d. · • d ti rıs ve ausanne a a ıp e e . 

. ar ıeu sıyası os arın- ki . . d . .. bet 1 tır. 
d b . ki 1 ce erı sıyasete aır mus H be . h b. an ır ço arını top amış ve h. b. kil tak .. tf .1 a şıstan ar ıye nazırı, 
mumaileyhin riyaseti altında 1~ bırl~ed • 1~rrurt~ .'~ıhme kuvvetli bir müfreze ile ve fi-"c·· h . . M k mış u un ugu ,.anaa mı ız ar . . k.f . ek um urıyetçı er ez,. guru- t kted. rarıyı tev ı ve eaır etm em 
pu namında yeni bir parlamen e me M ır. s· ı rile mezkiir mahalle izam edil 
to gurupunun ihdası kararlattı M. ac Donald ve ır mittir. 
rılmıttır. Jhon Simon Pariste 

Bu gurupu umumi ve tabsiıen P!'-RlS, • ' A.A.) -. ~· Adrien'in heykeli 
harici siyaset meselelerinde Herrıot, M. f• -: Donald ıle Sır ADANA G I d 
kat'i bir inzıbatı hi.kim kılma- John Simon'ı•n şereflerine cu- ı K d. ı·d b.' h-f . eçen er e 
aa çalıtacaktır. t . k - un·· •• a ır ı e ır a rıyat esnasın-.. mar esı a şa, ve pazar g u d Ad . . k ·· ·ı · h · ret· de 1. a rıyenm tunçtan ço san-
Fransız kabine nıeclisinde og eyın arıc neza ın k" 1 b. b k 

b . · f t kt. . at arane yapı mıt ır ey e-
PARIS 10 (A.A.) - Na- ırer zıya e "' ce ır. ı ı· . b 1 d - h . . 

1. ili k bi . k ili mın u un ugunu ve te nmız 
zırlar, dün akşam saat 18 de ııg z a nesı e 11 • müzesine ııetirildiğini yazmış. 
M. Herriot'un riyaseti altın- yeti«> kaldı tık. 

da bir kabine meclisi akdetıniş LONDRA, 10 (A.A.) - Bu çok kıymettar heykel 
lerdir. Hükiimet tevdi edilen bir ta. yakında İstanbula gönderile 

Batvekil, Lauaanne konfe- dil teklifinin müzakeresi esna- rek ayrılmış olan parçaları ya. 
ransı ve Cenevre konferan11- sında Lordlar Kamarasında 30 pıttırılarak tanzim edilecek ve 
nın mesaiye tekrar iptidarı ari reye karşı 66 reyle ekalliyet- şehrimiz müzesine iade edile 
fesinde harici vaziyet hakkın- te kalıruttır. cektir. 
da arkadatlarına tam bir iza- Maamafih, reyin bu tarzda Adriyen Roma imparator. 
hat vermittir. tecellisinin hiç bir siyasi ehem !arından olup zamanı saltanat 

Her iki konferans nezdine miyeti haiz olmadığı işaret edil Milattan sonra 117 den 128 sc 
memur edilecek heyeti murah- mektedir. nesine kadar devam etmiştir. 
hasaların terkipleri hakkında FraIJsız ııazır/Rr meclisilıde 

1
• Kendisi çok cesur bir bü

bu sabah yeniden toplanacak PARIS, lO. A. A. _Nazırlar mec kümdar olup zamanı saltanatın 
olan nazırlar meclisinde karar !isinde M. Herriot harici siyaset f da sanayi kanunlarnı tasdike 
verilecektir. hakkında bazı izahat vermqtir. muvaffak olmustur. 

Meclis Cenevre ve Lozan Konfe- • 

Bir manastırı daha 
yaktılar 

SEViL, 10. A. A.- Aıunaclan 
bildirildiğine göre bir takım eşhas 
Sanla Clara rahibeler manastırını 

1 

yalmıaa teşebbüs etınitlerdir. Kom
ıularm müdahaleaile yangının itfa
aına muvaffakiyet ha11I olmuıtur. 

Birçok tevkifat İcra olunmu,tur. 

Avusturyaya maU 
7aaJ. .. u: wc: rcansa 
PARIS, 10. A. A.- Hülrumet 

Avusturyaya yapılacak mali yanlan 
hakkında lngiliz nazırlarile görüt
meden evvel hiçbir karar ittihaz et
meyecektir. 

CENEVRE, 10. A. A.- Cemiyeti 
akvamın mali mümeuil!eriyle muh
telif hükumetlerin mütelıauıslann
dan mürekkep komite Tuna memle
ketlerinin ve bilhassa Avuaturyanm 
mali vaziyeti hakkındaki tetkikatı
na devam etmiştir. 

Komite Avusturya hakkında iki 
çare dü,ünmüştür. Bunlardan biri 
en acil ihtiyaçlara sarfedilmek üzre 
Avuıturyaya 50 milyon ıilinlik bir 
kredi açılma11, diğeri A vuaturya. 
nın mali vaziyetinin ehenuniyetli ye 
devamlı bir aurette düzeltilmeaini 
mümkün kılacak aurette 270 ili 300 
milyon fİIİnlik bir kredi verilmeoi
dir. 

Komite yanrı ö(leden sonra tek
rar toplanacaktır. 

M. Fon Neurath 
Berline dönüyor 

LONDRA, 10. A. A.- M. Fon 
Neurath, dün alqam saat 20,30 da 
Berfine müteveccihen hareket etmiı 
tir. 

Hindenburg-Brüning 
mülakattan 

BERLIN, 10. A. A.- Nim resmi 
lıôr gazete, ıruıretal Hindenburg ile 
sahtk baıvekil BruninlJ ara11ncla vu 
im bulan son mükalemelere dair o
larak Dortmunder General Anzeirer 
gazetesinde nqredilen haberlerin 
doğru olmadığını teyit etmektedir. 

Ezcümle mareıal Hindenburg mü 
takat eınaıında ba'vekile riyaset et 
tiği hükumetin vücuda getirmiş ol
duğu eserden dolayi te,ekkürlerini 
iblağ ve izhar eylemqtir. 

raruılarına ait meoeleler hakkında 
tetkikatta bulunmuş ve bu Konfe
ranslara ittirak edecek murabbaı h• 
yetlerin t"!ekkül tarzını tesbit et
ıniıtir. Lozan Konferansına gidecek 
Fransız murııhbaı heyeti M. Her
riot'nun riyaseti altında maliye, ti
caret, sanayi uazırlariyle hariciye 
müıtqarından mürekkep olacak
tır. 

Cenevrecle t ,.~ Tahdidi Tea-
lihat Konfe'15 J'l~ edecıılı 
murr' ·- ~ ~•'-n-~n 
rıyaıeti altııı. murahhas ıı-
fatiyle Harbiye ';'Suriye, hava i,leri 
nazırlarından, aal>ık nazırlardan M. 
de Jouvenel ve aelciz ihtiyat azadan 
mürekkep olacaktır. 

Nazırlar mecli .i kadınların mede
ni haklannın tevıü lıakkmdaki pro
jenin meb'uıan meclisine tevdii Ye 
siyasi mahiyette bir af kanunu pro
jeıi hazırlamaı ıiçin Adliye nıızınıa 
mezuniyet verilmeaini kanırlattırmıı 
trr. 

Mecliıin içtimai bittikten sonra 
M. Herriot Avuıturyaya verilecek 
ödnç ...,.. haldmıdak.i müzakerele
rin hararetle deYam ettiğini ve mü
oait bir ıW"ette c:ereyu edeceiini 
söylemiıtir. 

M. Herriot y.-m ve pazar sünü 
Franıız ve lngiliz ımıı..ııı.a.ıarı a
ra11nda cereyan edecek mülrll
lerde iki hilka-in Loaan ve C• 
nevre Konferaruılanna mliteallik ııok 
tai nazarlann telifine piııılııcaimı 
sözlerine ilave etmiı ve her iki ldilal 
metin bu hlııuıta hilıııWıiyet pt..
diklerini ehenMllİ~le laydeylemit-
tir. . 

Birisi tesllin 
Oldu 
Küçük Lindberg'i 
kaçıranlardan 

biriri ele geçti 
NEVYORK, 10 (A.A.) -

Lindberg'in oğlunu kaçınnıt 
bulunduğundan dolayı araml
makta olan kaçakçılardan biri
si, dün sabah· zabıtaya teslim 
olunmuttur. 

M. Venizelos 
Herriot 
Mülakatı mı? 

Mezkür a-azete, İyi malümat alan 
bir menbadan çıktığını söylediği sa 
bık nqriyatında İırar ve yalnız ba
zı tali ehemmiyeti haiz tafıili.tm 
belki doğru olmaması mümkün bu
lunduğunu zikreylemektedir. 

Bu a-azetenin, mülakatı hikaye e- AT1NA, 10 (Huıuıi) 
derken, maretal Hindenburıı'un sa- Buraya gelen maliimata naza
bı~ batv_elcil ha~nda yaralayıcı ve ı ran, Yunanistanın Pariı sefiri 
mustebzıyane sozler v~ ~vn:Jar'!a M. Politis Fran11z Ba,vekili 
bulunduğunu ve M. Bruıuııg'ı bir . • ' . .. 
bolşevik aiyaseti takibine teşebbüs M. Herrıot ıle mu~&k~tla bulu~ 
etmekle ittiham eyledifini yazdığı muttur .. M. Hernot ıle bu mu 
malılmdur. lak.ıtta bilhaesa nıali mesele-
Montelimar'da bir ler nıevzuu bahsolmuf Herri· 

k -k- .. - ot, bu hususta icap eden tekil
topra ço untusu de çalışacağını beyım etmiştir. 

MONTELIMAR, 10 (A. Bu mülakat neticesinden do 
A.) - Kireç kuyularından bi- ğan bir habere nazaran, M. Ve
rinde bir tporal çöküntüsü ol- nize!os, Lausanne konferansını 
mut, bir çok itçiler enkaz aL müteakıp Pariste M Herriot ile 
bnda kalmıştır. İki irişi ölmüş bir mülakatta bulunacıığı mev-
ve iki ki•i de yaralanm,.tır. ı zm• bahistir. 

Şanghaydaki Ame
rika kuvvetleri 

VASHlNGTON, 10. A. A. - Ge 
çen Şubat ayı zarfında Şanghayda 
zuhur eden kanlı hi.diseler üzerin< 
beynelmilel ınıntakaya gönderiler 
birkaç hin ıu,iden ibaret Amerika 
kuvvetleri ııelecek hafta sonunda 
Şanghaydan ayrılacaklardır. 

Fran.111ada mali 
ihya projesi 

PAR1S, 10. A. A.- Gazeteler,u· 
zun bir hazırlık mesaisini istilzam 
eden mali ihya projeainin acilen 
nıecliıe tevdi edilmiyeceğfoi yazıyor 
lar. 

Le Matin ııazete&i, bu ı.e.ptaIU 
müzakeratın Ajustoı ayına tehir e
dilınit olma11 baıebile hükUmetin 
bu projeyi ancak tatillerden evvel 
meclise tevdi edebileceğini zannedi-
yor. 

Mezkur gazete meselenin umumi
yetinin müzakeresinin 1933 bütçe
sinin münakqa11na talik edihniı bu 
lunmuı dolayisile de mevzuu bahı
projenin bidayette derpif edlldiğin
den daha toplu bir telde ufrağının 
mümkün olduğunu illve eyl..,,or. 

Sevil Felemenk 
konsolosuna suikast 

SEViL, 10. A. A.- Fel..-.in 
Sevil konsolosu olup İııpaayol -
Fel-ı< kv-nyuı m.lithane
leriai ııiyaret etmekte alan M. Huel
.... tabanca lrurtunile yüıün.ıe. mec 
ruh olmuıtur. 

Mu-..nz, firar etmİftİr. Vak'a
nm İfİne nihayet venı- bir komii
niat aınel.U.. intikam eaeri olduiu 
-.-diliyor. 

Bir Fr•n•ız kruva
zörü Napolide 

NAPOLl, 10. A. A.- Frıuıaız do 
mnmaıına memup Lorrai;; kruv&· 
:oörü ile iki torpİto nıuhrilıi, dlin •· 
balı louraya a-elmişler ve mutat ,_. 
ruimle iatikbal edilmitlerdir. 

f1'8DllZ Bahriıelit filoıunwı lw
ınandaıu olan amiral Robert ile Na
poliain Lahriye erkim arumda zi. 
yaretler teati edİlmİJtİr. 

Tahdidi teslihat 
konferansı 

CENEVRE, 10 (A.A.) -
Tahdidi teslihat konferanaı 
bava işleri komisyonu muhte
lif murahhas heyetleri tarafm
dan ileri sürülen noktai nazar. 
ları izah eden raporu tasvip et 
mit, fakat bu buauata hiç bir 
karar vermemiıftir. 

İtalyan murabbaı heyeti 
tecavuzi, taarruzi ve tedafüi •İ 
l&hlar arasındaki fark hakkın
da evvelce dermeyan ettiği ih
tirazi kayıtları teyit etmittir. 

Bir otomobil kazası 
NİEMES, 10 (A.A.) -

Bir otomobil kapaklanmıt ve tu 
tutmuftur. içinde bulunan 4 
kisi ölm~tiir .. 

• 
Teklifi lngilterede 
evvel biz yapmışt 

Hariciye vekilimiz bir ikti 
konferansının toplanmas 

lüzumundan bahsetm;şti 
CENEVRE, 10 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi 

biri bildiriyor: İngiltere hükUmetinin beynelmilel iktısa 
konferansın toplanması için aon günlerde yaptığı teklif 
re mahafilinde bu mesele etrafında evvelce cereyan eden ~Ü 
sel eri yeniden canlandırmıttır. Malum olduğu üzre tahdidi 
lihat konferansı kulübü tarafından tahdidi teılihat konfer 
nın iptidalarında Tevfik Rüttü Beyfendi şerefine verilen C 
yeti Akvam beynelmilel mesai bürosu ve müteaddit heyeti 
rahbasalar erkanı ve matbuat mümessillerinin hazır bulun 
bir ziyafette Hariciye vekilimiz bir nutuk irat ederek bilb 
iktısadi, mali ve siyasi buhranın izalesi için beynelmilel ikt 
bir konferansın acilen toplanması lüzum ve ehemmiyetinden 
setmitti. Tevfik Rüttü Beyfendinin daha o zam:ın ortaya 
dukları bu mesele o "akit bir çok mübahaselere zemin te,ki 
mişti. 

Hücum arabaları v 
zırhlı otomobiller 

Tahdidi teslihat kara kom· 
yon unda 

murahhaslarımızın beyana 
CENEVRE, 10 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi 

habiri bildiriyor: 
Tahdidi teslihat konferansının kara komisyonunda hü 

:ırabalarile zırhlı otomobiller müzakere edilirken murabh 
mız Aptullah Bey söz alarak atideki beyanatta bulunmuıtur: 

"Türkiye heyeti murahhasa11 hücum arabalarile zırhlı 
mobillerin ilgasını evvelce teklif etmİ!ti. Filhakika heyeti 
bu silahların umumi komisyon tarafından irae edilen üc v 
haiz olduğu mütaleasındadır. Bilhassa hücum arabaİarı, 
huletle bir mahalden diğer bir mahalle gidebilmekte, har 
sahalarını, çok geniş bulmakta ve müdafaa mevzilerini h 
saymakta ve tahrip etınektedir. Mütemadi tekamüllerin 
zuu olan ve bu suretle bir kat daha tehlikeli bulunan bu s" 
hilhassa baskın halinde taarruz etmek istiyen bir mutaar 
~linde müthiş bir vasıta te,kil etmekte ve mezkiir arabalar 

an arazisinde icra ettikleri hareketler dolayısile sivil alia 
de tehdit eylemektedir. Zırhlı otomobillere gelince: Türk 
yeti murahhaıuı bunların İtalyan heyeti murahhasuının 9 
maralı vesikasında beyan olunduğu veçhile taarruzi mahiy 
haiz ve sivil ahaliyi tehdit ettiği mütaleasındadır. 

Türk heyeti murahhasası zırhlı kulelerle zırhlı trenleri 
yukarı ki silahlara benzetmektedir. Zaten gerek teknik k0111 
de ve gerekse bu komisyon huzurunda cereyan eden müzak 
Türk tezinin isabetini iıbat etmittir. 

Trakya'da faideli yağmurla 
EDİRNE, 10 (A.A.) - Aylardan beri devam eden tidd 

bir kuraklık, gayri tabii ve bunalbcı sıcaklarla ortalığı ka 
ruyordu. 

Geçen gün ratıp bir havada hararet 37 yi bulmuftu. 
yüzden mezruat muhakkak bir tehlike geçiriyordu. 

Dünden beri Trakyada yağmağa ba9lıyan dnamlı •e 
zul yağmurlar halkı sevinç içinde bırakmıttır. 

Yunanistandaki askeri 
mütehassıslar 

ATINA, 10 (A.A.) - HGkiimet, tasarruf aeiMıpleria 
dolayı, Franau: askeri .... laciliz bahri lırıeyetlerinia iati"bdııllllll 
dan yazgeçmiftir. 

