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Rıhtım şirketi tasfiyeye 
başladı. Liman umum müdür
lüğü sene başında faaliyete 
geçecek. 

Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Bir Alman yük vapurunda 
da yangın çıkmış ve gemi ya
nar bir halde Panama civarın
da bir limana iltica etmiştir. 

F'lATl 5 KURUŞTUR. 

Zafer 
Yıldönümlcri 

-o--
llzak dostlarımız ve yakın kom

Ma.rıınızın geçmiş zamanlarda 
o,llıa.nlı imparatorluğuna kartı 
~andıkları askeri ve siyasi za
trlerin yıl dönümlerini kutlula
~lıırını bazı gazetelerimiz, hu 
t'lletle;le aramızda yeni teessüs 
~en dostluk münasebetleri ile te
~~ kabul etmez bir hareket telak· 

1 ediyorlar. 
"1 Geçen sene Viyana tehri Kara 

uatafa Paşa tarafından yapılan 

' 

laarruzdan "kurtulutun" iki yüz 
'llincj yıl dönümünü kutluladığı ,11, bazı gazetelerimiz Avus
~a hakkındaki iğbirar hislerini 
ıf~e eden yazılar yazdılar. Ge
~~ gün Bulgaristanın Şipka ge: 
lıtınde diktiği bir abide de aynı 
~Cillde yazıların yazılmasına se-

l> teşkil etti. 
Şiındi yine Viyana muhasara· 

111lın diğer bir yıl dönümü karşı
ııııdayız. Yarın Yunan komtumu· 
::ıı Navarin deniz muharebesini 
b·''it ettiğini göreceğiz. Batka 
b~r. gün Hicaz istiklalini tes'it ede
ı~~r. Diğer bir gün Arnavutluk 
~il oldu diye bayram !apar• 
1 &er biz bu yıl dönümlerinın kut· 
~'l\J:nalarına kartı bir hassasiyet 

1 

~Oıterecek olursak, manasız; yere 
ildi kendimizi üzmÜf oluruz. 
Osmanlı imparatorluğu, Viya

~n kapıaından Baara körfezine 
~ lehistandan Sahrayı Kebire 
~ ar uzanan genit bir memleket
'' Bir zamanlar bu imparatorlu
~ .. •ahip olduğu arazi bir .defa 
lııijfllnülsün: Avusturyanın hır kıs
ı 1

• Macaristan, bugünkü Yugos
y"Yanın tamamı, Arnavutluk, 
) Utıanistan, Bulgaristan, Roman-
b~' Kırım, bugünkü Lehiatanın 
1~~ kısmı, Suriye, Irak, Hicaz, A-

l:"'iatan, Yemen, Kafkaslar, Fi-
ııt· T ın, Mısır, Garp T rahlus, u-
t'-•· Cezair. Osmanlı imparator
it, &u ile mukayese edilecek olur
b·' Roına lmpar~torluğu küç~k 
il' lllenıleketten ıbaret lcalır. Bu-
~lltanlar Türklerin hakim oldu
~. bu arazide bugün yirmi kadar 
~q•takil devlet vardır. 

Ancak biz bu memleketlerden 
t"tan çekildik. Bu memleket hal
d hakkındaki alakamız kendi hu
f~la.rı içinde inkitaflarını ve re
ib a. k:ıvuşmalarını tem~~iden 
'rettır. Binaenaleyh mıllı bay
~arını kendilerile beraber kut
) atı:ıakta hiç bir mahzur görmü
~l'\ız. 
~ l' alnız dikkat edilecek bir n<ık
~ tudur: Komtularımızın ve doat
J.~llıızın bu bayramlarını kutlu
~ları Türkler aleyhine hisleri 
~asaupları tahrik vesilesi ol
~ alıdır. Milletler geçmif za-
t llları iki sebeple hatırlayabilir
~ .. : 
Ilı 1 -- Geçmit zamanın habrlan
ltı '-ı Yeni bir harekete kuvvet ver-

'lc için. 
k ~ -- ·Ba9ka bir millet aleyhin~ 1

'
1eri tahrik etmek için. 

ııı·· )' apılan bayramlar, yıl dönü
~~ ktıtlulamaları birinci ga>:eyi is
li af ettikçe bütün doıt milletle
~ de hunu kutlulayan milletle 
lı.ralıer bayram yapması, doatlu
)ılll !.cabıcfır. Amerika iıtiklalinin 
tıı· donümünü tes'it ederken, Jn. 
~'jler de bu bayrama ittirak e
~l~· Halbuki lngilizler mağlüp 
~ alardı, Amerika iıtiklaliııi 
l~le ~ll.lnazdı. Binaenaleyh lngi
~ı'· rın Amerikalılarla beraber 
lİd·ıt ettikleri kendi mağlubiyetle-
~· Bir kaç ıene. e~e~,. k~mt~
~ib. .'! Unanistan ıstiklalının yu
~ Yıl dönümünü kutluladığı 
li lıı; il Türkiye cümhuriyeti sefi· 
ti 't lllerasime resmen iştirak et· 
tİııie l'ürk gazeteleri Yunan mille
~i l' tebrik yollu yazılar yazdı. Ay
'~ b~zıları Bulgaristan, Romanya 
~rj11

1~ Zamanlar Osmanlı lmpaı a
~ip t&unun bir cüz'ünü tetkil e· 
~ete hilahara ayrılan her mem
~~İııın hakkında yazmaktan asla 
''ltrı eyiz. Bu bayram vesilesi 
bir ~ k Türklere kartı kazanılmıt 6' "~.eri veya siyasi zafer olsa 
''lla 1Yet değitmez. Viyanada 

~fer ~1 ordusuna karşı kazanılan 
ı 1r. a' akiki veya mevhum olabi
b!'rd 

11 Za~er hakikatte Avusturya
~lir, t~ zıyade Lehlilere ait ola

tı bir g~r _Avusturyalılar her han
lııij11 .. lllulahaza ile bir yıl döniı-

11 lllil!i bayram yapmağa ka-
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jiktisat,_Maliue Vekillerimiz ueliaor\ 

Celal B. in ticari işler hak
-kında mühim beyanatı 
"Ticarette " monopole ,, e taraftar olamayız •.• 

mallarımızın gelişi 
güzel elden çıkarılmasına da razı olmayız,, 

ANKARA, 14 (Telefonla} -
Maliye ve iktisat vekilleri bu ak
tam lstanbula hareket ettiler. ik
tisat vekili Mahmut Celal Bey Zon· 
guldak seyahatini tehir etmittir. 

