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ziHz. nka adan ar ket r 
Ottava konferansı 

'ngiltere ihtiyarlamış ana gibi 
Çocuklarından medet bekleyor 

Fakat her biri hava ve heveslerinde olan 
çocukları acaba ne cevap verecekler? 
İngiltere ile dominyonları a

r11aındaki iktısadi münaaebatın 
l11n:Omi meseleaile ittigal ede
cek olan imperatorluk konferan 
" dün Kanadamn büktimet mer 
kezi olan Otava tdırinde iki 
Yüzü mütecaviz murahhasm it· 
tir11kile toplanmıttır. Otava 
konferansının müzakere edece
Kt mesele İngiliz impera!orlu
iunun dabili bir meaelesinden 
İlıııret ise de bu imperatorluğun 
~•'ati ve lngilterenin düny~ 
tı~ret piyasalanndaki mevkiı 
it~11rile cihanıilmul bir ehem
ııııyeti haizdir. 

Harbi umuminin birinci efe. 
1tıcede ehemmiyetli neticelerin
den biri de fngiliz imperatorlu
iu denilen ve dünyanın her ta· 
rtfına yayılı bir halde bulunan 
llıemleketler arasındaki möteka 
bil mllnaaebetler üzerine olan 
leıiridir. Harbi umumiden ev· 
"el bir ana vatan olan lngiltere 
Ve sonra da ona tabi olan müs
temlekeler vardı.Bu visi manzu 
ll:ıenin mihveri Londra idi. Ha· 
ıici ınünasebat doğrudan doğ
tllya merkezden idare edilirdi. 
[)"bili idareye de bazı müatem
lekelerde nisbi muhtariyet ol· 
ll:ıakla beraber Loodra hikim· 
d' ' ı. 

Harbi umumi bu sistemi yık
tı:. İngiliz imperatorluğunu..'1 bu 
llünkiı iatibalesini gözönüne a· 
1•<=ıı.k olursak bu me:nleketleri 
!il tasnife tabi tutmak 1 i. •ıın 
aeliyor: 

1 - Kanada Avustralya, 
)' enizeylanda Cenubi Afrika gi 
lıi Aııglo Sak~on ırkına mensup 
olan memleketler dominyon na 
ll:ıı altında tam olmağa çok ya
kuı gelen bir iatiklil kazanmıı
lardır. 

2 - İrlanda gibi Anglo Sak 
•on olmayıp ta A vrul?alı. ol~n 
ll:ıemleketler daha genıt bır ıs
tiklil kazanarak lngiltereden 
büsbütün aynlmıtlardır. lrlan
d11yı lngiltereye bağlayan rabı
ta lıCral George' a kuru bir ye
tı:ıinden ibaret kalıyor ki timdi 
İrlandalılar onu da yapmıyor
l11r. 
3- Hindistan gibi Avrupalı 

olmayan memleketler müstem
leke ıeklinde idare ediliyor. 

4 - lrak ve Filistin gibi harp 
11eticesinde İngilterenin nüfuz 
dairesine geçen memleketer 
ıııanda namı altında müstemle
keye benzeyen tekillerde idare 
edilmektedir. 

Otava konferansına İngilte
re ile birinci sınıf memleketler, 
hni doıninyonlar ittirak ede
J.eklerdir. Müstemlekeler lngi
ıı müatemlekit nezareti tara • t11d11n temsil edileceklerdir. Bu 
, onferans lngiliz imperatorlu-
fllııun azası aras~n.da. rapı~~n 
dionferanslann bınncısı degıl-
1 r, Ve imperatorluk konferans 
b•rının tarihi tetkik ed~inc~; 
.?nıın, iki kısma ayrıldıgı go

liiliir: 

k 1 - Harbi umumiden evvel· 
1 konferanslar. 
2 - Harbi umumi içinde ve 

•onraki konferanslar. 
ı· li11rbi umumiden evvel, Kra
~e Victoria'mn tahta oturufU• 
i . n ikinci yıldönümünü tes'it 
i~ 1887 senesinde Londraya 
i e 1P le bu vesileden bilistifade 
lıllıperatorluğa ait meseleler 
b akkında fikir müdavelesinde 
ııJ.,_ . 1 k .. &ili ~'.8:° ~mperator u mumes-

~ erı ıçtımaından sonra zaman 
t~~an toplanan konferanslar, 
~ 1 ile ınetbu arasındaki içti
ıııklardan ibaretti. İmperator· 
J lllıiinıessilleri bu konferans
llrda ancak ana vatanın direk-

tiflerini telakki etmek vazifesi
le mükelleftiler. 

Tabi ile metbu arasındaki 
münasebetlerdeki mühim isti
hale harp içinde bqlıyor. Vak
ti ki İngiltere harbi umumiye 
ittirak etti ve imperatorluktan 
da istiane etti, bu gesıç memle
ketler, ansızın biç te kendileri
nin taksiratı, batta mal(}mab ol 
madan kendilerini bir harp için 
de buldular. Bunun üzerU. 
harbe ne ıekilde yardım edebi
leceklerini tetkik için toplanan 
1917 ve 1918 lmperatorluk 
harp konferanslarında domin
yonlar ile müetemlekeler arum 
daki fark tebarüz etti ve fngiliz 
imperatorluğunda yeni bir ta
azzuv baıladı. Harp konferans
larile baılayan çığır, harpten 
sonra daha seri bir tekimül ile 
devam etti, fngiltere dominyon 
lann dahili idarelerinden elini 
çektiği gibi, harici münasebet
lerini tanzimde de serbest ol
duklannı kabul etti ve domin
yonların fili istiklali nihayet ge 
çen sene parlamento tarafın
dan kabul edilen Wesbninater 
kanunu ile taadik edildi. 

Dominyonlar harbi umumi
de"ı ve ondan sonra ıiyaai iatik
iillerine doğru adım attıkları 
gibi, iktısadi vaziyetlerinde de 
çok mühim tahaV'fiiller husule 
geldi ve dün toplanan konferan 
sın içtima sebebi de bundan ne 
ıet ediyor. Harbe. ka.d~r ziraat 
memleketleri vazıyetını muha
faza eden dominyonlar, harp 
içinde gerek ana vatandan ma
mul etYa gelmemesi ve ansız~n 
artan talep kartısında sanayıe 
ehemmiyet verdiler. Ve harp
ten sonra da bu faaliyetlerine 
germi ve~mi~lerdir; . Ba~~lyan 
sanayiin ınkişafı ıçın yüksek 
gümrük tarifeleri kabul etmit
tir. Binaenaleyh bir taraftan 
ham maddelerin mahallinde te
darik edilebilmesi, diğer taraf
tan da sun'i tedbirlerle sanayi 
hayli inkiıaf etmittir. Misal ola 
rak Kanada'nın 1926 senesin
den beri ziraat ve sanayi istih
sal niabetlerini mükayese ede
lim: (Rakamlar dolardır) 

&on• Ziraat 

1928 1,806,075,911 3,247,803,438 
1928 ı,906,311,860 3,769,&ll0,384 
1930 1,364,363,859 3,428,970,628 

Dominyonlann sanayiı haya
tındaki bu seri inkişafı bu genç 
evlatları, ana vatan ile raki'i' v~ 
ziyetinde karşı karııya getırdıı. 
Avustralyaldar, Kanadalılar, 
evvelce İngiliz piyasası olan 
memleketlerde fngiltere ile re
kabete başladılar. İngilterede 
bile İngiliz sanayii dominyon 
sanayii iJe rekabet ede1Dez ~ale 
geldi. Sanayi hayat ve fa~l~ye
tindeki inhitatın bir sebebını l~ 
gilizler bu dominyon rekabetı• 
ne atfetmektedirler. lıte konfe
rasın meşgul olacağı ~es~I~ bu 
karışık vaziyetin tasfiyesıdır. 

tık nazarda bunun ne kadar 
üşkül olduğu takdir edilebi

~r Acaba İngiliz sanayii ile 

k. abet olmasın diye İngiliz do 
re 'h 'et minyonları, sanayıe e emm~y 

rmekteo vazgeçerek lngılte-
ve . • b" 
reye hanı eşy~ yetıttırenkl ı~erk 
memleket halınde kalma a ı • 
tifa edecekler mi? Bu memle: 

keti 'n son seneler zarfındakı 
erı . 'b 

ikbsadi inkitafları nazarı ılı a-
ra alınırsa buna ihtimal ~erm~ 

.. kü'Idu"r Kanada dıyor ki, 
muş . d d" 
lngilterenin en büyük er 1 • 1 ~-
• l'k oldug"una göre, İngılız 

sız ı . . l'k 
fabrikaları işlesin de ış~ız 1 ~-
zalsın diye biz fabrik": ~şl~t°;lı
yeceğiıniz yerde, lngılı~ ış~ız· 
)eri gelsin ve Ka?ad~ d~ ınkışaf 
eden yeni sanayıde ıhtısaslann 

Gazi Hz. Yalovayı 
teşrif edeceklerdir 

Büyük Reis Ankarada samimi 
tezahürlerle teşyi edildi 

Gaz;t Rz.nln geçen seneki teşriflerinde alınmış 
resimlerinden .. 

ANKARA, 16 (Telefon).- Reiai- mandan Sıılkl Pı. Caztl Hz. ni vila
cümhur Gazi Hz. saat 19,30 da hu- J'et hododıına kadar teıyi etmitler. .. ausi bir trenle ıelırimlzden haraket dir. 
bnyunn1111ardır. lstaıyonda miltir 
F<mıi Pı. Bq•elöl lunet P- Ve
killer, Meb'uslar, erkanı askeriye ft 
mülkiye ile kalabalık bir halk kütleııl 
tarafından alkı!larla tefyi edilen a

Bogiin Derince tarildle Yalovayı 
t"!riflerine intizar edilen Reiıicüm
hur Hz. ni iatikbal etmek flzre Ko
lordu Kumandanı Şükrü Naili Pııp. 
ile Vali Muhiddin Bey dün alqaın 
Derinceye gitnıitlerdir. Gazi Hz. nl 
himil hususi trenin Derinceye bu. 
sabah saat 8,8 • 9 anımda vaad ola 
cağ'J tahmin edilmektedir. 

ziz tele fırka umumi katibi Recep, 
Kılıç Ali, Rıitan Eıref, Salih, Ce.. 
vat Abbas Beylerle maiyetleri erklnı 
refakat etmektedir. 

Ankara valiıi Nevzat B. ile K11-

• 
Italyan filosu bu 

sabah geliyor 
Bir program tanzim edildi 

Filo kumandanının rl2klp bul undutJu Kuarto gemisi 
Limanımızı ziyaret edeceğini yaz.. zim edilmittir, bu programı müci. 

dığımrz ltalyan filoıu bu. sabah aaat hince ltalyan aefiri Baron Aloizi ta-
8 de limanımıza vaııl olacakhr. hal- rafından 17 temmuz pazar günü bir 
yan gemilerinin limanımızda bulun- gardenparti verilecek ve Caıa d'lta 
dukları günler için bir program tan- lia'da bir reıımi kabul yapılacaktır. 

dan istifade etsin, Yani İngilte mayacağı gibi, ecnebi devletler 
re Kanadaya mamul etYa yeri- de kendisine karşı tedbir alaca 
ne etYa imal eden insan ihraç ğından satacağı piyasalar da 
etsin. binniabe mahdut olacak demek. 

Diğer mütkül bir taraf daha tir. 
vardır: İngiltere ile dominyon- Ancak İngiltere doıninyonlar 
lan arasında bu noktada anlatı la anlaşmağa hazırdır. Yetitir 
lırsa tabii İngiltere de mukabi- ki onlar muvafakat etsinler. 
tinde ham eşyayı ve gıda mad- Çünkü harbin sonundan beri 
delerini dominyonlardan satın devam eden gümrük muharebe 
almağı taahhüt edecek. Bu da si İngiltere için piyasalan çok 
lngilterenin cihanşümul vazi- daraltmıştır.Binaenaley fngilte 
yetini sarsacak. Çünkü İngilte- re şimdi yorulmuı, ihtiyarla
re, en ucuz piyasalardan ham mış bir ana gibi, evlatlarının 
eşya alıp mamul eşyasını en pa 1 ~apılarını _çalıyor. Onlardan ~·: 
halı piyasalard~ sa.h?akla harp tımdat edıyor: Bakalım her bırı 
ten evvelki vazıyetını kazanmış hava ve hevesınde olan bu genç 
tı Ham etyayı dominyonlardan evlatların Otava'da ihtiyar ana 
aİmağa mecbur kalırsa, mutla- ı ya verecekleri cevap ne olacak. 
ka en ucuz piyasadan almıs ol- Ahmet ŞÜKRÜ 

.. , .. . .. , . - ~ -~e . . . . , • ~ . ~ . 

Hakimiyet 
Bayramı 

Bugün bütün devlet 
daireleri kapalıdır 

Bugün hakimiyeti milliye bay 
ramıdır. Milletin ferdi aaltanab 
devirip kendi mukadderatını ken 
di eline aldığı günün yıldönümün 
deyiz. Biz, milletin o gÜnden bu
gÜne kadar geçen kıs& zaman i
çinde kendi elite vücude getirdi
ği büyük eserlere bakbğ'muz za
man, bugünün milli tarihimizde
ki yerini daha İyi takdir ediyo-
ruz. 

* • • 
BugÜn hakimiyeti milliye 

ramı münasebetile bütün de 
daireleri ve mali müeasesel 
tildir. Türk Maarif cemiyeti 
fından rozet tevzi edilecek, bır 
çok yerlerde müsamereler tertip 
olunacakbr. 

Halkevinde de ba:yram müna
ıebetile merasim yapılacaktır. Bu 
merasime bütün vatandaılar da
vetlidir . 

Dün akıam Mevlidi nebevi
ye de müsadifti. Bu münasebetle 
ıehrimizdeki bütün minarelerde 
tenvirat yapılmıf, camilerde yatsı 
namazından sonra lihyei saadet 
ziyaret edilmif, dualar yapılmıı 
ve mevlüt okutturulmoıtur. 

• 
Iran Şahı 
Türkiyeye 
Geliyor 

Ziyaretin sonbahar 
içinde vuku bul

ması muhtemeldir 
lran ,.hı Rıza Han Pehlevi 

hazretlerinin yakında memleketi
mizi ziyaret edecekleri haber ve .. 
rilmektedir. Bu ziyaretin tarihi 
henüz tesbit edllmit değilse de, 
ıonbahar içinde vuku bulacağ'ı 
tahmin edilmektedir. 

Son itiliflar üzerine daha Zİ• 
yade kuvvet bulan Türk - İran 
doatane münasebetlerinin bu ziya 
ret sevinçli bir tecelliıi olacakbr. 
Şah Hz. büyük merasim ve teza
hüratla istikbal edilecektir. 

Tren 
Faciası 

Raporlar verildi, 
tetkik edilecek 
ANKARA, 16 (Telefonla) -

Tren kazasını mahallinde tetkikata 
memur edilen mühendis Akif ve 
Nazir Beyler raporlannı Nafia 
vekili Hilmi Beye verrniılerdir. 
Devlet demiryollan idaresi de ra 
porunu yann vekalete takdim e
decektlr. Vekil Bey her iki rapo
run ihtiva ettiği fikirler müvace· 
he.inde miltehaaaıslan münakata 
ya davet edecek ve kazanın aebe
bi bu auretle kat'i olarak teıbit 
edilecektir, 

Kırk Bulgar 
Meb'usu · 

Yakında lstanbula 
gelecekler 

Sofyadan bildirildiğine göre hilkü 
met fırkalarma mensup mebuslardan 
kırk kadan yakında lıtanbula gele
ceklerdir. Mebuılar 23 temmuz cu
martesi günü Burgazdan vapurla ge 
lecekler ve ıehrimizde bir kaç gÜn 
kalacaklardır. 

Küçük Yozgatta 
cinayet 

ANKARA, 15 - Küçük Yoz
gatta Arap oğullarından Mehmet 
oğlu Mehmet bo•lamna giderken 
yolda pu•uya yatan ayni köyden 
Ahmet oğlu Behzat tarafından 
öldürülmüttür. 

Fransada af 
PARIS, 16 .A. A. - Hülr:Umet 

af hakkındaki kanun li.yihaımı 
meclise tevdi etmittir. 

• lialeci lopa dof1ru cılıt1f1ı sırada gol 

stanbul muhteliti dün 
Ankara 

muhtelitini 2-0 yendi 
Ankaralılar oyunun başından 

sonuna kadar 
enerjik bir oyun oynadılar? 

Dün Fenerbahçe ıtadında An 
kara muhteliti ile İstanbul muhte 
liti kongre kupaaı için ka11ılath 
lar. 

Bu maçm Ankarada oynanma 
aı İcap ediyor. Ancak lıtanbul 
muhteliti Ankarada arka arkaya 
iki maç oynadığı için yonı.I 
mut, ve üçüncü maçı oynama
mıfb. Bundan dolayı bu mühim 
maç dün latanbulda oynandı. Sa
at altıya on kala takımlar saha
ya çıktılar. Ortada her iki mmta
ka namına nutuklar söylendi ve 
buketler verildi. Ve biraz ıonra 
oyun Kaaımp&f& klübünden Nu
ri Beyin idaresi albnda bafladı. 

Oyun nasıl oldu? 
İlk akım Ankaralılar yapblar. 

Top ortadan aağa gitti. Sağ açık
lan topu oürdü fakat ofsayde 
düıtil. Mukabil akın lttanbul 
muhteliti tarafından yapıldı. 

Ve oyun mütevazin bir ıela1 ar
zebneğe batladı. Ankara muhteliti 
gneç ve atılgan oyunculardan mü
rekkep , bilhassa forvetler çok genç 
denebilecek bir yatla gözüküyorlar. 
Oyun gene mütevazinleıtl. Bu ara
da lstanbul soldan işlemeğe çalı§•· 
yor. Ankaralılar iki gÜzel akın yap
tılar. Miıafirlerimiz mÜe•sİr oyna .. 
yorlar. Bir akın esnasında ıol açık
ları topu kaptı ve bizim kaleye doğ
ru gayet tehlikeli bir init yaptı. Dür 
han zorlukla yetİ§tİ ve durdurdu. 
Yoksa muhakkak bir gol aleyhimize 
kaydediliyordu. Bunu daha henüz 
savu§turınuıtuk ki arkadan bir hü
cum daha yaptılar. Bizim müdafaa 
bir panik daha geçirdi ve ıerbeııt 
vaziyette kalan Adil çok tehlikeli bir 
ıüt çekti. Bereket verıin ki top aya 
ğmdan biraz falsolu çıktı da direğin 
Üzerinden geçti. lstanbullular aeri 
ve kombine oynayamıyorlar. Halbu
ki buna mukabil Ankaralılar seri va 
kombine oynayorlar ve hep bizim ka 
leyi tehdit ediyorlar. Gene bir akın 
eanasmda bize bir korner oldu ... Çek 
tiler fakat neticesiz. 1 stanbulun bir 
akını esnımnda Leblebi Mehmet bir 
şarj yaptı, bunu bekler! ancak kor
ner yaparak kurtarabildi. Bu ıefer 
korneri biz attık. Fakat bu da neıi
cealz. 1 ıtanbul artık akın yapabDl
yor. ve hasım kalesine iniyor. Bu anı 
da Leblebi müsait bir vaziyette topu 
yakaladı. Kaleye beş on metre iken 
topu cliizeltmek istedi. Ve yetiıen 
hıuim müdafii topa girerek aldı, bu 
ıuretle 00. kaleye gol atamadık. 
Eğ-er Leblebi Mehmet birinci vazi
yette, yani durmadan çekaeydi - ki 
buna peklli. yapabilirdi - muhakkak 
bir gol kaydetmiş olacakbk. 

Ankaralılar beı dakika kadar lı
tanbulu 11kıştırdtlar, falıat oyun açıl 
dı ve bilmukabele biz 11ln1bnnağa 
başladık. Yalnız bu Akınlar ve nhbl 
hakimiyetler pek zo...ıd oluyor. Çlin 
kü ne de olaa on gün içinde oynanan 
dört maçın yorgunluğ-u var. Bir 
müddet için l.tanbul atkımı adama
kıllı sıkıştı. Müdafaamız Vocalar gi
bi oldu. Ne ise ki uzun bir degajman 
la oyunu açabildik Yalnız bu aıra
da İstanbulluların forvet hattı ile de 
hm. arasında İrtibat bozuldu ve top 
kendi kendine hasirn forvedin ayağı 
na geçmeğe başladı. Netekim bu 
yilzden çok bü.- 'ik tehlikeler atlat
tık. Oyun oldul.ra •eri bir manzara 
arzebneğe başladı. Bunda da bir de
receye kadar hakem müeulrdi dene 
bilir. Çünkü buna müaaade ediyor-

Kupa tevzii 
du. Bu •ırada ortadan gelen topu 
Sıılihaddin yakaladı. Silrdü ve kale
ciyi atlatarak ilk sa}'llllbl kaydetti. 
Vaziyet O - 1. 

Ankaralılar İyi ve kombine
zonlu bir oyun oynayorlar. lıtan
bul muhtelit! oyununu dlizeltti 
ve hücum tiatüne hücum yapma
ğ'a bqlach. Bu levan eden hü. 
cumlar eanaamda Ankara kalesi 
bir ıüt bombardımanm• tutuldu. 
Bu arada Sallhaddln iyi bir fır. 
oatta bir ıBt çekti ancak ayağı 
zaten ..ı.at oldufu iç.in. oyundan 
çekilmek mecburiyetinde kaldı 
ve yerine Şeref slrdJ. Allettin 
ıağ içe geçti. 