Takas komisgonu azaları 
Varıovada 

VARŞOVA, 10 (A.A.1 - Vartovada bulunan Türk 
müatetan ve takaa komiayonu reiıi Atıf Beyle ihracat ofisi 111 
dürü Cemal Bey, Hariciye nazırı M. Zeleıki ile nazır muav' 
Beck tarafından kabul edilmitlerdir. 

Von Papen Lausanne'agidigoT 
BERLlN, 10 (A.A.) - M. Fon Papen Lauıanne 

üzere salı günü Berlinden hareket edecektir. 

Dün gece Tepebaşında ve Bİi 
yükdere'de iki kanlı vak'a old 
Bir sabıkab arkadaşını ağır 

Dün gece iki kanlı •ak' a olmut ve bir ıençle bir çocuk teh • 
keli aurette yaralanınıtlardır. Birinci •ak'a ıudur: 

T epebqmda bir gazinoda oturup içmekte olan sabıkalı 
dan Zeki ile arkadqı Mehmet bir aralık aralannda e&ki bir Jlllf# 
aeleden kavı• etmiıler ve bunwı teıirile Zeki, tabancumı 
rek Mebmede dört el atq etmit Ye çıkan kul"fUDİarla Mehın 
muhtelif yerlerinden yaralU1Uftır. Silah aeslerine yetifen :ı:ab 
memurları Zekiyi yakalamıılar, Mehmedi de butahanoye 
dırmıılardır. 

İkinci vak'a da ıudur: 
Büyükderede Kirkor sokağında oturan 15 yatında Vilı:tcJI" 

minde bir çocuk, gene Büyükderede Fıstık suyunda oturan L 
fi iaminde ayni yqta bir çocukla bir kız meselesinden kavııa 
mittir. Bu kavıa o derece hararetlenmiıtir ki, Lutfi, sustalı 
ile Viktoru yaralamııtır. Lutfi yakaluunıt, Viktor da teda9'İ 

lı 



MiLLiYET CUM.ARfESI lı HAZiRAN 1932 

Japonlar Türkiyeden 
,ıı Ekonomi 

i Yeni buğday mahsulü 
İ.ı tahmin edilem.eyor 1 

Fırıncılar az ekmek çıkarmağa 
başladılar. Dün bazı 

semtlerde ekmek bulunamadı 
Buğday fiatlarmm artması 

hükumeti ve alikadar mahafill 
itııal etmekte berdevamdır. An 
karadan relen telrraffar bul
day fiatınm ylikseliti kar911m
da htlk6metin haır:ı tedbirlet" 
almağa karar verdijini bildiri. 
yordu. 

Buğday fiatlanoın yüksel. 
mesinde herkes bir türlü sebep 
ıöetennekle beraber, bun.larm 
hiç biri mukni rörülmüyor. 

Sallbiyettar aevat bu huıuı 
ta diyorlar lö: 

"Bu aylar mevsim sonudur. 
Geç• ıeoeki mahıülden elde 
pek az bir teY kalmıttır. Şimdi 
elinde stok bulunan butday ta 
cirleri bu •ene Konya ve An
kara ha valisinde mahsulün 
u olması ihtimalini nasan dik 
kate alarak fiatı yükseltmiş. 
lerdir . 

"Bu •~in ilk buğday mah 
ıulü bir ay sonra ııelecektir. 
Eğer bazılarının tahmin etti. 
ği ıibi bir ay sonra mahsulün 
reçen seneden as olacağı ta
hakkuk ederıe, fiatlar yükael. 
mekte devam edecek, aksi tak. 
dirde yeniden dütecektir. Her 
halde bu klf kaç kuruta kadar 
ekmek yenilebileceai anlatıla
bilecektir. 

Trakya bucday mahsulü ü
mit edildiıti IJlbi bol ve İyi ev
safta oluraa, latanbul ekmek 
ç"lnııının değittirilmeıi li. 
zım gelecektir. 

Çünkü Trakya butdayı aert 
tir. Şimdi tatbik edilen esasa 
göre, ekmek imalinde yüıı:de 
doksan yumu,ak, yani Eılıi,e. 
hir müıtesna olarak Anadolu 
buğday unu, yilzde on da sert 
Trakya buğday unu kullanılı
yor. 

Bu takdirde Trakyanın kl
fi miktarı istihsali kartıımda 
ekmeklerdiki ıert un niıbeti 
çoğaltılacak •e yumutak buğ. 
day unu miktarı azaltılacak
tır. 

Belediye, ıon &'Ünlerde bir 
aralık ekmek fiatını un esasına 
göre değil, buğday eeaaına gö 
re tanzim etmeği dütünmüt, 
fakat her değirmen ayrı ayrı fi 
at verdiği için bunun sağlam 
bir esas olmayacaıını anlamıt
tır.,, 

Fırı11/ara hilc11111 
Buğday fiyatlarının yüluelme• 

ıi talıiatile elonelc 6yatlan üzerin
de de müeaair oluyor. Ekmeie ye 
ni narh henüz konnıadıj'ı için, fı .. 
rıncılar şimdiki narhtan ekmek sa 
tı,ının :zararlı olduiunu iddiaya 
batlamıtlardır. Hatti. bu fırınlar 
az ekmd< çıloardıklan için dün 
ııktaD\ aaat aekizden aonra Beya
zıttan Akıaraya ve halli daha ile 
rive kadar halk ekmek bulama· 
m~f ve fırınların önünde beklqip 
durmuf ve ekmek almadan dön
mti..,Jerdir. Bir fırıncı diyor ki: 

__:_ Ekmek narhının yedi buçuk 
kuruş olmaır fırıncıyı idare edemi 
yf'cek hale ıetinnittir. Maamafih 
biz yeni narha intizaren, ekmek 
çıkannaiia devam ediy.,,.,z. 

Fakat hakikati halde çıkarılan 
ekmek a1.dır. 

Lido'da afişler 
Türk mah&ulaı. ve mamulitını ec· 

nebilere tanıtmak için ltalyada Ve
""'dik ci\o· arında l.ido adatında rek· 
f"'-n,lar ve propagandalar yapılmuı 
ıcin tetkikata giritilmiftir Buı ti 4 

::.ret mümeııillerimiz de bu fikri 
muvafık lıuhnaktadırlar. 

Lidoda eaaslı bir ~·kilde Türk 
ınalı propagandası yapılacaktır. 

Pamuk isteniyor 
Japon firmalarından bazıları hü

kumete müracut ederek Türkiye
den pamuk almak iıtediklenni lııil
dirmitlerdiı· . Bu firmalara Türk pa· 
mukla.r1nrn nümuneleri gbnderilmit
tir. 

Balkanlarda ticaret 
Turkiyc ile Yunanistan ve Bulca

J>ııtan arasın akı tıcllrel münasebet· 
lerinı ı,; ni letm k için tetkikat ya-

l t • T,. 11, dildi - İne öre 

on milyon lira kadar ihracat yapd
maktadır. 

Bu miktarın arttırılacağı ümit e
dilmektedir. Tetkik komiıyoou iJini 
bitirir bitirma, Yunan ve Bulıar 
murahhaalarının da iıtiralıile umu
mi bir toplantı yapacaktır. Bulıar 
ve Yunan muRhba1ları yakında plı 
rimi:u ı.ıec:.ırtir. 

Cam fiatları 
Son zamanlarda febrimizde cıun 

fiatlerinde lıoazı teraffüler bUıl ol
m11ftur. ş.hrimiııdeki cam tüccarla
rı, Ticaret odasına müracaat eden:lı: 
oıun flatlerhıdeki tenffliiin sebeple
rini ve kendi ticaretlerine verdiji za 
ran anlatacaldar, ıümriik muamele
lerinin bir an evvel yapılmaaı için 
oclaıun tavauutunu iıtlyeceklerdlr. 

Meyankökü 
isteniyor 

lnriltere tacirlerinden bazıları ha
rici ticaret offıine nıüracaat ederek 
Türldyeden meyankökü almak iate
diklerini bildirdikleri ııibi, bazı is
panya tacirleri cı. pamuk, tihik, im 
ru ıebze ve hubul..t almak iıtemek 
tedirler. 

Afyon rekoltemiz 
ihracat ofisinin yapbğı bir heaa. 

be cöre bu senı..:ki afyon mahsulü 
2000-1500 sandık ara11nda olacak
tır. Kuraklık zuhur ehe de, Tilrki
yenin afyon iıtihsalatı bu miktardan 
a~ğı düşmiyecektir . 

Otuz senelik afyon itihoalatına ait 
iıtatittiklerde de, Türkiye afyon re
kolteoinden 2000 sandıktan aJatı 
dütmediğini göstennektedlr. 

Yunanistanda tica
ret müvazenesi 

Y unaniıtan istatiıtik umum mÜ· 
dürlüğü tarafından n9frolunan res
mi rakkaını...ra nazaran 1932 sene.İ· 
nin kıi.nunusani, ıub..t, mart ve nİ· 
san aylan urft:nda Yunaniıtlınm ec 
nebi memleketlerle yaptığı nwame
li.tı tlcariyde 1 milyar 635,000,000 
drahmi aı;ık vardır. Bu açık 1931 
ıeneeinin He dört ayı zarfındaki &

çılrtan 232 milyon fazladır. Halbuki 
bu ıene ithali.t üzerine hüktlınet ta
rafından vazedilen pek sıkı tahdidat 
tan açılın azalacafı ümit ediliyordu. 
Hükümet mubafili ittihaz olunan ta 
clablr sayesinde bu sene barice, ı• 
çen ıenelıi kadar para verilmiyeceli· 
nİ ümit ediyordu. 

Halbuki vaziyet bütün ihtimalleri 
alt üıt etmiı lıulunyor. Bunun ... 
ı.ebi ihracat 89yaıırun seçen ıenelô 
nisbette sablamamaaıdw. 

Bu ıenenin ilk dört ayı urfındald 
1Ma4lıea itbali.t maddeleri ıunlarchr: 

Emtia Ton 
Bulday 217.550 
Mmr 136.390 
Pirinç 8.565 
Şekec- 22.928 
Maden kömllTü 282.411 
Benzin 18.426 
Ayni aylardaki ba•lıca ihracat ıu 

üç maddeden ibarattir: 
Tütün 
Kuru üzUm 
Zeytin yaiı 

10.717 
11.942 

4.730 

ltalyada buğday 
nisbeti 

ROMA, 10. A. A. - Ziraat nazı
rı ltalyanın hec- tarafında ekmek i
D111linde kullanılacak sert ve yumu
,ak milli buğday mahuıulü niıbetini 
yüzde 96 olarak teıbit etmi!tir, Bu 
niıbet Sicilya Adası için yüzde 80 
olarak tayin ed-ilmi,tir. 

İtalyada buğday 
zeriyab 

ROMA, 10.A.A.- Daimi buğday 
komiteıi diin Venedik MrAyında Mil. 

dür Muııolininin riyasetinde top· 

lanmıttır. 

Nazırlardan M. Acerbo zeriyabn 
ıeyri ve inkişafı hakknıda but tal
silit vermi,tir. 

Müzakere eınaıında bir çolııı: ua 
hubuı..t istihıalitının cübre iıtimali 
suretiyle artt1nlmaı ılüzumundan 

ehemmiyetle bahsetmitlerdir 
M. Mus•oliıU cereyan eden mü

zakereyi hülasa ederek çiftçil•i tek 
nik :ıer'İyatın iıl&hına teıvik ıçın 
rehin mukabi.linde avans verilmeai u 
sulüniin sadelqtiriltneal hizuınuna 

Havalar 
Serinledi 
Dfin hararet dere

cesi 17 ye 
kadar düşmüştü 
Bir haftadan beri devam e. 

den tiddetli sıcaklar evvelki 
akıam çıkan rüzıarla kesilmit 
ve hiuedilir bir serinlik kaim 
olmuıtur. 

Rüzgar gece sabaha kadar 
devam etmit ve sabahleyin teh 
re kısa fasılalarla yarım saat 
kadar yağmur yağmıttır. 

Rüzıar devam etmektedir 
ve Anadolunun bazı yerlerinde 
kasırga halini almııtır. 

Akdenizde ve Karadenizde 
fırtınalar olmuthır. Takvim. 
lerin ülıer fırtınası diye kay
dettiği bu fırtına yüzünden İı 
kenderiye ve İzmir poıtalarmı 
yapan İzmir vapuru dün limanı 
mıza iki saat teehhürle gelmit
tir. 

Rasathanenin verdiği malıl 
mata nazaran, dün en fazla 
hararet 17 derece kaydedilmiş, 
rüzgir timalden e.mit ve aür'a 
ti saniyede 20 metreye kadar 
yükaelmittir. 

Dün yağan yağmurun mik. 
tarı 2 milimetredir. 

Rüzgir hafifliyecek ve bu. 
gün mutavassıt surette esecek 
tir. Hava yarı bulutlu, yarı a
çık olacaktır. Yağmur ihtima. 
li yoktur. 

Gümrüklerde 
Yeni usul 

Yolcular için matbu 
varaka-

lar hazırlanıyor 
Gümrükler Umum müdürlüiü 

salon müdürlüklerine yeni bir t•~ 
mim tıöndermittir. Bu tam.İm mu· 
cibince Türkiyeye idbali memnu 
olan efyanın bir liıteoi yapılarak 
büyijk bir levhaya yazılacak ve 
salonlarda yolcuların kolaylıkla 
ıörebilecekleri yerlere a11lacak· 
br. Bundan batka yolcular için 
türkçe matbu varakalar hazırlana 
cak ve ecnebi memleketlerden ee 
len h• yolcu bu varakaları İmza 
ederek eıyaaını muayeneye arze. 
decektir. Muayene eanasında açı
lan e.ıyaları arasında varalıadaki 
beyanat hili.fına batka bir eıya 
:ıuhur ettiği takdirde bu efya der 
bal müoadere olunarak hakkında 
kaçak muamelesi yapılacaktır. Sa 
lon siimrükleri ıerek levhalan ve 
gerekse matbu varakaları hazırla 
maktadır. Bir kaç ıüne kadar tat 
bikata batlanacaktır. 

Veda 
Müsamereleri 

- .. 
On birinci ilkmek
tepte mini miniler 
müsamere verdiler 

Dün Beyoflu on birinci ilk mek 
tebinin mini mini yavruları mek .. 
teplerinde bir veda müaamereıi 

tertip etmitlerdir. Müaa:merede 
Beyoflu kaymakamı ile tehrimiz 
maarif erkinı ve talebe velileri 
hazır bulunmutlardır. Müıamere 

lıtikli.I marıiyle baılamıı, manzu 
meler okunmuı, İmtihan iaiın.li bir 
monolog söylenmİf, Bahar ve Ço
ban ıarkı.11 okunduktan sonra caz 
bantla muhtelif danalar Te rako· 
lar yapılmıf, "Eaki ve yeni mek· 
tep" iıimli bir piyeı temail edile· 
rek müsamereye nihayet verilmit 
tir. Miniminiler müıamerelerinde 
umulmadık lııi.r muvaffakir•t ıöı
tenniılerdir . 

Bir kiliaenin 12 5 
inci senesi 

Beyoilunda Ermeni Greıori
yen Saint TrinitC kiliaeainin teaiıl· 
nin 125 inci 1enei devriyeal miina .. 
sebetile diin kilioede Ermeni Pat
riki Naroyan Efendinin idareain· 
ae bir i.yinİ ruhani İcH edilmlt 
ve ötle üıı:eri Tokatliyan otelinde 
biT ziyafet TC>rilmittir. Ziyafette 
ortodokı, katolik, ıüryani, li.tin, 
kiltıeleri. rÜe1A11 hazır bulunnıu.ı· 

Satın Almak Istiyorla 
Belediyede 

Heybelide 
Elektrik 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

Tesisatın temmuza ı 
kadar biti

rileceği söyleniyor 

Ne olur erkekler de kadınlar 
gibi hafif geyinseler. 

Kadın erkek müsavatında haksızlık - Açık 
Elektrik 'irketinin Anadolu yaka

ımda yapacağı elektrik teıiıatı, kon 
tenjan ve saireden dolayı yavaı ıi
diyor. Şimdiye kadar Anadoluda 
bat boyunda ancak F eneryoluna,ka
dar cereyan verilmi4tir. Mamafih 
ııümriikteki eld<trik ,irl<etine ait 
malzemenin çıkarılrraıına müııaade 
edildiği iç.in bundan sonra bu sene~ 
ki proırama dahil olan ETenköy, 
Göztepe ve Anadoluhiıarı tesiıatına 
başlanacaktır. 

Bu tesisattan evvel Heybeliadaya 
ait kablo yerine ke>Mcıık ve nihayet 
haziran ıonunda tesisat bitecektir. 

Heybeliada teıiıatının temmuz i 4 

çinde kütat resmi yapdarak Heybe
liye cereyan veriteceği temin edili
yor. 

Bu seneki intaat pro,.......... da
hil Erenköy, Göztepe, Anadoluhisa
n eld<trik teıiıatı da bu yaz bitiri
lecektir. 

Sürp Agop davası 
Belediye ile Ermeni patrikaneıi a

rasındaki Siirp Aıop mezarlıiına 
ait davaya 4 üncü hukuk mahkeme
sinde 16 haziran çarf&lllba ıünü de 
vam edilecektir. Bu cahede ehli vu 
kufun bir raporu okunacaktır. 

Raporu tanzim edenlerden müver
rih Ahmet Refik Beyin mahkemeye 
şifahi izahat Terınesi ihtimali var~ 
cin-. 