Zonguldakta tetkikat yapan he 
yet mahalline hareket etmiştir. 
Celal Bey bilahare Zonguldağa gi 
decektir. 

ANKARA, 14. (Milliyet) - iz. 
mirde bazı tüccarın zürra aleyhin· 
de dütük fiatlarla sabt yapmak Ü· 
zere birlettikleri hakkındaki habe
re dair iktisat Vekili Celal Bey 
demittir ki : 

• 

• 

Celal Bey 

Bu haber esasen ciddi bir -yer
den alınmıttı. Tevsik için tahkik 
emı•ini verdim bununla beraber ha· 
zı tüccar bir zamandan beri maa
lesef ( a la baisse) fiatlarla satıt 
yapmaklığı bir marifet saymakta- 1 
dırlar. Vatandatların çok satıt ya- durdurmak mecburiyetini hiasede-
parak çok para kazanmalarını ar
zu ederiz. Ancak bu müstahsil küt- 1 
lenin aleyhinde olmamak lazımdır. 
Aleyhte olunca aleyhine çalıtan· 
lar kim olursa olsun olanları 

riz. 
(A la baisse) satıtların zara

rı mallarımızın dütük fiatla satıl
maısından mı ibarettir ? Sualine ce. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Makedon,qa komitesi reisi 
• 
lvan Mihailof Türk toprak-

larına mı iltica etti? 
Kırklarelinde perişa ha1de dolaıan bir Bulgar 

knrısı yakalandı. Erkeğin 
Mihailof olduğu kuvvetle tahmin ediliyor 

Mihailoll 

• Evvelki gece Bulgar Makedon· 1 
ya komitesi reisi lvan Mi:hailoff'. 
un hududu geçerek topraklarmıı· 
za iltica ettiği tayİ olmuttur. 

Komite reisi Bulgar hüki'.imeti 
tarafından tiddetle arandığı ve 
bulunamadığı için böyle havadisin 
doğru olması çok ihtimal dahilin
dedir. Onun için dün bu maksat • 
la Edirne muhabirimize telefon e
derek meseleyi sord'uk ve tahki
kat yaptırdık. 

Edimeden geç vakit telefonla 
aldığımız mali'.imat tudur: 

rar vermişlerse, bir dost aıfatile 
bizim kendilerini tebrik etmekten 
batka yapacak bir vazifemiz yok
tur. Şipka zaferinin bir zafer olup 
olmadığı ve bunu kimin kazandı·. 
ğı da bizi alakadar etmez. Eğer 
Bulgaristan Çarlık Rusyası tara
fından kazanılan bu zaferde ken
di milli varlığını takviye edici bir 
mahiyet görüyorsa, bunu müna
kata etmek bize dütmez. Merasi
me biz de davet edilebilirdik ve 
abidenin ayağına bir çelenk te ko
yabilirdik. 

Bu nevi bayramlar, milletler a
rasında dostluk hislerini tenmiye 
etmek lazım geldiği bir devirde, 
husumet hislerini ve taassubu tah
rik ettiği zamandır ki alakadar 
millet efkarında hassasiyet uyan
dırır. Biz Viyana kurtuluşunun 
tes'idinde böyle bir hedef görme
diğimizi açıkça söyleyebiliriz. E-

EDlRNE, 14 (Telefonla) -
Kırklareline birkaç gündenheri 
bazı Bulgarların iltica ettikleri gö
rülmüttür. 

Bulgar hükumeti hunun far
kında olduğundan yahut aradığı 
on kitinin hudutlarımıza iltica ede
deceklerini tahmin ettiğinden hu
dutta bazı teşdidat yapmıttır, Bu
na rağmen bugün Kırklareline bir 
kitinin yanında karısı olduğu hal
de iltica ettl.ğı anlatılmıftır. 

Ancak bunlar fazla yorgun ol
·duklarını söyliyerek ifade vermek 
istememitlerdir. Bu adam hakiki 
hüviyetini saklamaktadır. Kan ko
ca günlerce ormanlar içinde kal -
mışlar ve dağlardan yürümütler, 
bitap bir halde hududumuza sı • 
ğınmıtlardır. 

Tahkikatıma nazaran bu ada
mın lvan Mihailof olması çok ih
timal dahilindedir. Hüki'.imet tah
kikatla metguldür. Vaziyetin yarın 
tebellür edeceği ve bu adamla ka
rısının hakiki tahsiyetinin teabit o
lunacağı kuvvetle tahmin edil -
mektedir. 

Ankarada malumat yok 
ANKARA, (Telefonla} - Ma

kedonya komitesi reisi Mihailof'un 
hududumuza iltica ettiği hakkın
da çıkan havadis üzerine hariciye 
ve dahiliye vekaletleri mehafilin
de tahkikatta bulundum. Hariciye 
vekaleti böyle bir vaziyetten ha· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

sasen geçen sene bu merasime bir 
Türk memuru da resmen ittirak 
etmitti. Viyana kurtulut bayramı
na Avusturyanın neden bu kadar 
ehemmiyet verdiğini anlamak için 
bu devletin bugünkü eiyasi vazi
yetini göz önünde tutmak lazım
dır. Avusturya hükumeti, Avus
turya istiklalini kendi tabaası na
zarında kıymetlendirmek istiyor. 
Bir sebep budur. Diğer bir ıebep 
te Avusturya istiklaline fe
na niyetler besleyen devletlere 
karşı bir nümayittir. Binaenaleyli 
bu tezahürat olsa olsa, bizden zi
yade Avusturya istiklaline göz 
koymuş devletleri istihdaf eder. 
Orta Avrupadan orta Asyaya kadar 
yapılan bu bayramlar terbiye ve 
nezaket hudutları içinde kaldık
ça, beyhude yere üzülmemize se
bep yoktur. 