Allettln buraya seçer geç
mez iyi bir fıroat buldu .,.. aüzel 
bir tlit attıysa da kaleci tuttu. 
Ankaraum oyunu bozuldu. Buna 
raiJnen ara aıra kombine bir 
tarzda bizim kaleye kadar iniyor 
lar. Sol açıktan Eıref hlicu- e
derken Ankaralılar bir favl yap. 
blar. Cent çekti kaleci tuttu. 

Ankaralılar hlicumdalar. Fa
kat forvetleri vücutıliz olduklan 
için aert oynayan mlidafaanu. 
:ıım karıısmda muvaffak olama
yorlar. Oyun böylece devam " 
derken birinci haftaynı bitti. • 

ikinci haftaym 
Ankaralılann aknu ile oyun 

bqladı. Ltanhul biraz •111' haaı
yor ve Ankarayı ıılıaıtınyor ve İyi 

(Devamı 2 inci •lıflede) 

Terki tesllhat lıonf aran
sından bir celse 
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ROMA, MOSKOV A .. J r.,r:u;;,.1 HARİCİ HABERLER 
-!-

Va lut a 
Hotel National'in kapuu IS- lar, Sterling, Frank veya Mark 

nünde kırmızı esvaplı ve san la satarlar. Yeni Rusya hiç 
düğmeli iki şosörle karşılaı- bir şeyde dünyaya muhtaç ol
tım. Göıderimi uğutturuyo- mamalıdır; iktisatça müıtakil 
rum: Bu artık 1930 Moskova'· olmalıdrr. Bu istiklal ancak 
sının kuru ve isteksiz han de- büyük zanaatları Rusya içinde 
koru değildir. Bu, Paris ve kurmakla imkinlaıabilir. Maki 

Avrupa Amerikaya 
cephe mi alıyor? 

Amerika da 
İşsizlik • 

Kongre azası ile 

Amerikada t t l "kk• b •• l Hoover 
arzı e a ı oy e arasında ihtilaf var 

Berlin gibi büyük ıehirlerin neler ise Avrupa ve Amerika-
otellerinden biridir. dadır. Rusya halkına ölmiyecek 

Çünkü ben timdi bir yeni ve donmıyacak kadar yiyecek 
zanaatin cihazları içindeyim. ve giyecek verdikten aonra, 
1930 dan sonra Moskova'da in geri ne kalmışsa dıt pazarlar
turist diye bir kelime çıkmıt· da satılacak, Valuta gekcek ve 
tır. Bunun Türkçesi seyyahcı- ancak bununla makineler alı-
lık zanaatidir. nacaktır. 

1930 da Rusya'ya ayak ba- Kapitalismin yerine kuru-
sanlar fotoğraf makinelerini lan sosyalist cemiyetinin temel 
gümrükte bırakmağa mecbur !eri kapitalismin parası, kapi
idiler. Moakova'nın baıkalan- talismin makinesi, kapitalismin 
na göstermemeğe çalı9tığı şey- tekniği ve teknisiyeni, kapita
ler fazla idi. Sokaklar bozuk, liımin çalışma metotları ile a-
üstbat eski ve yırtık, yapılar tılmıştır. 
yıkıktı. Bir atölyede kırmızı Seyyahcılık zanaatı inkişaf 
bir su gibi akan demiri, öbür bulursa, Moskova'nın iki ana 
.ıtölyenin kapısından tam bir parolasına hizmet edilmiş o
otomobil veya kamyon olarak lur; Valiıta ve propaganda! 
çıkaran fabrikalar henüz kurul Rusya dışarda o kadar fena 
makta idi. Dinyeper barajı he- tanınmamış olsaydı, belki içe
nüz bir beton iskeleti idi. İçeri ride görülenler birden bire fi. 
ye giren burjuvanın gözü gibi kirleri altüst etmiyecekti. Bu
objektifi de bozuk sokağa, eski ı rası bir cennet değilse de, ka
esvaba ve yıkık yapıya saplana falarda yer eden kızıl cehenne
caktı. Memleketine döndüğü me benzer yeri de yoktur. 
zaman, yıkanmı, filmlerini ga- Seyyahcılık zanaatının ba
zete ve revülere dağıtacak ve şında bulunanlar Rusya hudut
hepsinin batında şu cümle bulu lannır. her tarafından başlıyan 
nacaktı: kısa ve uzun seyahat devirleri 

- Lenin'in cennetini mi so- tertip etmişlerdir. Paranıza 
ruyorsunuz, işte! göre her hangi bir devri inti-

- Ya fabrikalar? hap eder, hudut boyuna kadar 
Bıyığmın altından gülüm. gelir ve orada İnturist'in adam 

siyerek: !arına teslim olursunuz. Oto-
- Evet bir kaç makine de mobil, gezinti, otel, şimendi-

ben sattım. Parasını halkın yi- fer, artık hep bu müessese ta
yeceği etten, giyeceği kumat- rafından tanzim olunacaktır. 
tan, ıaınacağı kömürden, çocu- İstanbul gazetelerinde okudu
ğuna vereceği sütten ödediler. ğum bir ilana göre meseli bu 
Ne yapayım onlara acıdımsa devirlerden 18 günlüğü, 660 
da fabrikamın yüzlerce amele- Türk lirası kadar bir şeydir. 
sini itsiz kalmaktan kurtar- Burjuva, meraklı bir adam
dım. Gerçi Moskova'da bir ame sa da kolay bir sağmal değil
le devleti var. Fakat bu devlet dir. Rusya'da müzeler, saray 
9imdilik Rusya amelesi için de lar ve istepler varsa da burjuva 
ğil, Almanya ve Amerika ame ya kırmızı esvaplı ve sarı düğ-
lesi için çalıtıyor. meli ıaaör, bar, kabare, caz-

"Yalnız Bol,evizm değil, bant, iyi lisan bilir alımlı ka-

Sir jhon Simon son itilafın sadece A vru
pai bir itilaf olduğunu söyleyor 

VAŞiNGTON, 15 (A.A.) -
Amerikan kongresi izaıile M. 
Hoover, iııizliğe çareaaz olmak Ü 
zere tanzim edilen kanun li.yiha 
!arının ihtiva ettiği maddeler hak 

VAŞINGTN, IS .A. A. - M. Hoo 
ver iyan izasından M. Borach 'a gön 
dercliii bir mektupta Avrupada akd 
olunan son itilafı kabul etmiyeceği
ni, çünkü bunun Cemahiri Müttahi
deye borçlu olanların müıterek bir 
hanketlerinden ibaret bulunduğunu 
söylemiş ve böyle olduiu takdirde 
herhangi bir hattı hareketin tayini 
İ(İn Amerikan milleti üzerinde bir 
tazyik İcrasına müsaade etmek ni
yetinde olmadığını ilave eylemi,tir. 

M. Hoover, Cemahiri Müttahide-· 
nin Lauıanne iti1ifları için fikrine 
müracaat edilmemi, olduğunu ve bu 
itibarla bu itilaflardan dolayi hiçbir 
taahhüt •ltrn• a-irih:emit bulundu-

M. Hoor•er 
ğunu beyan ederek mektubuna niha
yet vermiştir. 

Sir Jhor: Simon tar•zih 
ediyor 

CENEVRE, 15. - Sir John Si
mon, beynelmilel matbuat müıneaail 
leri muvacehesinde Fransız • Büyük 
Britanya emniyet itilafının hariçte, 
hususile va,ingtondaki tarzı tefsiri
ne ait karışıklığı izaleye gayeret ct
mi~tir _ 

Bu itilaf Sir John Simon'un da 
kaydetmiş olduğu veçhile Cemahiti 
Müttahideye olan borçlar meıeleıile 
hicbir a11retle al~kadar olmamakta 
vc
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1-\vru1Janın içinde bulunduğu 
müşkilibn hal ve tanzimi için ya· 
pılmış, bilhaf~a Avrupai bir itili.f 
mahiyetini h;,.ir. bulunmaktadır. 

Dostant itilaf kısmına gelince, bu 
ve6İka diğerinden {cmamen ayrı ve 
Sir John Si -on'tın ~yanatından d.:1 

anlaırl.ıcağı üzre AJmanaynın başh~ kında henüz mutabık kalmam•!· 
ca alacaklıları araıındaki rabıtayi tardır. 
tanzime matuf ve binaenaleyh hiç M. Hoover, mali ihya birliği 
kimaeye kar,, tevcih edilmit bulun- tarafından yapılan ikrazat için 
mamaktadır. her türlü neıriyatın icruını der-

Amerikan gazt>felerl pif eden maddeye muarız bulun· 
maktadır. 

ne diyor? Meb'uaan mecliai, dün aktam 
NEVYORK 15. A. A. - Nev Miater Graner'in tahrikile tadil 

Y ork gazeteleri hiç beklemedikleri edi!mit bul':ınan kanun ~a~ihası 
bir zamanda açık bir ıiyaset ve mü~ ı lehınde _yenıden !"er vermıttır. 
tekabil ticari müaaadat esaaına müa Aynı kanun layıhaaı hakkında 
tenit Franaız . lngiliz itiLifile kartı· ı mü~verede b.ulu~an .meb'~aan. 
la,mıt olmaktan mütevellit hayretle ve ayan me~hılerı mume~.ıllen 
rinden ;\deta kendi safdilliklerine gül · b~ ~~k .. ta m~atesna olmak uzere 
meğe mütemayildirler. hır ıtılafa v":ııl ol~utlardır. 

Kongre lıderlen her ~ye rağ 
men parli.mento tatillerinin cu
marteai günü başlayabileceğini 
ümit etmektedir. 

Nev York Times gazetesi, Fransa 
ile Büyük Brjtanyanın son misakı İ· 
lanı için muvafık gelen uaul hakkın 
da birbirlerile anlatmalannın beyhu 
de olduğunu yazmaktadır. , 

Dostane itilafı takip eden anl-.ma 
nın neden hüanü kabul görmiyece
ğini anlamayan Herald Tribun gaze 
teai de mezkür itiliftan dolayi Ce
mahiri Müttahidenin hayret etmeıl 
için bir aebep olmadığım söylemek
tedir. 

Almanlara göre 
BERLlN, 15 .A. A.- Siyaai ma

hafil Franaız - lngiliz itilafrıameıi
nin hakiki 'umulü hakkında aarih 
malumat iatihsaline intizaren ihtiyat 
kir görünmektedirler. Ancak Lau
aanne'da siyasi metelelerin münaka .. 
ıaaını mümkün olduğu kadar ~det 
mit olan Franaa'nın timdi (itimat 
itilafı) denilen iti lif tan bu derece 
memnun olmaıı hayreti mücip ot. 
muıtur. 

Korreapondana diplomatik politik 

VAŞiNGTON, IS (A.A.) -
Ayım mecliıi,iısizliğin giderilebil 
meıine dair bulunan kanun 1iyi
hasında mali ihya birliğinin ikra
zatına ait neıriyatın İcraıını der
piş eyleyen muaddel madde le
hinde rey verecek olursa, M. ffoo .. 
ver, yine bu maddeye muarız 
ka !makta ıarar edecek ve tasdik 
etmiyecektir • 

Rusların 
Yeni teklifi 

Teslihat bahsinde 
asgari bir. 

talepte bulundular 
gazeteai Almanyanın bu. itil~': 1 

CENEVRE, 15. A. A. - Terki 
hakkında temamen malumat aahıbı t l'h t k f d' dek' So 

ed 
. ... • • es ı a on eranıı nez ın ı v-

olmadaı_ı beyanı rey .emıy~~gıru yet heyeti mW'ahhasaaı Sir Jobn Si 
kaydettikten 1<>nradır ki teşnki me monla •t Be • • talih' · · · 'I" · bi kı .. nea e aagan ma ı 
aaımız bu ıb unamenın r amı muhtevı' b' 'ka t d' tmi' bu · 'h la il · ---'- ır vesı ev ı e f ve çok gayrı ıan o n aıne en g.,._ tal 1 k bul dilın dik h' bi .• epera e e çeıçrsu 
Amenka ya serek Sovyet Ruayaya t' hali' tas 1 d ' "-' ' bild' . . re ı ı v p e ernıyece5ını ır 
ve gerekae dığ.,.. de !etlere kartı .h~ç mittir, 
bir veçhile m al bırakınamaaı ıçın 
bir kaydi itirazi dermeyan etmeli
yiz. Almanya bu kayıtlar dahilinde 
beynelmilel anlatmAya tahkima Ver 
aailleı muahedenamesiyle diğ.,.. ve
saikten çikan ihtilafların hallini t• 
hile ve ademi itimat ve mütekııbilen 
tecerrüt havaıını izale için müttet"ek 
mesai t.arfına mÜ5aİt tekmil teşeb
büslerden dolayı izhan meaerret e
decektir. 

Mezkur heyeti murahhaaa, konfe
raoa riyaaet divanından her iki içti
ma devresi araaırıda muhtelif aınıf
lara menaup barp gemileri te91lha
tından ceman yüzde 33 1/3 nlabetin 
de tenziliıt icnuıru iatihdaf eden a
meli teklifler tanzim ve aerdetmeai
ni talep eylemektedir. 

büyük Rusya zanaatları da bir dm hepsi lazımdır. İnturist bü
hayaldir. Her ikisi de milyon- tün burjuva dekorunu büyük o
ların ıztırabma malolmaktadır. tellerin içine kurmuştur. Vak
Moskova birincisini ıöz ve sün tile Rus aristokratlarını ağlen
gü ile hakikatleıtirmeğe uğrat diren Moskova çingeneleri, içle 
makta, fakat ikincisi için yağlı rinden eski haya~ın hasretini 
makine ve beton kullanmakta- atmıyan kadınlar hep hizmete 
dır. Hepsi yıkılıp gidecekse alınmıştır. Bir tarafta çürüyüp 

de, o zamana kadar hiç olmaz- ölmeğe mahkiim eıki bir car- Belçika meb'usan 
sa bizim fabrikalarımızın itle- lık başkonsoloıu iyi bir m~r- Neden 

Bozuşmuşlar? 

PARIS, 15. A. A.- M. Herriot 
ve milli müdafaa nazırlan yilkaek 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-1!!!!!!!!!!!!!!!!!1 f harp mecliai ikinci relıi ve ordu er-
' kanı harbiyei umumiye reisi ile ter .. 

ki teslihat konferansı umumi komiı 
yonunun gelecek hafta tetkik edece 
ği karar projeai hakkında görüşmüş 
!erdir. 

mesine ve kazanmeaına yardım dotel olabilir. Saraylarda, yaşa meclisinde 
edecektir • ., mıya alışan bir jeneral karısı BRÜKSEL, ıs (A.A.) - Fron 

1932 de Moskova başka tür bir otel katının banyolarına, tiıte bir meb'uıun kanun e.aıınm 
1 d t ki t · ı·. · k mecliı tarafından tekrar tetkiki M. Herriot ile M. Boncour, pa· ü ür : Artık buraya hem fo- ya a arma ve emız 4r1Re pe 

i · b k b'I' M 'k k l bakında yapmıt olduğu talep ta- Bı"r Uruguay kruva- zar günü ak,amı Cenevreye hareket 
toğraf, hem de seyyah girebi- yı ab a ki ır. usı a ta ın: a- rifi nakabil gürültülere sebep ol· edecekler ve paurtesi sabahı orada-
lir. Gerçi üstb•• o kadar düzel rına ir aç fokstrot ve tango mu• ve frontiate meb'ulardan De ·• • zaket • ce t ...,. ·ı ek y zorune ne sız ki ngiliz hey..ti murahhasaaı ile gö 
mit değildir. Fakat halkın res- notası verı m imkanı var- backea'ın meclisten tart ve ihracı _._, d' 

d . . . muamele edı"lmı·. 1 rü,ec-._e_r _ır_. ----mini almak istiyenler, ayni fil. ır. nı ıntaç etmı,tır . 'S 

min içine her tarafta göze çar- Garip tezat: Her şehirde Tanca'da grev BUE~OS AIRES, ıs. A. A.-::- 't M de Valera Lon-
pan yeni ve büyük intanın bir büyük halk dalgaları ile çevri- Montevıdeodan gelen haberlere so- • 
Parçasının sokulmuı oldug·unu len b ot il · · • d TANCA, 15 (A.A.) - Bina re, Uraguay meb'usan mecliai, Ar- draya gı"dı"yor u . e en.n ıçın e ne var- İntaat ameleleri, 3 haftadan veri _L. • 
•öreceklerdir. Eski ve yıkık h h 1 jantinle kat'i münaaeueti tasvip et-• sa, epaı, ya tıyatro sa ne erin CTeV yapmakta fakat, yerli amele miıtir. Maamafih, loirçok gruplar bu DUBLEN, 15 (A.A.) - M. 
bir yapıyı, arkasından deY gibi de veya sokak karikatürlerinde i ~eıaiye devam ebnektedir. ~vv~l karart mahza vatanperverlikleri ha· Mac Donald'ın İrlanda meaai fır 
bakan yeni ve büyük bir yapı- hücum olunan gülünen ve kızı kı gece yapılmakta olan bır hu· aebile taavip etmişler, fakat ittihaz kaaı liderlerinden Miıter Norton 
nın manzarasından kurtararak lan şeylerdir. 'Burjuvanın hos· yükHbinada bir bomba pdadt1.•d~Uf· edilen tedbirlerin aculane olduğu ka vaki olan bir mükalemeden aon-
çekmek zorlaşmıttır. 1930 da !andığı bu dekor, sokakta ,;e tır. aaarat tamamen ma 1 ır. naatini izhar eylentlşl.,..dir. ra M. de Valera, senevi taklitler 
Moskova'nm §Urasında bura- tiyatroda halka eski reJ'im düş Uraguay menabün.den .verilen ha- hakkın~": mevcut ihtilaf'." müna-

• - hu" k- berlere nazaran. hAd .. e bır Uraıruay k&fAıı ıçın Lonndrayı zıyaret et-
sında kaynıyan zift, timdi üç manlığı verilmek için tahta- ki kadrkos1~ bu old1 ~guİn~ b l kruvazörünün Buenoı Airu limanın meai busuıunda M. Mac Donald 
buçuk milyonluk tehrin içinde dan, bezden ve mankenden sah metme azımge ır. rı oy u da bulunduğ11 aıralarda mezkur tarafından yapJlan daveti kabul 
ve dıtmda, caddeler, yollar ve tesi ve taklidi, otellerin içinde Gran~ük ~.ikola s~ğ. olsay~ı: j harp. ~emiıine ta~bik edilen .ve zal>i- etmit~ir. , 
meydanlar olarak donmuştur. ise Valuta almak için sahicisi lnturıst muessesesının ona ıyı tan ıçın nezaketaızce olan b1r taras- Dun akıam Dublen den aynl-

Seyyah Moskova'ya Valüta yapılarak kullanılmaktadır. bir konturatla bir kapıcılık tek aut ve nezaret keyfiyetinden tevel- mkıt bulunl landM. de Valeral ·~n ~u 
' k d l' d • . .. h k Jüt etmiş bulunmaktadır. a fam r an aya muvaaa etıne ın 

getırece ve geri öndüğü za- Leningrad' daki Astorya o- ıf e ecegıne şup e yo tu. Ça Buna mukabil Arjantinden gelen tizar olunmaktadır. 
man Yatandatlarına ya dünya. teli, hiç bir Berlin oteline has- rın henüz yatağı üstünde du- maliimatta da nezaketsizce hareket 
nm en büyük barajının, veya ret çektirmez. Orada da sivri . ran pijamasını, Kremlin hazne ve itimatsızlık gösterilmemiş bulun
Harkof traktör fabrikasındaki bar iskemlesine kurulur, en iyi 1 aini görmek için Moskova'ya foiu söylenilmektedir. 
dünyanın en büyük it zincirinin Avrupa içkilerinden karıştırıl-1 Valuta getiren burjuvalann BUENOS-AIRES, 15 (A.A) -
resimlerini gösterecektir. mıt kokteyl istiyebilirsiniz; ve adedini arttıran kıymetlerden Bir çok ecneb' Amerikalı diplo-

1932 Moskooruı 1930 Mos- ya gece yarısı, çılgın bir caz- biri de Kapıcı Grandük olacak matlar Arjantin ile Uraguay ara 
kova'smdan belki daha fazla bant aağnağı içinde güzel bir tı. O da Leningrad'da taç de- aında vuku bulacak hadisenin ka 
b · d ef 1 d k k patılması için tavasaut teklifinde 

ur1uva an n ret eder: Fakat kadını dansa çağırabilirsiniz. ği se e, so a taki ucuz, silik bulunnıu,lardır. 
ondan Valuta sağar. Zehri akı- Kapının eıiğindeki sokak, 0 80 cinsine hiç benzemiyen kenarı 
tılıp deriıi ite yarayan yılan kağın bütün ıztırapları ve mah parlak, çuhaaı iyi dokunmuş bir 
bir kıymettir. ' rumiyetleri, size, iki üç veya kaıket giymit olacaktı. 