Dava son safl.a11na ıirdiği için 
mahkemenin yakında bir karar ver
mesi çok mubt-eldir. 

Belediye aleyhine 
açılan bir dava 

Belediye ile M . Fildman araımda 
va.ktile yapılan bir bağırsak muka
velesi vardır. Bu mukavele mucİ· 
bince M. Fildman Karaağaç uıezba
baaında fenni vesaiti ihtiva eden bir 
bağırsak tathlrbaneoi teıiı edecek 
ve burada baf <far fenni surette 

·zı _. ın 
tenu en ·~ n L- un• 
, Filhakika bu ıhukavel., mucibince 

bu bağrraak taıhirhaneıi yapılmq

h. F o.kat bir kaç ıene evvel, loeledl
ye yeniden bazı tallphıre batlıa ba
ğırsak tathirhaneoi te.iıi için MÜ· 

ıaade venniıtir. Bunun ti7M'İn• M. 
Fildman, bir taraftan mahlcemeye 
difer taraftan ıurayı devlete müra
caat ederek bu itin münbaaıraıı "
diıine ait ve inhisar mahiyetinde ol 
duğunu ileri ıürmÜf, belediyenin 
bqka miieaouelere miloaade v«uıe 
ıini mukavel~ ·• muıayir bularak 
belediye aleyhine dava açınııtı. 

M. Fildmanm bu davalan redde
dilmittir. Verilen kararda bu itin 
inhisar mahiyetinde olmadığı ve be 
lediyenin arzu ettiti ıibi f...U ıe
raiti haiz l..ğırıakbane teoiı edebil
ınekte serbeıt oldutu bildirilmittir. 

Dilenciler yeniden 
toplanacak 

Son ıünlerck tehrimizdeki dilen
ciler nazarı dikkati celbedecek dere
cede çoialmıya l>atlamıttır. Bilbuoa 
tehrin en itlek yerlerinde bu miıkin 
meolelı:te çalı~n birçok kadın ve er
kek dilencilere teaadüf edilmelr.te
dir. 

Belediye 1DM11urlarmdan milrelc
kep ''Dilencil«le nıücadele heyeti" 
tevhit dolay11ile lağvedildiğinden bu 
i' nahiyelere verilmit bulunmakta
dır. 

Haber aldıiımuıa 
dilencilikte mlcadeie 
faaliyete seçecektir. 

aöre Belediye 
için yakında 

Köprüdeki kulübe 
ve dükkanlar 

Köprünün Kadıköy ve Bo. 
ğaziçi iıkeleıi ci•annda fena 
bir manzara tetkil eden •e mü. 
rüru uburu ıektedar eden ma
na• dükkinları ile bazı kUlübe 
ler belediye tarafından kaldın! 
mı9tır. 

Kimyagerler dtln 
toplanamadılar 
Dö11 kimyaıerler Halk .. i ...., 

lonunda toplanaC>aldar ve ......... 
keratta bulunacaklardı. Fakat 
toplantıda ekMriyet temin edtle
medi ve içtima batka bir süne bı
raluldı. Kimyagerler eenebilere 
memnu aarıatlar me>'anına kimya 
ıerliğin de idhalinden dolayı d .... 
let ricalimize tetekkür etmeie ka 

gerimiz var beyim - Quelle 
clıaleur, Mon Dieu ! - Yağlı bir müşteri 

Bugünlerde yerini bilsem - Malista beyim •. 
gidip ıu çıplaklar cemiyetine - Mezelerden ne var? 
aza yazılacağım. Ara sıra kra. Garaon, uzun bir liate uzat. 
vatımı elimle yoklarken gırt. tı; yağlı mütteri fÖyle bir göz 
lağıma yılan sarılmış zannedi- gezdirdikten sonra siparitleri
yorum. Hele fU musibet Y'ka. ni yaptı: 
lığa öyle tutuluyorum ki.. - Bir porsiyen siyah hav. 

Hay icat edenin mekanı ce- yar .. Limonu bol ohun. Kalkan 
hennem olsun .. Biz zavallı er- ı balığı tava... Y ~il salata, 
kekler, hakikaten acınacak hal yumurtalı..... Biraz da çi 
deyiz .. Kış yaz ayni kıyafetle roz .•. Anlaşıldı mı? 
gezeriz. Pantalon, ıene o pan. Garson, bet dakika içinde 
talon .. Gömlek gene o g~mlek. bütün bu iıtenen feyleri, bir 
Ceket gene o ceket.. Nıhayet tepsi içine koymut ııetirdi. 
renkler itibarile, kumatlarm in M.. t • bekled" ki · 
celiği kalınlığı itibarile biraz . . Uf erı,kadeh" ~n:_ ___ 

1
• ttfe-

f k d F k k f h sını açsın, ını uwı; u ra. 
ar e er. a at, ıya et ep k .1 .. 1 k d d 1 d ı ı e şoy e yar11ına a ar o • 

0 Bu~.. 1 b" l"k "ddi d tek dursun, üatüne yarım parmak 
ızım e ır ı ı asın a ·ı· d" ·· d 1 

fırsatı kaçırmayan hanımları- su 1 ave e ıp gov eye yuvar a. 

mızı, bu mevsimde erkek laya "
0

•• 

fetine sokacak olsanız, vallahi Hayır .. böyle olmadl. Müt
yangın var, diye bağınrlar. teri, mezelere sadece yan göz. 
Haydi fU önümüzden geçen le bakh, rakı tife-ini hafifçe 
hanımı alıcı gözile tepeden tır süzdü, kadehi kokladı, fakat 
nağa bir tetkik edelim: Kollar, hiç birine el sürmeden ayafa 
tamamen çıplak.. Göğsü, ince kalktı. 
bir pudra tabakasından batka Garson derhal 
gizleyen yok!... Belin iki çekerek kendisine 

iıkemleleri 

yol ftnDİ.f • 
tarafını şöylece kavramış bir ti. 
tül yığınının hatırı için, bu ha. Adamcaiız, kotar adımla 11. 

nıma kendi hesabıma "giyin- zaklattı ve gidit o gidi9 •• 
miş" diyemem. Halbuki bir de Garson iti yoksa el pmıçe 
şu adamcağıza bakın. Aklı sı. divan bekleye dursun •. 
ra fazla ağırlık vermesin diye, Müşteri bir daha görünme. 
ceketini koluna . atmış. Elde di. O canım mezelerin yüz Us. 
sırllklam bir mendil, durma. tü kalması bir çoklarının me
dan, habire terini siliyor. Şim. rakına dokunmuıtu. 
di bu oldu mu ya? Hanımlar, Etraftan manalı manalı gü. 
sokaklarda plijda rezer ribi, lüşenler oluyor: 

- Siyah havyarı beğerune. 
di raliba .. 

- Bırak fU enayiyi •. Ye i~ 
te öyle llVlf be adam •• 

Maamafih, garson hali ü 
midini kesmiş değildi. Dönüp 
dönüp, hep bu sahipsiz sofra
nın batına geliyordu. 

Kalkanbalığı ta•asının üs. 
t~e. •İneklerin bini kalkıp bi. 
nı konuyor. Garsona yeni bir 
vazife çıktı: Sinekleri ürküt. 
mek vazifesi ..• 

Herkeste umumi bir me. 
rak: 

- Şimdi bunun ceremea;ni 
ıaraon mu çekecek? 
. . ~aa~afih ortada yenilmit 
ıçılmıt bır feY olmadığına göre 
mesele yok. 

Yalnız, anlayamadığım nok 
ta fU: Bu kadar mezeyi hazır. 
lattıktan sonra, ortadan niçia 
ımth?. 

Hatıra gelebilen 
mal: 

bir ihti-

- Uıı:aktan bir alacakbaını 
ııördol 

Yahut daha akla yakın bir 
ihtimal : 

- Listedeki fiatlan gördü!. 
Siz siz olun, böyle boğuntu 

lu yerlerde, enini boyunu iyice 
ölçmeden havyarlı, kalkanba. 
hklı mezeler ısmarlamakta ace 
le etmeyin .• 

Kibar mütteri gibi alangle 
ııvıtama:ı:aanız hesap başında 
ayran gibi apıfıp kalırıınız!

M. Salahaddin 
kayıtsızca sereserpe dolatırken """"""""'"""""'"""=!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!=o!!!l!""'!!!l!!-!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!

bizm, boğazımızda yakalık, sır 
tımızda aAır ceketler, kan ter 
içinde bunalıp durmamız re
•ayı hak mıdır?. 

Müsavatın tamam olması i. 
çin ya onlar bizim kıyafetimizi 
kabul etsinler, yahut bu müm
kün deAilse biz onlar gibi giyi 
nelim!.. Bilmem kadın birliği 
nin muhterem aza11 bu fikrimi 
ıı:e i9tirak eder mi? .. 

Sıcaklar bastırınca her teY 
açık havaya tabi oldu. Yemek, 
açık havada yeniyor, sinema a. 
çık havada seyrediliyor, uyku, 
açık havada uyunuyor. Aht ve
ritler-her türlüsü- açık hava 
da yapılıyor •.. 

Mahallebici bile mütteriye 
uzaktan müjde ediyor: 

- Açık yerimiz var beyim .• 
Bahçesi olmayan eğlenti 

yerlerinde cinler cınt oynuyor. 
Herkesin serinliği aramak için 
kıra bayıra döküldüğü bir me't' 
ıimdeyiz. Ben bile, öğleden 
ıonra kendimi bir kır kahvesi. 
ne dar attım. Burası öyle bir 
kahve ki, meyhane denilebi. 
lir, birahane denilebilir, çalııı
lı gazino denilebilir. Açık hava 
baF1 denilebilir. Hanııi niyete 
girdiniz se o niyetle oturun! 
Maamafih, etrafıma bakıyo
rum, ekseriyet aktamcılarda ••• 

Madeni kaplar içinde soğu. 
tulmut rakılara rafbet fazla .. 

Tek tük dondurma yiyenler 
de Yar •• 

Bir madam, dondurmaaını 
yanlamadan ikincisini ısmarla 
dı; aai elinde dondurma katı· 
lı, sol elinde yelpaae, dilinde 
de fU terane: 

-Quelle chaleut", mon Dieul 
Maamallh, OMdamm ılC&k. 

tan tikiyet etmep pek halckl 
yok bana kalH •.. 

Yanında 6yle soluk bir he
rif oturuyor ki, iman ona bir 
kere bakmakla adete. serinler 
gibi oluyor. 

Madam, ihtimal ki uzun se. 
Delerin alıtkanlığı ile bu serin. 
ltlf htuetmiyordu •• 

- Garson! 
- Ame sos •.• 

- Bana bir ıişe So li!· nkı .. 
Anlıyorsun ya, elli derecelik 

Poliste 

Bir genç sevdiği 
bir kızı vurdu 

Kız ifade veremiyecek halde 
hastaneye kaldırıldı 

Evvelki ııün Kadıkôyünde bir ci
nayet olmu,tur. 

Kurtulutta oturan Prodromoı &

fendinin kızı 15 yatlarında matma
zel E-elya Kadıköyünde Dame 
de Sion franırz mektebine devam et 
mektedlr. 

Bundan bir müddet evvel ren• 
Kurtulutta oturan 20 yatlannda NI 
ko İ•mİnde bir delikanlı, matmazel 
E vanıelya ile konutmak iıtemiı,mü 
teaddit defalar bunun için laza mü
racaat etmi,ae de reddedilmittir. 

Matmazel E n.ngeliya evvelki alı:
f&ll\ üzeri saat 16 yı 40 ıeçe Kadı
köyijnde mektepten çıkıp Moda cad 
deıinden ıeçerken birdenbire Niko 
rene önüne ı;ılmııt ve kendiıile ko
nupna.k üzere kızın yanına sokul · 
muıtur. 

Bu dela da ret cevabı alınca Niko 
cebinden küçiik bir brovninı taban
caaı çekerek matmazel Ennıelya
ıun üzerine •tef etmittir. 
Kızcalız bafmdan t.ı.likeli ıuret-

te pralanmıttır. 
Sili.b ı .. lerine yetiıen poliıler ya 

rahyı ifade veremiyecelı: bir halde 
tıp falriilteoi haıtahaneaine kaldır
mıtJardır. 

Niko da ölmüıtür. 

Bir dükkan kısmen 
yandı 

Evvelki ıecc Çiçekpa:u.rında 
Veyıel Şükrü Efendinin camcı vat 

aynacı dükki.nından yanım çık
..,,, dilkki.nın ı:lahili ve üıtkatı 
kıamen yandılı halde oöndürül
mllıtür. 

Pençereden düttü 
Kiic;iik Ayaıofyada 7 numara 

lı e~d• oturan Oaman efendinin 
kızı 1 O yatında Şefika pencere
den bakarken evin üıt kahndan 
dÜtJDÜf, yaralanarak haıtahane· 
ye kaldınlınqtır. 

Hasköyde 
Hırsızlıklar 

Son ıünlerde Haaköy civarında 
r11ızlık vakalan çoğalmaya batla

tnıtbr. Bilhaaaa ıeııeleri yapılan bu 
il etini nıe da 

karmak için zabıta yeniden tertibat 
almııtır. • 
Yapılan tahkikat neticesinde bu 

h:•nızhklarclan mazounen iki kiti ia .. 
tıcvap altına alınmıttır. Tahkikat d• 
vam etmektedir. 

Bir adam boğuldu 
Galat.ad• Cemal İaminde biriai üç 

l'Ündenberi polİa tarafından Atan• 

makta idi . Yeri yurdu beliniz. mav
nalarda ?'alıp kalkmakta olan 46 yat 
lanndaki bu adam üç ıün evvel °"" 
tadan kaybolmut, kendiıini tanıyan 
lar fÜpbe ederek polis~ haber ver
ınitlerdir. 
Zabıta tahkikat yapmakta iken 

dün sabah Cemal Galatada au iıke
leıinde de~izd_e öl~ olarak bulunmuı 
tur. ~e-aedan uzerınde hiç bir yara 
ve saıre yoktur. Kf'ndiıinin yıkan. 
mak Üzere denize ıririp boğuldui> 
tahmin ediliyor. 

Polise tabanca 
Atanlar yakalandı 

Bir kaç gÜn evvel bir cece Un
lr_apanında !.rııı:ıclarla poliı devriyele 
n arasında bir müsademe olduğunu 
İbrahim ve Nuri isimlerinde iki hı~ı 
ZIO Otomobil ile ciderleı·ken kendi. 
lerini yakalamak iıtiyen memurlara 
ıi~ a~ıp kaçtıklarını yazmıttık. 

Fırarı sabıkaJılaYın izleri üzerinde 
yapılan takibat neticeıinde aaklan-
dıkları yer meydana çıkarılmı, ve 
evvelki ırün ikiıi de yakalanmıtlar 
dır Bunlar aon umanlarda Cibali 
ve civarında bir çok evleri •oymu • 
lardn·. lbrabim ve Nuri edliyeye teı. 
lim edilmiılerdir. Evralıı:lar1 iıtintalı 
dairesine verilmiıtir. 

Bir hırsız yakalan<b 
~ıza İıminde biri iki aydanberi 

polıo tarafından aranmakta idi. Son 
zamanlarda Rızanın Be~iktaş taraf. 
;.rın.da dolaımakta olduğu tesbit • 

1~ ve B"liktaf polis merkezi ken 
dıaını yakalamıtlır. 
Rıza müteaddit cürümlerd n maz. 

nu~ bulunmaktadır Bilhaua muh
telif hırsıdıklard n dolayı aranıyor
du. Rızanın son bir kaç büyük hınız 
lık vakalarile de alakadar olduğu an
laşılm~tır Kendisi adliveye tealim e 
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BUGÜNKÜ HAVA 
YııtiH 'y ..a.m rasat~

lziadt• verilea ...ıw-ta auaran 

Iİİ1I U.va ela.iyede lııulııtlu 
... lacııılı:, karayel rii,.Pn IMıfilMy• 
lceldir' • Din tuyilD nffİmİ '7S6 
.. ıilİllııelı,., ıumni hararet 17 uga 

11.ı.-ıdi. 

Haftanın Yazııı 

Polis hafiyesi 
na•ıl oldum?

- ı -
Siae tefrika romanı ıibi bat 

la1u lıir yası yuacai1111: 

Mayam on dokuaunc.u ıii-
• idi. Hava bulutlu ve elektrik 
li olduju kadar sakin olduiun 
ıluı hıwaclıuı ualayanlar yakın 
.. bir fırtına çıkacaimı keetİI' 
mekte mütkülit çekmezlerdi. 
Babıili caddesinin alt kısmın. 
.. üç katlı bir binanın en üst 
lıatmda poyrua DUIJ' bir oda· 
ıla tek batın• çalııan bir 
Mlam arkaaıoda ve kufıaıo 

duvara çelnlmıı ainema ar. 
dati reaimlerine bakarak o ıün 
raaacaiı yazmm mevzuunu •· 
retbrmakla nıetırul iken eli 
mattud krevetmı düzeltiyor 
.. odada ayna olmadıiı için 
imi tahmini bir iatizama aok· 
-ıa çalıııyonla. 

Bu adam ilimdi?.. O bina 
-i idi? .. 

O aırada y.. INıııNla ıiu
ııan telefonun :sili anut tekilde 
pbnaya b.tladı! 