Ahmet ŞOKRO 

Von Neurath 
-o-

Sulh hakkında neler dü
şüdüğüna anlalıyor 

STUTTGRAT, 14 (A.A.) 
Hariciye nazırı Von l'ieurath Al
man enstitüsü hu
zurunda ir<.t et- ' 
tiği bir nutukta 
Almanyanın sulh 
taraftarlığını te
kit ettikten son
ra buna rağmen 
bazı ecnebi hü
ki'.imetlerin ileri 
sürdükleri aulhu P,fi~,{i,?,f:'·' 
tahkim usulle • t<,.,.,..,;~ 
rine Almanyanın 
ittirak edemiye- Yon Neurath 
ceğiı:ıj söylemit 
ve demittir ki: 

"Biz sulhu istemekle beraber 
kuvvet politikasından doğan ve 
harbe kartı harp hazırlamak ga· 
yesini takip eden kaMtık muahe
deler sistemine ittirak edemeyiz. 
Biz ittifaksız grupsuz, hükumet -
ten hükômete aamimi anlaşmalar 
İstiyoruz. Zıt menfaatlerin açıkça 
görütülmesini ve yekdiğerine kar
tı hürmet ve hukuk müsavatı esas
larına müstenit itilaflara bağlan
masını istiyoruz.,, 

intihap faaliyeti 

Mahallelerde 
Defterler 
Bugün asıldı 

-o-

isimleri yazılı olmıyan 
yurttaşlar alh gün için

de itiraz edebileceklerdir 
1 tetrinievvelde yapılacak bele

diye intihabatında rey vermek 
hakkını haiz vatandatların isimle
rini muhtevi defterlerin hazırlan
dıijını yazmı4tık. 

Bu defterler bugünden itiba • 
(Devamı 7 inci sahifede) 

ita/ya ve küçük itilaf 

M. Titulesco 1 ci teşrinde 
M. Mussolini ile görüşecek 
Romanya tekrar ftalya siyasetine avdet etmek 

istiyor ve ltalya ile küçük 
itiIAfın arasını bulmak için çareler arıyor 

M. Muuolini M. Bartlıou M. Titulesco 

BOKREŞ, 14 (Hususi) - Ta- \ tır. Romanya ile ltalya arasında 
ra Noastra gazetesinin yazdığına çok eskidenberı mevcut o.au -·· -· 
göre, M. Titulesco tetrinievvel a- nevi dostlukların tekrar ihyasına 
yı zarfında Romaya gidecek ve tiddetle taraftar olan kral Karo-
Mösyö Mussolini ile görütecektir. lün bu yaklatmayı hazırlamak i-
Bu mülakata büyük bir ehemmi- çin M. Gogo'yu memur ettiği ve 
yet atfedilmektedir. mumaileyhin de evvelemirde bu 

Milliyetçiler tefi Goga'nın na- mesele etrafında hariciye nazırile 
tiri efkarı olan bu gazeteye na • mutabık kalmak arzusunda bulun-
zaran yakında Romanyanın harici duğu mevzuu bahistir. Fakat M. 
siyasetinde bir değitiklik olacak- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Ezinede şayanı dikkat bir dava 

Bir Yunanlıyı kaçıranlar
dan döri: kişi tevkif edildi 
Bozcaadada bir plan bulundu; bu planda kır
mızı bir ok Yunanistandan Ezine tarikiyle 

l•tanbula ve oradan Ankara ya uzanmaktadır 
Bundan bir müddet evvel, ev

velce memleketimizden çıkarılan 
Rumlardan birisi Y unanistandan 
tekrar tehrimize kaçırılmıf, fakat 
mesele zabıta tarafından derhal 
meydana çıkarımıtb· Ezine Ceza 
mahkemesinde muhakemesine de
vam olunan bu insan kaçakçılığı 
hadiıe~i tayanı dikkat bir safha
ya vasıl olmut ve hadise ile alaka· 
dar görülen şehrimizde ve mem
leketin diğer yerlerindeki bazı ta· 
hıslar tevkif edilmittir. 

Tevkil edilen&r kimlerdir? 
Aldığımız mali'.imata göre teh • 

rimizde bu itle alakadar görüle
rek tevkif edilenler üç kişidir. 
Bunlar tango namile maruf T ev
fik Efendi, Madam Eleni ve Yor
gidir. Diğer taraftan Bozcaadada 
Sokrat Efendi de tevkif edilenler 
meyanındadır. 

Y orginin yakalandığı Ezine ve cİ· 
varını gösterir harita 

Tevfik Efendi bu insan ka
çakçılığı ile bilfiil alakadar görül. 

hem ra. mektedir. Esasen kendisi de bunu Niirenberg'teki kiliaenin ,.- ek ed 
· yaptığını inkar etmem t ir. 

kaynanasıdır. Y orgi Yunanistan
dan kaçak olarak hudutlarımızdan 
içeri sokulan gencin ,ehrimizde 
oturan babasıdır. Sokrat Efendi 
Bozcaadada avukatlık yapmakta • 
dır. Kendisi bu itle bir plan dola
yıaile alakadar görülmektedir. 