Valuta, bu kelimenin güzel bet günde varılır Avrupa tehir Lenin'i Moskova'dan koğ-
liğini, genitliğini ve derinliğini leri kadar uzaklaşmı§tır. mağa çalıtan jeneral Veran· 
Moskova'ya gitmemit olanlar Otel, timdi Rusya'da han gel'in akrabalarından biri, tim• 
anlıyamaz. Ruble para değil- olmaktan çıkıp, burjuvanın ak di, kardeıini ve ordularını de
dir; Raspiıkadır. Moıkova •· tam üstü batını ve ayaklarını nize döken ihtilalci zabitleri 
melesine ruble verilebilir; çün- içinde topladığı kabuk olmuş- bir otelin lokantası kapısında 
kü amele Rusya mallarından tur. selamlamakta ve sofra planını 
kendi kooperatifine ne ayni- Eski aristokratların Rusya- uzatarak yerinin neresi olduğu
mıtsa, onun içinden hissesini dan çıkmıt olanlarmm Avrupa nu anlatmaktadır. 

ltalyada tevkifat 
ROMA, lS (A.A.) - Gogizia 

da sizli surette infilak edici mad 
deler ticareti yapmakta olan üç 
kiti tevkif edilmi,tir. 

lrlanda meb'usan 
meclisinde 

DUBLEN, IS (A.A.) - Meb' 
usan meclisi, celselerini talik et
meden evvel yann kat'iyyetle ka 
bul ve tasvip edilmesi ihtimal da· 
bilinde bulunan kanun li.yihaımı 
uzun uzadıya miinakata ve müza 
kere etmiıtir. Mezkur layiha pa· l 
zarteai günü iyan m.ecliıine ıön 

Yeni Şili hükume
tinin bir talebi 

SANTIY AGO DE CHILI, 111 
(A.A.) - Şili hariciye nezareti 
Davila hükümetinin reamen tasdi 
kini talep eden ayni mealde nota
ları bütün ecnebi ıiyaıi mümesıil 
lere tevdi eylemiıtir. 

Groenland meselesi 
KOPENHANG, 15 (A.A) -

Kabine meıeleai tarki Groen
land'ın Norveç tarafmdan iısali
ni La Haye mahkemeai nezdinde 
proteıto etmeye karar Yermjttir. 

Brezilyada kıyam 
RIO DE JANEIRO, 111 (A.A.) 

- Eyaletler tarafmdan takviye 
edilen hükıimet, kıyamı bastır
mak için bütün kıtaatı tabıit et
mittir. 

Dahili bir harbe man.I olmak 
makaadile •arfedilen sayretlerln 
bir mütareke ile neticelendiği f& 
yialan deveran etmektedir. 

Bir yol kazası 

ruble ile alabilir; devlete oda- ve Amerika otellerinde, lokan- İnturiıt yalnız bir türlü de
ımın kirasını ruble ile verebi- talarında ve barlarında garson- ğil, iki türlü bir tezattır. Pa
lir. Fakat Almanya ve Ameri- luk, Kapıcılık, metrdotellik ve- lace'lardan iğrenen içli aan'at
ya, kendi makinelerini, Rus ko- ya çalgıcılık ettiklerini işitiriz. kir, yalnız Leningrad'ın zen
operatiflerinde karaekmeğe çev Bunlardan içerde kalmıt olan- gin otellerinin bir kötesinde, 
rilebilir bir vesika ile değtl, her lar timdi ayni hizmeti gör- tabiat kadar ilhamlı bir ~rçiYe 
hangi bir bankada altına çevri- mektedirler. Paraaı ve iradı e- iserisine girmi~ olur. 
lebilir bqka bir vesika ile, Do tinden alınan aristokratın haki Falih RIFKI 

derilecektir. Bu kanun projesinin BORDEAUX, 15 (A.A.) - 1-
mali bir proje olması haaebile a- ki otobüa araaında bir çarpıfllla 
yan mecliai tadil teklifinde bulu- olmuftur. Dört kişi ölmüş. 111 ka-
namıyacaktR".. 1 dar kİm.•e arala ...... 

Zonguldaklıların Yalova 
çegahatı 

ZONGULDAK, 15 (Milliyet) - Sevgili Gazimize • 

zimat ve ubudiyet etmek üzere Bursa vapurile on gün so 

ra kılınacak Yalova seyahatine iıtirak edecek 400 kişilik 
Ankara mensucat fabrikasının bir kumaşından yeknesak 

elbise giymit olacaklardır. 

Gorguloff'un talebi reddedi 
PARİS, IS (A.A.) - Seine cinayet mahkemesi reisi 

cümhur Dumer'in katili Gorguloff'un kuvvei akliyesinin 

mağmın muayenesi hakkında müdafaa vekilleri tarafınd 
rilen istidayı reddetmiştir. 

Ukranga ittihadı konferansı 
M Molotof' un irat ettiği nu 

MOSKOVA, IS. A. A. - Matbuat Ukranya ittihadı konfer 
da M. Molotof tarafından irat edilen nutkun metnini netre 
di,·ler. 

M. Molotof tamamen iktıaadi ve zirai inkiıafa munhasır ola 
feransın ehemmiyetinden babaettikten sonra :r.İmamdarların fe 
de büyük dikkatini celbeden aanayi ... haamdaki terakkiyatı k 

mittir. 

M. Molotof, ilkbahar, zeriyatının biliınçoaunu yaparak huğda 
riyatınrn bette dördünden fazlaaı Kolkozlar tarafmdan temin 
ğini, Jeker pancan :r.eriyatının iki defa tezayüt ettiğini, iki .e 
tjkranyada pamuk ser'iyatına teveaaül edildiğ-ini ve bu zer'iyatJ 
ha Pnıdiden 200 bin hektar yani inkılaptan evvelki Türkiatan p 
zcr'iyatının üçte birine balığ olduğunu beyan etmi9tir. 

M. Molotof demiştir ki: " Geçen sene zarfında bazı mınt• 

ve bilhassa merkezi Volga, garbi Siberya ve Kazakiatan kurak! 
müteessir oJmuştur. HükUmet bu mıntakalara yardım etmiştir." 

Belçika' da komünistlik vesai 
BRÜKSEL, 15 (A.A.) - Zabıtai adliye Brüksel ve 

şehirlerinde bir çok komünistlerin evlerinde taharriyat Y 
ve müteaddit vesikalar ele geçirmi9tir. 

Ankarada kuduz 
hastanesi açılacak 

ANKARA, 15 (Telefon) -
Hükılmet merkezinde kuduz vak' 
alarının bütün mesaiye rağmen 
deva mettiii görülmesi Üzerine 
Ankara belediyeai, bir mücadele 
proğramı ha.zırlamıt ve derhal 
faaliyete seçmiştir. Bu cümleden 
olmak üzere hayvan aağlık zabı
tau komiayonu, toplanarak bazı 
mühim kararlar ittihaz etmittir. 
Belediye riyaseti, bu kararları a
haliye illn etmektedir . 

Evlerde köpek bealeyenler, kö 
peklerini mutlaka belediyeye gö 
türerek numara ve maıke alma
ğa ve bu suretle teacil edilen kö
pekler 15 eylUle kadar ev dahi
linde veya bahçede bağlı bulun
durulacaktır. Bağlı olduğu halde 
aokakta gezdirildiği ve bahçe da 
bilinde bağıız görülen köpekler, 
itllf edilecektir. Diğer taraftan 
Sıhhiye vekaleti de Ankarada bir 
kuduz müeıaeai açmağa karar ver 
mittir. Bu müesaeae, sıhhat ensti
tülerinden birisinin dahilinde te
ıiı olunacak ve tedavi aureti umu 
miyede mütehauıa hekim ta.rafın 
dan evlerde yapılacaktır . 

Zonguldakta beton 
iskele 

ZONGULDAK, ıs. (Milliyet) -
Zonguldak limanında belediye ta 
rafından İnfA&tna karar verilen be 
ton iıkele ihale ediliyor. 

Ankarada çocu 
bahçesi 

ANKARA IS (Telefon) ~ 
nifehirde yeni açılan Ça 
caddesinin sağında kalan ff 
ahmer merkezi umumiıi bin• 
önündeki büyük müaelleate tf 
ahmer tarafından bir park ve 
cuk bahçesi yapılacaktrr. 

Hilaliahmer tehre yapacai1 

kıymetli yardımdan dolayı be 
diye mecliai toplandığı vak.it. 
arsa parçaımın cemiyete t 
rü edilmesi bazı meclia azalat1 
rafından teklif olunacaktır. 

Gayrimübadilleri 
Ankarada işleri 

ANKARA, 15.- Gayri mü 
ler cemiyetinin Ankaraya gHad , 
ği heyet, burada centlyet itleriııl 
kip etmektedir. Gayri müba . 
ait bonolann kıymetlendirilmeoİ 
maliye vekaleti tarafından al 
tedbirlerin en mühimmi memlek 
muhtelif yerlerinde ayni .,.,...,., 

emlak müzayedeaini yaptırtmalı< 
bu auretle bir çok yerlerden boı 
nolan araıtırarak dolayıaile 
kıymetlendirmektir. 

Bü cümleden olmak üzere ya 
da Samaun, Merain, Adana, 
reli, Edremit ,Telrirdafı, Ayvalık 
lzınirde geniş mikyasta eml&k 
zayedeıine başlanacaktır. 1 stan.,..ı 
da gayrı mübadiller hesabına ,,ı 
nn ıalıfa çıkanlmaa ıtakarrür 
mittir . 

Dünkü spor hareketleri 
(Bıqı J inci sabilede) 

tütler atıyorlar. Şerefin yerinde 
bir tütünü Ankara kaleciai tuttu. 
Bizim muhtelitin oyunu sadra ti. 
fa verecek bir tarzda cereyan et 
miyor. Bilbaua Mli tarafı çok ak 
sıyor. Alaettin ve Leblebi Mehmet 
bugün fena bir oyun oynayorlar. 

Bu arada Zeki iyi bir elan 
yaparak tüt çekti, fakat top dire 
ğe çarptı ve seri geldi. Tekrar 
bir tüt. Yalnız bu aefer top avuta 
gitti. Ankaralılar bir akın yaptı
lar. Burhan iade etti. Ortadan Ze 
ki iyi vaziyette bulunan Şerefe 
bir top verdi o da durdurmadan 
sıkı bir ıütle Ankara kalesine 
ikinci SÖIÜIDİlzÜ kaydetti Taziyet: 
2-0. 

Bu solün üzerine Ankaralılar 
iyi çalı,mağa batladılar. Leblebi 
Mehmet çıktı yerine Hayati sir
di. Ankara gÜzel bir akın yaptı 
Ye bu devre aantrafor oynay
Ali Rıza güzel bir ıüt çekti top 
direği yalayarak laarlce sittl. 

Bundan aonra oyun müteTazin 
bir tekil arzetmefe bqladı. Ve 
bu maç ta 2--0 bitti . 

Vefa - Beykoz 
Dlln Kadıkô,.öadt ıruntalııa iiçıln 

dl.lüğü iç.in Vefa ile Beykoz kartı 
laıtılar. Vefalılar oyuna tam bir 
hi.kimiyetle baıladılar ve böyle 
biterek maçı 9--0 kazandılar. 

Eskrim maçlan 
Geçen pertembe aktamından 

beri devam eden .. krün mmtaka 

dıköydeki F enerbahçe atad 
yapıldı. . . 1, Bu müsabakalar ilk dört galibi .J 

tanbul takım1 namı altında yap~~ 
olan Türkiye birinciliklerine ittİP" 
edeeeklerdir. Dün altı çift çarı>11_! 
Bunlann aldıklan teknik netİC""' 
ıunlardır: 

Birinci: Rıza V efa-Kumkapıbl' 
ikinci: Orhan Bqiktaıtan. 
Oçüncü: Cihat Beşiktaş tan • 
Dördüncü: Nihat Beıikt&ftaJI 
Harumlardan: 
Birinci Suat Hanım Bqiktqta" 
ikinci Neriman H. Beşiktqt91' 

Tevzü mükafat 
Dün ınıntakanın 1931 • 1932,~ 

nellİ oynayan kulüplere müki.I•"' 
Yerİlmİftir, .~ 

latanbulapor tilt ve ....,piyonl ... -
almıttır. 

Slileymaniye: ikinci takımlar ıı-
puııu almııtır. 

Eyüp: ikinci küme fllmpiyo.,,,. 
kupaaını almııtır. . 

Kaaanpqa: Oçüncll takımlar ~ 
puıu almıttır. ,.. 

V ofa-Kumkapı: Mintakanın 

Nf birincilifi kupaaını almııtır 

Ankara güreş birincilikli 
,., 

ANKARA, 111 (A.A.) - B~ 
icra eclilen 932 nuntaka süret bo. il 
cilikleri müaabakaaına 50 güı e_tçt..;ı
tirak etmit ve neticede Muh•~~ 
cü 19 puanla birinci, Ankara ,......., 
kulübü 18 puanla ikinci ye ~-



talya ile Türkiye arasında ticaret inkişaf ediyo 
Beledlg11"'1 Ekonomi 

Hamal 
Ticaret muvazenemiz- işleri 

Mahkemel11rdtl 

Sıtmadan 
lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

•• 
O im üş 

- ---
Kocataş tepesinden Boğaz .. 

de ilk dört ay 
• • •••• • • 

Bu sene fazlalıkla kapandı 

Talimatname ikmal 
edildi 

Hamal ~lerini yeniden tanzim et 
mek üzere yapılmakta olan talimat
name ikmal edilmiştir. Talimatname 
nin son tetkikatı Halk fırka11nın es
naf komisyonu tarafından yapılmış
tır. 

Maznun bir ~be 
beraat etti 

Tiyatrolarda artistlik yaparken 
Mustafa isminde bir makini•tle evle 
nerek ihtida eden Fatma Nimet ha
nım, çocuğunu düıürmek çin ilaç 
vermek ouretiyle ölümüne sebep ol
maktan suçlu Ebe Kiryakiçenin mu 
hakemesine A,ğırceza mahkemesinde 
devam edilmiş tir. 

Bu tepeden, sade Boğaz değil, İstanbulun 
minareleri bile seçiliyor ••• 

Türkiyenin 1'132 senesırun ilk 
dört ayları zarfında ecnebi mem 
loketlerle olan harici ticaret hak
kında harici ticaret ofi&inde bir 
htatistik hazırlanmıştır. Bu ista
tiatifre na7.aran vaziyet şudur: 

ithalat ihracat 

eıyasından gümrük resimleri. tezyit 
edilmiştir, Ticari vaziyet iyi değil
dir. 

1 SP ANY A.- Peçetenin mütema
di sukutu devise ticareti hususunda 
yeni bir kanun neşrini intaç ~bnİş
tir. Para ihracı için resmi devıse ko 
mitesinden müsaade istihsal etmek 
lazımdır. Gümrük tarifesinde tebed-

Yeni talimatnamede hamalların ta 
yin, nakil huıuıları, sicillerinin ve a
ralarındaki içtimai muavenet şekille 
rinin tanzimi, haıtalanan bir hama
lın tedavisi, ınünhal vukuunda ha· 
riçten ne gibi şartlarla yeni hamal 
tayin etlileceği nazarı dikkata alın
mıştır. 

Muhakemede Kiryakiçe Fatma 
Nimet hanıma çocuk düşürmek için 
iliç veı·mediğini, esasen Fatma Ni
m~t hanımın gebe olmadığını söyle 
mış: 

Necmettin Molla Beyin Kocataş fabrikasında - Bugün beni 
misafirimsin! - Bir tarafından canlı ineği koy, öbür tarafın 
dan sucuğu al - Kocataşa nasıl çıktım?. Membaın önünde 
Büyükdere neresi, İstanbul neresi?- Köpeğin yaptığı azizlik 

ni Kocataşa çıkarmak sana - Sizinle bir yerde tanışmış 
mı idik? Mtınleketler 1932 1932 

.A.!ınanya 4.440.898 
Belçika 1.216.926 
Bulgariıtan 228.744 

3.351.921 dülat yoktur. Ticari vaziyet iyi de-
1.363. 726 ğildir. 

249.678 FINLANDIY A.- S Kônunuev-
729.225 ve! 931 den itibaren para piyasası 

2.827.620 serbesttir. Gümrük tarifesi tezyit e 
1.328.5881 dilmiştir. Ticari vaziyet iyi değildir. 
2.869.152 FRANSA.- frank sağlamlığını 

Çekoslovakya 216.289 
F •an... 2 .260.438 
liol•nda 463.761 
: ngilıere 2.954.284 

1 
•ı>anya 38. 773 
•veç 328.858 

l•viçre 279.000 
ltalya 2.834.620 

849.325 muhafaza etmektedir. Bazı eşyanın 
208. 745 giimriik reıimleri mahsus derececi~ 
151.882 tezyit edilmittir. Bir çok maddeten 

6.910.557 Franaaya ithal kontenj.na ta~i lu-
150.?73 tulmuştur. iktisadi buhrana ragmen 
830.<,75 piyaaada faaliyet vardır. 

~<>manya 246.933 
~"•ya 1.896.783 
~uriye 386.193 
Mısır , 419.830 
Amerika 679.926 

850.933 tNGIL TERE .- Sterling, 21 Ey 
861·452 idi 931 tarihinden itibaren sukuta 

3.409.127 başlamış ve elyevm istikrar kesbet-
~ ugoa!avya 23.545 
unanıstan 62.790 

6.026 . .. .. ektedir Bütçenin teva-
2 977 168 mış gorunm · . 

Fİğer memleket-
· • t · hususunda derpış e-.zununu emın . . . ,. 

dilen tedbirlerin tatbıkı sl<!r~ıng ı!! 
er 2.720.747 2.624.156 . 1. de salah huıule getırecegı 

vazıye ın .. .. .f • 
Yeki\nı 

ümit edilmektediı·. Gumruk ~rı1 ": 22.401.240 32.639.855 . d b. çok maddelerin resım erı 
sın e ır ed"I . 1. B 
fazla miktarda tezyit ~ mış 1~· •• u 
na rağmen piyasada faalıyet gorul-

. Bıı tablodan anlaşıldığı üzere Tür 
kıyenin 1932 ıeneai ilk dört aylık ti
.:al"i muvazenesi fazlalıkta kapanmış 
br. 

Ecnebi memleketlerle olan ticari 
tnünaıebetlerimizde ticari muvazeni 
tnizin lehimize inkitaf ettiği mem
leketler Belçika ,Bulpri&tan, Holan 
d.a, ispanya. ltalya, Romanya, Su
l"Jye, Mııır, Amerika, Yunanistan· 
drr. Buna mukabil ticari muvazene 
llıizin aleyhimize çıktığı memleket
ler Almıuıy•, Çekoılovakya. lngllte 
te, laveç, lıviçre, Ruıya, Yugoılav 
Yadır. 

Alınanyaya yum.ur· 
ta ihracatımız 

ihracat Ofisi AlmanY•n•n 1932 
••neai ilk beş ayı zarfındaki yumur
ta ithalatı hakkında şayanı dikkat 
hir iıtatistik hazırlamıtlır. Bu iıta
hstiğe nazaren menılekeimizin Al
ıııa'.'yaya yumurta ithalatı 1931 s~ 
nesıne nisbetle pek azalmıştır. Ofıa 
••ttırılma11 için tedbirler almakta
.\lmanyaya yumurta ihracatımızın 
dır. Bulgarlıtarun Almanya!'a Y_u
llturta ithalitı da 1931 seneaıne nıs
~!le azalmıştır. 

1 thalat ihracat 
llııemleketler 1932 1932 

llelçlb 156.246.000 46.783.000 
Li!kıemburs 358.000 677.000 
llulgaristan 46.898.000 112.797.000 
l>animaka 146.184.000 63.047.000 
l>ançing 148.000 183.000 
Polonya 10.895.000 15.119.000 
Eıtonya 16.678.000 2.459.000 
l'inlandiya S.678.000 2.459.000 
lta!ya 29.282.000 81.348.000 
'ı'ııgoslavya 20.210.000 17.397.000 
L•t 9 630 000 14.478.000 l va.nya ~ · 
liollanda 440.285.000 338.276.000 
Norveç 2.479.000 
.A.vıııturya t.543.000 
lsveç l t.641.000 
Roınanya 70.443.000 
Çekoslovakya 3.569.000 
Macaristan 3.334.000 
f{Uıya 17.219.000 
't.iirkiye 58.000 
Şımali Amerika -

7.190.000 
6.578.000 

77.684.000 
6.045.000 

67.772.000 
38.620.000 

6.023.000 
7.476.000 

Diğer memleket-
i.,.. 12.310.000 39.307.000 

Avrupa piyasaları 
ihracat Ofisi, para, giimriik ve ti 

••ri itler noktai nazarından başlıca 
~V1°11pa piyasalaranın vaziyeti hak
i 1nda •ayanı dikkat bir _ra~~r hazır
"nıttır. ihracat tacirleramızı pek ya 
kından alikaclar eden bu raporun 
IJıiilıim luınnlarını naklediyoruz.: _ 

ALMANYA.- Almanya huku: 
llıeti 1 afuıtos 931 tarihinden berı 
~"l•ettiti muhtelif kararnamel~·le 
l •rııı ihracı huıuıunda sıkı tabdıt 
~dbir!eri vazetmiştir. Bazı efy~n 
t~"'ıiik resimlerinin tezyidine dog
~ "e temayül mevcuttur. Ticari va 
ltyet iyi olmaktan uzıktır. 
b· A. VUSTURY A.- Şilinin sun'i 

tr kuru vardır. Serınaye tam ola
taı, bloq.,.; edilmiştir. Bir takas b~· 
'oıu t . T. • eaıs olunmuştur. ıcarı vazı~ 
tet iyı· d ··td' egı ır. 