- Halo?. halo?. Burası (Mil 
liyet)... Ben (Felek).. E ... et 
alendiml. Telet..la ıöriifelııilr 
ılik.. ıi. lıilirainia !. Alb buçuia 
ıı.dar huradeyım !. • 

Hayır .. Hayır iamimi verir. 
•İa bırakırlar .. Cüle ple e
fendim!. 

Bu telefon muhaberetinin 
illıür ucundaki kimdi?. 

(Felek) bir dakika sonra tele 
fena tekrar açtı .. Ve aantral 
--.urile göriiftü: 

- Atıfet Hanım?. Şimdi be 
-le görü,enin hanıi numa-
111 olduğunu anlayabilir mi•i· 
lb? 

..... Ya!. otomatik olmasa i. 
bulabilir miydiniz?. Ne iıe 

.. yapalım? .. 
Y uıama b-.ladı.. Bir kaç 

ilAiıt yaadıktan sonra oduına 
-tbaa arkadaılanndan bjriıi 
... di .. 

- Yazını çabuk bitir de çı. 
iıldnn! 

- Neftfe?. 
- Hava İJİ parke kader gi. 

ıleria-
- Benim itim Tar .. 
- Çalıuk bitir .. çıkalım •• 
-Yapamam •• 
- Neden?. 
- .Biriaiai lıekliyonmı-
- Kimi, kadın mı?. 

Yok efendim!. Daha ne. 
? .. Birisi clemhıcek telefon 

&.na hususi bir fey anla
Jmu1n. Alt.da ıelirim.. de. 

Ben ele aöz verdim •. 
- Geç efendim sen de! .. Ma 
a teflere bayılırsın! .. Ben 
yorum.. 

Saat albda filhakika bu a. 
:t411- (felek) in odasına :saten 

,kapmm sövesine parmaği 
tık bk) vurarak git-di_ Na
- boylu, otuz otuz bet 

.. 1nndıa, temiz ı Jİnmİ1, mü 

- Benim!. 
- Biraz eVYel aise telefoa 

etmittim .. 
- He! •. buyunmuz .. 
- Rahatsız etmeyeyim?. 
- Yook!. Bilikis ıueteci. 

ler aizinlci sibi aiyaretlerden 
memnun olurlar .. 

- (Kapıya bakarak) kepe. 
yamez mıyız? .. 

- Kaparız! 
Felek kapryı kapadı yerine 

oturdu. Yeni gelen edem de 
aöae ltqladı: 

- Evvela kim olduğumu 

1 
aiyleyeyim. Bendenız dava ve. 
irili Hüaeyin Nami .. 

1 

- Mü,erref oldum! 
- Ayupatada Keramet a. 

pertımanıaın birinci katında o 
turuyorum .. Veldem, kanm ve 
çocuiumle beraber .. Bir hafta 
kader oluyor ki: mmde bir ta. 
Jnm ıayritabii hadiseler olu. 

, yor ... Mahiyetini ke,feclaniyo. 
1 ram.. Öteden beri yazılarmıaı 
1 okur •e size ıerip bir tekilde 
itimat beslerim .. 

- Te,ekür ederim. 
- Bahıettitim bu ıayritabii 

J lllderi kimseye açmadan eYvel 
ıiae aöylemeyi münaaip ıör. 

' düm. 
- Müaaade buyunın.. Bu 

bana anlatacaimız teYİ batka 
kimaeye ai1leclinia mi?. 

- Hayır ... 

- Pek ili .. Siai dinliyorum. 

- Efendim! S- Omer Abit 
hanında avukatlık edeı im .. 
Gündüzün aaat ~. bet buçu 
i• kadar adliyede mahkemeler 
de bulunurum.. Alqam yazıha 
neme uğRr ve icabına söre ya 
nm aaat, bir aaat orada çalıı
tıktan aonra akıam evime dö
Mrim... Oç aene e"t'Vel teehhül · 
ettim.. Şimdi iki Y•tmda bir 
\)OCUğum Tar .. Allaha tükür ra 
hatça Jatıyoraz ... 

Daha doğrusu Y•tıyorduk. 
Bundan bit- hafta evvel yazıha 
nede iken telefon çaldı •. As;. 
tnn... Bir erkek aeai kim oldu
jumu aordu, hüviyetimi anla. 
dıkten sonra .. 

"- Ayağını denk al! .. Akı. 
betin fena olur ... " dedi ve ka
padı ... 

Aldırmadım.. Ye bir litife, 
yahut manaaız bir tehdit ola. 
rak telakki ettim .. 

Ertesi günü hidiaeyi unut. 
muıtum bile! .. İki ıün aonra 
evde gece yazı odamda evrakı 
mı karıtbnrken bir mektup bul 
clum .. (Cebinden bir mektup çı 
karır ve "Felek,. e verir. S.u 
mektup! .. Okuyun: 

Mektubun metni: 

... ,..,,,i 
"Eler ,_,,.,..., imulınıla Jc. 

- ._._ (Liıl1Uer11) in lıafı· 
na 11den f•7 ..,.;,. Je ;JalnnJa ba· 
fl"G 11el.celttir ... ,_ 

Onlar'' 

I!. VYell bu mektubun benim 
odama kadar nasıl geldiğini 
dütündüıa. Mektup zarf için. 
de ve üaeri be.. yazılı idi .. 
Makine ile yuılmıt olduğu 
için yazıdan bit- ip ucu bulmak 
imkanı yoktu... Mektubu okur 
okumaz tabii derhal ;ki gün 
evvelki telefon muhaveresi ha. 
tırıma ıeldi he. iki tehdit ara. 
sınde bir müne~t olduğu 
meydanda idi .. İtin tuhafı mek 
tubu okuduktan sonra zarfını 
aradım .. Zarf meydanda yok .. 
Her tarafı aradım .. Yok yok! .. 
Odama da o sırada kimse gir. 
mediği için hayret içinde kal. 
dım ... Mektubu bir daha oku. 
dum.. Bir türlü mana •ereme. 
dim. Acaba aleyhine dava aç. 
bğım adamlardan birinden mi 
diye dütündüm .. Bir dava •elci 
linin tahsile alikadar ol. 
madıiı halele mahlremeıle ytia. 
lerce haamı olur- Hanıiıinden 
füphe edebilird'ım?. Meaeleyi 
ertesi günü politıe hal>er verme 
ğe karar verdim ve yıttak "•· 
ma gidip yatbm.. Hidi.-e uy. 
kumu kaçınmttı.. Küçük 
ya•rumun, (Lindberıı) in çoaı 
iunun akıbetine uiraıacaiı ih 
timelini aklıma getirdikçe gö. 
züme uyku girmi1orclu.. Bel. 
ki yarım Hat, belki bir aaat ka 
dar yatağımda döndükten ıon 
ra birden bire kulağıma derin. 
den bir çocuk beğırtıaı geldi. 
Hemen yataktan fırladım, ta. 
bancamı aldım. Ve koridorun 
öteki ucunda yatan çoaıtu. 
mun oduma kottum ••• 

MiLLiYET CUMARTESi 11 HAZiRAN 

lktısadt bahlsler 

Rusyanın mali ve ikbsadi 
sistemi ve netayici 

Yazan: Döyçe Oryentbank İzmir tubelİ mlldllrli 

Sa/iJhetlin 

" Dü11kü 11üshamızda11 
df!UBDI ue SOll " 

Şimdiki rejimin müeaaialeri 
Ruıya'da amele parti.ine iatinat 
ettijinden har teYden evvel aıne 
lenin refahını ve onlann iatildıa· 
lini dÜfÜDlllektetllr • 

Hükıimet, Ruaya'da aanayiin 
inkitafını proıramının en birinci 
aafhaama koymuttur ve bunun i
çiıı de bu aene hitama erınit olan 
dört -ıik programı 19ıta -
ainde kabul elmit ve ınuvaffaki
yetle intaç etmiftir. Tekmil Avru 
pa matbuatında birçok 41edikodu
lara baia olan lou pnoaram tama· 
1111i~., Amerika aiatemi üzerine taa 
zim ol11D111Uf va ayni prenaip da· 
bilinde t,,atbik olunmu9tur. Yeni 
azaıni iııtihaal •e sanayiin ınakine 
!ettirilmesi . 

Rıuya an.ziai bu UMalün tatbi
ki için - muvaflk bir yerdir. Zi
raat için viai ar1L11İ bulunduin gi
bi, sanayi için de ber türlü mevad 
dı iptidaiye meYcuttur. Bu pro
sramın batmda meıhur (Diniye
per) -hri üzerinde teais olUDaD 
elektrik fabrikaaı varda. Ruo
ya'da telkikf.t icra etmİf olen 
ıniltehaaaıslarnnız tabii bu büyiik 
tesiaab görınütlerdir. Avrnpada 
bir .,.; ltulnnmayan bu alektrik 
ııentralı aekiz yÜa, dokuz yüz bin 
beyıir laaYvetinde olup ileride 
dört :yÜZ biıı amele7i çal11tıracak 
olan bir sanayi ınerkezinin elek
tritiııi tmıin edecektir. 

Bundan batb bis-t Fonl 
ınüea-i tarafından (Nijai Nev 
S-) ta inta ..!il""9 olan otomo· 
bil fabriluuı da zikre taYan bir 
tesiaatbr. 

Şimdilik aeneri yüz bin oto
ınobil in.! edeWlecelr bir lıalıillyet
te olup ileride 400, IOO Wn otemo· 
itil imal ..!elıilecektir. 

Proaramda dahil tekmil isla
het bu prensip llzerine Y•Pıhnıt· 
tır. Bundan bqke yenid.ı inta 
olunan tekmil fabrikalar elek
trikten azami iatifade uaulinl 
tatbik Ye (en Mrie) lmelAtbr. 

Amerikadaki Kapitalist reji
mini tahtie ederken en batta <
aerie) imalat uaulünün tahai ka
biliyeti ifna etmekta oldııiu ve 
amelede fikri terakkiyi öldürdii· 
iü ileri siirWmekte ve iııaaniyet 
için bu tarz imalatm muırir oldu 
iu göeterilmekte idi. El:revm 
Ruayada amele sımfmm terakkisi 
ne ve oalann kabiliyeti filui70-
lerinin inkifafma mani lefkil ede 
bileceii aöylenebilir. Ruaya' da 
bu uaulün tatbik olunmaat arrf 
fazla istihsal elde edebilmek ıa 
yeaiııe matuftur. Her hWe fikri 
aahada Boltevik nazariyeaine zrt 
bir -'eledir. 

Yukarıdan heri izah ohındu-
iu üaere amele araaınde miiaa· 
vat yoktur. Amele yevmiyeleri 
tamemile KepiteJlat memlelıetı.. 
rin yevmiyeleri ile müaaviclir. 
Yalnız -urıana ayLldan bili 
iatisn& mahiye 300 rubledir. 

Sanayide .. ,....7e llMllii tatbik 
olunmakt•dır; p fark ile iri bura 
da aerınayedar dofrudan dotnı
ya hükUmettir. 

Son zamanlarda fabrikala· 
nn, doirudan doinıya bir mücl;I.; 
rü mes'nlüa idareaine hrlrol-
maaı takarrür etmiftir. Görülü
yor ki tatbikat aahaamda Boıte
vik nazariyeai, prenaiplM'ini kay· 
bederek hükuınetçilik aiatemine 
rücu etmittir. 

lef1Desi milletler için faydalı olup 
olmadığı tetkike ıayan bir mea'e 
ledir. Bu uaulün iki cephedan 
tetkiki icap eder. Birincisi mad· 
di ve fili noktadan faydau olup 
olmadıiı, ikinciai de milletlerin 
terakkiaiııe hadim olup olmıyaca 
ğıdrr . 

HükUmetin iktıaat ve saaayie 
müdahalesi, deha doiruau hükü· 
metiıı bu İfleri der'uhte ebneai 
bazı cihetten faydayı ınucip o
lur; lakin milletlerin iıtiai Ye te
rakkiai için en birinci ınanidir. 
F aydau •ardır; zire o ınemleket• 
!erde ifaizlik azalır ve ameleler 
daha müreffeh bir hayat temin 
edebilirler. Yalmz aaneyide, fen 
aaheamda o ınilletten yeni icatlar 
beklemek abeatir. 

Kazancı mııaYJ'en ve iatlkltel 
de mevkii mahdut olan bir 7erde 
fikri İcat ara-k doiru olamaz. 
Son asırda ıahit olduğuınnz icat• 
lann aailri Amerikeda görıniit ol· 
dujumuz bunca harikalann en bi 
rinci iımili yine bu emel idi. Bu 
ortadan kalkınca terakki bekle· 
ınek bottur. Nitekim (Stalin) in 
haziran 1931 tarihinde aanayi a
mirlerine YenDİf olduğu nutku 
mütalea olunacak olursa bizzat 
Stalin'in de komiiııiatliğin terak· 
iriye ~ olcluiuna kanaat se
tirmit olduiu anlqdır. Bu nutuk 
ta ırüncleliklerin mea'ul bir lrimae 
tarafından idare olumnamau, 
kazaların çojalmaaıne, iatihaala
bn iyi obnamuma aebep oldu· 
iunu ııöylemiftir. Fabrikalanla 
hakiki maliyet fiatmı talı:ııllr et
-k iınkbı olmadıtını izah et
tikten -re, bundan böyle aana
:yiin Kapitalist hüıru-tlerdeki 
uaul daireainde tedvir olunacaiı
m bildlrmiftir. 

Göriilüynr ki Ruaya'daki ide
rei hiilf,Umet yavq yavq mihveri 
ilzerinde dönmektedir. Bu tebed 
cliilit - olıneceye kadar; ıiılecek 
ve nerede tevakkuf edecektir? 
fimdiden bunu takdir etmek müm 
kün değildir. Ancak Ruaye'nııı 
seçirınit oldutu tecrübeler inaan 
lenn tıynetlerinde bıaluneıı emel 
ve rurmn maı...dlbnemesi elzem 
oldutunu iabat etmittir. Yalnız 
duı'endit laükOmetlere diifen vazi 
fe, -Derine veul olmak iatiyen 
!erin cliferleriııi iatiaınar ederek 
ınakaatlannı elci«ı emlerine ma
ni obnaia l'•yret e6 - ·. ,.., emel
ı.ri malavetmiyıiıek b r tanele 
tenıniye etme&icftı.. Bu rolü laeqi 
laükGmet deha f:yi ifa eclerae o 
millet istlkbaldelı korkmaz . 

l:anir Döyçe Oryent Bank müdürü 
SELAHADDiN 

SATILIK ve KİRALIK 
HANE 

B'lt ·ı · tte Kılaç Alide A1w 
~ aolıaiıncle 12 No. ı.- ( 6 
oda matlıalı, ı.ı.ı. k11,.. ve tu . 
lambası, teriooe 'ff ıhlıbilt .. YI) 
aatıbk ve kiralıldıır. Gö.m.ı. iaae. 
y..ı.r yanınclelıi brzıl• veye 
lııılıçicı- -M ı alalıilirt•. Gö
ritmelı: için de Milli:ret ...... aaı· 
aa Nihat.,. Nuri Bey1-e müra. 
caat Helıilirler. 

PENDIK'te~ 
İskeleye multaaıl 64 nuaıa· 
ralı c l '(klnda ellibet kurup 

~kstra koyun eli sahlmaktadıı 

liJıZ 

Hikıly~ 

Radyodaki 
Ses 

Cici Claire, 
Çoktandır aana mektup yaza· 

mıyorum. Amma aebebi var. Alı, 
batıma gelenleri bir bilııen .. 

Sana çok mühim bir itirafta bu 
lunacajun amma, kimaeye ııöyle
me .. Çünkü -ıe hayatıına ve 
istikbalime taellük ediyor. 

Annend'ı tannnezua. Fakat aa 
latayıın. Biraz zayıflamak için aı· 
cak kaplıcalara gİbnİftİm. Annen 
d'i arada, otelde tenıchm. Genç bir 
miihendia .. Sık, siyah aaçlan var. 
uzunca boylu, keskin bekııh .. Bu 
kaplıcalara devaın ettiğim mild
cletçe anlımdan aynhnadı, muaal 
let oldu, durdu. Hem de ,öyle bir 
iki konuttuktan aonra, benimle la 
übeli oluverdi. 

Evveli. zıddıma ıitmİfti. Y avaı 
yavat ben ele bu laübaliliie elıı
trm. Bir sün aabahleyin erkenden 
poatecı lıir mektup setridi. Aç· 
tan, bir felaket haberi imit me
fer .. Hem de imzaaız .. 

Neyınif. meier kocam belli 
kaplıcalara mahaua ıöndermit İ• 
mif. Baıka bir kadınla fıraatten 
istifade dütüp kalkıyonnuı. Tabii 
ne hale ıreldiiimi taa«vvur eder
aiıı. Beynimden vunılmuta dön
düm ve aabahı aüç ettim. 

O •ktaın y-kte düpincali i
dim. Armand farkına vardı: 

- Busün pek düıünceliainiz, 
dedi, bir derdini& mi var? 

Gevezelik elm- iyi ya.. 
&o! bulundum, hepaini aöyleclim. 
O zaman ne dedi bilsen? 

- Erkekler hep bö,.lecllrl.-, 
eledi, dünyanın en aevilmete fa• 
yan kadınlarını ihmal ederler. 