, lan hem oyrnyan saati Madam Eteni Tevfik Efendinin (Dnamı 7 inci aahifede) 
(Yazısı 6 cı sayıfamızdadır) ", , " , , , , , ", 41 • •, , • , • , • ı • • ı • • • • • • • •' •, • , , , • •" , , , " , , • "• •• ,,, ........ ,.,,, ···•••'J:''''''''' ••••• .... 

l 

Deniz birinciliklerine iftirak etlen latanballular ve miiealHJtalardan 
bir en• tantane 

Türkiye yüzme birinciliği 
JSTANBUL, ı4 (A.A.) - Türki • 

ye yüzme birincilikleri: 
Türkiye yüzme birincilikleri bugün 

Moda yüzme havuzunda icra edilmiıtir. 
Bu müıabakalara htanbuldan maa-

da Ankara, lzmir, Kocaeli ve Bandır
ma mıntakaları iştirak etmiılerdir. 

Çok muntazam bir ıurette cereyan 
eden bu müsabakalarda alınan teknik 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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T~.RIHI TEFRiKA: 143 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuulrzr. Yazan: A. C. 

Bulgaristandaki Türkler orada gör
dükleri tazyikten başka bir de Ab
dülhamidin casusları ile uğraşırlardı 

"Esleha vesaire kaçakçılığını lam evkafından ceplerini doldur • 
menetmek üzere bugüne kadar Ha· makta olduğunu yazarak bu sirka· 
!içte lengerendazı meskenet olan te mani olr- k istediğinden, p14a 
donanmayi hümayundan bir toı pi· Bulgar hükumetine bir nota vere
lo buraya ge!di. Bunun üzerine bu· rek İsmail Efendinin Bulgaristan-
radaki Araplar esleha yüklü Yu · dan tardını istedi, gazetede çıkan 
nan gemilerinin başka bir nokta · fıkrayı istediği gibi bulgarcaya ter j 
d:ın kaçak e~yayı sahile çıkarma • cüme ettirerek hükumete vermek-
larmı mektupla Yunanistana bil • ten utanmadı ve lsmail Efendinin 
dirdiler. devlet haini olduğunu lstanbula 

iki senedenberi fırtınadan kara- bildirdi. Acaba Komiser Pafadan 
ya oturan "Şema., vapuru yerine daha büyük bir devlet haini tasav
geçmek üi:ere bairadei sen iye "Hi- vur edilebilir mi?,. 
dayet,. istimbotu tersaneye girmit· itte Bufgaristandaki Türkler, 
se de hala oradan çıkıp ta buraya bugün olduğu gibi bundan otuz se· 
gelemedi. Burada karaya oturan ne evvel de ayni tazyikata maruz 
"Şems., vapuru iki ıenedenberi bulunuyorlardı. Şu farkla ki otuz 
kumlar üzerinde istirahat etmekte- sene evvel onları hem Bulgarlar, 
dir. Her cuma günü vapura sancak hem ile Abdülhamit tazyik ederler 
çekilerek temevvüç ettiriliyor.!,, iken, bugün yalnız Bulgarların ta· 

Abdülhamidin casuılan, elimiz· kibabna hedef oluyorlar. 27 hazi· 
den gitmek üzere olan memleket • ran 1907 tarihile (Me,veret) ve 
ferde b&fka suretle kullanılabilir • (Şlirayi Ümmet) gazetelerinde net 
di. Me ·ela Trabuluı'ta ltalyanlann redilmek üzere Bulgari tandan 
nüfuzlarını nasıl tevsi ettikleri giz. Bulgar Prensine hitaben gönderi • 
li teşkilat ile tahkik olunabilirdi. len bir açık mektup o devirde Bul. 
Halbuki istibdat casusları bunu gar Türklerinin çektikleri zulüm -
yapacakları yerde faaliyetlerini leri anlatması itibarile kayda şa . 
yalnız Abdülhaınidin '8-hsını ala • yandır. Onun için mektubun bazı 
kadar eden meselelere tahsis edi • parçalarını a,ağıya yazıyoruz: 
yorlardı. O esnada .memleketin bir "Bizler bu vatanın eski ahali • 
knmı daha elden gıtse, ne zararı sindeniz. Devlete ve vatanımıza 
vardı? Elverir ki müstebit padi~a· sadakatimizi timdiye kadar yaptı • 
hın ~ayalı korunmu~ ol~un ! . ğımız hizmetlerle gösterdik. Bul • 

l~tıbdat casusla~ aynı .şeyı Bul- garistan teşkil olunduğu zaman 
garıstanda da tatbık edıyorlardr. kariyemiz hudut üzerinde kaldı • 
Zaten Bulgarlar.m taz.yikında.n bi- ğından bugüne kadar hiç bir gün 
zar olan oradakı T urkler hır de zulümden azade kaldığımız yok • 
Abdülhamidin casusları ile uğra,. tur. Müslüman olmaktan bask 
mağa. ve l ·.tar.buld'.'1<i Zaptiye Ne. bir kabahatimiz olmayan biz biça~ 
zaretı tahkık heyet~ tarafm~an a: relerin Bulgar komfularmırzdan 
rada sı~ada Bulgans~~a gonderı- ve Bulgar askerlerinden çelanekte 
len hafıy~lere kar'ı ıhtıyatlı hare- olduğumuz eziyet ve işkence artık 
ket etmege mecbur kalıyorlardı. E. sabır ve tahammülümüz.. tük tt' 
s:ısen Abdülhamidin Bulgaristan i- Onun için zatıfahimane~rine ~a ı: 
çin t.ayin ettiği fevkalade komiser, dar tazallümü hale mecbur olduk. 
belkı Bulgarlardan daha ziyade " . . 
Türklerin canını yakıyordu. Bul • Bız o kada: acına~ hır halde 
garistandan Pariste Terakki ve it- ~ulunu!oruz ki. B~!~arıs~ ı;neş~
tihat Cemiyetine gönderilen aşağı. tıyetle ıda:e _ed~ldıgı ve T urkıye ıse 
daki mektup bunun böyle olduğu· d.~ k~~ bır ıstıbdat id.aresi hükü~ 
nu İspata kafidir. surdugu halde, Bulgarı&tanı terk 1• 