4!ELÇIKA.- Belçika frangı sa~
t .. Qı... Paf'a piyasası .s.eı·bestbr. 
b ·"''lriik iılerinde himayeye doğm 
l[. te!Day~I müşahede edilm~ktedir. 
ı,· 1~ vazıyet normal talakkı oluna-

1 ır. 

• ~ULCARJSTAN.- Levarun 
0 ura' · ·ba - ·· eh vvild" De .,.. U ıll n ve mut a ır. 

~:i, hususunda kontrol mevcut ol
ı.,., la_ beraber tediya im~~ bu 
~· abılrnektedir. Bir çok ıptıdaı ve 
'Ilı ·· .. k ta tif .tnaınul mevad için gumr~ . -

l'e ''! !ezyit edilmi,tir. Ticarı vazt
t 'Yı de""ld" l>• gı ır. 

lıı. "NIMARKA.- Kuron'un •.u
t: ~ll neticesinırl .. na~ ihr cı keyfıye 

mektedir. 
YUNANiSTAN.- Alt!." esas'. 

terkedilmiştir. Bir takas bu~osu ~"' 
si• olunmuştur. ithalat t~~dıt ed~l
ıniştir. iptidai mad~eler ıçın devıse 
itasına müıaade edılmekt~dlr .• 

HOLLANDA.- Florın ıaglam
dır Deviıe ticareti ıerbesttir. Bz..zı 
.. ;anın ithali konten!a~ tabi t~~l
muıtur. Ticari işler ımkan dahılın-
deıllr. , 
MACARiSTAN.- Pengo cours u 

nazaridir. Sermayelerin bloqu~ .e~~
mesi bir takaı bürosunun .tesııını. ı: 
capettirmi,tir. Ticari vazıyet ıyı 

değildir. 
iT ALYA.- Liret sabittir. Para 

plyasa11 serbesttir. Fakat devise 
muamelatı aBnkalarda kontrol edil
mektedir. Gümrük torifesinde "'!
tün "§ya reoimleri yiizde 10 tezyıt 
edilmiıtir. . . 

LEHiSTAN.- iZloti sabıtbr. De 
viıe ticareti serbesttir. Kredi vaziye 
ti iyi değildir. . . 

ROMANYA.- Ley sabıt ve devı 
se ticareti serbeot olmakla beraber 
ticari itler mahduttur. 

ÇEKOSLOV AKY A.- Kuron 
biti. D-v·ııe ticareti kontrola ta

sa ır. ""' ... t d" t 
bldir. 20.000 krondan a~agı e ıya 
. . d • itaıı serbesttJr. Daha faz 
ıçın evıae k .. 
1 ed• t•- Devlet Ban asının mua ı ıya ~ B. k 
!aadesini almak icape_dher.

1
. k ır1 ~~ memlekete ıt a • on en1a 

eıyanın 

na tabidir. . . 
YUGOSLAVYA.- Dınarın vazı 

yeti nazaridir. ;>er~a~el~r 10 mart 
tan beri bloque edılm1'tir. 

RUSYA.- Harici ticaret inhisar 
altındadır. 

ltalya ile ticaretimiz 
ltalya _ Türkiye ticare! ınüna 

sebatının inkişafı iç}n tetkıka~ ya 
pılmaktadıt. Yaptıgımız tetkıka
ta göre, 1927 senesi ~~alran ista
tistikleri ltalyadan Turkııı:eye ya 

I "hracat 62,412,983 lıret, bı
p~ an.sıtatistiklerimiz İse (37) mil 
:ıım ı k .. t k T .. k lira.ı olara gos erme 
yod~ uBr otuz yeni milyonun otuz 
te ır. u · · ·ı M .1 n ltalya transıtı ı e er 
mı yonunu "k 
k • Avrupa ve batta Amen aya 
. ezı d•td:a.i anlaıılınaktadır. 
ıhraç e ı "" (7) 
I 1 hakiki ihracatımız 
t~I yayda Oiaer taraftan ltalya 
mı yon ur. o T"" ki 

· ..... ne zarfında ur yeye 
nın aynı - ı· · k" "h t (236) milyon ırettır ı 
ı raca ı . · · t"kl b "kt r 1927 .ene11 ıotatıs ı e 
.u ~dı a(26) milyon lira ile ifade 

ramı7 e · · t'k 
d ·ı ktedir. Şu halde ı&tıs ı • 

e ı me "f ·· t ekte 
1 • • • bizi aktı gos erm 
erımızın .. 1 1 adan itha-
olmaıına ragmen ta y . • . h 
!atımız ltalyaya olan hakıkı ıt a 
l&bmız;n dört misli kadar~rr .. 

Bu ıuretle lıalyanm Tu~kıye:. 
den daha fazla mal alabılecegı 
anlaşılmaktadır. 

Ereğlide konserve 
fabrikası 

Ereğliden yazılryor: İstanbul
) bir iki serınayedar, E

da~.:: enbir konserve fabrikası 
reg ı k için tetkikata batla
yaptırmE ğli konserveciliğe pek 
mı§W:· b.re erdı"r Elyevm bir tek 

·· ıt ır Y • 
rnusa fabrikası vardır. 
konserveb. "k" sene içinde, vili· 

Son ır 1 1 d ·ı • . hutu.Aİyeısinin yar ımı e 
!'et _ıdfredebilmiıtri. Ereğliye uğ
ınkışa ~. k ve ecnebi vapurları, 
rayan ı:~r balık ve meyva kon 
bu fabrı. ~nın almaktadır. 
servelennı satın • r . heoabı

v·ıa. et unıumı mec ııı .. 1 Y d kon.ervecılık tah-na Avrupa a . B . 
sil eden Niyazi Tevfık ey, ıte 
başlamıştır. 

Yunanistanda Türk 
kömürü 

Atina ticaret nıüm~silimiz, 

Bundan baıka, hamalların sıh
hatlerini korumak için nakil vasıta
larının tahmil ve tahliye vesaitinin 
daha sıhhi şekilde yapılması da dü
şünülmüttiir. . . 

Talimatname yakında tatbık edı
lecektir. Bundan başka son günler
de bazı fabrikalar ve müesseseler be 
tediyeye müracaat ederek kullandık 
)arı hamallar icin ayrıca hamal mar
kası ve veıika;ı istemişlerdir. Bele
diye, bu hamalların ancak müess_ese 
nin dahili i1lerini yapacak, alelade 
müstahdem olarak telakki ettiğin
den bunlara aynca marka vermeği 
reddetmiştir. Markah hamallar, ev
velce tayin edilmiş olan mıntakala
rıda hamallık edebileceklerine göre 
müesseselerin kuHandddarı hamal~ 
lar, o mıntakada ve markalı hamal~ 
laı· gibi çahşamıyacaklardır. 

- Hayrr, Beyefendi ..• de
dim, henüz o şerefe nail 
olamadım. Zatıalinizi gıyaben - Onda 11tma varde, dört gündür b 

dışaı-ı çıkmadığından 1'kayet ediyor tanırım. Geçerken herkes gi i 
du. Oturduğu evde ben başka bir lo ben de merak ettim de fabrika 
hosaya gitmiştim. işimi bitirip bu io nızr görmek İstedim .. 
hosadan çıkarken beni çevirdiler: Tekrar sordu: 

Hamamlarda 
Temizlik 

Hamamlarda ınüşte\·İye verilen 
peştamal, silecek, ve diğer havlula
rın iyice yıkanmadan ,gün~şte veya 
ateşte kurutulduktan ~onra diğer 
bir müşteriye verildiği görülmüş
tür. (Belediye hamamların sıkı b;r 
sıhhi inzibat ?l'ında bulunması İçin 
temizliğe rjayct etmiyen hamaın sa
hiplerini şiddetle cezalandıracaktır. 

Bundan ba,ka hamamların ne gi
bi .,hhi •arılarla mukayyet buluna 
cakları ha.kkında bir de talimatname 
hazırlam.cak ve hamamlara tebliğ e
dilecektir. 

Belediyenin 
Vapurculu~u 

Belediyenin Scyrisefainin sevahili 
mütecavireye vapur işletmek hakkı~ 
nın belediyeye devri içjn teşebbüsat 
ta bulunduğunu yaz•lmıştı. 

Belediye ,savahili ınütecaviı·e nak 
Hvatı kendiaine devredildiği takdir
d~ Maliyeye şenede iki yüz bin lira 
vereceğini temin etu1iştir. Beledi.ye 
ni.n bu talebi henüz kabul edilme~ 
mittir • 

-~~--~~~~-

Pr. VeJlmann 
Hayvan yetiı:rtirme müesseseleri 

ile haralar ve ayğ•r depola.ı·ını geze 
rek, hayvanlarımızın ne suretle ye
tiştirilmesi lazım geldiği hakkında 
bir rapor ··erecek olan Macar pro
fesörü ve dudapeşte baytar mektebi 
rektörü M. W f'J1n1ann refakatinde 
bulunan Ziraat vekaleti zootekni 
enstilÜ•Ü sefi Salahattin B. le birlik 
te Eakişehirden şehrimize gelmiş~ 
tir. Prof. Wellmann, Eıkişehirde tet 
k~kat1nı bitirmiştir. 

- Allah aşkına ~u kadına bir ten - Kiminle teşerrüf ediyo-
kıye yap, dört gündür inliyor, dedi rum? 
ler ben de tuzlu ve ılık su ile bir , _ Estafurullah.. Bendeniz 
ten!öye yaptım, .ba_şka bir şeyden ha ' Milliyet muharrirlerındrn Sa-
berım yok, demıştır. l ı·h dd" 

a a ın .. 
Bunun üzerine. mo•g raporu o-/ Necmettin Bey, daha iyisi, 

konmuş, .Fatma. Nımet hanımın. sıt- Necmetiin Molla Beyefendi. 
madan mutevellıt kalp dahamen ne- D , 1 l"k ·· d". 
ticesinde öldüğü anlaşılmış, dirtle- erha a a a goster t • 

nen şahitler de ..:be Kiı-yakiçenin sö - Cuma yazıları ... İstanbul 
zünü teyit. em:i,ıe~·dir Ne.6cede nMıl egleriyor? değil mi? lna
mahkemc. ~ıry;kıçenın beraatrne ka nmız ki hu hafta yazılarınızı 
rar vermışhr. me.-al::la beklerim. Pek men:

Maarifle 

Talebeye 
Kolaylıklar 

Talebe BirUğinin 
Ankaraya gön

derdiği heyet geldi 
Milii Türk lale!-~ birliği bazı mü 

him ihtiyaçlar1nın halli için Ankara 
ya bir murahhas heyet ı;önrlermişti. 
Bu heyet dün avdet etmiştir. 

Heyet Ankarada B ~kil ismet 
Paşa Hazretkriyle fırka umumi ka 
tlbi Reı::ep beyi r.r lllfia ve Maarif vc
kiHerini ziyaret etmiştir. 

Heyetin Nafia vekili nezdinde 
yaptığı teşebbüs 50 kişilik bir Darül 
fünun kafilesinin demiryollarımız ü
zerinde seyahatine ınü.saade edilme
sidir . 

BaışvekiI Paıta bu te.şebbüsleri.n
de kendilerine müz~har.et vadetmış
lerdir. 

Fn·ka k5tibi umumisi Recep bey 
de birliğin faaUyeti için bir bina te
darikinde muzaharet vadetmişlerdir. 

Gençlerin tatil müddetleri zarfın 
da tren ücretlerinde daima ten:zil&t 
lı tarif.eden !stifade etmeleri de te
min edilmi-ıtir. 

Heyet temaslardan müsait intiba 
larla ve memnuniyetle avdet etmi1-
tir. 

---------
Fakir 
Aş haneleri 

nun oldum göı·ü~tügümüze .. 

Molla Beyin bu iltifatlarına 
teşekkür etmeğe hazırlanıyor
dum. 

Kendisi buna fırsat bırak
m'ldı: 

- Buooün benim misafirim-o 

sin, dedi, fabrikayı gezdirdik
ten sonra seni Kocataş tepesi
ne çıkartacağım .. 

Sıcak bir ten:muz gününde, 
bu teklifi biraz tereddütle ka
bul etsem de hakkım vardı. 

Fakat Necmettin Bey, oka 
dar nazik, o Ladar mültefit dav 
randı ki, ağzımı açamadım: 

- Nasıl emrederseniz ... 
Dedi ki: 
- Zaten pek yorucu bir yol 

değildir. İki buçuk kilometre
lik yer .. Siz, daha gençsiniz .. 

O sırada, fabrikanın bahçe. 
sinde dolaşan kibar tavırlı, şif 
manca bir gençle beni tanıştır
dı ; 

- Oğlum Hayrettin .. 
Ve ilave etti: 
- Kocataş suyu İçe içe bu 

bale geldi. 
Necmettin Molla Beyin Ko 

cata; suyu ve gazozu için, Bü
yükdere sahilinde yaptırdığı 
muazzam tesisat hakkında in
san görmeden kolay kolay bir 
fikir hasıl edemez. 

Hani, Avrupanın bazı yer-
lerinde, bir tarafından canlı 
ineği içine alıp öbür taraf n-

kında, ihracat ofisine bir rapor 
1{Öndermi~tir. Bu raporda, Türk 
kömürlerinin, Yunanitaan pjyaaa 
sında rağbet gördüğü beyan ve 
ihracatı hada ziyade arttırmak i-
çin çareler tavsiye edilmektedir. iki yerde açılacak 

ihracat ofiai, Türk kömürle~ 
1 

• ' 

dan hazır sucuk çıkaran fab· 
rikalar vaı-dır. Kocatal gazoz 
fabrikası da tıpkı öyle ... Mem
bamdan itibaren hiç el değme
den, emaye borular içinde Bü
yükdere sahiline kadar geti
rilen su, yine hiç el değmeden, 
gazoz olup çıkıyor .. rine Akd .. niz havzasında daha j beş Kuruşa hır 

fazla müşteri kazandırrnak için -k k 'l k 
bazı tedbirler ittihaz etmiştir. ap yeme verı ece 

Ofis, bu münasebetle Zongul
ıiak maden müdürlüğünden Türk 
kömürlerinin birer nü1nunesini ia 
temiştir • 

Bjr İspanyol ticaret 
heyeti geliyor 

MADRID 15 (A.A.) - lapan 
ya §ark ticaret odası ticari mü
nasebetin inkişafı i.çin te!riniev· 
velde şarka ve bilhassa Türkiye
ye bir heyet göndermek için ha
zırlık yapmaktadır. 

l\fe.r~inde ihracat 
MERSiN, 15 (A.A.) - ihra

cat mevsimi başlamıştır. Dün bor 
sada üç kuruş 62 buçuk santim
den yirmi ton arpa, 4 kuı·ut 12 
buçuk santimden iki vagon çav
dar, 16 kuru§ 12 buçuk santim
den iki yüz çuval yerli ıusam aa
tılmı~tır . 

Şişeye mukabil 
üzüm ve incir 

Lehistandan Türkiyeye bo, !İe İt 
haline mukabil memleketimizden ü
züm ve incir almak için t"febbllı et. 
mittir. Memleketimizde bir •işe fab 
rikası olmadıfından memleketimizin 
şiıe ibtiyacı hariçten temln edilmek 
tedir. Hatıl hükumet, tite ihtiyacı 
kartı•ında ~ titeyi kontenjan bari 
d brrakmıştır. 
Bazı L-eh müesseseleri de telırimiz 

de bir ampul fabrtkaı 1açmak fikrin 
de oldukları için bu buı111ta tetki
kat a caldar dır. 

Halkevinin içtimai yardım fubeai 
son ic timaında bazı mühim kararlar 
vermiş.tir. Şube, bu İçtimada meaai 
program1nı ve !ubenin' bütçesini 
tanzim etmi,tir. 

Bu İçtimada veriJen bir karara 
Görede şehrin iki muhtelif yerinde 
iki &§hane tesis edilecektir. Bu aıha 
nelerin fakir ve amele kesafeti olan 
yerlerde açılması diltünülüyor. Bu 
mak•atla athanenin birinin ıebze ha 
li cihetinde, diğerinin de Cib..lide 
teıis edilmesi muvafık görülüyor. 

Aşbanede sabah ve akşam iki de. 
fa bir tek kap sıcak yemek verile
cektir. Bu yemek, maliyet fiatine 
tevzi edilecek ve hiç bir kar alınmı
yacakbr. Bu kap yemeğin beş kuru 
fa verilmesi kabil olacaktır. 

Bir ihtiyar heyeti 
mahkum edildi 
Adanadan yazılıyor: Maliye 

tahsil memurlarının vazifelerini 
ifa srraıında kendilerine karıı 
gelmek ve köy halkına ayaklan
dırmak suçlarından maznun bulu 
nan Karaiıalı kazaıının Baraza
ma köyü muhtarı Omer, ihtiyar 
heyetinden Ali kahya, Abdullah 
ve lbrahimin ağır ceza mahke
mesinde devam eden mubakeıne
leri hitam bulmuş ve bunlar ücer 
ay ağır hapiı1e yüzer lira ai-ır 
para cezasına. mahküm olmutlar 
dır 

Bu öyle bir makine ki, şişe 
!eri kaynaı· sularla, yıkay"n 
kendisi ••. Etiketlerini ayıkla-
yan kendisi.. Suyunu, tekeri
ni, şurubunu ilave eden kendi
si, etiketleyen, tıpasını üzeri
ne vuran kendisi .. Fabrikada 
kol kuvvetine hemen hiç ihti
yaç yok. iki amele çok bile 
geliyor. 

Hele haııırlı ti,elerin temiz
lenit tarzları hakikaten mükem 
mel.. Haıırlıları, tepeai aıağı 
kuvvetli bir su tazyikine terke 
diyorlar. Bu ıu o kadar kuYVet 
le fı,kırıyor ki, biraz fazla açtı 
nız mı, ti9eyi param 
ediyor. Onun için pek 
hareket etmek lizrm .. 

parça 
itinalı 

Makinelerin her krem•, va
zifelerini çok iyi kavramıılar 
biç bir 9ey akaamıyor. Eğer 
bütün it sahipleri, bu makine 
gibi çalıtsa, dünyada yokıul
luk çeken bulunmazdı. 

Molla Bey, makineler hak
kında bana izahat verirken, bir 
taraftan da içeriye emirler ve
riyordu: 

- Tepeye yemek çtkarıın
lar .. Miaafirimiz var.: 

Bahçede bir parça İstira-
hatten sonra, Molla Bey, ye
ğeni genç mühendiıleı·imizden 
Müfit Beyi bana terfik etti: 

düştü. İyi ağırlamalı ha ... 

Yalının arkasındaki ağaçlık 
yoldan, yokuş yukarı kendimi
zi verdik. Birkaç yüz adım yü 
rüyünce manzara birden deği, 
ti. 

Yükseldikçe yükseliyoruz .• 
Müfit Bey, önüm sıra, matal
lah keklik gibi sekiyor. Serde 
gençlik var. Ben, İse gittikçe 
ağırlaşıyorum. Molla Beyin 
kendi elile yetiştirdiği meyva 
bahçesindeki nPJis kayısılardan 
birkaç tane koparıp yedikten 
sonra tekrar yola düzüldük. İ§ 
te Sarıyer vadisine gınyoruz. 
Önümüzde, made111 Sll"tları, tem 
mı.iz güneşinin altında bakır 
bir tepsi gibi parlıyor. Bütün 
saha, kocayemişlilt ... Yol, git
tikçe darlaşıyor. Artık patika
ya girdik. 

Arada bir Müfit Beye soru
yorum: 

- Daha çok vu mı? 
Cevap kısa, fakat mam-

dar : 

- Eh ... Az kaldı, demek
tir .• 

Ayni suali, belki yirmi ke
re sordum; ayni cevap: 

- Az kaldı, demektir .. 
O kadar yüksekteyiz ki, 

aşağı bakarken başım dönme-
ğe başladı. 

Sağımızda, ti. dipte ağaçlık 
bir yerin üstünde yürürken ku 
!ağımıza çalgı sesleri gelme
ğe başladı. Meğerse şu goru
nen ağaçlık, Hünkar suyu imif. 
Oğultuya bakılırsa Hünkar su 
yu bugün pek kalabalık.. 

Nihayet, Müfit Bey ilk müj 
deyi verdi: 

- 1,te Koca taş göründü! 
Baktım: Büyük bir söğüt 

ağacının dibinde temiz bir bi
na... Kocataş membaının bek
çisi bu binada yatıp kalkıyor
muş. Membaa gelinceye ka
dar daha birkaç yokuş yürü
mek lazım geldi. 

Ooh ! Hele şükür, kan ter 
içinde mahalli maksuda var-
dık. 

Men: bam önünde, bekçi ile 
diğer bir adam bizi karşıladı. 
Burada ilk İşim bir bardak su 
istemek oldu. 

Nasıl her şeyi membaından 
öğrenmek iyi İse, suyu da ben' 
ce membaından içmeli. Müba
rek, buz musun nesin? .. Soğuk 
kelimesi bu suyun yanında pek 
soğuk kalır. Dondurma gibi 
su vesselam. .• 

Hem, tuhaf değil mi? İçer
ken, yutkunmak zahmeti bile 
yok. Su mu içiyorsunuz, hava 
mı .. Pek belli değil. 