Fakat ben erteai günü hemen 
Pariae siderek, kocamı o kadınla 
yakalamak iatecliğİl'l'İ aöyleclim. 

- lateraeniz, ben de ıeleyim, 

dedi. 
Artık bu kadar da liı.übalilik o 

lur mu? Fakat ne dedim, ben bu 
liübeliliğe alı,mııtım. Gene bot 
bulundum: 

- Peki. dedim. 
Trende bana ne hatırnüvazlık 

lar yaptı lıilaen .. Sonra itidal tav• 
aiye etti : 

- Rica ederim, ber teYİ aük6-
netle hallediniz, dedi, sakın ken
dinizi üanıeyiııis. 

- Tabii, tabii .. diyordum. 
Fakat meaele bir kere kocamı 

o aürtiilı: kan ile beraber yakala· 
maktı. o.daa -r• da bir talil 
daveaı eçarclflll. lataayona çıktık. 
Bir otomobile atladım, doiru e
•e.. Merdivenleri nefea _,... çılı 
tıın. Kapıyı ereledflll. Yebanc:ı bir 
kadm _;, 

- Sevsilim, beni aeviyoraun da 
til mi? diyordu. 

DiİfİİP baydmaclıjıına sene İ· 
yi. O hiddetle merdivenleri indim. 
Doinı Armand'm adreaiııi bildi
iim evine .. trteai sün yazıhanede 
kocamı buldum. Y aruldıfmu aöy. 
liiyor, :remin üatüne yemin ecll7or 
clu. Hakikaten dediiini Qbat etti. 
Meter o gün aalı İmİf. Açık kalan 
rady..a..ı la.- hafta .aa.lı aünleri
operaııla temail edilen bir piyeste 
ki artistlerin aeai ıeliyonlu. 

~-~~~~~~~~~~~~-
Elyevm Avrupa devletlerinin 

bazılanndaki iktıaadm hiiJcüınet. 
çilik nauliine gitınekte olduğu ıö
riilüyer. Meaeliı Almanya hiiku
ınetiniıı yavaş yaveı tekmil iktıaa 
di aa baya hulul e tmeai, banka ve 
aanayii hima) e etine i bunu goa· 
termektedir. Tekmil Avrupa de• 
letlennde sorüyonız !ıi zarar ile 
kapanan tekınil müeaaeaeler hü· 
kumetlere ınuracaal ederek ınÜ· 
eueıeniıı kurtanlmaaını talep et
mekte ve bu auretle hükiimetleri 
bankacrhğa, vapurculuifa, tiyatro 
müdürlüiü-, buidey almı aatmu 
-. ihracat ile ithalatın IDİİYaze
neaiai temiıı için bu ticareta mü
dahaleye, dövizleri kontrola aev
ketınektedirler. Bu hallere aebep, 
dünyayt aaramakta olan buhram 
maliclir. 

Zongu dak l RADYO 
Belediyeainden: Bugünkü program 

1 

Buaclan -ı _,..,, ·, oldu· 
ğum Ama-ika ..........., malili hak 
kındaki makalemde buhnuun -
babı göaterilıni• ve bu buhrana 
aebep te fazla iatihaalat olcluiu 
iabat olu-Qftu. Şa heJde Rusya 
de da iatihaalit ı.aaiaf e~ o
htraa dünya iktıaadı ne bal kea
.pedecektir? 

latihliık olmadıkça ıeneyi t. 
vakkuf edecek, aanayi tevakkuf 
ettikçe i .. izlerm adedi çofelacak 
ve binnetice her bükıimet aa-
yie, ikbaede ınüdabale ecler.k 
hudutlanm diğer hükU...tleriıı 
müvaredatına kapayaral. kendi 
iatihaallerini iatihlak ettirıneğe 
sayret edecektir. Bu vaziyette 
eaırlarclen beri iktıaat aaheaında 
lıiribirlerine girift olınut millet
ler iktıaaden ayn~~ mecbur 

Zonguldakta yapılacak be. 
ton arme iskele Haziranın yir. 

minci gününden itibaren yirmi 
bir gün müddetle münakasaya 

vazolunmuttur. Münakasa tem 
muz ayının on birinci pazartesi 

günü aaat on lıette .l.cıquldak 
Belediye encümeni huaunuıda 
kapalı zarf uaulile icra lnlma

caktır. Münakueya dahil ola. 

caklana itbu münakuaya ait 
eTrakı htanhul mayeti Beledi. 
ye reialiii fen miidürliiündm 
ve Zoapldak lıelediye ri7ue
tinden bedeli mukabilinde ala-
1.ilecekleri ilin olunur. (2498) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hUtahldan 

mütelıauıaı 
Cu-de• ınwla Mrl'İill öilecln 

ıonra -t (2,30 dım Sa) keder la· 
tanhıdıla Di-ycılu...ıa ııa -
ralı hnauııi tleireııiıMle 

ISTANBUL (1200 m.) - 18 sre 
mofon. 19,S Hafız Ahmet Bey he
yeti . 20,S gramofon ile opera parça
ları 21 Hafız Ahmet Bey heyeti, 22 
orkeatra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 orkeet
n, 20,I konferaaa, 21,15 R......,ya 
Mualkiai. 

BELCRAT (419 a.) - 20 Rad
yo rnuı•hphe•t, 20,I CD d an ikinci 
triyo.., 21,20 Vebaaaerin imılnıleki 
operet. 

ROMA (441 -.) - JO lıalıer, e
jlıua, ıı 'oo ,21,21 Tan Ha
lmıinMi opera. 

PRA~ (488 m.) - 20 Ş.. mual
lıi, 21,1& kabare, 23 - halıerl•, 
23,JOO.twuvedm..wı 

ViYANA (&17 a) - ltlı4& Kaf- . 
kaaye heldmıda lıir lı:onfa.ana, 21 1 
ealııer ,.rlalan --.. ile, 23,111 ılana 
U.vaları. 

PEŞTE (llllO m.) - IO,IO RM. 
,. oı .. ı hm, 21 Vly d ...... 
.... pılalen. 

VARŞOVA (1411 m.) - I0,111 
AiaDI ft ............ 21 lallllf ı.-, 
23,G& Ş,... ko..-i. 

IKomıu memleketlerde j 

Yeni Suriye 
Meclf.si 

Bugün açılacağı 
haldnnda 

bir haber var 
Halept.n Adana sazeteleriııe 

yazılıyor: Ali Kom.er M. Ponao
nun cumJl sünü Beruttan Şama se 
leceği ve cumarteai aünü ti• Mec
liai niyabiyi meraaimi mahausa i· 
le açecajı kuvvetle muht-elclir. 
Bunun İçİa intihap edilen bütün 
meb'ualara cuma 11üaü ~ela laa 
zır bulunınelan içiıı P--n 
Şamdaki vekili Solomyak tarafın
dan davetiyeler IÖ!lclerilıniftir. O 
ıün zarfmda her hansi lıir Udiae 
nİD zulaur e-eai içiıı aak•i 
tedbirler almacaktır. Vatani fırka 
ye meııaup ..ı.•uaJar aık 11k top 
!anarak söriifmekteclirl«. Bu ııö
riitmed• Raiaicümhurluk, mec:lia 
reialiii ve lıükWnet reialiii mev
zuu baluolmaktadır. Bu üç reiali
ie henüz hiç bir kimse namzet 
P.terilmit detildir. Suphi Bere· 
katın adamlarından Ömer Daye
yi öldüren katil,_ Ye yanlarmda 
bir de kadm oldutu halde lıir oto· 
mobille Türkiyeye kaiarlerken 
hudutta palenmit bulunan tahar· 
ri ınemurlarile jandarmalar tar•· 
hadan yakalanarak buraya seti
rilmİflerılİr. Kadm cİ1aa7eti olchı· 
ju ıribi itiraf etmiftir. Cinayetİll, 
lbrahim Hananonun oiluna yapı
lan auikaata bir mukabele olmak 
üzere Vataniler tarafından tertip 
edildiii anlatılmıttır. Hü.ırılmet 
meb'uau Suphi Bereki.t eb-eY• 
Antakyada mulaefızlannın neae
reti ve bimayeai altmda ltulu-k 
tadır. Bu zatın vuku bulan dave
te icabet edip etıneyeceti henüa 
mal6m değildir. 

* Lübnan hlikUıneti aiyaaetiıı· 
de yeni bir deiitiklik yoktur. V •· 
ziyet e,,....lce bildirditiın veçhile 
devam etmektedir. Bu hükilmetin 
vaziyeti Ali komaer Ponao'nun Pa 
ris seyahatinden sonra takarrür e 
decektir. 

Suriyenin bir çok kıamılanru 
iatila ederek meznıatı mahveden 
çekirgelerin itlafına eheınıniyetli 
bir aurette devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar milyonlarca çekİr· 
ge itllf edilıniıtir. Türkiye hüku· 
meti, çekirselerin hududu ıeçıne 
ınesi içiıı hudutta lazım selen ted 
birleri alarak bunlarla çok ciddi 
bir surette mücadele,... siriflDİt· 
tir. 

• Miieaaeae aahiplerile tüccar 
ve terailerden mürekkep büyük 
bir heyet bükiunetle temaata bu
lunmak ve aanetlanna ait yerler
de tetlrikatta bulunmak üzere Şa 
ma altmitl....ıir. lralun Barzan 
mıntakauncla, laileriıı reUi Şeyh 
Ahmet Barzanm bası avıneaile 
aakerlere talim olarak Baidada 
pnderibnifti. Reialeriain tealim 
olm•••na rajmen Mı nuatabc:la 
taılim olmayan Uilerle biil<Gmet 
kuvvetleri areuncle müaad-.ıer 
devam etmektedir • 

• Mifettifler Şamda evkaf da· 
ireaincle l,iiyiik lıir auiiatimal ça
karınlflerdır. Bu ınünaaelıetl., lair 
çok kimaeJerin tevkif edilerek 
malak-ye aevkeclilecelderi aöy
lenmektedir. 

* Suriye bükiiıneti ; lıütçeıle ta 
aan-uf ~ bazı ı......alan liıtYecle
rek lıunların nahiye ıne•kezi ol
meaına karar verıniftir. Devairde 
ft oldukça tenkilaat yepdınıttır. 

Oç ayhklar bugün 
veriliyor 

Yetim dul ve mütekaitlerin iiç 
aylık ınea9lannın tevziine bu,.ün 
batlanacakbr. Tediyeler numara 
aıraaile yapılacak ve lJO hazirana 
kadar devam edecektir. 

Sansürden geçme
yen temsiller 

Son zamanlarda bazı küçük tem
sil kumpanyelarııım öteclebericle a· 
ruıra paliı •naiiriinden ı~ ı •elen 
temail .,.rdilderl -"-"' .ıı • ..:: B .--•-rur. U 

tekilde tanail v- kumpanyaların 
tomaillerinia clerbaJ ıneneı*hwai i
•in İtap ..ı...Jere emir v..;Jmiftir. 

Edime kapıda 
Bir hınız 

Son amenlarda Eııliraelıııpı ...... 
raıncla " Deftenlar c:n-ııte lıut 
baalıldar ....... feilJao lıir dlrli 
...,.-... çMa ' ·•ıh. 

Yapdu mit-.1 eh• ·• • neti· 
-O.de lıu lunaLk .,. ao,.pııculuk 
lıır.ı.. HÜlll ' ' dı 
..... ,.h 1 ==Tılr. Hiiuıl teLL.1set 
evnldle ...... .,.,. teellnı .. 
clibıtit. ..,..... latlatalr clair..ıae •e
rllmittlr. 

M~mldtette 

Bir köy 
Yandı 

115 ev kül oldu, 
SOO kiti açıkta! 
Kütahje'nm Emel kaza 

ııoda Yenice köyünde bir yaa 
ıım olmut ve llS ev yanmıt 
ve bet yüa kadar nüfus açıkta 
kelmııtır. 

Vekilet valiye bizzat köy 
aiderek halkm iıkinı ve İafe9 
le metıul olmasını tebliğ et. 
miıtir. 

Hililiehmer merkezi umu• 
miai acele yardan için 500 li 
gönderdiği gibi efye ve • çadır 
sibi yardımlar için tedbir el8' 
maktadır. 

lzmircle yaz 
kıyafeti 

IZMIR, 1. - Sıcaklardan yanı
yoruz. Dün hükiıınet dairesinde ı

ki memur bayılmqtrr. Zavallılar ., 
tomolıillerle evlerine ırönderİlmİf" 
tir. 

Bu vaziyet kar9ıamda lzmir mii
.....,,erleri yaza mahsua bir cemiyet 
tetkiline kanır vermiflerdir. Cemiyat 
azaları pazardan itibaren caketaiz, 
lııravataız, yakaaı 11Ç1k beyaz veya 
benekli bir gömlelde gezecelderdir. 

fzmirde gaz depolan 
yapılacak 

lzmirclea lıildiriliym-: Belediyemiz 
tehir clabilindeki mütteil maddelet 
depolarını !ehir haricine nakletmek 
lııerannı ve..ınit, fakat bir ihtiliıf yü 
dinelen bu karar tatbik mevkiine 
koaa_ı,tı. 

Aıılıaraya giden laelediye heyeti 
bu huausta t.,..ı.büate bulımaralı 

nalıil kararının tatbikini t•n et· 
ınittir. Bu karar mucibince Belediya 
Bayralılı taraflarında büyük pz de
poları yaptıracak ye kir~a vere
cektir. 

Heyet, Ankarada, Gazi heykelinin 
kütat ......wınini de kararl81hrınlf• 
tır. Heykelin resmi küpılı 28 tem
muz perfembe süaü ... t onda yepl 

lacak ve .-..imde &.ıvekil r ... 
ıla hazır bulunacaktır. 

Kanuna karşı gelen 
bir şerir 

Verıi borcundan dolayı hak
lnnda tevkif müzekkeresi kesilen, 
Amearanm Yakan Sal köyünden 
Recep otlu lbrahim, jandarma ve 
kerueulara sitilıla mukavemet et. 
tiğinden ölü olarak alcle eclilmit
tir. Vak'a törle olmuftur: Meyı
- 31 İMİ aalı süaü tevkif karen 
mn iııfuı İfİll köye ıiden bir jan. 
darına, iki kliy bekçisi ve muhtar
la beraber lbrahime karan bildir· 
lllİf, bunun Üzerine merkum ağ:aı· 
- seleni aö:rl-ie baılamıı •e 
aüt-dclit ihtarlara Tat- t ... 
lim olma;,arak aliııc4a1ü tii(enlde 
etet -ittir. Taernaza hedef o
len köy bekçiai, yere yatmak au• 
ıetile kendini kurtannlffır. ibra· 
him, bu M!fer de jandannaya ıila· 
hını tneilı etmİf, fakat jenclarma 
mn mukabeleaile ölü olarak yere 
dÜpnÜftür, Maktul lbrahim kendi 
köyü ve civar köyler halkım hara 
ca k-it bir terirdir. Bütün koy· 
lüler bunun ,.....;nden korkuyot
lardı. Son defa, ayni köyden Şabe 
nın öküzünü keatiii için baklanda 
aynca tahkikata batlanmıftı. Bun 
larden ba,ka, maktul lbrahimin, 
geçenlerde hapiaaneclen kaçarak 
bı1ahera lllü olarak elde edilen 
Kara Heaanı yirıni gün kadar 
dağda aeldallllf oldugu anıa,ılm t 
tır. 

Otomobil kazaları 
MetrUtiyet melaalleainde otu· 

ran arabacı idris Efendi, toför Jd
ria efendinin otoınobili altınıla;-.ı 
mıı, muhtelif yerlerinden aflr. fp
rette yaralanmıt. haatalıaneye 
dmllDJfhr. 

<:&!atada Arap camiaiııde 9' 
turan Rosa şqt......ı. o-lriıı
idareaindeki otomobilin, F eriköy~ 
ııle oturan Eleni de Balılıpaz...
cla Ziaıerin otoınobilinin altında 
kalarak yaralanmıtlerdır. 

,MAMA 
1 Dr. Hakka Şblul "" Yavnınusun en aıhht eıdasıdır. I 

iTTiHADI MiLLİ 
TORK SiGORTA ŞiRKETi 

Barilc v• ha'J'fd herine sigorta muamelesi 
icta eyleriz. 

Si1ortalan halk için müsait teraiti havidir. 
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Harp tarihinde anla-
• 

şılmayan muamma 
Lord Kitchener'i hamil olan 

Hampshire 
kruvazörü nasıl batmışb? 

Bir iki hafta evvel Amerikan 
zabıtaıı Yüzbaıı Duqueıne iuııin· 
de bir ııerseriyi tevkife muvaffak 
olmuftur. • 

Oç millet zabıtaaırun araclıgı 
bu adam, bundan on iki -:ene e"".· 
vel Amerika hapiahanelennde bı
rine atılmıt. fakat hali. anlaşı!ma 
yan eararensiz ahval ve teraıt •· 
çinde kaçmağa muvaffak olmut· 
tu. O zaman Hollandaya iltica et
liği anlatıldı. Fak.at H.?llanda hü 
kumeti lngilterenm mukerrer ta
leplerine ratmen, kendiaini teali· 
me muvafakat etmedi. lngiltere• 
nin talebine aebep, Yüzbatı Du· 
quesnıe'in Bahrimuhit ortaaınd~ 
Tennyaon İsmindeki lngiliz kemı
aini bir infilak tevlit ederek ba
tıTmak ıuretile suikastta bulun
mut olmaııdır. 