"Hiç bir liyak~t ve iktidarı 1 • le Türkiyeye avdeti ihtiyar ediyo
madığı halde bir kaç senedenı: · ruz .. Müstebit ve zalim bir idareyi 
Bulgaristan Türklerinin b~ların~ t~rc~ ve ?.r":y~ iltica ~~en hiç gö • 
musallat edi:en Bulgaristan Komi- rol.mu' mudur .. Kendısın~ taarruz 
~eri Pa,a bu kere bir kadını türbe- edılmezse hangı kuş bahtıyar yu • 
dar tayin etmek suretile de yeni vaı?1ı terke~er? Binlerce. Türk Bul 
bir i~!!iizarlık göstermiştir. Bakınız g.arıs~dakı yu_rtlannı bılmecbu • 
nasıl oldu: rıye ı•te terkedıyorlar. Ellifer, yü. 

" Sofyaya üç çeyrek saat mesafe. zer, iki .. yüze~ ha~ed~n ~ürekkep 
de k.iin ve buralarca namı ve şöh- olan T urk koylerı bırer bırer bo • 
reti fnz!a olan (Bali Efendi) na • ~alıyor. Bunların hepsi birer türlü 
mındaki veliyüllahın türbedarı ge. ışke~~eye maruz kaldıkları için 
cenlerde vefat etti. Komiser P&fa, sevgılı vatanlarını bır~ıp kaç~ • 
.koca ı komiserlik kavası olan ha . yorlar. Bunun sebeplerını anlata • 
f .f .L· k d lım· ı meşrep vır a mı, 11 yaşındaki · 
gayrimeşru çocuğuna vekii.leten -Bitmedi-
tüı be dar tayin etti. Böyle bir fey 
şimdiye kadar ne görülmüs isitil • 
miş, ne de feri terife m~afdı:tır. 

"Şehrin müftüsü ve hakimi is • 
1• ' am cemaati bulunduğunu ve tür • 

Tayyare müsabakası 
PRAG, 14.A.A. - Be,.nebnilel tay. 

yare müsabakasına iıtiralı: eden tayyare. 
ler Romadan hareket ettikt"" IOnl'a Ri
mini, Zağt-ep Viyana ve Benıo brikile 
yapbldan uçu an oonra saat ı4,ıO da 
Yere inmeie batlamıtlardır. Birinci Po
lonyalı Vlodarkieviç'dir. Uç Ç8roslo
vakyah tayyareci onu müteakip gelmiş· 
!erdir. 

MiLLiYET CUMARTESi lS EYLUL 1934 

HARİCi HABERLER 
Fransada umumi meclis intihabı 

Radikal Sosyalist partisi 
bir beyanname neşretti 
Fırka yapacağı işleri anlatıyor ve Türk· 
lerle Yunanlılar arasında olduğu gibi 
eski muhasımlar arasındaki yaklaşmayı 

şiddetle alkışladığını bildiriyor 
PARlS, ı4. A.A. - Vilayet ve kaza 

umumi m""lisleri intihabı 7 ve 14 birin· 
ci tetriDde yapılacaktır. Bu meclisler 
mahalli iılerle meşgul olmakla beraber 
ayan azasının ikinci derecede olarak in~ 

tilıabı- da kanttıklan için bu seferki 
intihapların siyasi ehemmiyeti de vardU'. 
intihap mücadelesi beyannameler neşri 
suretiyle batlamışbr. Radikal sosyalist 
partisi netrettiği beynnamede dikta. 
türe ve her türlü ıiddet poli'..kasma 
muhalif olduğunu layik hükil>net prog
ramını, layik mektep prensipini müda· 

Kanser ilacı 
Bir do1'tor ümitsiz bir has· 

tayı avutmak istemiş 
PARlS, 14.A.A. - Netrolunan 

bir mülılka.tta Doktor Şövaliye'nin 
kanseri durduran ve ağrıları kati 
olarak kesen bir serom bulduğu 
yazılmıttır. Halbuki Doktor Şöva
liye bu mülakatın doğru olmadı
ğını söyliyerek demi116r ki : 

Ümitsiz bir halde bulunan bir 
hastaya avutmak maksadiyle kan. 
ser seromu olduğunu söylediğim 
bir atı yaptım. Filhakika hastanın 
vaziyetinde bir kaç haftalık bir ta. 
vakkuf mütahede ettim. Sancılan 
ise alelade morfin tiringasiyle din
dirdim. Eğer mühim müşahedeler
de bulunmut olsaydım bunları 
ilim müesseselerine haber verir· 
dim. 

Bir Japon tacirinin katli 
TOKYO, 14. A.A. - Miyagoıhi 

iaimli Japon tüccarı, Yutien civa
rıDda katledilmi,tir. Yutien'de 
Çin polisi ile mahalli ve müsellah 
gönüllüler arasında büyük bir ih
tilii.f vardır. 

Katilin kim olduğu anlaşılmıt· 
tır. Katil firar halindedir. Çin ve 
Japon memurları bu hadise hak
kında müzakere etmektedirler. 

Bir tayyare kayboldu 
VELLINGTON, 14. A.A. - Stanley 

Green tarafından idare edilen bir tay• 

yare ormanlar üzerinde uçarken kay· 
bolmuttur. Tahaniyat yapmak üzre bir 
heyet Egmond dağlarına hareket etmiı
tir. 