Derken efendim, oturduk. 

Gazi Hz.nin 
lzmirdeki heykeli 

lsta11buldan da pek rok 
kimseler gidecek 

Gazi Hz. nin l:ıınirde rekzedi 
len heykellerinin lı:Üfa! reuni mü 
nuebetile pM"lak merasim yapı
laeaiı malılmdur. Baıvelı:ilimizin 
riyaaet edecefi bu lı:Üf.O,t meraıi
minde hazır bulunmak Üzere blr 
çok yerlerden ve bu meyanda Is 
tanbuldan da pek çok kimaeler 
l:rmire sideceklerdir. Bu .. beple 
İzmir belediyeıi muhtelif vesaiti 
nakliye ıirketleri nezdinde teteb 
bilsatta hulunmuı ve ucuz bilet 
tarifeleri temin edllmi9tlr . 

Şehrimi.den de lzmire aide. 
cek alanlan ucuz flatla rlltür
mek Üzere Turing Klllp tarafın
dan Seyriaefaln neıı:dinde ilzam 
plen tetebbilaatta bulunulmut
tur. 

Londra sefirimiz 
Ankaradıuı avdet eden Londra se 

firimiz. Münir bey paurt.,ıi günü 

Sofranın başına ..• Belki on k 
ye yetecek kadar yemek ha 
ladıkları halde sahanları b 
kaç dakikanın içinde temiz 
dik. Müfit Bey böreğin bir 
mını ihtiyaten sakladı· 

' - Kocatat suyunun me 
baındayız.. Ne olur ne olma 
Biraz sonra belki tekrar acı 
rız! 

Yemekten sonra Müfit 
bana Kocatafın kaptaj ame 
yesi nasıl yapıldığını izah 
ti. Kaptaj, suyun çıktığı y 
de hapis edilmeai denıekmiı. 

Sular, birkaç küçük mem 
dan, topraktan yirmi mette 
§ağıda kaynıyor. Bu ıula 
yine yer altında büyük bir 
nıda toplanarak içi emaye 
havuzda tasfiyeye uğruyor 
ayni madde ile kaplanmış 
rulardan, içine bir :ı:erre u:ı: 
ır:adde karışmadan Büyükd 
ye iniyor. 

Müfit Bey diyor ki: 

- Değil, lstanbulda, dün 
yanın pek az yerinde bu kad 
temiz su içilebilir. Dayı beyi 
suya çok meraklıdır. Avıup 
nın büyük su şehirlerinde te 
kikat yaptı. Oralard~ görd· 
ğü tesisatın aynini burada ta 
bik etti. Geçen!eı·de Gülhan 
doktorlarından Fuat K;mi 
Abdülkadir, Süreyya Hidaye 
Sani Yaver; opratör M. K 
mal Beyler, membaı gezme~ 
gelmişlerdi. Suyun yıkama 
doldurma ameliyatı kerdı!erin 
gösterildi. Çok beaendilerf 

Q .,, 

Müfit Bey bundan sonr 
bir teklif Y•ptı: 

- İsterseniz Kocatas t 
pesine kadar çık~lıın ! · 

- Kocataş tepesi buras 
değil mi? 

- Hayır tepe ilerdedir •. 
. Oldu olacak, çıktık. Büyü 

bır kaya yığını ör.ündeyiz. Ko 
cataş, işte burası ... Bütün İsta 
bulu, Sultanahrnedin minare! 
rinden, Bomontideki büyük teı· 
kos havuzuna ve hatta adalar 
kadar bütün İstanbulu kuş 
kıtı temaşa ediyoruz. 

Boğaziçi ayağımızın 
da adeta bir kabartma 
gibi kıvrım kıvrım ... 

i\!tın· 
haı·it 

.. Membaın başına döndüğü. 
muz zanıan, ne görelim: Bi. 
zim böreklerin yerinde yeller 
esiyor. Müfit Bey, ağzında 
bir börek parçasile uzaklasan 
köpeği <JÖsterdi: -

- Vay hınzır hayvan .. Bi
zim böreği yedi! 

Ben güldiım: 

- Ne yapsın azizim ... Acı' 
mıttır. malum ya, o da Koca. 
taş suyu içiyor .. 

M. Salahaddin 

Topkapı Gençler 
Birliği 

Diin seııe/ik mü.~amere
lerini verdiler 

Topka!'~ gençlcı· birliği dün Top 
ka~ı ha~ıcındeki aile bahçeıinde s& 
nelık mus.amereıini vermiştir. 

Müsamere gündüz baılamı,. a-e
cıe yarısına kadar devam eımi,ıir. 

Müaamerede gençlerin teıkil etti 
fi 30 ki,ilik bir bando heyeti ile saz 
talcmu bulunmuf, ıründü, gur~ mü 
•ameresi ve futbol maçı yapılmış, ot" 

ta oyunu oynatılmış. gece de idman 
bareketler.i yapılmış, balet, varyete 
ve muhtelıf gece eğlenceleri ile vakit 
geçirilmiıtir. 

~üıamere pek parlak olmuş, da 
vetlıler meyanında bir çok a.. ·d 

ı,,,UZ1 e Zl 
vat bulunmuıtıır. 

Otomobilli seyyah 
_Suriye zenginleı·inden Etienne Ga 
lıp bey ?t~mobille Sofyadan şehrimi 
:ıe selınıttir. Etienne Galip bey bu 
.. adan otom • ' 



1'11-----11111, l 
$tftil ·)ret 

iat İyorsa da tabant'ayı 6ulamı .. 
yor.] 

aola döndü .. Ses yok!.. Bekle
di, yine döndü yine yok! .• 

Kapı vurularak uyandığı 
zaman saat ona geliyordu .. 

l\srı'.l wndesi "MiLLiYET~ tır 

16T MMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adreııi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

" Ba,muharrir ve Müdür: 24318 
I~ Yazı qleri Müdürlütü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tiirkiye için 'lariç içıı~ 

L. K. L. K. 
3 ayhğı 4- 8-
6 

" 
7 50 14 -

12 
" 14 - ıs-

-~--------~~ 
Gelen evrak ıen verilmez -

Müddeti ıeçen nüıhalar 10 im 
ruıtur. Gazele ve n.athaaya ait 
itler içil. müdiriyete müracııat 

edilir. Gazetemiz ilanların mea'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "filköy aaketi raaat mer· 

kezinden verilen malumata na 
zaran bu..Un hava bulutlu ola
cak, rüzı&ı ml\tehavvil olarak 
esecektir. 

Dün tuyikl neıiml 752 mi
limetre, azami hararet 29, aı· 
rari ı 8 derece idi. 

Haftanın Yazısı 

o is hafiyesi 
Nasıl oldum? 

vı 

C~en nü•halarrn hiilaaa.,, 
(Felelı) i rnatba<ı1ındaki oda

Anda ~yoret eden bir avukat a· 
na anlatıyor: Bu atlam bir kaç 
~ndar telefonla ve mektupla 
tehdit edilmektedir. Mektupta 
socuıfımun bafUla ( Lirulber11) in 
akibeti ııeleceii bildiriliyor. Avu· 
kat bu mektubu ııece okuduktan 
aonra yataiına ,.iriyor •• Ve bcra.z 
.sonra tierinJen derine bir çocuk 
ağlamaaı ifitince hemen çocuı:u
nun oda.aına fırlıyor •• 

Çocuk odada- Bu se• birkaç 
ııece avukatı ve evdekileri rahat
n:ı ediyor. Nihayet ifin mahiye
tim anlamak Ü.zere bunu (Felek) 
e anlatıyor. Felek İfİ tahkik f!f· 
meyi kabul ediyor ve ertui ~ece 
avukatın evinde kalmalı ve o 
rün akfQm da avukatın oturdu· 
fu apartımanı td kik etm•I• ka· 
rar vmyor. AkfQm yediye dol· 
ru matbaadan çıktılı zaman ar
kasından birinin kendini takip 
ettııfird larlıediyor • • 

Fakat bu adamın bir dilen· 
ci oldafunu anlayarak midterlh 
oluyor. O alıfQm avukatın apartı
manını 11/h-llyor. Erte•İ pn avu
katın evine gitmek isere iken po 
lialer (Felek) i tevkil ediyorlar. 
Hü•eyin Bey Je ııecc evinde ( F e
lek) i l>eklerkm bir palia 11•liyor. 
Tak•im merkealne ııötürüyor. O
rada (Pelelı) i buluyor. (Felelı) 
bir yanlıflık ... ri olarak teıJlıil 
edilmiftir. F alıal bu yanl(flılı ne
ticesind e Hifaeyln Nami Beye 
11elen tehdit mektuplaraıın yine 
Hüseyin Bey isminde ve Omer A 
bit hanında diler bir aıJukata 
ait oldulu meydana çıkıyor am
ma, Hüaeyin Nami Beyin aparlı· 
manmda ifitil~ çocuk •e•inin 
mahiyeti hdlô anlQfılamamııtır. 
Gece (Felek) HiUeyin Beyle be· 
l'aber apartımana giriyor. Apar· 
tımanıla ba.zı •f!•ler ifltiyoraa da 
6unlann •u boraıunun ötmeain· 
den ileri ııeldllini ııör/Jyor. Biri
nin sokakta lıOflul~nu ııörilyor. 
Tabancasını alıp dıtarı çılımak 

Deli olmak i9ten bile de
ğil.. Ayol tabancayı &ıündeld 
sandalyenin üstüne koymuf
tu !.. Nereye gider?.. Kendi
ni topladı, düıündü... Ve gör-

1 dü ki; polis hafiyesi olmak i
çin lazım gelen soğuk kanlı
lığa henüz malik değil 1.. Çün· 
kü tabancayı demincek sl!'sİni 
kıstığı musluğun yanı başına 
bırakmış ve oradll unutmuştu .. 
Çıktı •. Koridoru dolaştı. Apar
tımanda şüpheli hiç bir şey 
yoktu. Döndü, odasına girdi .•• 
Beklenen mahut se&ten hiç bir 
nişane elde edememekten mü· 
tevellit can sıkıntısile esneme
ye bıışladı. Zaten saat dört 
buçuğa gelmiş ve ortalık ağar
mağa başlamıştı ... Bundan son 
ra beklenecek ne vardı? Kun
duralarını çıkardı... Tabanca· 
sını bas ucundaki gece masa· 
sının ü;tüne koydu ve örtüsü
nü açmadan Hüseyin Beyin ya 
tağına şöyle uzandı .• Uzanır· 
ken kulağına bir inilti sesi gel
di amma, bunu (telkin) ese
ri telakki etti. Hep sesten bah 
sedile edile insan mevcut ol
mayan sesleri bile işitir ... Maa 
baza bir müddet dinledi .• Bir 
teY yok!. Soluna döndü ve gÖ· 
zünü kapayacaktı amma bu se
fer bariz sure;te sesi işitti .... 
Hemen yatakta doğruldu.. Yi
ne dinledi ses kesildi .. Allah 
Allah ... Y o taktan indi, elek
triği yaktı ve iskemleye otura· 
rak s~İn geldiği yntağa bak
mo ğa başladı ..• 

Ve kendi kendine şöyle bir 
muhakeme yürüttü: 

"- Ben yatağa yatınca ses 
işitilmeğe başladı. O halde ya 
sesi benim yatağa yatışım ya
pıyor, yahut ses yatağa yatılm 
ca işitiliyor ... Şimdi bu iki ih
timal üzerine gidelim... Eğer 
ses yatağa yatılınca işitilirse, 
yalağın altına yatınca daha iyi 
işitilmek lazrmrlır .. Haydi oğ. 
lum karyolanın altına! .• ,, 

Karyolanın altına güç bela 
girdi .. Girerken de somyanın 
teli gömleğine takılarak yırt
tı... On dakika bPlki bir çey
rek orada kaldı .. Ses sada yok!. 
Eh orası da pek ferah bir y r 
değil.. Altı muşamba, üstü 
somye, kırk santimlik daracık 
bir yerde boylu boyuna uzanıp 
yatmak pek zevkli olmuyor .. 
Ve nihayet bütün bu işkence
lere neden katlandığını da anla 
mıyor ya!.. Sıkıntıya dayana
mayıp karyolanın altından çık· 
tı.... Biraz terlemişti. Pantalo
nunun dizleri de toz olmuştu •• 
Hüseyin Nami Beyin karısı 
pek iyi ev kadmı olmayacak! 
Çünkü yatağın altı toz için
de ... 

Nefes almak için şöyle yata. 
la oturdu .. O ande se•i yine itit 
mez mi? 

Artd< ıüpheye mahal yok! 
Ses muhakkak somyadan go
liyor ... Bütün o tehdit mektup 
larile falan karı9mca eararen
ıiz bir istikamet alan sea mu
hakkak aomyeden geliyor ... 
Haydi İf başına!.. (Felek) ya
tak örtUaünü, yastıkları ve ıil
teyi kaldırdı.. Yere koydu, 
karyolayı çırçıplak bıraktı ve 
bir Hintli fakir gibi çıplak som 
yenin üatüne uzandı ... Dinle
di .. Ses aada yok!. Sap döndü, 

Artık aabah olmu9tu.. Dı
tannın ıtıkları sönınüt ve oda
daki elektrik aararmaya başla
mııtı .. 

Bütün o mantıki tahlillerle 
•ardığ netice de böylece bot 
çıktıktan sonra (Felek) biraz 
afalladı.. Şimdi ne yapmalı? .. 
See •ar .. lnk&ra mahal yok!.. 
Lakin mahiyetini kctfedeme
diği de meydanda ... Sabah ol
du ... Belki bir saat sonra avu
kat uykudan kalkıp gelecek.. 
Sorunca se<ıİ i9itmediğini söy
lese ayıp olacak. .. Adamın gös 
terdiği itimada kartı mana&ız 
ve biçimsiz bir mukabel..! .. 
işittiğini söylese mahiyetini 
aorunca ne cevap verecek? .. 

Bu mülahazalar ile tekrar 
yatagı yapmağa başladı.. Şil-
teyi aldı, karyolanın üstüne 
koydu .. A ! .. yine ses çıktı ... 
Tekrar kaldırdı .. Yine koydu .• 
Ses yine fakat hafifçe işitil
di. Allah allah ! Ne garip şey .• 
Şilteyi kaldırdı .. Yere bıraktı 
ve somyenin ortasına elile bas
tı .• Ses yok! ... Aır..ıra tuhaf şey 
ha!.. Bütün düşüncç kuvvetle
rini toplayıp işi müta!ea için 
biran durdu ve üç buklüm ola
rak yerde duran şıltenin üstü· 
ne oturdu .•. Düşünecek idi gu· 
ya '.Amma d.rinden derine yine 
o iniltiyi işitince fikri alt üst 
oldu .. Tekrar mantığa müra
caat etti: 

- Yataga yattım ses çık
tı ... Altına yattım bir şey duy
madım. Boş S<Jmyeye yattım 
bir şey duymadım .. ş;lteyi kar 
yolaya koyarken ses duydum .. 
Şiltenin üstüne oturdum yine 
işittim. O halde ses şiltede .. 
Ey Felek! Eğer bu sefer de 
iş boş çıkana bütün bu muhar 
kemeleri sokağa at emi ? .. ,, 

Felek tilteyi güzelce yere 
yaydı. Daha yeni atılm•t pa
muklu bir şilte olan bu şüpheli 
9eyin etrafında şöyle bir do
lc~tıktan sonra enine enine ve 
on santim mesafelerle elile bu 
tırmaya başladı .. Her tazyiki 
yaparken kulak verip dinliyor
du .. Belki on dakika da ıiltenin 
üçte ikisini böylece yokladık· 
tan sonra .şilteyi ikiye bölen 
mt:vhum hatta yakın bir yerde 
ses çıkmağa başlamaz mı? .. 

Her basışta inilti işitiliyor
du .. Artık sesin çıktığı yer bu 
lunmuştu. Bu ne?. Kedi yavru 
su desen bu kadar zamandır 
çoktan ölmesi fii.zırndı. Bu ke
şiften fevkal~de memnun olan 
Felek, Hüseyin Beyin, lavabo
nun üzerindeki jilet takımın.. 
dan bir pıçak aldı ve 9iltenin 
yüzünü söl<meğe başladı .. Bir 
met;·e kadar bir yeri alelacele 
söktükten sonra pamuğu dıta· 
rı aldı. Tavuk gibi didikledi 
ve mücrimi buldu... Çıka çıka 
bir ufak oyuncak ayı çıkmııtı .• 
Hani kamına basınca bağıran 
oyuncaklardan... Gülünecek 
9ey amma! Çıkan ıey bu idi .. 
Apya bir müddet baktı .. Kar
nını sıktı .. Tabii bağırdı .. Bir 
daha sıktı yine bagırdı ... Niha
yet pamuğu tiltenin içine tek
rar tıktı ... Şilteyi karyolanın 
üstüne serdi .. Örtüsünü örttü 
yastıkları koydu ... Ayıyı lava
bonun üstüne oturttuktan son
ra yatağa uzandı ... Saat altıya 
çeyrek vardı .... 

Gözleri yarı açık yatakta 
bağırdı: 

- Giriniz! .• 
Hüaeyin Bey pijama ile o

daya girdi ... 
- Affedersiniz... Uyandır 

mıyacaktım amma, trq takı· 
mımı almak lazım geldi de. •. 
Nasıl iyi uyudunua mu?. 

- Pek güzel!.. Mıtıl mıtıl 
uyudum! .. 

- Ses sada? .. 
- Hayır! •. Bir ,ey ltitme-

dim ! Yalnız sokakta bir şey pat 
ladı .. Birisi koştu .. . 

- Evet! .. Apartıman kapı
aındaki ampulü çalmak iatemit 
let, ampul dütmüş! .. Patla
mış ... Herif le korkup kaçm•ş ... 
Kapıcı söyledi.. Ayağının ça
murlar:nı kapı halkalarında 
görmüt! .. 

- ... YU .• Tamam! .. O hal
de 9ayanı dikkat bir 9ey yok! .. 

- E .•. bizim ses!.. 
Felek hiç bozmadan .. 
- Azizim, sizin ses düpe 

düz bir hayal! .. 
- Ne hayali biraber? .. Hay 

di benimki hayal, ya kayınva-
lideninki ?.. ~ 

- Vallahi ben bir şey işit
medim de ondan böyle düşünü 
yorum ... 

O sırada lavabonun üzerin
deki ayıyı gören Hüseyin Nami 
Bey : 

- A!! Benim oğlanın ayı
sı nereden çıktı? .. Kaybolmuş
tu ... 

- Silteden .. 
- Hangi tilteden .• 
- Şu üstünde yattığım, 

size sesler veren şilteden .. 

Felek, Hüseyin Nami Beye 
geceyi nasıl geçirdiğini ve o· 
yuncak ayıyı nasıl bulduğunu 
anlattıktan sonra sordu: 

- Hepsi iyi, lakin bu ayı 
9iltenin içine nereden girmit ? .. 

Hüseyin Bey biraz düşün
dükten sonra gülerek izah et
ti .• 

- Buldum! .. buldum .. Bun 
dan bir hafta kadar evvel.. Tam 
bu ses hadisesinin ba9ladığı 
gün eve hallaç gelmitti ... Be
nim oğlan elinde oyuncakla 
hallacın çalıştığı odaya girmit 
ti .. Ayı da ondan sonra kaybol
du idi.. Demek, oğlan ayıyı 
atılmıt pamukların arasına sak 
lamıt, hallaç ta görmeden şil
tenin İçine koymuş ... Hay al
lahtan iyilik! Şimdi bunu bi
zimkilere aı.latınca amma ıüle 
cekler! .. 

• • • 
(Felek) in bu ilk polis hafi

yeliği ona (Hüseyin Nami) 
Bey ailesinin kıymetli dostlu
Au ve bu uzunca •Üren mevzuu 
kazandırdı. 

SON 
FELEK 

(Nakil ve tercüme hakkı 
mahfuzdur) 

[Baait bir mev.zuu meraklı 
tekilde ııörüp anlatmak esaaına 
istinat eden ve sırl bir tecrübe
den ibaret olan bu hikôyeyi ka
rilerime arz.ettikten ıonra onla· 
ı·ın mütalealarını dinlemek İ.ati
yorl.l!m • 

Zekô ve mantık etüdlerine 
alıfkınlık verebilecek bu •İatem 
mf!raklı hikôyelerin karilere• 
ne ıekilde telôkki edildiilni bil
mek ilerideki m•ıaim için bana 
pek faydalı olacaktır. - Felek] 

cinde (automatİque) bir a- - Hayır.. Parmaklarımızı 
dam olacaksın.. Sen kendi sevkü idare eden onlardır .. 

Milliyet'in Edebi Romam : 3 4 
•• nefsinden çekilince şuurunu - Başka bir iradenin dima 

ruhlar kullanacaklar... ğımı zaptetmeai nasıl oluyor 
-" Vay!.. bakayım .. 
- Artık ağız senin söz on- Dördü de birer köşeye çe-

Olüler yaşıyorlar mı? 
(F.Ueli lantıutique roman) larındır .. Kalem tutan parmak kildiler .• Kurtun kalemli elle-

Yazan: HÜSEYiN RAHMi lar senin fakat yazı onların- rini temiz kağıtların üzerine 

- Alay lazım değil bunu 
höylece bir hakikat olarak ka
bul etmeli •.. 