Dugueane'in Amerik.aya ne 
maksatla gittiği de anlatılamamq 
tır. Polis kendisini tevkif ettiği :ı:a 
man. Uzerinde Hampabire zırhlı· 
aının iyi anlatı'tmayan bir ae~e!'le 
batmaıına ait bazı notlan ıhtıva 
eden bir karne bulmuttur. Malfun 
dur ki 5 ha:ı:iran 1916 da batan 
bu zırhlıda lngilterenin o ZIUIUU'l 

ki Harbiye nazırı Lord Kitchener 
de vardı. 

Karnedeki notlara nazaran, 
bu zırhlıyı da batıran Duquene'· 
dir. O zamanlar beynelmilel mat
buatta uzun uzadıya ne§riyata ae 
bep olan bu hidiaenin esrarı tim· 
diye kadar tenevvür emıi• değil
di. 

Veliaht Rodolphe de Habsbou 
rg, ArJidük Jean, Ruı sefiri Har
twig gibi Lord Kitchener'in de ö
lümü muasır tarihin karanlık ma 
ammalanndan birini tqkil ediyor 
du. 

Lord Kitchner 5 haziran 1916 
da lıkoçyanın küçük bir limanın· 
da Hampıhire zırhlııma binınitti. 
Cemi, arkaımda ln&'iliz Okyanuı 
filosuna mensup bir kaç muhrip 
olduğu halde demir aldı. Harl>i
ye nazın evveli. lıveçe gidecek 
ve oradan Çarm nezdinde aldığı 
vazifeyi ifa etmek için Ruıyaya 
geçecekti. Hareketten dört aaat 
ıonra, &'emi Orcadeı adalarının 
garbinde battı ve muhripler a .... 
cak Walter Ro&'geraon ianıinde 
Dir tele tayfayı kurtarabilmiıJer
di. Bunun tahkikat eanaımd~ va 
purda müthiş bir infilak olduğu
nu ve &'entinin tahliıiye &andalla
rını indirrnefe vakit kalmadan 
battıtını IÖylemiıti. Roggenon o 
civarda biç bir Alman tahtelbabi 
rinin Periıkopuna tesadüf edilme 
diğini de aöylemiı ve bu ifadeai. 
mubriplerde bulunan diğer müret 
tebat tarafından da teyit edilmit 
ti. 

lngiliz Bahriye nezareti gemi 
nio torpillendiii neticeaine Yardı 
ve Hampıhire m-leai de bu su
retle kapandı. 

Fak at umumi harp bitince ba
zını gazeteler ba meseleye t- et 
tiler ve karanlık noktaların tav• 
zih edilmeaini iatediler. Aım.. 
bahriyaaiııin &'İzli doıyalannda ya 
p;lan bütiiıı; taharr!yata ra.ime~ 
Hampıhire'm torpillenm~ ~t 
hi çbir vesika bulunmadL Bıllkia 
Alman tahtelbahirlerinin, knıva
zörün battıiı sulardan hiç seçme 
diği anlatıldı. Hampıhire'in. bi;ı' 
torpile çarpmıt olmaama d~ ihtı
mal yoktur. Çünkü ne lngillder, 
ne Almanlar Orcadea adalannm 
etrafına torpil dökmiit deiillerdi. 

Ga1:etelerde bu m-le iiııerin 
de münakatalar ~lmc:a iki fara• 
ziye öne .ürüldü. 

Birinci ye hayali olclufuna fÜp 
he edilmeyen faraziye,.. göre, 
Hanıpabire Lord Kitcı.-r'~ en 
:ı:iyade diipnan oldutu lntelligen 
ce Service'in emrile batmlmııbr. 
Bu tetkilat Lord Kitcbener'in iyi 
geçirunediği de•let ad~l~.nn~an 
bazılanndan aldıtı emır u:ı:erme 
bu iti yapmıt- B~ meııele haldmt
da lngilterede bırkaç sene evvel 
nqredilen bir kitapta ıuikas~ fa: 
ilinin lngilterenin en ma!"f aıyuı 
ricalinden biri olduğu bıle zikre
diliyordu. Muharririnin imzaaını 
ta ımayan bu kitabın imıi ".Fıaı!· 
d yan dehliz" dir. Muharrır bır 
ıün Lord K;tchener'e meı'ut °'" 
lup olmadıtmı aormu9. O da de
miJ ki: 

- Hayır. mes'ut değilim. Fa· 
knt ıu parlamento binaııru görii
yor muaunuz? Şimdı orada İç~a 
var. Eier fU dakika binanın bu
tUn pencerelerini ve kapılarmr ka 
patıraam, en küçük deliğini bile 
tıkar ve aonra içindekilerin hepsi 
ni gebertinceye kadar binayı topa 
tutabilinem, o zaman mea'ut bir 
adam olduğumu sôy leyebilirim.. 

runa çıkarılmııtır. Lord Kitcbener 
bizzat imperatorla konuıup hain 
lerin isimlerini bildirmek ve bun 
ları meydandan kaldırmak için te 
ıebbüste bulunmak iıtemiı. 

Bu,mahim olunca, fara:ı:iye tÖY 
le yürütülmüıtü: 

Soukhomlinoff ve adamları bir 
casus marifetile Lord Kitchener 
in han&'i maksatla Ruayaya gel
mel<te olduğunu haber alarak, 
Alman bahriyesini haberdar et
misler ve knıvazörün nereden ge 
ç.,.;eğini bildirmitler. 

Hatta Hampıhire kruvazöı-ii
nün Rua orduıu za.bıtai hafiyesi
nin emri Üzerine bir Ruı tahtelba 
biri tarafından batırıldığını bile 
aöyleyenler oldu. 

Halbuki bu !etkili.tın 9efi bun 
dan bir kaç tene evvel hi.tıratınr 
netretmqti. Bu hi.tıaratında o ka 
dar açık ifade i]e konuşmasına 
rağmen, bu meseleden hiç bahis 
yoktur. 

Herkesin bir türlü şey aöyledi 
ii bu zamanlarda, akla yakm o
lanları da vardı. Hampshire bir 
lnıiliz tahtelbahri tarafından ba
bnlmıfbr. Fakat bu tahtelbahir 
lntelligence Service'ten emir al
mıt değildir. Sadece lnıiliz genıi
ıini dütman cemisi zannetmittir. 
Harp tarihinde bu nevi hat&lar 
çoktur. 

Şimdi lngiliz efkarı umumiye
ıi, Amerikan xabıtaaınm Yüzba91 
Duquıne'in notları hakkında vere 
ct"ği raporu sabırsızla beklemekte 
dir. Çünkü Kitchener muamması 
na henüz kat'i bir cevap verilme 
diği için, bu bahia Üzerinde nere .. 
den bir feY çıkaraa, herkeı kulak 
kabartıyor. Maamafih Duqueane' 
in notlarına o kadar ehemmiyet 
verilmek istenmiyor. 

Y alruz muhakkak olan ıudur 
ki 1906 da Tennyaon vapurunu 
batıran bu adamdır. ve on altı ae 
ne sonra Hampahire kruvazörünü 
hemen hemen ayni ,erait dahilin 
ele batırılmııttr. 

lngiliz kralının 
tacını istiyorlar 
Londrada tU sırada çok kimae 

leri ehmnmiyetle metııul eden bir 
adam misafir bulunuyor. İami dün 
ya töhretlerine lı.arıtmamıt olan 
bu adam Şika&'odaki fen ve aana 
yi müzeainin batlıca arziyat mü
tehaaaıaı M. Mercer'dir. Londra
ya gelmek auretile aldığı va:ı:ife 
dolayısile timdi bütün gözler ken 
dialne çenilmit bulunuyor. 

Şikaıoda selecek aene, dünya 
nm henüz timdiye kadar görme
difi ehemmiyette bir aergi açıla
cak. Bu _...;nin en mühim kısmı 
"Suhur Ye ahcar" kıaınıdD'. Bn in 
aımda te,hir edilecek tqları te. 
min etmek içindir ki M. Mercer 
Londrada bulunmaktadır. 

Bu mütev&l!İ ilim İngiliz payi
tahtında alelade otellerinden biri o
lan Victoria Hotel'e inmit bulunu 
yor. Kendiainl iıtaayonda hiç bir 
kimse karfılamıı deiiklir. Ga:ııe
teler bile l'eldilini yaınn•mıtlar
dır. Maamafila kendiaiai ihata e
den earara rajmen, ııeyahatinde
ki mabat öirenilmit ve timdi bii 
tün lnsilterede en söae çarpan a 
dam olmuıtur . 

Mr. Mercer'in maksadı saclece 
lnsiliz haziaeainden, daha dofna
ıu İlll'İIİJ: hanedanmclan Krabn ta 
cmdaki taflan iat-•k ve Şilrago 
_,.iaiaia devamı müddetitKe alı
konulmak üzere Amerikaya gö
tiirnaeldir. 

Böyle bir talep yelmazarda l'aY 
rikabil l'Öriiniir. Fakat Mr. Mer
cer'in •erditi teminat çolı: bvvet 
li olduğu için, t..,..ı.biiaünün neti
celenmea1 pek mümkündür. Eğer 
muvaffak olursa lngiliz kralının 
tacındaki mücevherler bir harp ae 
finesi ile Amerikaya nakledilecek 
tir. 

Mr. Mercer diyor ki, mücev
herler Amerikaya vanr Yarmaz 
derhal maruf "ırizli altılar" in 
muhafazasına tevdi edilecektir. 
Bu gizli altıların mükemmel tetki 
lah aayeıinde, Amerikalı haydut
ların hatta mücevherlere yaklata
mamaları bile temin edilecektir. 
Bu tetkili.tın ehemmiyetini anla
yabilmek için, Amerikada, bil
ba11a Şikagoda Y&f&llllt olmak la 
zundır. Bu tetkili.tı Şikasoda altı 
it adamı vücude ge~rmitler ve da 
ha bidayette Amerıkarun en ma
ruf poliı hafiyelerini teşkilata al
mıtlardır. Bu altı milyoner ttıtki
l&t icin o kadar muazzam para tah
ıiı .;tmiılerdir ki inanmak müıkül 
dür. -- ....... . ikinci faraziye Lord Kilchener 

İn Ruıyaya seyahatinden maklA· 
dı anlatıldıktan sonra ortaya atıl 
mı§hr. Mak"1t ta 9u: 

Saint - Petenbourg'da araya 
kartı bir .Wkaıt hazırlanıyormuf. 
Bu ıuiikaıti idare edenlerin ba
tında Almanya hesabına çalışan 
Rusyanın Harbiye na:ı:ırı Sonk
bomtinoff bulunuyormut• Netekiın 
bu zat bilibara divanı harp hıou 

Fransız mahafilinin 
bir tekzibi 

PARIS, 10. A. A.- Salahiyettar 
mahafil maliye Ye biitçe nazırlarının 
iıtifalan hakkında bonada öğleden 
sonra dol&f&D şayiaların herhangi 
bir aaıl ve -tan iri olduğunu be
J•n etmelrteclir. 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar .. 
Gelen 
Traktörler 

(Başı ı inci nbilede) 
Vago dün bize şu izahatı verrniı
tir: 

- Rusya hükumeti tarafından 
Türkiyeye hediye edilmiş olan on 
adet traktörün aureti iıtimalini 
göstermek ve bunlan kurmak •e 
Türk çiftçilerine her türlü izahatı 
vermek üzere lstanbula geldik. 
Traktörler Stalingrat fabrikasın
da imal edilmittir. Bunlar bütün 
teferrüatı ve makinelerile birlik
te 27 vagondur. Beheri 35 beygir 
kuvvetindedir. Traktörler, topra
ğı sürmekten batlayarak, mahsul 
idrak edilip çuvallara doldurulun 
caya kadar görülme&i lazım ıelen 
bütün itleri görmektedir. Bu trak
törler ıayeıinde çiftçinin el ile ça
lışmasına lüzum kalmayacaktır. 
Traktörlerin kurulması için ol
dukça genit ara:ı:iye ihtiyacımız 
vardır. Bunlar ancak 7 - 8 günde 
kurulabilir. Türkiye hükumetinin 
gösterec<'ii mahalde bunları kura ı 
rak sureti iatimalini halka öğretin 
ceye kadar burada kalacağız. Biz 

Otomobil yarışı 
(Başı ı inci sahifede) ı 

Y &rıf& ait her türlü fenni ve aair 
malumat ve kayıt varakaları h.,. giin 
aaat 11 ile 12 araıında Galatacla 
Türkiye Turin&' ve otomobil kulü
büne müracaatla alınabilir. 

Yarış nasıl olacak? 
Otomobil yarııımız için tam bir 

hafta kalmıştır. Bu yarış fevkalade 
enteresan olduğu gibi bütün tehir 
halkınca da alaka ile beldenmelrte
dir. Yanılar evvelce de ya:ı:dığnnız 
gibi dört kategori üzerinde olacak
tır. 

1 - Hanımlar 
2 - Amatörler 

3 - Huıuıi araba toförleri 
4 - Taksi toförleri 
Bu kateııorileriıı her biri içia ay

rı ayrı mükifatlar verilecektir. Ford 
kumpanyası kazanacak olan hanım 
ve beylere birer &'Ümüt kupa ver
meği taahhüt ehnİftir. Takıi toför
leri için de 100 lira nakdi mükifat 
verilecektir. Bundan ba\ka 6 acenta 
&'aliplere mükifat verecektir. C. H. 
F. da ayrıca mükifat verecektir. 

T ak&İ şoförlerinden yanp İftİrak 
edecek olanlarm kaycliye ücretini fO 
f<irler cemiyeti verecektir. Şoför!.,. 
cemiyeti de aynca kazaııanlaııı mü
kafat verecektir. 

Otomobil yanşları yaklaşıyor 
wAKEFIELD Yağınızı 

vaktile te. 
darik ediniz. 

Yarın başlıyoruz! 
(Baıı ı inci sabilrde) ı at et.tiğim meaıb".lar: 

Macerada birkaç aktöre daha • Camılle Flammanon: La fin du 
mond 

Dieu dana la 
rol aldırtarak bir entrika çevire
rek. Bu türlü :ıuıvçlerden bilmem 
hangiıini beienirainiz?. Hiyane· 
ti sineye çekeni mi? Namusunu kan 
la teıni:ı:leyeni mi? 

Kadnıın oynaklıiına karıı 
erkeğin bu iki hareketi de aciz, 
gülünç değil mi? Fakat bu hazin 
(Denouement) nın bir üçüncü 
tekli yoktur. lkiainden herhangi 
si de olsa bu komik faciaya artık 
ağlıyan, &'filen kalmadı. 

Bu vadide yorulan moraJiat 
romancılann emekleri bofa ıit .. 
ti. Ayni maceralar ekıilmedi art 
tı. Bu öyle eskimez bir '9tranç 
oyunu ki 9ahıalar yine hep o ebe 
di aktörler. Yalnız dekorlar, 
kıyafetler defitti, fakat nağme
ler hala i,ıkgaribin sazından 
farksız. Hayatın •tk Üzeriae ku .. 
rulmut tabiatları defitir mi hiç? 

Muhitimizde romanı aaplanıp 
kaldığı bu balçıktan kurtaramaz 

• 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 

.. 
.. na.ture 

Lea terrea du 
cie: 

,. La pluralite 

.. 

" 
.. 
.. 
.. 

dea monde• habite 
La moı·t et so 

myster 
( troiı volume) 
( 1) Avant la 

mor 
(2) Autour de 

la morl 
(3) Apre& 1 

nıorl 

Lea maiaon 
hant' 

" .. L'inc:onnu 
Lea forceı na tu 
rellea İnconnuc 

Maurıc..-Jaelerl in.ek: La mort 
,. ,, La vie de l'ea 

mıyız? Hikayede a~k olsun fakat Charlea Richet 
pace 

Notre .a.ixiem 
aens 

A - F. Dina: La moı·t et ıea hyp yalnız traktörlerle mqğulüz. He- IW!!~:! !~~== 
diye edilen diğer eıya için Lenin ==========----------------------1 grat vapurile dört mütehaıuıa da~ 
ha gelmiştir. 

bütün bina bu temel ~ı ü:ı:eri
ne yük1etilmeain. Ortada fenni, 
bedii meraka tayan çok: mesele-
ler var. Jnleı Sageret: 

theı 
t.. hasard et 1 

deatin • 
La prediction d 

l'aven· 
Perjoz: Vera l'inconnu et L'in 

Ben bunlardan birini ele al- p· E 

Gümrük 
Teşkilih 

(BJşı 1 inci •ahifede) 
134 adet 20 lira maaşlı ve 125 a
det 17,5 lira maaşlı, cem'an 379 
muayene memuru istihdam olu-
nurken bu yekun 350 ye tenzil e
dilmiı ve maatlar şöyle leıbit o
lunmuttur. 25 adet 40 lira maatlı, 
125 adet 30 lira maatlı, 200 adet 
20 lira maaılı muayene memurluk
ları. Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığı tetkilatında da biri 
Karadeniz sahiline ve biri de Ak· 
deniz Mlhiline merbut olmak Üze
re iki muhafaza müdürlüğü ihda
sı takarrür etmiştir. Marmara ve 
Trakya mıntakalarını da ibtiva et 
mek üzere lstanbulda tetkili tek
lif edilen muhafaza bat müdürlü 
ğönün derecesi baremin altıncı de 
receıi olarak teıbit edilmqtir. Bat 
müdürün maiyetinde bir muavin, 
bir de işletme amiri bulunacakbr. 