Nüremberg kongresinden 
avdet eden Almanlar 
NUREMBERG, 14.A.A. - Milli sos· 

yalist kongresine itt:inııK edenleri yerle· 
rine iade için son yetmiı iki hususi tr= 

buradan aynlmıftır. Ko~ecilerin nakli 
524 hususi trenle yapılmıf ve en ufak 
bir kaza bile olmamışbT. Kongre esnasın· 
ela Nuremberr istikametinde 2.297 tren 

hareket etmittir. Banliyo katal'lan ıla 

bu ralnıma dahildir. 

faa ettiğini bütçe muvazenesine ve 
frangın kıymetini müdafaaya tiddetle 

taraftar olduğunu kimseye meydan oku· 

mak gayesini takibebniyen ve sırf em· 

niyeti temine matuf bulunan bir milli 

müdafaa sistemini arzu ettiğini, iktisa

di aalıada nasyonalizme muarız bulun· 
duğunu ve Türklerle Yunanlılar ve 

Bulgarlar, ve Rusya ile Milletler Cemi· 
yeti arasında olduğu gibi eski muhasım

lar arasıncı.ki yaklaşmayı tiddetle al· 
lafladığtnı beyan etmaktedir. 

Sar için 
Katolikler de Almanlara 
rey vereceklerini söylüyor 

SAARBRUKEN, 14. A.A. 
Rorbah katolik papası Alman cep
hesi mensuplarının bir toplantısın
da demittir ki : 

Sar meselesini ka.rıttırmak te
'ebbüşleri kar,ısmda bizim daima 
söyliyecek tek bir sözümüz var
dır. O da şudur: Bu mesele ne ka
toliklik ne de protestanlık mesele
sidir. Sar meselesi Almanlık da
vasıdır. Biz Alman olarak rey ve
receğiz. Evet biz katoliğiz fakat 
her ~eyden evvel Almanız. 

Havada uçarken 
--o-

Tayyarelere benzin verebi
lecek bir tayyare yapıldı 

MARINYAN, 14.A.A. - Tayyareci 
Conson tarafından idare edilen yeni bir 
tayare 15,50 de buraya muvaaalit et .. 

miştir. Bu tayyare bilhaHa havada u
çarken diğer tayyarelere benzin vere

bilmek Üzere ihzar edilmiştir. Buradan 
Maltaya gidecek ve 21-9-934 tarihinde 

bifatevaklruf Londradan Avustralyaya 
geçecek olan tayyareci Sir Allan Kop
ham'a intizar edecektir. 

Bir Lehli tayyareci ye 
Fransızlar 

müşk.ilat çıkarmışlar 
VARŞOVA, 14. A.A. - Gazetta 

Polska' ıiın Roma muhabiri Lehli tayya· 
reci Skirizipinki ile görüşürken tayya· 
reci kendisine şunu anlatmııtır. Bordo

ya giderken sisten dolayı Bay on' da yere 
inmeğe mecbur oldum.Fransız jandarma
lan tevkif ettiler. Ve hüviyetimi ispat 
ebnekliğime rağmen beni kaçakçılıkla 
ittiham ederek iki saat müddetle tayya· 
remin ıiçinde harekehiz bıraktılar. Mez. 
kıir gazete ayni hadisenin Alman tayya· 
recileri Morzik ve Hubrih'e de yapıldı· 
ğıru ilave etmektedir. Morzik Cezair ya. 

kmlannda F ranaız janclarmalan tarafın· 
dan altı saat alıkonulmuştur. 

- _......... . . D~i 
Bulgaristan Türklerine yapılan 

tazyikler . 
ATINA, 14 (Milliyet) - Bükreflen bildirildiğine göre BulgarıJ • 

tan Türkleri görmekte oldukları tazyik~ere dayanamadıklarındatı 
Dobricaya ilticaya devam etmektedirler. • . 

Birkaç gün evvel yeniden 150 kişiden mürekkep bir kafile ı~tı.ca 
etti ve zavallıların yiyecekleı·i ve paraları yoktur. Silistire valıJ~l 
kendilerine e izak tevzi etmiştir. Türk konsoloshanesi bu mesele :ız 
mefgul olmaktadır. Bunların masraflarını Türk hükümeti yapar 
kendilerini Türkiyeye nakledecektir. 

Falih Rıfkı Beyin spor işlerimiz 
hakkında neşrettiği bir makale . 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Falih Rılkı Bey spor hakkında fla· 

kimiyeti Milliyetle yazdığı biT makalede ezcümle diyor ki: 
Hiç bir millet için spor eğlence değildir. Bütün dünya kendi genç· 

:iğini sulh için ve harp için spor meydanlarında yetiştirmektedir. frfe
seleyi halk fırkasının inkilcipçı a:ı: mine lciyik irade ve kararı ile ele (l• 

lalım. 

Marşandiz treni yoldan çıktı 
'ANKARA, 14 (Telefonla) - Maraandiz treni Sazak iırtasyorıun· 

da yoldan çıktığından bugün yolcu tre~leri dörder saat teehhürle gele· 
bildiler. 

•• 
U züm ve incir satışı 

IZMIR, 14 ( A.A.) - Eylülün sekizinden on üçüncü günü ~· 
mına kadar bir halta zarfında bonada sekiz buçuktan yirmi kurııs 
kadar 26,510 çuval üzüm ve bes ku ı uflan on dört kuru,a kadar 10,5 
çuval incir satılmıştır. Satışlar hCIJ'aretli olmuıtr. 

Askeri heyetimiz geliyor . 
MOSKOVA, 14 ( A.A.) - Türk askeri heyeti M. Kolçko ile biri~· 

te Çiçerin vapurile dün Türkiyeye hareket etmistir. 
Heyet rıhtımda Odesa garnizon kumandan;, mıntaka icra kontit•• 

si reisi, hariciye komiserliği mümessilleri, sit•il ve askeri memıırtıır; 
yüzbaşı Enver Bey, Türkiye konsolos vekili Zeki Cevat Bey, matbıJfJ 
mümessilleri ve sair zevat taralındrın uğurlanmıştır. 

Bir askeri müfreze selcim resmini ifa etmiştir. Hareket esnaJlll' 
da Türk milli marşile enternasyonal marşı çalınmıştır. . . 