- Ettim ... 
- İtikadını tam tut beni 

dinle ••. 
- Allaha İllandığım gibi 

timdi 9eytana da iman edece
ğim .. 

-- Şeytan kendi ig•asm 
uydurabileceği kimselere mu. 
sallat olur .•. 

- Neuzü billah .. 
- Şimdi bu odada hepi· 

miz birer köteye çekilip ken
dimizi ruhlara teslim edece. 
tiz ... 

- Ruhların jandarmalarına 
mı? Kabahatimiz ne ki teslim 
oluyoruz? 

Dinle Dilaver böyle 
ciddi anlarda latife edilme-z .. 

- Dinliyorum ... Fakat na-
arl teslim olacnilız?. Ruhlar 

dır.. koydular.. Hislerini uyu9tu-
bize gö:ı:ükecekler mi? - Demek ki be11 irademe rarak bütün muhitin göz onun 

- Onlar sana gözükmeden malik olmaksızın sırf onların den silinmesine ve hariçle mü-
seni teslim alırlar.. se\'klerile hareket edeceğim.. nasebetini kestikleri varlıklan-

- Korkutma beni beyefm - Evet.. nı kendi içlerine toplamaya 
di.. Battal Zade zaten bana - Ya beni müthiş bir faka uğratıyorlardı .. 
karışık dedi.. Onlara teslim bastırırlarsa? Ben kendimde Böylece sessiz bir çeyrek, 
olduktan sonra bir daha be- değildim hakikatini kime anla- yirmi dakika, nihayet yarım 
ni insanlığıma iade etmezler. tabilirim? saat beklediler .. Ötekilerin ne 
ae... - Onlar seni faka bastırt- dalga geçirdiklerini bilmiyor 

- Sen gene İnsan kalacak- mazlar.. İrşad ederler .. Mü- du. Fakat Dilaver kendisi ira-
•m •. Maymun olacak değilsin him esrarı haber verirler •.. Şim \ desinden kurtulup ta ruhunu 
ya... di hepimiz parmaklarımızın . bir türlü öbür ruhlarla birleş-

- T etekkür ederim... arasına birer kurşun kalemi ala tirememitti. Bu uzun sükutun 
- Şimdi hepimiz birer rak ellerimizi beyaz kağıtla- aıkıntısına daha ziyade daya-

kötede kendi benliğimizden I rın üzerine koyacağız •• Kendi namıyarak lakırdı P"hrizini boz 
soyunacağız... kendimi'Zden geçmeye uğraşır du: 

- Çamaşır değittirir gi- bir mürakabe halile bekliyece- - Ben hala kendimde-
bl ... Ben benliğimden naaıl çı. ğiz.. Bir müddet sonra parmak yim-. irademi. teslim almağa 
kacağım 7.. larım z kepdi kendine harekete hiç bir ruh gelmedi .. 

- Anlatacajtım... Zihnin- gelerek yazmaya ba9layacak 1 Dedi. Lakin ötekilerden 
de ne varaa hepsini kovacak· itte bu yazılarda suallerimizin bir cevap alamadı .. Galiba on
sın. Adeta bütün vücudünü cevaplarını bulacağız.. 1 lar göze görünmezlerle Com
hisaiyatından botaltacaksm.. - Bu yazılar bizim şuurla munication'a girmitlerdi. Par. 
Her zamanki &uurunun bari. rımızdan doğmuı olmayacak... maklarmın arasından sızan 

•• 
Ot eki 

Bir kaplıca tehrinde biribirle
rlne teaadüf etmiılerdi. 

Marceline V erdon otele iiç 
sün için •elmiıti.Bir ııiin traçacla kii 
çük bir maıada otururken, bir
den Üzerinde bir bakııın ağırlığı
nı Maaetti. Gözlerini kaldırdı. 
kedisine bakan, yakındaki masa· 
da oturmut. eamer, ince ve iyi l'İ· 
yinmiı bir delikanlı idi. Kadın 
ıözlerini kaldırdığı zaman, deli
kanlı indirdi. Fakat ıözlerini bat 
ka tarafa çevirince yine delikan· 
lının bakıtlanndaki aiırlığı his
aediyordu. Bir aralık ııözler bir
letti ve kadın kızardı: 

- Tuhat ıeyl diye diifündü. 
Beni kim bilir ne budala zanne
decek? 

Ortalık karannağa batladıiı 
ıçın, delikanlının yüzündeki 
harnretj farketrnemi~ olacağını 
düşünerek müteıelli oldu. D likan· 
lı öyle kadın peşinden kotan insan
lara benzemiyordu. Marceline iıe 
nazarı dikkati celbetiğine içinden 
memnundu. Güzel olduğunu biliyor
du. Fakat kendiıine emin olmadığı 
için zaman zaman güzelliğinden fÜP 
h" ediyordu • 

Ayağa kalktı ve mcchul adama 
bakmadan uzaklaştı : 

- Kimdir? Buraya no yapmağa 
geldi? Acaba bir daha kendis;ni ııö
recek miyim? diye dü~ünüyordu. 

Halla onu bir daha görmemek 
ihhımlini bir endite ııibi telakki et
meıine hayret etti • 

Ertesi ıahoh d.,Jikanlı)~ parkta 
gördü, sonra öğle y<meğindc gör
dü. Akpm gördi.i. Her defasında ıle 
liklll'lı ayni ac-rr baluşlarile kendisi
ni süzüyordu. Hu?aın aralarında ıes 
11z ıir rabıta düğümlenmeğe başla
mıştı. 

Marceline ertesi ıün aktam üze
ri, otelden çıkarken, delikanlının ya 
nına gelip le söylediği bir kaç •Ö
zü, heyecanından hahrlayamayo .. ·du , 
bile .. Kalbi o kadar çarpıyordu ki, 
ne cevap vneceğini bile şaıırdı. 
Delikanlının tatlı ve ahenkli aeıi, 
genç kadının heyecanını kesti. 
Aralarında pek çabuk mütekabil 
emniyetle karqık bir sempati ha 
aıl oldu. Sanki her ikisi de biribir 
lerini ezelden tanıyorlarmış gibi 
idiler. Yanyana gecenin içinde de 
reden tepeden bir çok konuıtuk
tan aonra, kim olduklannı biri .. 
bir,orine söylemek lüzumunu lıia 
aeıtiler. 

Evvela delikanlı söyledi. ismi 
Armand Vcmier, mühendis, Pa
riıtc oturuyor ve Grenoble' de bir 
fabrika idare ediyor. On sekiz ay 
lık bir izdivaçtan eonra, kanaı 
dört •ene evvel bir otomobil kaza 
aında ölmüş ... 

Marceline hiuetli ki, Armand 
bu ıözlerilc kendiıinin de ser
beıt olup olmadığını öğrenmek i• 
teyor. Evet, aerbeıtti. iki aene ev 
vel boşarunıftı. Aile aebeplerin
den dolayı fÖyle böyle amca za· 
de aayılan bir adamla evlenmit 
ve üç ııenelik müşterek hayat için 
de ,bu adam en dürüıt ve tahanı· 
mültiken muamelelerile ıenç ka
dma hayatı zehir el mitti. Fakat 
bütün bunlar Parlıten ı7akta, 
bir vilayet merkezinde geçmiıti. 
Şimdi Marceline Anıera' de kü
çük bir .-.toda ihtiyar teyzesi ile 
beraber oturuyordu. 

Genç kadın bunları tereddüt
aüz söyledi. latiyordu ki, delikan
lı hayalı hakkında her teYİ biJ. 
ain. Fak at bO§Andığını aöylerken, 
içini bir endişe kapladı. Acaba 
delikanlı boşanan bir kadın hak
kında, fena bir hüküm vermez 
mi? Ve aonra bu delikanlının ve
receği hükme neden bu kadar e
hemmiyet atfettiğine de p.ftı . 

Marceline kendiıile evlendiri
len adamı hiç ııevmemitti. Şimdi
ye kadar aşk heyecanı nedir, bil· 

kadın 
- Fransızcadan - ' 

n1i~ıniz? Bc:ıi hc:tırlaınaciınız fl1. 
Ben PAulinc dört senedir, at 
yônün valde3ine a~çılık yıı~t 
Sonra bir sene de madamın hıt. 
tinde bulundum. Memleket• 
dönmek üz. re ayrı lıru•tıın. Or• 
oğlumun bir bakkal d.ükki.n1 • 

dı. 1 ~ler fena ııitti. O un iç~ t• 
rar eski hi2ınetime girebihr 
yim diye ııeldjm. Siz IKnden "'d 
nun idiniz, hatırlayoı·ıunuz 
ğil mi madam? 

nıeyordu. Halbuki timdi hayatına Kuvvetli bir heyecan Mart 
tesadüfen giren yanındaki adam, line'in vücudünü sarstı : 
kalbinin her tarafını birden dol· ·k 
duruvennitli. Artık her ıün biri - Ben möayö Armand'ın 1 

birlerini ıörüyorlardı ve genç ka ci zevceaiyim. Siz benim hi.~ 
tin1de de~il, mösyönün barın 

dın, artık bu adamdan vaz geçe- dıı 
miyeceğini, gittikçe büyüyen bir zevceainin hizmetinde bulun 

nuz. O kadın da timdi ö!müt b kuvvetle kendisini sevdiğini hisae 
diyordu. Sevdiğine ve ııevildiğine lunuyor • 

Yaşlı kndmın yüzü ve go emindi. r .:kat erkek şimdiye ka-
dar aşk • dair bir fey aöyleme- hayretten geni~lf!di: 
mitti. - Allah, Allah.. Demek k 

Nihayet bir akşam: yanılmışım, dedi evet, dikkat 
- Benimle evlenir miain? de-- dince İnsan anlayor. Fakat siı 

diği zaman. Marceline bu kadar nim e•kİ hanımıma ne kadar b d 
p.şlun bir ıaadete kalbi ta ham- zeyonunuz? Ayni boy, alnıll . 
mül edemediği için az kalam bayı ayni saç kıvrımı, ayni su y~f 
lacaktı. Sap san keaildi : elbise .. O halde beni affeılı•' 

Delikanlı aualini tekrar edin- rr.adam. Rahatsız eltim, gideyiırı 
ce, kekeledi: , Zavallı kadın, aanki eski ~· 

- Evet, diyebildi. nımı mezardan kalkıp gelm~ J,b 
Ertesi gün kararlaıtırdılar, bir havf ve tf!laşla, kaçar S1 1 

bır knç gün ıonra kaplıcalardan çıkıp, gitti. 
hareket edecekler. Genç kadın ,, 

Marceline bir müddet aya• evvelden mektupla teyzeaini ha- ır 
berdar edecek. Birlikte An&era'e kaldı. ltittiği kelimeleri kafotl~i 

d ki So da toplamaga çalıttı. Demelı 
teyzesinin yanına gi ece er. n kendisi Armand'm eski karı•'"'· 
ra Armand Pariae dönecek. Tek 

benzeyor. Demek ki bu benzeyıl' rar Angerı'e gelerek orada evle-
necekler. ten dolayı kendisini beğendi < 

aldı. Armand aevdig" i kadının •f! Proğram tatbik edildi ve evlen b~ 
diler. Kısa bir balayı seyahatin- falından ümitsiz düşunce, on• il 
den aonra Pari.ae döndüler. Ar· ben.erini aldı ve bu benzer 
mand aileden miras kalan zarif daİmll a1'1ı tabayvi' 1 ediyordt.l 

Yani Marceline şahsında eski lı' 
bir köşkte oturuyordu. rısını seviyor. Onun için J.r 

Genç kadın bu eve ilk defa mand'm bu hakikati ifşa edelı" 
~ir;lnceb'. bıf·~kd~n bire; "kKafaaıntan 1 lecek doıtlan eve gdmiyor. Oııd' 
şoy e ır ı ıı· geçlı: ocam af . . h. .1 _, • • • "ld" 
ka bir kadınla bu e"·de yatadı." ıçın ızmetcı er e< ""1 tırı ı. 

Kıaa bir utırap kalbini burk- ı Birden bire içinden bir h,.,!ct 
tu. Şimdiye kadar koca11nın ilk ~·k fırtınası boıan~ı. Ken~isi'' 
karısını hiç d~ünmemiıti. Artık kana~eye. altı. Agladı, aglaıl 
ölü bir kadını da mı kıskanacak- ı Ah, ş~mdı her __ ,_eyı fakat _koc•; 
ıı_? Hayır, b~. giilünç bir ıey ! Se- nın aıı:zı.ndan oıı!c."':'ek 1~ı.,e1 
vıyordu, aevılıyordu. Daha batka du. Likın bu mumkun mu. ~ 
ne iater? nu naaıl Armand'a soracıık? \· 

Zaten evin içinde öteki kadı· aoraa da Armand mutlaka v~!Jf 
nı hatırlatacak hiç bir f"Y• hiç bir aöylemlyecek mi ? 
hatıra yoktu. Yeni hizmetçiler a· 
hnmıttı. Arma.nd'ın da o kadar Adliye vekaletindef 
çok tanıdıiı yoktu. Ailesi de 
yoktu. 

Genç kadın içinden: "Eski ka 
rı&ını unuttu" diye dütündü ve 
kendisi de her feyi unuttu. Artık 
aırf koca•• için yafayordu. Ona 
hoı görünmeğe, onun arzularını 
yerine getirmeie çalı::.yordu. 

Tuvaleti hakkında fikirlerini 
soruyordu. Amıand bidayette: 

- Nuıl İstenen, öyle yap! Her 
zaman güzel giyiniyoraun, demi§ 
ti. 

Fakat renç kadın ıırar edince, 
o da su Yetilı tuvaletinin kendi•i
nr daha İyi yakışacnğmı ve alm 
Üstünde bir aaç kıvnmınm elbette 
hoş bir ıey olacağını söyledi. Mar 
celine hemen kocasının dedikleri 
ni yaptı. 

Bir ııene kadar böyle mea'ut 
yaıamıtlardı. Bir ıiin öfleden aon 
ra, hizmetçi kız odasına geldi: 

- Madam, dıtarc!a bir kadın ya 
mösyöyü, ya aizi görmek iateyor, 
Möayl! dııanya çıktı. fami Pauline 
imlt, yemek odasında bekliyor. 

- Pek al& geliyorum. 
Marceline yemek odasına girin 

ce, fakirane siyahlar glylnmi,, 
yatlıca bir kadın sandalyadan 
kalktı: 

- Bonjur maJam. naıılııruz, İyi 

Adliye vekaleti kaloriferi 
çin mübayaa edilecek olan ı30 
ton kriple maden kömürü şart· 
namesinde muharrer evsaf ~t 
ıerait dairesinde ve bedeli 111~· 
hammini 4290 liradan ibaret ır 
larak Ankarada istasyonda Jll~ 
ayene ve teslim alınmak ve 14d 
liye sarayına kadar nakf' yeı 
ve ambara konulması mütea~· 
bide ait olmak üzere aleni ı:ııu· 
nakaaaya konuldugundan tal 9 
!erin yevmi ihale olnn ı o.g.9;ıZ 
çarşamba günü aaat 16 da Ad 
liye vek&letinde mutefekkil r:ıd 
bayaat komisyonunda hazır bO 
lunmaları ve yahut vekil gÖJI 
dermeleri ve teminatı muvalılıl 
te olarak yüzde 7,5 nisbctiııd1 

Banka mektubunu veya bu nıj) 
darm nakden depo edilmesi 1' 
bu huıusa ait ıartnameleri cJt 
timdiden lıtanbulda Adliye V 
vazmımda ve Ankarada Adli11 

mübayaat komisyonundan t•' 
lep eylemeleri lüzumu ilin ol~· 
nur. (33631 

iTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SIGORT A ŞlRKETl 

Harilc ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 

Acentası bulurunayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

iki dünya beyııind~ki esraren- lı amudi çizgiler. Sonra hesap Dilaver gözleri yarı kap•· 
giz telgraf manipulateur'leri i,aretlerindeki müsavi, zait, ve nık süzgün medhut bir maO' 
itliyordu. zarp tekillerine andırır ıayri zara almak için bütün arti,1' 

Tuhaf 9ey •. Ruhlar onların muntazam 9eyler. T esadüfeo !iğini kullanıyor ve itittii1 

vücutlerine hulul etainler de eski ve yeni yazılara mütabih sözlere gülüvermek korlıusilt 
Dilaveri ziyarete tenezzül gÖS· ten püra çevrilmit harfler.. dilini koparacak gibi ısıra ıt1' 
termesin!er .. Hakikaten par· Ve hazan mana çıkacak gibi ke ra parmaklarını kiiı,ıdın iite" 
makları oynatan böyle irade limeler. Haıılı umumiyetleri rinde itletiyordu .. 
harici bir kuvvet var mıydı? itibarile henüz yazı öğrenme- Onun bu fevkalade istiğr•~ 
Yoksa beyler kendi kendileri- mit üç dört yatındaki bir çoc:u hali spirit amatörleri adeta şı· 
ni telkinle kapıldıkları vehmi ğun karalaması.. tırttı. Şimdi üç kardeş birde" 
hakikat mı aanıyorlardı? Besbelli hüsnü hattı olma- bu esrarE-ngiz yazının çok Jll~· 

Kurnaz çocuk bu istifham yan ve hele hiç imli bilmeyen raklı mefhumuna erebilmek ,. 
üzerinde dütündü. Kendi ken- ruhların acele dürtiiıtürmelerin çin kağıdın üzerine eğildile~' 
dine: den yazı namına çızıktırılmıt Turhan vehl ten mühim b•' 

- Durunuz ben aize bir du bir acibe. 9ey ke~fetmiş olanların teliit1' 
bara yapayım, bakalım ruhlar Zor zar benzetilerek fU ve ve müjdeli sesile haykırdı: 
hilemi anlayıp ta sizi ikaz ede bu manaya alınmaya uğrllfı· - lbranice yazıyor İbranice 
cekler mi? lan ve bin türlü tefsirlere yol Bu keşfe sinirleri dayananı' 

Bu deruni kararından son- açan bu maveral makinenin yan Dilaver cİğeTlerinden f•~" 
ra Dilaver sesini kesti. Gözle- biribirine karıtmıt satırları ü- ran hava ıağn ğını birden b~~ 
rini araladı. HUmma hastası zerinde çalı91rken Orhan dik- zaptedemedi. Bir nargile gı 
gibi yan baygın bir bal aldı.. katle Dilavere dönerek: J guruldadı ... Bu gayri tabii 11~ 
Kalem tutan parmaklarını kA- - Bakınız bu oğlan timdi fes ahtı da tutulduğu cezbe lı• 
ğıdın üzerinde geliti güz.,) aiır tamamile onların pouession'un i !ine hamledildi. ., 
ağır kıpırdatmaya ba9ladı.. da ... Medium'luia çok i.tidadı ' Beyler magie ve astrologt, 

Ötekiler istiğraka nihayet var amma haylaz.. Ciddiyet- 1 kitaplarını kangtıra kıır•!1;' 1 
verdiler. Kajtıtlarını bir araya ten hoşlanmaz .. Her şeyi alaya • lbranlnin 22 harfini belleı:ıııf ;;. 
getirdiler. Ruhların dicteesi bozar .•. Kendisine hiç isole- : di. Onun ruhlarla olan vııbde et 
altında neler yazmıt oldukları- ment temrinlerini yaptırtmadı- : ni bozmamak için huşua beııııJ• 
nı 9ifre halleder gibi anlama- ğımız halde ve biriııci sf'ance ; birer süki)tla geri çekildiler. 
ya uğra~ıyorlardı. 1 da derinlere daldı... Görüyor i zaktan timdi beklcyorlardı 1 ı 

Evve-la elife benzer irili ufak musunuz? (Vrnmı "' 
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1({----------ı Dünyada neler oluyor? 
omıu memleketlerde 

Barzan Beyaz sarayı neden 
Şeyhi uçuracaklarınış? 
Edirnede ikamete 
nıecbur tutulacak 
Bağdattan Adana aezeteaine 

Ya:tdryor • Bar:a:an reisi ıeyh Ah .. 
tnede ka~ı dört ayd~ ~·"! !'a~ı 
la.n hareki.t .iayan. reıaının ıkı bı .. 
taderi ve yüz kadar tevabiile Tü_r 
kiyeye iltica edip teslim olması
le nihayet buldu. 

Barzan harekitının sebebi ve 
neticeıi ıudur : 

Şehy Mahmudun dehaletin· 
den sonra Irak hükllıneti Barzan 
lnıntakaamda hüki'imet nüfuzunu 
te•iı etmek için Mar iptidaaında 
bu tnıntakada yollar ve polio ve 
jandarma karakollan ihdasına 
baılanmıı ve bunu temin için de 
150 neferlik bir kuvvei askeriye 
lrÖndermitti. 

Bu icraatın gayeıi tedip ve ten 
kil olmayıp muslihane bir auret· 
IE o bavalide aaayiıin temini ve 
lıültumet teaiıi idi. 

Bir polis müfrezeoi ile tayYa· 
re kuvvetleri de asker kıta.atına 
l'a.rdnn ediyordu. 