Gene 
Yükseldi 

(B•~ı 1 inci s.ıhiiede) 

göre, bu tereffüün sebebi, pet 
rol 'irketlerinin tehrin muhte
lif k111mlarında yaptıkları lüks 
tev1:i merkezlerinin masarifini 
kapatmaktan ibarettir. Fiıha. 
kika fstanbulun muhtelif yer_ 
terinde birçok para sarfile al. 
lı boyalı bir takım tevzi mer
kezleri yapılm19tır. Diğer ta. 
raftan benzin satanlardan biri. 
ıi yeni tereffüün müvazene ver 
giıi dolayısile yapıldığını söy
lemittir. Mesele her halde ta· 
yam dikkattir. HükUmet Ye 
belediye eşya fiatinin indiril. 
meai için tedabir almak dütü
nürken benzin ıi-rketlerinin 
alabildiğine fiatları çıkarma. 
ları tetkike de-ğer bir mevzu
dur. Acaba hükumet bu ıerait 
altında benzin Ye petrol sab. 
tmı inhisar altına alamaz mı? 
Filhakika hükumet te petrOI 
ve benzini memlekette teni 
edene yine bu tirketlerden u
tın alacak. Çünkü bunlar ci. 
han tröstü yapmıı vao.iyette
dirler. Fakat meseli Rusya 
ile ~ya mübadelesi teklinde 
benzin alınıp memlekette sab
labiliı·. Şimdiki fiata da satıl. 
aa hiç olmazsa aradaki kin 
hükiimet temin etmiı olur. 

Diğer taraftan benzine is. 
pirto karıştırılması için yapı
lan tetkikatı intaç etmek zama 
nı da gelmiştir. Benzin ve pet. 
rol fiatlarının yükselmesi sana 
yiin inkifafına da manidir. 
Çünkü kuvveimubarrike olarak 
kullanıldığından iıtihaal mu
rafmı arttırıyor. Benzin tirket 
terinin hükiimete ve belediyeye 
ucuzluk mücadelesinde müza
hir olmak istemedikleri anlatı
lıyor. Acaba yeni inkiıaf ede.ıı 
aanayiimizi kıskananlar nam 
Ye hesabına mı hareket ediyor. 
lar? 

Edirne Halkevi 
açılıyor 

EDİRNE, 10 (A.A.) - 17 
haziranda açılacak olan halke
vinin hazırlık toplanııı vila
yet fırka binasmda bütün Edir 
nelilerin candan alikasile yapıl 
ek 

Dünkü spor hareketleri 
(Başı ı inci ahifede) 

cikmeai dolayıaile haftaym bitm<:· 
den tatil edildi. Dünkü Muhtelıt 
hiç ümit verici bir vaziyette değil 
di. Oyuncular biribirlerile alıfllla· 
mıt bir haldedirler. Belki aon ça-
1ı,malarda biraz daha düzelebilir 
ler. 

Diger maçlar 
Muhtelit takım antrenmanın• 

dan evvel üç maç daha oynanmıt 
tır. Bunlardan birincisi Fenerbah
çe üçüncü takunı ile Hili.I kulübü 
araımda oldu. Genç Fenerliler ra
kiplerini teknik ve kombine bir o
yun tarzı kullanarak 6 ·O yenmİf· 
lerdir. 

ikinci maç (Apoyev Matini) ı.• 
zeteainin ecnebi &'ayri f..ıere kulup 
ler araaında tertip pettiii turnu• 
vaya ait ve Pera ile Moda araam
da idi. Oyun Fenerbahçeden Hü
seyin Beyin hakemliği altında bat 
!adı. ilk hücumu Peralılar yaptı
lar. Bu akm Moda müdafaasında 
kırılarak mukabil akına geçildi. 
Modalılar güzel bir oyun oynuyor 
lardı. Birinci devrenin ortalarma 
doğru Modanın sair ~çi l'İİzel bir 
vole fÜtle takımıru!""'eıri.ne l'olü
nü yaptı. Bu aayıdan aonra oyu!' 
biraz artleıti ve devre bu hava ı
çinde bitti. ikinci devre batladılı 
zaman Modalılar gene iyi oynu
yorlar ve Peralıları adam alr:ıllı 
aıkıtbrıyorlardı. Gene bir akın 9! 
naımda Modanın merkez mubacı 
mi bir gol attıysa da ofsayt vazi
yetinde olduğu için hakem sayma 
dı. Bundan biraz aonra yani oyu
nun 1 6ınc ıdakikasında Modalıla 
ra bir ceza vurutu oldu. Peralılar 
çektiler. Top direğe çarptı. Geri 
geldi, bir Peralı tekrar vurdu ve 
top ağlara l'İrcli- Modalılar bana 
itiraz ettiler ye ofsayt oldupnu 
iddia ettiler. Hakem ıarar etti ve 
Modalılar bunu kabul etmedikle· 
ri için sahadan çıktılar. Ve hük
men mailup addedildiler. 

Üçüncü maç Kurtulutla ita!· 
yanlar araaında oldu. Oyun batla 
dıiı zaman İtalyanlar OJUD 6-
rinde müe.uir yaziyette itliler. Ne 
tekim böyle olduiunu -uncu da 
kikada birsol atmak ametile U. 
bat ettiler. Bundan sonra lnırt.lat 
lular daha iyi o)'Dan>aia batladı
lar. Ancak gol atanıİyortarclı: C. 
ne bir ltalyan alı:mmda ltalyan ta 
kımı fnrvedi INr gol daha attı ve 
devre 2 • O bitti. 

ikinci dene hatladığı zaman 
Kurtulutlular tam bir hakimiyet
le oynadılar. Ve devrenin ortaaı
- doina bir gol attılar. Vaıı:i;yet 
2 - 1 oldu. Bundan sonra her iki 
takım da bir gol atmak için çok 
çalıttılar fakat hiç biriai mu•af.. 
fak olamadı ve ltalyanlar maçı 
2 - 1 kazandılar. Gelecek hafta 
bu turnuvanın finali Pera ile İtal 
yanlar ara11nda oynanacaktır. 

Güreş müsabakalan 
Dün C. H. F. Beyoğlu 

merkezinde mıntakanm aon 
teıvik müaabakalan yapıldı. 
Müsabakalar güzel oldu Ye ıu 
neticeler elde edildi: 

56 kilo birinci Ömer Vefa
Kumkapı 

56 kilo ikinci Ali Vefa.Kum 
kapı 

61 kilo birinci Y aıar Vefa 
Kumkapı 

61 kilo ikinci Mehmet Ali 
Vefa-Kumkapı 

72 kilo birinci lsmail Vefa 
Kumkapı 

72 kilo ikinci F anık B~ik. 
tat 

Ankara at koıulan 
ANKARA, 10 (A.A.) - Anka 

ra at kotularının betinciai bugiin 
yapıldı. Bet hayvanın İ!tİrak etti
ği tur kotuaunda Oaman Efendi
nin Kırceyli.nı birinci geldi. ikin
ci kQfU Üç haliakan lngiliz hayvan 

lan araaında yapılan handikap ko 
fU&U idi. Bu kotuda Ahmet ve Fik
ret Beylerin Stromboliıi birinci 
ıeldi. Oçüncü koıuya yedi hay
van girdi. Haliın Beyin Rüçhanı 
birinci Rıdvan Beyin Mes'udu i
kinci, Haaan Beyin Ceylanı üçün 
cü geldi. 

Dördüncü kotu üniformalı ı:abi 
tan kotuau idi. Dokuz zabitin iş
tira kettiği bu kotuda Binbqı 
Muatafa Bey Leylaaı ile birinci, 
Birinci müli.zim Eyüp Bey ikinci, 
Birinci müla:ı:im Abdullah Bey in 
cist ile üçüncü gelmiıtir. 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

lSPARTA, 10 (A.A.) - Muha 
fı:ı:gücü biıikletçileri dün aaat 1 O 
da lıpartaya girdiler. Fırka erka 
nı, ıporcular Ye halk tarafından 
muzika ile karşılandılar. 

BURDUR, 10 (A.A.) - Muha 
fızgücü biıikletçileri ıaat 13 10 
da buraya geldiler. Fırka, beledi 
ye ve topçu alayı müme .. illeri ve 
büyük bir sporcu kütlesi ve halk 
tarafmdan hararetle kartılandı
lar. Misafirlere bir öğle ziyafeti 
verilmi' ve otomobiUerle göl ke
nanna bir tenezzüh yap1lmı9hr. 

Ankara'da kongre 
müsa

bakasına hazırlık 
ANKARA, 10 (A.A.) - Spor 

kongresi münaaebetile Ankarada 
yapılacak kongre kupaaı müaaba· 
kaaına hazırlık olmak ii:ı:ere An· 
kara A ve B muhtelitleri buaiin 
bir ekzerıiz maçı yapmıtlardır. 
Neticede A muhteliti 1 - O galip 
gelmiftir. 

Muhafızgücü 
Athlan Ged.izde 

GEDiZ, 10 (A.A.) - Düa sa
bah Çavdarhiaardan hareket eden 
Muhafız,.ücü atlıları aaat 11 de 
Cedize ıreldiler. Atlılar kasabaya 
birkaç kilometre mesafeden atlı 
bir IJ<UP tarafından ve kasabaya 
l'İrifte muxika, jandarma müfreze 
si, kaaa erk&nı, aporcular n halk 
tarafından hararetle kartılandı
lar ve tiddetle alkıtlandılar. Bele 
diye tarafmdan tereflerine bir zi 
yafete verildi. Din seceyi Koc:a
handa Gediz belediyesinin miaafi 
ri cılaralı: seçiren Güçlüler bu sa
ltalı Utata hareket edeceklerdir. 

fzmirde kongre ku
pası hazırlık maçı 

IZMlR, 10. A. A. - Ankarada ic 
ra edilecek olan kongre kupası ma
çı.,a ha:ı:ırlık miiaabakalermclan ikin 
ciıi bugiin binlerce ı..Hnn huzurun
da yapıldı. Oyunn Albnordadan 
Mustafa Bey idare etti. Taknnlar ge 
çen hafta çarpıtan Kn-tıyaka ıpor
Altay ye l~apor-Altınordu mub
telitleri icli. Maçtan en-el geçen haf 
tanın l'alibi olan l:ı:miapor-AltınMdu 
muhtelitine mmtaka reisi Suat Bey 
tarafından bir kapa verilmif ve mü
teakiben oyuna ı..tl&JllDlfbr. Oyun 
battan nihayete kadar zevkle seyre
dildi. Neticede lzmirapor-Altmorda 
mahteliti bu hafta da iyi bir oyunla 
Karfıyaka Spor-Altay muhtelitini 
3-2 mağlup etmittir. 

Olimpiyat çıktı 
Olimpiyat mecmuası bu

gün Avrupa havadisleri, tek. 
nik makaleler, ve doktor De
mir Aıım Turgut Beyin 
A vnıpada yaptığı yarı,lara ait 
yazı ile çıktı, tavıiye ederiz. 

Denizlide derslere 
nihayet verilel 

DENiZLi, 10. A. A.- Buırün ilk 
mekteplerde tatil bath=k ;ı_.,, 
derslere nihayet verUmiıtir. 

llVlk istedim. Meseli ruh muam-
maımr. 

Bu çok müphem tey yalnız 
ismen mi mevcuttur? Vücut ka .. 
fealerimizin içinde böyle aemavi 
bir ebediyet kutu taşıyor mıyız? 

T•ıtikçilerle münkirlerin mü
nakaşaları ıiddetlidir. Her iki ta 
raf ta karanlığa kubur 11kıyorlar 
ıribidir. Her iki taraf ta akılların 
ihatasına girmeyen bu muamma4 

dan henüz bir kıymık koparamaa 
mıtlardır . 

Bu lıigaz üzerine bir bina çık
mak İçin iskele kuracak yer yok. 
Her taraf dipıiz uçurum. Mea'ele 
hiç bir ufuk seçilmiyen ezeliyet
le ebediyet ara11nda hi.lika, hil
kate, hayata, ölüme dayanıyor. 

Bu muazzam bilmecelerin 
hallerine giritecek çapta bir ilim 
adamı olmadıiını itirafa lüzum 
ıörmÜyorum. Bu baı döndürücü 
mütküllerin düğümlerini çö:ı:müt 
olmak ırururile öğünenleri de gÜ· 
lünç buluyorum . 

Bizim için meselenin en ehem
miyet alan tarafları 9unlardır: 
Doğum, hayat, ölüm. lnaanlar bu 
dünyada kapadıkları gö:ı:lerini 
bqka bir i.leme .açarak ölümün 
ebedi hiçliğinden kaçmak iıteyor
lar. Buna da ancak liyemut bir 
ruh akideıine revaç vermekle im 
kan buluyorlar. ilmi bir ekalli· 
yet ise onların bu aafderunca o· 
yalanışlarına bakıp gülüyorlar. 

Şimdi müsbet menfi bu iki zıt 
iddiadan hangiaine İnanacağız? 
Cesedin &'Ö.zlerimizin önünde top 
rak olduğu hakikatını ırörüyoruz. 
Lakin bu kadavradan aynlarak 
göklere çıktığı rİYayet edilen ru
hu görmek değil ona bir tekil 
tasavvurunu bile imki.naız: bulu
yoruz. 

Romanda bu iki tarafın mü
nakatalarmı karilerin hu:ı:uruna 
çıkaracağun (Theae) tezimiz: bu
dur. 

Çok garip vak'alara tesadüf 
edeceiiz. Mezar kaçkmlarmın 

tekrar bayat dünyasmda sezin
diklerini görecetiz. Dirilerin İt
lerine kanttıklannı kendi diUe
rinden ititeceiiz • 

Ruhun malum gayri maddiyeti 
h•kikatine rağmen öliimden ev
velki ceaet kafeıine tekrar sir
diti iddiaııma inanmak mÜlltet 
kültürlerle bealenmit kafaların 
harcı değildir. Fakat beriyanda 
tastikçiler davalarına taraftar o 
kadar muteber tahitler, o kader 
kuvvetli ıabatlar çıkanyorlar 
ki .. 

Maurice Maeterlinck'in (La 
Mort), atlı eserinden qaki iba
reyi aynen naklediyorum: 

(il suffira de rappeler que 
de nombreuııea apparition de de
funta ont ete constateea et ctu
dil-eı par des savanla comme Sir 
W. Crookeo, R. Wallace, R. Da
le - Owen; Akaakof, Paul Gibier, 
ilb ... ) 

Bu zatler rastgele tabadete 
çağınlmıt kimseler defi!, dünya
nın en benam alimleridir. 

Mademki ölülerin söriinmele
ri bu methurlarca tetebbü edile
rek ıübut dereceaine varınıftır, 

bu rivayetlere inanmamakta mu• 
air bulunsak bile mea'ele hakkın· 
da neler söylendiğini bilmek e
pey meraklı bir tetkik olur. 

F elaefe sözünden ürlriintü 
duyanlar için de, eylenceli, me
rakl ı satırlar vardır. Acı ilaçla 
tatlı ıurubu biribirine karıthr
dım. Bu şifalı terbeti yüz buru,. 
bırmadan nuı edebilirler. 

Bu çok meraklı bahsi önünüze 
sereceğim. Aklınız ne tarafa ya
taraa ona inanı:raıruz.. Ben de her 
kafanın van9ına gore bir it gor
müt olurum. 

Heybeliada: 10-2-1932 
Hüıeyin Rahmi 

Mevzua dair leh ve aleyhteki 
İçtihatları toplamak için müraca-

ıerre - mile: 

viıibl 
Paul. C Jagot: ıcience occulte 
Aul'Ustin Jakubisiak: Easai aur 
lea limiteı de I' eapace et d 
Tempı 

Yugoslavya müna
kalat müsteşarı 
Yugoslavya münakalat ne

zareti müıt~arı M. Semeny0 _ 

Yİç tenezzüh için §ehrimize gel 
mittir. 

Kadın kavgası 
Sultanaelimde oturan Servet ha 

nım bir dedikodu yüzünden ayni e 
de oturan Makbule Hanımı fena ha 
de clövmüttür. 

iki zorba 
Hamdi efendi iııminde bir erlcekl 

Melek hanım isminde bir kadın ev
velki &'ece Beyoğlunıla Bostanbası 
dan geçerlerken önlerine iki kiti Çı. 
karalı: Melek hanıma aatatmaya ha 
l&mqlaTdır. 

Hamdi efendinin müdahalesi Üze 
rine mutaamzlar ıili.h ç~erek bu 
ları ölümle tehdit etmitlerdir. 

Hamdi efendinin Ye Melek hanı· 
mın feryatları üzerine poliı deYriye
leri yetiterek mutaarrızl;ın yakala
mıtlardır. Bunların Saim ve lbrahim 
iaimlerinde iki kİfİ olduklan anlqıl
mıthr. Tahkikat devam ediyor. 