Fahrettin Paşa, har<!ketinden evvel Tas ajamının bir muhabırıttl 
demiştir ki: 

"Memleketinizde geçirdiğimi::: 20 gün üzerimizde İyi intibalar bı,• 
rakmıştır. Bizi daima ihata etmiş olan dostluk hissiyatı insanın keıııl1 

memleketinde hissedilen ihtisasata temamen kıyaa edilebilir. Menıle
ketinizin ziraati ve büyük ziraat tekniği ile mücehhez; olan köyliiJe
rin çalışması üzerimde istisnai inli balar hcisıl etmiştir. F abrikalardıı 
İf kaynıyor. Bütün memleketin büyük adamlarla mesut bir hayat~ . 
doğru yürüdüğünden eminiz. Bu saadet bütün milletin saadet ve seııifl. 
cidir. Memleketinizi terkederken, millete, ona idare edenlere, kudrelı• 
kızd orduya ve onun Jeli M. Voroşilol'a, burada bize gösterilen hii5

• 

nü kabulden ve şahidi olduğumuz ve vatanımıza götüreceğimiz; dost· 
luk hissiyatından dolayi derin minnettarlığımızı ifade ederiz.,, 

Vapurda yangın fsvcç vcliahtı 
. . 

--o-

Bir Alman yük vapurunda Yakın Şark ıeyyahati içiıı 
da yangın çıkh 

KRISTOBAL, 14.A.A. - "Kanel,, 
isimli Alman yük vapunı kömürlüklerin· 
de yangın çılcnıış bir vaziyette buraya 

gelmittİT· 
.B.ınunla ,son günlerde, Panama kana· 

lına yanarak gelen gemilerin sayısı dört 
olmuştur. Otelciler, Japon bandıralı 
VenUınaru, Amerikan bandıralı Santa· 
rita ve lngiliz bandıralı Bradburn ge

mileri idi. 

Silah satışı meselesi 
SANTlAGO DO ŞIU, 14. A.A. -

Vaıingtonda ,silah ve mühimmat sah· 
ıı hakiı:mda tahkikat yapıldığı esnada i
leri ıürülen iddialar, Şill memurlannın 

ha)<a.İyet ve ıereflerini kıncı mahiyette 
telakki edildiğinden, hükumet, Ameri· 
kan hava ıi1'<etleriyle bundan sonra mu· 
kaveleler yapmamağa karar vermiıtir. 

Milli müdafaa nazırı bu husuıta hava 
kumandanlığtna talimat vermiıtir. 

dün yola çıktı 
STOKHOLM, lsveç veiiıJıtl 

ile zevcesi prenses lngrit tark şe· 
yahatini yapmak üzere lstokholııl' 
den hareket ehnitlerdir. 

lsveç veliahti Yunanistan, Sei: 
lanik tarikile lstanbula gelec 
ve burad:ın Suriyeye, lra.ka, or!'t •• 
dan Irana gidecek ve bilahare r>" 
beşistana kadar uzanacaktır. 

Cenevrede müzakereler 
CENEVRE, 14.A.A. - Sir Coa S~ 

men yarınki müzakeratta IÖ:ı: oöyl""'~ 
üzere ismini kaydettinniıtir. lnır~ ' 
riciye nazırıwn ekalJiyeler ha~ 
Polonya hariciye nazın M. Bek tarJ111" 

dan IÖylenilmiı olan nutka cevap vere" 
ii zanolunmaktadır. Bu cevap üzetı,,e 

.. k 'd 1 •• muza eratın yem en par aması .. 
haıka müdahalelere meydan açmaJJ ;ııt' 
mal dahilindedir. 

bedar tayin etmek bunların vazife
si. olduğunu bilmek istemeyen ko
mıser P&f&, askerlik ve diplomatlık 
mesleklerinin büsbütün haricinde 
olarak bu suretle fer'i itlere müd~
haleden çekinmedi. Komiser p&f&· 
nın bu hareketinden dilgir olan 
Türkler Sofya'daki camide topla. 
narak ülemadan sabık mektep mu• 
allimi Hoca Osman Efendiyi dira. 
yetine binaen türbedar intihap et. 
tiler. 

l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
~--------=------------------------------------

) 
LONDRA, 14.A.A. - Hariciye _,. 

zm Sir Con Saymen hafta nilı~ 
Londraya avdetini müteakip d~ 
Balmonol'a gidecek ve Kralın mi~ 
olacaktır. Ondan oonra, vücuduna iJıll" 
yaç hasıl olursa, Cenevreye avdet eJ'. 
celrtir. 

"Bu intihap kararı Sofya ülema. 
sından bir zat tarafından komiser 
Pll~ya tebliğ edildiği zaman 0s . 
nıanlı komiseri ünvanmı taJıyan bu 
~a~: ağza ahnmıyııcak kadar ga
lız lıiflar söyliyerek o zatı kovar. 
. ~akınız ! Bugün Osmanlı Devle