Aoırlardan beri o havalide hii 
kiın mutlak bulunan Barzan ıeyb 
leri tabii bundan memnun olma· 
dılar ve §eyh Ahmet Barzan mın 
t~~a11ndaki köylülerle beraber 
lıukumetin hareki.tını akim bırak 
".'•k İçin çetecilik ve yağmager
lık teklinde menfi mukavemete 
ıteçti. Zayıf a-ördükleri kuvvetle· 
~e, İate müfrezelerine taarruza 
oaşladılar. 

Miiaademelerde Irak umumi 
~Üfetıişi miralay H. Rowan Ro· 

•noon ayağından mecruh oldu. 

1 
Hahekata iıtirak eden tayyare 

erden birinin rakibi bilmecburi· 
Y~ Yere indifi zaman manevre 
"•n•uında omuzundan yaralanmıt 
"" teyh Ahmet tarahndan ihti· 
lnaınla bakılarak serbest bırakıl 
ln•tb. 

Bundan sonra lli komiserin 
fark itleri katibi yüı:baıı V. Holt 
t~YYare ile 19yh Ahmedin yanma 
gı~, ve ldlrtçeye iyi vukufu aa· 
reaınde kendini iknaa çalıpnıt 
ile de teyh dehalet etmem.iftir. 

Bu )'Özbaıı •eçen sene ayni 
'"rette teyh Mahmut ile yapbfı 
teınaata muyaffak olmuıtu. 

Bunun üzerine tayYareler Bar 
:ta.11 araziıi üzerinde uçarak ha). 
ı. .. beyannameler dağıtınıfbr- Bu 
beyannamelerin iyi tesiri ol.mut 
"" halk aaker kıtaatına erzak •• 
ftteğe Ye rahat dunnaia batlanut 
lar11, da Şeyh Afıa>edin adamlan 
hu köylülerin hayvanabnr botaa 
laınak •uretile kendilerinden intl· 
kam alınıılardll'. 

Bütün bu müıküllta rağmen 
kıtaatı a•keriye yavat yavaı Bar 
2 an arazisine nüfuz etmi ıve ıeyh 
Alıınedi sıkı9tırmağa batlamı§· 
lır. Sazanda tazyik sören ve lra
na - Irak İran uyuıma11 ııebebl
le olacak- •eçmeğe ceaaret ede
tniyen Barzan Şeyhi nihayet ne 
Irak hükumetine ne de lngilizle
re dehalet etmiyerek Tlirkiyeye 
reçmit ve malyetile beraber Türk 
hudut muhafıslarma teslim ola
rak Türkiye hükümetlne debalet 
etmi,tir. 

Barzan hareki.tmm böyle bir
den bire netlcelenmaai Mıaırdan 
lraka tayyare ile gönderilen_ ~n~i 
1 i~ askerinin Banan ıneseleaı ıc;ın 
olmadı~ını g&terir · 

Banan meaeleal neticelendik 
'en sonra alman bu tedir Aıuriler 
>ıeseleaindeki miifkülatm henb 
bitam bulmadığma deli.Jet etmek 
ledir. 

. Barzan Şeybi.nin Türk .tükmne 
tı tarafından Edirnede ikamete 
lnecbur tutulacafı aöylenm.kte· 
dit' • 

lfalep hapishanesin
de kanlı bir arbede 

lialeplen bildiriliyor: Burada 
hapishanede kanlı facilar olm~t
lur. Hadise mahkUınlarla hap_ıa
he.ne a-ardiyanlan ara11nda fıd
detıi bir müsademe teklinde vu· 
'<.ubulmuıtur. MahkUmlar, teda· 
l"lk ettikleri anlaıılamJY&D kam~ 
bıçak ve -ıdmnalarla evvela bı· 
l"İbirlerine aaldırrnıya baılamıılar 
" h"d. ~ IOnra da gardiyanlara, . a ıse 
Yı haber alan hükUınel hapıahane 
Ye derhal ınübim mikdarta jan· 
dat'tlla a-öndennitlir. Jandarmalar 
"'"'el&. h&.diaeyi tehdit auretile ba• 
~'inak iıtemitler, fakat muvaffak 
? illllatnıtlardır. Bunun üzerine 
Jandarmalar alet açmıt ve birkaç 
111~hkuın ölmüttür. Yaralıların 
"' 1 lcdarı yüzden fazladır. 
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l\fektupçuluklarda 
tebeddüller 

ı\NKARA, 16. - Sıvaı mektup· 
~•du~na esbak Görele kaymakamı 
L ~rı, Manisa mektupçulufuna T o
- melrtuMUıu Talıit, Ordu mek· 
lu11çulufuna Gamyıntap mektupçu· 
... A"1li, Tokat mektupçulufuna 
.\at,,;,. mektupçuıu hmet, Gazia
>'nı.tap mektupçuluğuna AkoaraJ 
~~au Hilmi beylerin tayinle-

'8 taadlka ilı:tlran etmittlr · 

Eski muhariplerin Vaşington'a 
yürüyüşleri ile bu hadise 

arasında hır irtibat var mı? 
Amerika'da ekmek kavgası -

işsizler Vaşington üzerine gilrilyorlar 

Ajanı telsrafları bir. ay kadar. e~
el sekiz on bin eski muhanbi? 

Vqinston üzerine yürüdükl~ 
daha sonra da, içi bomba dolu ikı 
otomobilin Beyaz Sarayı berhava et 
melı: üzere V qinctona a-elmekte ol
duldarım ve bu ıuikaıbn önüne geç 
mek üzere Beyaz Saray etnfmda aa 
keri tedbirler alındığını haber ver-
miflerdi. . _, 

Bize a-arip sörünen bu h&.dıome
ri biru izah etmek icao adivor. Müt 

Beyaz sarayın kubbesi 
tehlclel Amerika bu aonn bidayetin 
d• beri dünyanın en müreffeh 
memleketi idi. Bir Amerikalı ame 
le mükemmelen ora-anize edilmit bir 
c.;.,.;yet tarafından geniı genİf kar· 
m doyurulan bir inoan:dı. A'!'iı. ?"" 
kan her amelenin fabnkadaki ıpn~ 
a-idip gelmek üzere bizzat kııll~dı
tı bir otomobiU bile vardı. Harbi ta 
kip eden senelerde Amerika refah 
devrinin kurvi. derecesine vardı. 

p akat bir iki senelik iktıoadi bu.b 
bu çok sağlam zann~~en bün

nuı., altını üıtüne a-etırdı. Altına 
yenın n Amerika henüz bqlayan 
~cadelede, mağlubiyet emarele 
• &'ÖstonneP bafladı. 

n ltsizlerin adedi m~thit !'ir h": 
ojaldı. Mı1yonlarca ınaan ııab: 

Çd -Lut ailelerini JÜÇ ba) i)e ~O 
ı Ya 7- • d" tül' Bu ıt yorabilecek vazıyete Uf er. • 

ıizliğin ieçen ıene aonlarına dor· 
bir tezahürüne tahit olduk. Pıt~-
bourc'lu bir papao, Jam~• .. °?" ''" 

. d biri adeta kıyam ıncılım tel-i:' ~yor a-lbi hareketin ~nü.?e g~ 
ti. Kıyam da delil, bir nevı nu~yıı 
O zaman uzak !"birlerde ve köyl~-
d . ·ı· .<..ı.•ı müfrenler teıekkul 
eınıu ....... d" 

...,; h · de ~·ka Vqıngtona og v•-, epıı ..... • k .... k 
.. .. ğe L·· ladılar. Bu uçu 

ru yurume _, l d bi 
kü .. k müfrezeler büyük yo ar a • r 
leıkce bir ordu maıızara11 alm~.a 
bqladdar. Poliain ilk telgraflar~ yu
rüyen işsizleri bin kadar tah~knd e-

. d Çok eçmeden bu mı ar 
dıyor u. '!: • bi . buld Ame 

biııi ve batta eli nı u. . 
0!"kada SobleH denilen bu iııizlerın 
rı k&nlanru ve çocuklarını da 
Ç"ğu, ıılara yerlettinnifler, öyle ge 
kamyo d Kamyonlara takılan bü
liyor!"'."_ıL "B"ız merhamet değil, 

"'k ,...,..ere: r'. ruz" gibi cümleler yazmıt
ıt ıateyo kafilenin aağından ve so
lardı. Bi'ntizam ve aoariti ınubaf~ 
!undan ikletl" poiiıler de kendile 
• • ınotoı 1 k ·· 
ı~ın efakat ediyordu. Bir an omu 
n.ne r . vaziyetinden iıtlfade ede
n11tlerm • di11lere meydan v~ 
rek, kanlı hi. ld Fakat böyle bir 
!erinden ~~~bl:~s'ler haklarından 
=.,ol: balde, f'U'kılar söyle~erekı 
VaılDiton&. Beyaz Saraya dogru gı 
diyorlardıtlld. • ol'--~- ..,ıamet ordu· 

Geç enyuıru-. ek • 
ı.ıı•tı bu orduya yıyec !eYZI 

ıu l"f""" ·· kiilat çekiyor-
buıuıunda bayii mut 

du ve nihayet itıi>.ler V atinctona 
vardılar ve orada ilk inkioan hayale 
uğnldılar. Amerikan reisicümlıuru 
HooYer bunların sönderdikleri heyı 
eti murahhuayı kabul etmek isteme 
dl. Uzun müzakerelerden sonra 
Hoover rahip Cox'u murahhas ola
ra kkabul etti ve kendiaine mümkün 
olan ıeylerin yapdacağıru söyledi. 
Rahip bu haberi itıizlere müjdeledi 
ve onlar da sükünetle dağlldtlar. 

,,. ,,. .y. 

Çok zaman var ki, Amerikalı eo
ki muharipler hükiimetten bir nevi 
llUl&f iotiyorlar. Bu maq hatta kerı 
dilerine de vaadedilmişti ve bu vait 
yerine ııetbilmek üzereydi. Fakat 
mali buhran Amerikayı taııarruflara 
icbar edince, eski mııbariplerio ta
leplerini hiionü kabul etmeğe imkan 
kalmadı. Fakat bunların itirazlan o 
dereceye .-ardı ki, ayandan Petman 
..ta muhariplerin lehine bir kanun 
llyihaaı t .... dı etti. Bu layihada 
11143 ••esine kadar devam edecek 
bir ma&§ tahsisatı sisteminden bah
sediliyordu ve yekun da bet milyar 
dolan buluyordu. Lakin ilk hamlede 
dört yüz milyon clolann sarfı İcap e 
diyordu. Amerikan ayanınınm bu 
li.ylhayı kabule taraftar olmadığı 
anlqdmca, konııreye kuvvet vermek 
için eski muharipler toplandılar. 
Bu toplamım naod vukua geldiği de 
iyice malüm değildir. Bazdan komü 
nlstlerin ön ayak oldııklannı söylü
yorlar. Şu var ki eski muharipler, 
her türlü siyaai kanaatler haricinde, 
urf tahaioatı koparmak için toplanı
yorlardı. Bu ordu bir ay evvel top
landı n a-eçen ıene aonlarmda topla 

Bir niJmaglşçf terJklf 
ediliyor 

nan iısizlerden daha muazzam bir 
yekun teıkil ettL Büyük felUrleri 
seçtikçe adetleri kabanyordu. Bun
lar da ellerinde bayraklar. Vaşingto 
nun yolunu tuttular. Küçük küçük 
müfrezeler birleştikçe adetleri on 
binleri geçti. Vatingtona girdikleri 
zaman elli binden fazla idiler. iste
dikleri sadece Bonuı dedikleri ıigor 
ta polisi idi. içlerinden bazılan umu 
mi harpten kalnut ve Üzerlerinde ha 
la siperlerin çamurlan duran eski 
nifonııalarını giymişlerdi. Selimet 
ordusu teıkilatı bunlann da İafele 
riııe ve hatta" abatelerine bakmağa 
mecbur oldu, lakin polia bunlarla 
evelkilerden ziyade uğraımağa mec
bur kaldL Nevyorka geldikleri 
zaman, ordunun ucu Hudson hali. 
cini seçmek için mavnalara zorla 
binmek iıtediler. O vakit polisle mü 
cadel.e kanlı oldu. Pitııbourg'da İs
taıyona hücum ettiler. Oç marıan
diz ve bir yolcu treni zorla kendile
rine tahıiı ettinnek istediler 1 ntiza 
m ıiade için po!İa kifayet ebneyioce, 
aıkai ku'fVetleı· sevkine mecburiyet 
haod oldu. 

Nüınayi.,çiler: "Ya bize tah-

Poliste 

Zincirli kuyuda bir 
otomobil parçalandı 

Direksiyonda oturan sahibi 
ağır surette 

yaralandı, hastanede öldü •• 
Dün sece saat 22 de Zincirli

kuyu civannda feci bir otomobil 
kazaaı olmuıtur. 

Vak'a ıudur: Harilaoa ismin· 
de bir zatın sahibi bulunduğu ve 
bizzat idare ettiği 103S numaralı 
hususi otomobil, aon sür'atle Zin 
cirlikuyu karakolu civarındaki vi 
raj ı dönerken otomobil yanlıt ma 
nevra neticeai bir ağaca tiddetle 
çarparak devrilmit ve otomobilde 
bulunan Vandorf isminde bir 
a-enç kızla Ayazpafa muhtarı 
Fehmi Ef. hafif surette yaralan· 
mıttrr. Otomobili biz.zat idare e
den Harilaos Ef. toför mevkiinde 
bulunduğundan çok ağır surette 
yaralanarak ifadeye gayrimukte 
dir bir halde hastaneye kaldırıl
mııtır. Harilaoı Ef. Etfal hutane 
dnde sabaha kartı vefat etmiş
tir. Otomobil müthit surette hasa 
ra uft-amııtır. Zincirlikuyu jan
danna karakolu tahkikatla meş
guldür. 

Bir kadın çiğnendi 
Akıarayda tramvay beklemek 

le olan Adapazarlı Halide H. Al 
man tebaıunıdan Alfarın idare
aindeki 1244 No. huıuıi otomo
bilin altında kalarak yaralanmış
tır. 

Ateşli hiddet 
Neslişah malıalleıinde odalar 

İçi sokağmda koltukçu Kadri, zev 

cesi Fatma H. ı dövmüı, buna da 
kanmayarak yanar l&mbayı yere 
fırlatmıf ve gaz parlayarak yor
gan çartaflarmın bir kıımı yan. 
mış olduğu halde aöndürülmüt
tür. 

Sustalı çakı ile 
Seyyar yoğurtçu Süleyman ve 

Şükrü, tramvay biletçisi Kemal 
tarafından auıtah çakı ile yara
lanmııtır. Kemal, yakalanmııtır. 

~ Kuagümrükte sakin Yatar, 
lomail ile kavga etmişler, lomail 
sustalı çakı ile Yaıarı sol kulağı 
üzerinden yaralamıttw. 

Şoförün parasını 
çalarken 

Beyoğlunda Adem isminde biri,o
tomobilde uyumakta olan bir §Ofö
rün parasını çalarken yakalanm14 
tır. 

Ne maktul anlaşıl
dı, ne katil! 

Oç ay kadar evvel, Maalak yo
lunda, muhtelif yerlerinden bıçak
la vurulup öldürülen cesedin ve ka
tilin hüviyetleri elan anlaşılamamıt
tır. 

Diğer taraftan a-eçende Heybelia-
dada başsız olarak bulunan ceıe-
din katili de meçhul kalmıştır. 
Zabıta katilleri bulmak için yeni

den takibata giriımiştİ1 '. 

siaat ver~ir, yahut binaları uçu· ı len bir n~vi sigo~.ta poliaidir ve 
ruruz" dıye bağırıyorlardı. Aı- kongrenın kabulune an:edilen 
keri kuvvetler bunları yola a-etir kanun li.yiha11 da bu poliıin 
mek için söz yatı döktüren bom derhal kıymetinin tahakkuk et-
balar istimaline mecbur kaldı- tirilmeaini iıtihdaf ediyordu. Kon 
lar. gre az.asından bazıları, Ameri-

Ordunun ilk müfrezeleri Va· kada İt•İzliğe kartı sigorta, İJ· 
ıingtona varınca, aıayif kuvvet.. sizlere karşı milli muavenet tet· 
!eri akını durdunnak için elle- kilatı olmadığı için, merbame
rinden geldiği kadar çalııtılar. ten bu kanunun kabulüne taraf-
Kimoe bunlara kartı kuvvetle tar görünüyorlardı . Maamafilı 
müdahaleyi akla getinniyordu. kongrede layihanın taraflar olan 
Anca~ i~na yollar< aranıyoı:d~. ları azdı. Hatta kongre kabul 
Kendılerıne meccanen avdet ıçın ebe bile, Reiıi Cümhurun veto 
trenler hazırlandı. Fakat nüma- hakkını kullanarak kanunu fea-. ·ı • 
yışçı er: bedeceğine şüphe yoktu. Hüli.-

- Biz şimdi Vaıin'!'tondayız. oa Vaıington eıki mubariplerle 
icap ederse. 1945 seneoıne kadar doldu ve tehir belediyeıi ile za• 
kalınz, dedıler. bıtaaının batına mühim olduğu 

Derhal hunları yatırmak ve kadar da nazik bir it çıkm.ı' ol--
yedirmek için harekete geçildi. du. 
Şehir haricindeki hali arsalarda " . . 
alel • 1 b rakalar kuruldu. Fa- Nevyork Herald dıyor ko: 

ace e a "I . . . .. d K 
kat ordunun arkasr devam ettik- Y• seçılmıı yuz ka ar o-
çe barakalar kafi gelmedi. Ja- ~üniat b~t:' a-eçiril~~ ve Ko~ü
nıea Cox ismindeki Pittabourg'lu n~ıt tahrıkat~rlar.ı Jfı "':.levle11;~1~· 
papaz bunların da ba9ına geçmit dıler ve. va,ıng!ona .doıır:ru yuru,
ti. En mühim mesele bütün bu yen eakı muha~ıplerın saflarm
azim kafileyi iate etmekti. Va- ?a k~zıl bayragı dalgalandırarak 
ıington poliı mudürü hükümet- ıstedıler. 
ten ilk muavenet olarak yebniş Dört bin eaki muharibin Be. 
bin dolar istedi. Fak at hükı1met yaz Saraya doğru yürüyütleri 
bu talebi reddetti. Barakalar kii- derhal telgrafla bildirildi. Ve 
fi gemiyordu. Eıki muharipler zabıta nümayiıin bidayetinden 
ve aileleri mevsimin o pek yağ- itibaren nümayİfçilefİ aıkı bir 
murlu zamanlarında, dışarıda, nezaret altına aldı. 
toprak üstünde yabnağa. mecbur 
kaldılar. ihtiyattaki polis kuvvetleri 

Ve nihayet kongre vaziyeti de seferber edilmiıti. Çünkü or· 
tetkik için bitmek Üzere olan talığı karıştıracak bir Komüniat 
İçtimaını temdit etti ve nümayİf'" ıuikaıb meydana çıkarılnuıtı. 
çiler geldikleri gibi avdet etti- Safların içine yüzlerce polia-
1 le esiri muharipler araaında kan· 
er So. 1 • lı bir boğuımağı teıvik edivor• n ge en aJana telgrafları • 

Beyaz Saraya doğru bomba yük- lardr. Hatta yürüyüıün bidaye
lü iki otomobilin gelmekte ol- tinde komüniıtler eski mubarip
duğunu haber veriyordu. Anla- leri kendi davalarına kazandır
tıla11 bunlar pek sinirlerine ha- mak istediler. Fakat muharipler, 

kkim olmıyan, b lk~dumi vaziyeti ~::.·~:k aa:~~::den k.:::: 
avramayan, e ı e münferit 

airler altında kalan mahdut bir dır ki, komüniatler eaki muharip· 
ik. ki "d' T ı -'I b ler lehine ertesi &'Ün nümayiı ya-ı şı ır. e gr.., ar u huau•-
ta henüz yeni malUınat getinniş pacaklarını aöyliyerek çekilme-
değillerdir. ğe mecbur kaldılar. 

Gazeteler ne diyor? Yürüyüı iki üç yüz kiti ile 
a-arplan başladığı zaman, polia 
bunu adeta bir latife telakki et
mİ§ti. Fakat eski muharipler, 
otuz ıekiz vagonluk bir treni 
zapletmeğe ve Hütsonda bir Fe
riboti zorla ellerine almağa te
şebbüı ettikleri zaman it defit
Iİ. Re•mi makamat derhal hare 
kete geçti. Şimdi V a§inctona 
girenlerden pek çofu yerlerine 
,-urtlarına avdet etmit bulunu
yorlar. Fakat daha tehirde za• 
bıta için bir endite membaı teı· 
kil edecek kadar eaki muharip 
var. Bunların da peyderpey ve 
meccanen yerlerine iadeaine ça .. 

Manchester Gurdian'dan: 
Eıki muhariplerin Vaıington 

Üzeı·ine yürüyüşleri ribi bir man
zara görülmüt değildir. Bunlar 
Aı·.ıerikanın en uzalc yerlerinden, 
;'loridadan. Te:ııı:.:aı'tan ve kaya .. 
lıklı dağlardan İnerek geliyor
lar. 