Almanyamn dahili 
vaziyeti 

BERLIN, 10 A. A.- Dün akte
dilen kabine içtimaında Dahiliye Na 
zm fon Gayl va:ı:iytt hakkında iza. 
batta bulunarak demiştir ki: 

" Kıraliyetin iade olunacağı halı
kındaki haberi• seve.ıelikten İbe· 
rettir. Herhangi bir rejimin meıdyet
leri huausunclaki kanaatler her ne o
luraa olıun milli .-vcucliyetimU: i· 
çİn bapn girittitimiz mücaclele i
çinde rejim meaeleai bizim devrimiıı 
de ve bilhaaaa timdilô hükUınet u
ımnmda -u bııhaolnuyM:aldır. 
H~e mürteci makaatlar atfolu 
nuyor. Nu.ıl ki eski pli.nlar n re
simlere miiıteniden harabeler ihya 
olunamazsa geçDIİf P7ler de tekrar 
tesia ola-. Biz ani tetlıimiil ia 
tiy...-.... Geri 1-nketi deiil, biz ı... 
a aımflarıa veya a ı oldderia hotlıiıı 
miiıneaaill.-i MPiz_ BCz Wltiin bV 
milleti tansll ediyoruz. Ve her fert 
hakkında ayıı i bulunniyetle çalq. 
llllık mecl.uriyetincleyiz. Her aiillet 
kendi ananelerine ve ferdi dütince
lerine tevfikan milli mevcudiyetini 
kurar ve beteriyetin ıükUıı ve teralı:
kiıinde hidhn olmağa çalııır.'' 

Yeni neşrigat 

Yeni tarih 
Her sınıftaki tarih kitabııu 

hülaaa eden ''Yeni Tarih., is. 
minde bir kitap n"'redilmi§tir. 
Bu kitap tarihten evvelki de. 
virle, ilk, orta, yeni devirlerin 
Ye zamanımızın ve Türkiye 
cümhuriyetinin tarihini hülisa 
etmesi itibarile, birçok ciltlere 
sığacak maliımatı 275 sahifeye 
sıkıştırmakla, hakikaten bir 
"Tarih el kitabı,, olmuıtur. 
Tarih İmtihanı vermek ieti. 
yen her genç veya okuduğu ta. 
rihi her hangi zaman hatırla. 
mak istiyen herkes bu kitapt n 
çok istifade edebilir. 

Um!1~İ tarihi tetkike bat· 
lamak ıstıyenler de bu kitabı 
gözden geçirmekle dünya tari. 
hinin umumi manzarasını da. 
ha kolaylıkla seyretmiı olur, 
Onun içindir ki. kitabı tavai:r• 
ederiz. 
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Yeşilköy Hava Maki- ,_. 
nist Mektebi 

müdürlüğünden: 
Kayseri tayyare tamirhanesi için afağıdaki evsafı haiz itçi

ler ve memurlar Y etilköy makinist mektebinde bir Amerikalı 
ve bir Türk mühendisinin ittirak edeceği bir heyetle imtihan 
edilerek muvaffak olanlar hizalarında gösterilen yevmiyelerle 
istihdam edilecektir. 

TALİP OLANLAR 
Türk olmak, Polis vesika11, ııhhat veaika11, Askerlik vesi

kası, tahsil derecesi. 
İki ıene hizmet edeceğine dair, kadro tatbikatı veya ihtiya

cın zevali ıebebile ve yahut ba9ka bir sebepten hizmtine niha
yet verildiği zaman hiç bir bak istemiyeceğine dair vesika (ka
tibi adillikten tasdikli) lşbu vesaiki haiz bir istida ile Yetil
köy makinist mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Matluba uygun vesaiki haiz olanlar• mektep müdiriyetin
den bir vesika alacaklar ve 12 Haziran 932 saat 14 te Yetil. 
köyde mektebe müracaatla imtihanları yapılacaktır. 

İyi ve tecrübeli itçilere ihtiyaç olduğundan ancak bu ikti
darı haiz olanlar müracaat etmelidirler. Çünkü Kayseride bir 
ay çalııtırılacaklar ve imtihanda muvaffak olmalarına rağm"en 
ümit edilen itçilik kudretini göstermiyenler iade edilecekler
dir. 

T eaviyeci - Çelik Tayyare parçalan veya ona mümasil in
ce çelik itlerinde tecrübe görmilf olacaktır. 

T eaviyeci - Çelik kalıp, model, ilat yapabilecek iktidarda 
Makinist - T oma, freze ve Oniverael taılama idare edebi

lecek iktidarda. 
Kaynakçı - Asetilen fabrika veya tamirhanelerinde tecrü

be görmüt olacaktır •• 
Marangoz - Tahta kalıp veya ince mobilyacılık aınıhnda 

uzun müddet tecrübe görmüı olacak. 
Bunlar aylık ücretleri iktidarına göre 90 - 150 liradır. 
Depo memurları - İngilizce bilir, fennt malzemeden anlar 

olacaktır. Ücreti 75 ı 100 ücretli. 
2 - Şasör - İngilizce bilir gençlerden olacaktır. 50 lira. 
1 - Makine resıamı - lngilizce okuma bilmelidir. 100 - 150 

Lira. 
2. Teknİ.f - İmal olunmut parçaları muayene edecektir. 

Fenni tahsil görmüt olmalıdır. İngilizce bilecektir. 100 - 150 
lira ücret. (2499) 

------------------------------------------------. Devlet Demiryollan idaresi ilanlan 

Font boru ve teferrüatmın kapalı zarf ve takas kaydı ile mü. 
nakaaası 24 T cmmuz 1932 Pazar günü saat 15.30 da Umum Mü 
dürliik binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydar
p8fa veznelerinde üçer liraya satılmakta olan tartnamelerde ya
zılıdır. (2497) 

395 adet bandajm takas kaydı ve kapalı zarfla münakasaaı 24 
Temmuz 1932 Pazar günü saat 15 te Umum Müdürlük binaım
da yapılacaktır. Fazla malUmat Ankara ve Haydarpaıa veznele
rinde beter lira.ya satılan ıartnamelerde mevcuttur. (2496) 

Ekmek, Et ve sair erzak ınnnakasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlüğünden 

Mektebimizin 933 senesi Mayıs gayesine kadar ihtiyacatın
dan bulunan et, ekmek, ııaz, benzin ve sair erzak ve mahrukat 28 
Haziran 932 tarihine müsadif çar9amba günü saat on altıda iha 
leleri icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul. 
mu9tur. Taliplerin ıeraiti münakaaayı anlamak için her gün ve 
i9tirak için de yevmi mezkurda İıtanbulda İran sefarethanesi kar 
şısında Maarif dairesinde kain Liseler muhasebeciliğinde müte
§ekkil İstanbul Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müraca. 
atları ve teminatı muvakkate ile birlikte teklif zarflarını mezkilr 
saate kadar verilmesi ilin olunur. (2433) 

Nafia Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üzerinde kain Kunduz civarından ihraç J 

edilmek üzere on bet bin metre mik'ap balast kapalı zarfla mü- J 

nakuaya konulmuttur. ı 
Münakasa 25-6-932 tarihine müsadif cumartesi günü saat15 

te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarile Ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saat
te münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa tartnamesini bir lira mukabilinde Anka 
rada demiryollar inıaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaıa Li- 1 

man itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2474) 

lstan~nl lı~~i Mnesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinden: 
Sıhhi müesseselerin 932 umum ihtiyaçlan hakkındaki mukad 

dem ilanların hükmü yoktur. 
MezkUr müesseselerin Mayıs 933 gayesine kadar olan bir se

nelik sadeyağı, et, ekmek, pirinç, teker; sabun; ıüt; yoğurt ve 
alelUınum kuru er:ıak ile taze sebze ve mahrukat ve mekülitı 
hayvaniye ve atı hayvanlan tanzim edilen ol baptaki tartname
leri veçhile ve kapalı zarf uıulü ile ihale edilmek üzere münaka
saya konulmuttur. Bunlardan et, ekmek, ıüt, yoğurt ve ıadeyağı ' 
21 Haziran 932 salı günü saat 14 te yaf sebzeler ile teker, pirinç; J 

sabun ve emsali kuru erzak, ile mekUlitı hayvaniye 22 Haziran 
932 çartamba günü saat 14 te ve alelUınum mahrukat ile dana 
ve sair atı hayvanatın 28 Haziran 932 salı günü saat 14 te. 
Fiatlar haddi liyik görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 

ISTANBUL. GALATA ÇiNiLi RIHTIM HANI 

S. S. C. 1 ( Rusya ) Seyyah için dünyanın en merakaver bir 
memleketidir. Bu memleket 1 er hafta ve hatta her gün daha 
fazla bir alaka uyandırıyor. BERNARD SHA W 

Sovyet İttihadını yalnız bir defa ziyaret etmiş olan her ıeyyah ve İf adamı da bunu 
tasdik ey'er. Çü.'lkü S. S. C. 1. de: 

Fevkalade güzel ve bilhaııa, ıeyyahlarda büyilk bir alaka uyandwa
cak tabii manzaralar, 

Yeni bir harı ve mahiyeti itibarile dGnyanın yegane harıi miieaaeıeleri. 
Muhtetem inşaat, yeni fabrikalar, vilıatleri itibarile bütün dünyanın 

iktnadi hayatında amil olan elektrik ve hidrolielektrik fabrikalar, 
Diinyamn en büyük zirai çiftlikleri, 
Yeniden inşa edi:miş Sosyalist tehirler, 
Sovyet İttihadında yaşayıın yüzlerce kavimlerin ve milıtekil ınilli mın• 

takaların hayat, harı ve adetlerini ve ilh .. gcrebilirıiniz. 
Bütlln bunları görmek için her mevs'mde Sovyet İttihadının bütün ölkelerine seya

hatler tertip eden " lNTURIST ,, ( Devlet Seyahat Ofisi ) şirketine müracaat ediniz. 
• 1 • 

INTURIST 
S. S. C 1. ( Rusya ) nın en iyi otel ve lokantalarını, lüks otomobillerini, hor llsanda konuşan rehberle

rin!, ocyyahlann ve " l N T U R 1 S T ,, in hizmetine müracaat eden dlğer eşhasın emrine amade 
bulundurmaktadır. S. S. C. 1. nin şa'8nı temaşa yerlerinin ve müesseselerinin ziyaretlerini tertip, şlmendi>!er, 
vapur blleılerini temin ve gıriş ve çıkış vizelerinin alınması külfetini deruhte eyler. 

Seyyahlar arzularına göre, ıeyyıhatlerini münferiden veya grup halinde icra edebilirler. 
10 kişiden ız iştirak etmemek üzre tertip edilen grup seyahatlerinde nOl'mal fiatlardan mühim bir 

tenzilat yapılmaktıdır. 
Oarüllünun taltbesi, müderris, muallim, tabip, mühendis ve mümasil grup için bilhassa mutedil ve ehven 

seyahat ücretleri. Bu g!hi gruplar için her seyahate mahsus olmak üzre ve arzufannı göre husus! program 
üzerine muayyen mevkilere de seyahatler tertip olunur. 

S. S. C. 1. ye yapılacak seyahate müteallik bütün hıısusatm öğrenilmeıl için 
" 1 N T U R 1 S T ., Şarkı Karip Mümessilliğine müracaat ediniz. 

latanbul Galata. Çinili Rıhbm Han 
Telefon: Beyoğlu 2358: Telgraf adreıiı İnturiıt İstanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sıvaa hattı üzerinde kain kalın civarından ihraç e

dilmek üzere on bet bin metre mik'ap balast kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. Münakasa 27-6-932 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat ı 15 te Ankarada Nafia Vekaleti binasında ya
pılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün ve sa
atte münakasa komisyonuna vermeleri lazondır. 

Taliplerin münakasa şertnamesini bir li•a. mukabilinde Anka 
rada Demiryollar inşaat dairesinden, İstar."'ı';lda Haydarpaşa Li 
man itleri müdürlüğünden tedarik edebilir er. (2473) 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

1 

Dr. l H S A N S A M 1 

İST AF1LOKOK AŞISI 
ıtafilokoldardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk alh çı
banı, arpacık) ve bütün cilt haa
talıldanna karı• pek tesirli bir 

- atıdır. Divanyolu No. 189 

-BONO--
Gayrimübadil ve milbadil 
bonoları alır, satar, Balıkpa
zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Dervit 

SEYRISEF AIN 
M~rkez acenta: Galata Kllpril 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
"1ilhl1rdarzade han 2. 3740. 

IZMIR - PİRE - ISKENDE-
RlYE POST ASI 

(İZMIR) 14 haziran salı 11 
de G a 1 a ta rıbbmından 
kalkar. 

IZMIR EKSPRES postala
rında İstanbul - İzmir 

llcretleri 
Kr. 

1. nci kamara 1500 
2. nci 

" 
1000 

3. neli .. 800 

ERZURUM 
vapuru 13 Haziran 

Pazartesi 
ıünü alqamı Sirkeciden luınıket
le (Zonguldak, İnebolu, Samıun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Sürme
ne ve Rize) ye gidecektir. 

Fu.la tafıilit için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentahfma mü
racaat. Tel: 21616 Bu baptaki ıartnameleri görmek ve fazla izahat almak istev-..lenn mezkür komin•ona müracaatları ilin olunur. (2340) ı •-------------•••••-••••mıi ••••••••••••• 

•.. " ; 1 : _,, ~ N o, 

İ P E K İ Ş muvakkat sat 
... 

magazasının en • • 
ıyı tari 

bugünkü tasnif neticesind 

anlaşılacak ve netice yarı 

gazetelerle ilin edilecekti 

~ ' . ..; .... -~ . -~ .. 

/ Adana Belediye 
Riyasetinden 

Yüz elli lira ücretli belediyemizin fenni mezbaha 
teryoloğ baytarlığı münhaldır. 

Yüksek Baytar mektebinden veya Avrupa mekt 
lerinden mezun ve yedinde Bakteryoloğ olduğuna 
vesikası bulunanların bu vesikalarla birlikte iki kıt'a 
toğraflarmı göndermeleri ilan olunur. 

Belediye mühendis' 
aranıyor 

Adana belediyesi fen heyetinde münhal bir §ehir r1I 
hendisliği mevcüttür. Talip olanlar, diploma ve r 
evraklarının suretlerini birer adet fotoğraflar ile birli 
belediye riyasetine göndermelidirler. 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarınm icar müddeti 12 TemJll 

1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticarma t•li 
olanların heyeti teftitiye riyasetine müracatalan. 

tiseler MO~a1aat koınis1onun~an 
Mektepler için satın alınan ve lıtanbulda depo edilen de!' 

aletleri ve levazımr muhtelif vilayet mekteplerine ııönderileceS~ 
den nakliyeleri 28-6-932 tarihine müsadif salı ııünü saat on bet 
te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmılf 
tur. Taliplerin mikdarlannı ve sevkedilecekleri ve bulundukl'1 

mahalleri öğrenmek üzere latanbul lisesindeki kaleme ve ib•) 
günü teminat makbuzlari ile Cağaloğlunda Maarif dairesind1 
liaeler mübayaat komisyonuna müracaatlan. (242 

Mm. Üs. Bah. ve Müs. 
Mv. K. lığından: 

Mikdarı 
Kilo Münakasa tarihi Günü 

1000000 25-6-932 Cumartesi 
200000 29-6-932 Çartamba 

::ıaat Sureti ihale Cin ti 
14 Kapalı Ekmek 
14 Kapalı (koyun, kuıt~ 

250000 
20000 

7200 

11ğıt 

27-6-932 Pazarteıi 14 Kapalı Sebze muhtebf 
28-6-932 Salı 14 Açık Si't 
28-6-932 Sah 18 Açık Yoğurt 

(Kase) ,1 

Kumandanlık emrindeki kıtaat ve müesaesat ile Sefain ve GD' 
cükteki müessesat için 932 senei maliyeıi zarfında lüzumu oJıd 
balada cins ve mikdarı yazılı bet kalem muayyenatın münaka•9' 

11 göıterilen gün ve saatte icra kılınacaktır. Talip olanların tici' 
ret vesikalan ve yüzde yedi buçuk teminat akçeleri ile Marınatf 
Oaaü Bahri Kumandanlığı Levazım Şubesindeki satınalma 1'"') 
misyonuna müracaatlan ilin olunur. (2481 

Ademi iktidar ve 1 

bel gevşekliğine 
kartı en müesıir deva SERVOIN 
hapbınclır.Depoıu, lıtanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczanetidir. 
Tatraya 150 kunıt poıta ile ıönde
rilir. lımıir'de lrpt pazarmdaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklü eaddeti Bü

yiik Parmak lrapu, Afrika hanı 

na bitiıik A.partıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

3 üncü kolordu 1 
ilanlan 

Selimiye fırınında mevc;ıJ1 

730 kilo ekmek kırıntısı ve t~ 
ne kazıntısı ile 3500 çuval P's 
zarlıkla satılacaktır. İhalesi 1 a 
Haziran 932 cumartesi güd 
ıaat 18 da komisyonumu:t ~ 
yapılacaktır. Ekmek kırıntı• 
ve çuvalları görmek isteyeni~ 
rin her gün mezkür fırına ~~ 
teraiti anlamak iateyenJerı 
komiıyonumuza ve münaka••' 
ya lttirak edeceklerin de va1'11 

muayyeninde komisyonuınııjj 
müracaatları. (415) (2541 

·-·-····-·--·····-----~ 
MILI,IYET MATBAAS 