Kelimenin manasına göre 
"yürüyÜş,, yapmıyorlar. Bazrla~ ' 
r.1 otomohil1erle geliyorlar. Bazı· 
ları Marşandiz terenlerine atlı
yorlar. Bir kısmı İllina.ia' de bir 
treni müoadere tmeğc kalktı
lar. O zaman bu yürüyüşü tev
kif için defi!, falı.at bu görülme
mit yeni nevi hacilara muave· 
net için askeri kıtaat celbine lü
zum görüldü. Müttehiei Ameri
kanın bütün hükumetleri bunla
rı kendi arazilerinden geçirirler· 
ken besledi ve komtu hükUıne
te m~ccanen ıevketti. Komıu 
hüktinıetlerde Va~ingtona kadar 
ayni feYİ yaptılar. Her gün yeni 
arkadatlar kafileye iltihak et
tikçe, manzara da büyiidü. 

Eski muhariplerin 
"Bonus,, farı 

Ordunun reisleri eıki muha· 
riplerin uBonua,, lan kabul edi
linceye kadar Vatinktonda ka
lacaklarını söyliyorlar. Bonus 
eski muhariplere meccanen veri-

lııılıyor.,, 

Mersinde çekirge 
mücadelesi 

MERSiN, ıs (A.A.) - Mer- 1 

sin ve Tarausun bazı köylerinde 
görülen çekirge mücadele netice
ıinde tamamen imha edilmiıtir. 

Sovyet Rusya ile 
Fenlandiya 

MOSKOVA, IS (A.A.) - Soır 
yet Rusya merkezi icra komitesi 
Sovyet Ruaya ile Fenlandlya ara
sında evvelce aktedilen ademi te- ı 
cavüz miaaklle uzl...,a mukave
lenameslni taıdilıt etınittir. 

Trakyalı 
Gazeteciler 
Bugün Yalova ve 
Ankaraya gidecek 

Garbi Trakyadan ~ehrimize 
gelıniı olan Türk Yunan dostları 
mız, dün de şehrimizin şayanı 
temaııı-a mahallerini. ziyaret etmİ§ 
lerdir. Misafirler, arasında bulu
nan Yunan gazetecileri Garbi 
Trakya gazeteciler birliği Reisi 

SATILIK 
OTOMOBiL 

Buik marka. 926 modeli, yedi ki
~~ik, a!tr silindirli, kapah araba pe
şın verılrnek fartile bin lira fiatla ıra 
tılıktı:r. Gönnek için Taksimde 
Merkez a-arajma, tediye için de Sa
nayi ve MaadinBankasına müracaat 
olunması. 

İSTANBUL 
DENiZ 
KUMANDANLICINDAN: 

M. Yanakapulos, M. Lagopulos, Gölcük Deniz fabrikaları U. 
".eni a~ım g.azeteıi Batmuharri- Md. ait Gonca vapurunun tami 
rı Bahrı Retıt Bey, M. Drakopu- · 8 A • t 932 t 'h" ·· 
loa, seyahat heyetinin reisi M. I rı gua os an ıne musa 
Kardikakio bugün ıaat sekiz bu- dif pazartesi günü saat 14 te. 
çukta matbuat cemiyeti reisi Hak Yukarıda yazılı vapurun biza
kı T~rık Beyle. beraber Yalova- smda gösterilen gün ve aaatte 
ya ıııdeceklerdır. Gazeteciler öğ- k l f 1 ... 1 .. 
leye kadar orada kalarak kaplı- apa ı zar usu u ı e munakaaa 
c~.1.arı .. ge~ecekler ve Dahiliye ve aı icra olunacağından şartname, 
kılı Şukru Kaya Bey tarafından sini görmek isteyenlerin her 
kabu

1
1 edilece.~lerdir. Yunanlı gün ve tamiratı yapmak isteyen 

dost arımız bugun Y af ovayı tqrif . .. .. 
edecek olan Gazi Hazretlerinin lerın de munakasa gun ve aaa
de iıtikbalinde hazır bulunarak tinde Kasımpatada lstanbul De 
ken~ilerine arzı tazimat edecek- niz Kumandanlı" d t kk "' l 
lerdır. gm a eşe u 

Miıafirler öğleden sonra Ya- eden komisyona lüzumu müra
lovadan hareketle Haydarpafaya caatları. 
gelecekler ve yine Hakkı Tarık --------------· 
Beyin refakatinde, aktam trenile 
Ankaraya gideceklerdir. Yunan
lı dostlarımız, Ankarada hükU
met ricalile görüıerek bir tenez
züh yaptıktan sonra akşamki 
trenle Ankaradan hareket ede
cekler "Ve pazarteıi sabahı latan
bula avdet edeceklerdir. . 

Ur. iti MjZBtR leJ 
Awupadan avdetle haıtalarını Fa

tih'telri muayenehanesinde 

baılamıttır. 
kabula 

Misafirler, şehrimizde gördük. 
leri büınü kabulden pek memnun 
durlar. Türk-Yunan dostlufu
nun pek sağlam ve müabet eaaı
lar üzerine iıtinat ettiğini bu ae .. 
yahat vesileaile bir defa daha 
müşahede ettiklerini ve Yunaniı 
tana avdetlerinde bu yoldaki net• 
riyalı bir kat daha takviye ede
cek tarzda neşriyatta bulunacak 
larını ve şehrimizde gördükleri 
hüsnü kabulü Yunan efkirr umu 
miyesine bildinneği bir vazife bil 
diklerini söylemektedirler. 

Kulak, Boğaz, Burun 
Mütehaaııısı 

Dr. Mahmut Nedim 
Kadıköy,Cevizlik, Hasırcı Baıı s.48 
Cumadan maada hera-ün saat l-J 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevli haıtalıklar 

te~avihaneoi - Beyoğlu Mulen. 
ru1 yanında Zambak sokak No.41 

Mersinde ağaç aşısı ---------
MERSiN, ıs (A.A.) - Yaba- Dr A KUTIEL 

ni aakız ağaçlannm şamfıotrğına • • 
aşılanması için Gaziantepten mü- Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha. 
teha1110 atı uıta11 ve &fi çubukla. neol Karaköy Börekçi fırını 11rasın-
rı getirtilmektedi~. da 34. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları ı 

Büyükadada Taksitle Satılık Arsalar 
Esa· Mevkii ve Nevi Temin t 
321 B~rükada Kevkep sokak 9 No. 128 m. arsa :O 
329 Pervane " 3, 5, 7 No. 34 m. " 5 
330 '' ,, u ,, " 67 
337 " Yalı mahalleai küçük kara::::ı •r 

7 

•okak 6 No. 10 m. arsa 
349 
415 

432 

334 

" 
,, 

Maden Dalyan 118 hiue 
Karanfil mahallesi Timyano aokalı 
No. hane 
Karanfil mah. Fıstıklı sokak 

4 No. 1517 m. arsa 
" Yeniyol Firuz sokak 14 No. 

5 
50 

40 

30 

• 60 °!" arsa. 6 
Bal~da ~azılı emlak sekız taksitle bilmüzayede satılacağın. 

dan talıp!erın 12.7-932 perıembe günü saat 16 da şubemize mü. 
racaatlerı. (3039) 

Kapalı Zarfla Satılık Emlak 
Eaas 
419 

Mevkii ve Nevi 
Cağaloğlu 1 numaralı konak (Mefsuh Türk 
Ocağı Binası) 

Teminaı 

284 Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Molla Bayır 
1900 

sokak 11 No. 3950 arım arsa 800 
252 Beykoıı Tokat Çifliği 4400 
327 Büyükada Dil Metiresi 1000 
307 Heybeliada Çam Limanı 9, 11, 13 No. 17275 m . .rsa 225 
258 Büyükadada Kamino önü volisi 500 
343 Burgazada11 Halik voliai. 2.25 

Balada ya.zıh emlak bedelleri peıin teniye edilmek tartile 
ve (Kapalı zarf uıulüle) bilmüzayede satılacağından talipleri 1 
2.8-932 Salı günü aaat on altıya kadar Şubemize müracaatleri. · 

(3046) . . .... 
lnhısarlar Umumı 

Müdürlüğünden: 
Cibali Levazım ambarları rıhtımında bisıl olan rahnenin 

tamiri ıartnamesi, keıfi ve krokisi mucibince pazarlıkla talibine 
ihale olunacaktır. Salahiyeti fenniyeyi haiz oldukları vesaiki 
resmiye ibrazı auretile iabat eden taliplerin pazarlığa ittirak et
mek üzere yüzde 7,5 teminatlarmı hamilen (30/ 7 /932) cumar
tesi günü saat (14,S) ta ve tartnaınıe ile kqifnameyi almak üzere 
her gün Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. (3335) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlıyor 

1. ci _ Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

BDJDk ikraıniJe 30,000 tira~ır. 
Biletlerinizi l!'imdiden tedarik ediniz. 

l 
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Süt 
veren 

annelere 

BAKER 
VE 

HAYDEN 
Mağazalannın 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim Sonu 

Eşyai Mütebakiye 
VE 

Fırsatlarının 

ilk günlerinden istifade ediniz 

Yeni Mefrupt ve Halı Dairelerimizi 
Ziyaret Ediniz. Bu Daireler Sizi Son De

rece Alakadar edecektir. 

•• 1 

Bu 
Rengi 

•• 
1 1 

Krep Prinver'Ierde tatbik etti 

• 
inhisarlar Umumi 

Müdürlüğünden: 
Nümuneaine tevfikan 500- adet küçük ve 100 adet büyük 

cem'an 600 adet İmalat sepeti pazarlıkla satın alınacaktır. Talip
lerin nümune ve tartnameyi görmek üzere her gün pazarlığa it
tirak etmek için de yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen 21-7-
932 Pertembe günü aaat 14,5 da Galatada Mübayaa komisyonu
na müracaatlan. (3364) 

Türkiye Ziraat Bankası Gireson Şubesinden: 
Gayrimübadillere Ait Emval Satış İlanı 

Cinai 
Hane maa dükk&• 
arsası 

Yalnız arsa 
mevcuttur bina 
yoktur. 

Münhedim hane 
arsası ve fındık 
.>ahçeai 

Kagir hane ma& 
arsa. 

JCtrglr hane 
maa araa. 

Mesken hane 

Mikdan 
122 

'.Arım 

Tamamı 

600 
Arım 

945/11880 
hiıHeei 

1200 
Al'Jm 

Tamamı 

Artın 
Tamamı 

300 
Arım 

1884/2304 
hi.-i 

Mevki ve hududu 

Gire.on: Hacı Hüseyin mahallesinde; Canibi ye
mini Kanat O. hanesi ve tütüncü O.arsası Y esan; 
lapir O.Pavli hanesi yolu ve avlusu ve yeni açılan 
alb karıt mii§terek yol, cephesi cadde arkası yolu 

Gireaon: Demıir kapı mahallesi; Yemini Baba 
yor, 7esan Leter arkası kale cephesi yol. Hane
nin: şarkan Kirako, timalen Yorika Kaptan Mi
hail, cenuben kale. 
Gireaon: Büyük bahçe mahallesi; Hacı Hüs.eyin 
camü Yemini Kiremitçi Yani ve ispirli O. Yani 
ve Hacı Lefter O. Mitro arsaaı, Y esan Sarı Mah
mut zade Ali ve Ali dayı O. Muatafa hane ve ar
aau, arkası bıçakçı O. Anaatastan Hirit O. Ando
na satılan hane cephesi yol. 
Giresonı Büyük Bahçe mahallesi; Çetme dağı; 
Yemini Tariki has arkası Kül O. Anastas, Y esarı 
Bıyık O. Haralambo, cephesi tariki im. 
Gireaon : Fener mahallesi; Fener sokağı; Ye
mini San bat O. tfya hanesi, Y esarı Çekir O. 
Lefler baneai cephesi tariki im. 

Tapu 
Tarih ve No. 

122/74, 76, 78 
Haziran/1324 

65 
58 

TemmU2 
324 

150/27 
Niaan 1326 

167/ 7,9 
Kanunuevvel 

1323 
5; 8 

AğuatOI 
324 

Müdevver 
kıymeti: 
300 L. 

,ı; L. 

6000 L. 

800 L. 

Muhammen 
kıymeti: 

130 L. 

t 100 L. 

M;oo L. 

800 L. 

250 L. 

Yukanda evaah ile müdener ve muhammen kıymetleri yazılı bet parça gayri mübadillere ait emval ilk ilin tarihi olan 
14 Temmuz 932 tarihinden itibaren 45 kırk bet gün müddetle 661 numaralı müzayede ve münakasa ve ihalit kanununa tev
fikan açık arttırma auretile ve aahf bedelleri ile pey akçeleri için (gayri mübadil bonolan) dahi kabul edilmek üzere satılığa 
çıkanlmı9tır. 

Bu emıvalin ihaleai 28 Alfuatoa 932 pazar günü nat 14 te Türkiye Ziraat Bankası Gireson tubesi binasında yapılacağından 
talip olanlann emvalin muhammen kıymetleri üzerinden yüzde yedi buçuk niabetinde teminat akçesini mezkUr tarihe kadar 
dankamıza yatırmakla beraber aatıt tartnameaini ıı~rmek ve daha fazla malUmıat almak üzere Gireson ve İstanbul Ziraat 
Bankası Şubelerine müracaatlan lüzumu ilin olunur. (3366) 

r~ Kadın Perukirı Teofil 
tııl Bu gün Beyoğlunda, lıtiklil caddesinde 307 numa 

rada klin lskarlatos matazaamın dahilinde TEOFİL 
KADIN PERUKAR ıalonunun ve birinci kalfa MClıyCI 

EDMOND ittirakile küpt edilecektir. 

• 
inhisarlar Umumi 

Müdürlüğünden: 
560 Ton : Kok kömürü 

60000 Kilo: Manııal kömürü 
1500 Çeki: Kuru ve birinci nevi Rumeli Mete odunu. 

Mübayaaaı mukarrer bu üç nevi mahrukat kapah zarf usu
lile münakasaya konulmuıtur. Taliplerin tartname ve tevzi lis
lerini almak için her ııün ve münakasaya ittirak etmıek için de 
teklif ve teminat mektuplannı hamilen 13-8-932 cumartesi ııünü 
saat 14 te Galatada MübayaaKomisyonuna müracaatları. (3321) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Umumi hapishane ve tevkifhane hastahaneleri için 

muktazi aüt, yoğurt münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şart. 
nameyi görmek üzere Adliye levazımına ve münakasaya iştirak 
etmek üzere 27 Temmuz 932 çarşamba günü saat 15 te Defter
darlıkta müteşekkil komis,•onu mahsusunn müracaatları. (3086) 

''Foto Süreyya" Mecmuası " 
Gllıellik Kraliçeıi Keriman Halis Hanımın müteaddit 
pozlarını 15 temmuzda nefiı resimlerle intifar eden Foto 
Süreyya Mecmuasında bulabilirıiniz. Foto Süreyya atöl
yesi bu sene piyasaya Kraliçenin resmini çıkarmamııtır. 
Bu nllahada ve gt lece".i: nllıhalarda Keriman Hanımın 
müteaddit pozlan vardır. Foto Süreyya mecmuası her 
yerde 15 kuruştur. Sabı merkezi: Ankara caddesinde 
Orhan Bey hanında umum gazeteler mllteabhidi 

Haaan Efendidir. 

~ Karaciter, Mide, barıak, taı Ye kum hastalıklarına .... 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden l!,80 - 8,20 • 9,80 • 11,40 da Haydarpışaya hareket 
eden vapurların trtnlerl ve Cuma sabahları illveten 7 vapurunun 

treni membalara kadar giderler. içmelerden 'on tren 15,.55 dlr. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bakırköyünde kain Akliye hastahanesi için nümunesi veç
hile yerli mamulatından 200 adet karyola ile 1200 adet yerli 
yün battaniye olbaptaki ıartnamesi vec;hile 2 Ağustos 932 salı 
günü saat 14 te aleni münakasa suretile ihalesi vaoılacaktır. Ta
liplerin müracaatları. (3210) 

ecegt vu -

- - - - - , . ·~· 
_;,ı;.ı.... _ - - - -- -- -

Kullanınız sütünüzü ar 
Çocukların kemikle 

Kuvvetlendirir 

.,.-. UGUR GİŞESİ 
Gene btly8k ikramiyelerlle bir çok ldmaeleri zengin etti 

Cağaloğlun'ıda Uğur Gişesi Sahibi Ömer Rıfkı 
Hiç bir yerde ıubeai yoktur. Tel 20342 

UGUR GİŞESİ~ 

Tanburi ve bestekar F AlZE Hanımı 
Pek yakında PANORAMA bahçeainde 

dinleyeceksiniz. 

Cilt Letafeti GÜZELLIGIN Esasıdır 
Yüzü güneş ve terin tahribatından korumak için 

Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız 
Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT CEVAT 
ec:ranesidir. 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 

Belıoğulduğu ve ib 
k&rJı pek tesirli ve 
Divanyolu Sultan 

besi No. 189 

Sadıkzade Bira 
Vapurlan 

Karadeniz Post 

Sakar 
Vapuru 18 Tem 
PAZARTE 

günü alqam saat 18 de 
rıhtımından hareketle Zon 
lnebolu, Samıun, Ordu 
sun, Trabzon ve Rize' 
met ve ~vdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirk 
menet hanı albncla acen 
müracaat. Tele. 22134. 

1 - 1932-1933 ders senesi için İatanbulda bulunan Kuleli ve 
Maltepe Askeri liaelerile Bursada bulunan Bursa Askeri lis.eei- l•--5•E•YIİllR•l•S•E-F•A-lllli ne, Konya ve Erzincanda bulunan Askeri orta mekteplerine ta
lebe alınacaktır. 

2 - Liıeler 9, 10, 11 inci sınıftan (1 2, 3) üncü; orta mektep 
lerde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400 - 500, Orta mektepler kısmına da 200 - 300 talebe 
alınabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin İa§esinden ba§ka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükUmete ait olduğu gi
bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maa, ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine 
terfi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cumhuriyet Ordusu 
için zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de ba§lar. Ve Ağustos 932 ta
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır
sa ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler
den nakil auretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lundukları yerlerin askerlik tubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartlan muhtevi kayıt 
ve kabul ıartnameleri ve muhtaralan bütün Askerlik tubelerin. 
de mevcuttur. Tal ipler askerlik §ubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkiir tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Çanakk~le Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - Çanakkale vilayeti dahilinde Çan. Biga yolunun 10 + 

645-11+415kilometroları arasında 6 kulaç kısmı ile 13+ 02S-
17 + 838 kilometroları arasındaki Okçular - Katrancı kısmı 
tesviyei turabiye imalatı sınaiye ve ıoaa intaatı 88761 lira 72 ku
rut bedeli keşifle ve kapalı zarf uaulile 13/7 / 932 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmıfbr. 

2 - ihale 1/8/932 pazartesi günü saat 15te icra edilecektir. 
3 - Taliplerin usul kavaidi mevzuası dahilinde teklif mek

tuplannı ve teminat akçelerini mezkiir günde saat 15 ten evvel 
vüsul bulacak tekilde posta ile göndermeleri lazımdır. 

Bu saatten sonra verilecek veya vürut edecek mektuplar ka
bul edilmeyecektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyenler bu baptaki teraiti fenni
ye ve hususiyeai İstanbul, İzmir, Çanakkale Batmühendisliklerİ
le Ankarada Yollar Umum Müdürlüğünde mütalea edebilirler, 
evrakı ketfiyeyi görmek ve mahallen tetkikat icra etmek isteyen 
lerin Çanakkale Batmühendisliğine müracaatlan ilin olunur. 

(3195) 

Xerloea -nta: Galata 
bqı B. 2362. fube A. 
Mllhllrdarnde han 2. 3740. 

ZMfR - P RE - İSKE 
R1YE POST ASI 

(EGE) 19 Temmuz salı 
Galata Rıhtımından ka 

M R EKSPRES P 
TALARINDA 

latanbal - lzmir • tlcre 

1. ncl kamara 
2. nci 
3. nen 
GtıYerte 

.. 
" 

_ _. Göz Tabibi 

Dr. NAZMI A 
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Haseki haatanelİ g<lz 
tehaısısı Çarııkapı tram 
durak mahalli karıısı 

No 99 her glln saat 15 

3 üncü koloni 
ilAnlan 

K. O. ve birinci hrka ih 
cı için 30,000 kilo pirinç ka 
zarfla münakaaaya konmut 
İhalesi 17-7-932 pazar gün 
at 11 de komisyonumuzda 
pılacaktır. Taliplerin tartn 
aini almak üzere her gün ve 
nakaaaama İ§tirak edecek! 
de teminat ve teklif mektup 
le komisyonumuza müraca 
n. (480) (29 

• •• 
Çatalca müstahkem me\l' 

nin ihtiyacı için alb kalt'.m 
sebze aleni münakasa ile al 
caktır. lhaleai 17-7-932 P• 
günü saat 11,30 da komisY 
muzda yapılacaktır. Taliple 
tartnamelerini almak üzere 
gün ve münakasaya ittiral. 
ceklerin de vakti muayyerıde 
misyonumuza müracaatları· 

, (481) (291 

* * * . K. O. ihtiyacı için 2000 1'1 
udt. yağı alınacaktır. Paıı:ar 
ğı 17-7-932 pazar günü saat 
30 da yapılacaktır. Taliplel'

1 

muvakkat teminatlıı.rı ile JJJr 
yen vakitte komisyonda bu . 
malan. Şartnamesini alınak 
teyenlerin her gün öğledell t 

vel komisyonumuza mürıı~9 
ları. (510) (3 

··········-·-···------.. s 
MİLLiYET MATB.V 