tı~ın. ve milletinin hayatı kadar 
11_1~.hım olan Bulgariıtanın komiser 
lı. ınde, bulunan bir Arap, keyfi i • 
çın fer işe: ifi ayaklar altına alırsa 
ecnebi milletler acaba bilı:e ne na
~~~la hakarlar?Paşa bağırarak der 

" s ld ~ ofyada bir islim cemaati 
o . ugu~u ben tanıyamam. O cema. 
~t! tetkıl edenlerin hep devlet ha
mı olduklarını zaten b·ı· 
B B 1 

. ı ıyorum. 

_e~ u ~~n~tan komiseriyinı. lıte
dıgım gıbı hareket eder1m.,. 

. Bu adam, Bulgaristanda komiser 
lık yapalıdanberi bir çok tezvirler 
uydurarak Bulgaristandaki Türk • 
leri birer vatan haini diye lstanbu
!~ bildirmektedir. Sofyada çıkan 
Şark,. g zelesi müdür ve muhar

ri. i Yöriık ğlu lsınail Efendi Ko
mi.er P nın Bulgaristandaki is-

1 n g il tere ile frlanda de Valera bu teklifi reddederek im- 1 det etmiştir. Şimdi Von Papcn bu me- İ 
paratorlulı haricinden bir hakem me· zuniyetinin temdidini istemiı <1e Al· 

arasındaki rabıta ıele.U.de urar etmiftir. lıte bunun i- manya hükümeti de bunu mu<1afık 
çin mesele bir çılıma:uı girmiffir. görmüftiir. iki hülıümet arasında, (iki mem

leketin halkı ara6ında diyemiyoru%) 
mevcut münaaz.a bugün iki kısma 
aynlnuı bulunuyor. Bunlardan biri 
llıtıs~t •a~~nda, diğeri de kanunu 
esasıye mutealilk sahadadır. 

lktısadi cidal 1932 de M. de Va
leranın arazi .sehimlerini tediye efm,e .. 
mek lıararile b'J§lamlflır. Bu kararın 
ilôn edilmesi üzerine lngiltere hiikü
meti bir çok esaslı hatalara düıtü: 
Kuvvetli bir tehdide lıallılflı; irfanda 
mallarını husıısi bir tarifeye tabi tu
tan, lrlanda Muhtar Devleti vergile• 
ri kanununu neıretti. Geçen kanunu· 
evvelde M. Elliot lrlanda aığırlan it· 
halatına karşı çok ıehidt ve adeta ce· 
zai kayıtlar koydu. 

lrlandanın vermekte olduiu ıehim
lerin bedeline müsavi miktarda vari· 
dat temin etmek mak•adile hüküme
tin takip ettiği siyaset vôkıa doiru 
görünüyorsa da, Amerika hüklımeti 
de lıendiaine borçlu olan devletlerin 
ln11iltere gibi borç Miye etmemelıt; 
ıarar göstermemeleri için, lngiliz mal
lannı husu.si bir tarifeye tcibi tutaraa 
hükiimrtimizin ne clii~üneceği anlG'.§i: 
lacak bir keyfiyettir. 

Maamalih lngiltere hükumeti aulh· 
perver bir a.clım o.tmııtır. imparator
luk mahkemelerinden birinin hakem
liiini kabul <le teklif eylemiştir. M. 

Bununla beraber matlüp neticeyi ve- Anlatıldığına göre Von Papen'in nur• 
rebilecelı ve haddi =tınıla pyanı ar· zuniyeti sıhhi bir ubepten daima• 
zu mukabil bir teklif te <1ardır, bu da mıştır. Mumaileyh, uhdesine verilen 
lrlandaya bahıedilen dominyon aala· Viyana selirliğini muvallakiyetle ifa 
hiyetinin aynı =manda ittihattan çe· edemiyeceğini anladığı için bu v<J%i. 
lıilme hakkını da verdiiinin lngiltere leden allını rica etmiştir. 
hülııimeti tarafından reımen il<İn e• Van Papen hasta değildir. Geçen 
dilmesidir. cuma ve cumart&i gÜnlerinde Baden· 

Sir Evelyn Vrench gibi tanınnuf, Baden'de yapılan at lıo§Ulan müsaba-
vatanper<1er bir muhafa:uıktir, bu mu- lıannda ha;ı;ır bulunmuıtur. 
kabil tekli/in lngiltere tarafından lıa· Van Papen'in Viyanaya avdet et• 
bul edilmui için hiikıimete müracaat· miyecejini bütün Viyana gauteleri 
ta bulunmUf ve lrlandanın ittihattan dahi neıretmektedirler. Şu halde Van 
çekilmesinin önüne geçmek için en Papen'in hastalığı, siyasi bir hasta· 
makul çarenin "/ıteraen rekil de· Iılıtır. 

lıld v >" 
me o ugunu bildi~ir. (Giornale d'ltalia) 

Çünkii M. de Valera'nın en ıiddetli ltalya bı·r kruMvazo"r 
muaru:lanndan biri olan M. Frank 
Mac Dermot geçen ay ıöyle diyordu:: a t 
" lrlanda'nın ittihattan çekilmesine Y P ırıyor 
taraftar olanların serdettikleri •ebep· ltalya hükumeti Trieste'de Sen 
ler aarsında en ku<1vetlisi bu mesele· Marlıo tez11ôhmda Attindole adile ye. 
de bi%im harici tesirler altında kal· ııi bir lıruvaz;ör inıa etmiıtir. 
dığunız zannıdır.,, Bu lırüvazörün tulü 175 ve eni 16 

(Daily Herald) metredir. Haddi istiabı 6,500 tondur. 
Süra'ti 37 mildir. 

Von Papen Viyanaya (il Popolo d'Italia) 

avdet etmiyecektir ftalya ile F?"ansa ara-
Von Papen'in Viyanaya dönmiyece· d k• " b I 

iii haberi teyit edilmektedir. Von Pa· sın a 1 munase et er 
pen Viyana'ya gelir gelmez; hasta ol- Fransız matbuatı, ltalya ile Fran• 
muı ve mezuniyet ile Almanya'.)'11 av- sa ıtlrTıu<ndaJıi münasebetler hakkın-

da U%un uzadıya neıriyatta bulun• 
maktadırlar . 

Fran.aız efkcirı umumiye.si, bu iki 
Lôtin milleti arasında, samimi müna
sebetlerin tesisine taraftardır. ltalya 
ile Fransa arasında mer>cut müıkülıit • 
izale edilirse sureti umumiyede A<I· 
rupa sulhunun devam edeceiine fÜp
he yoktur. 

lngilU: gazetelerinin neşrettikleri 
son haberlere göre, Fransa ile ltalya 
araaında bir anlaşma vukubulmuştur. 
Fransız gazeteleri bir taraftan bu 
haberi tekzip ediyorlarsa da, diğer 
tarrıftan da ltalyan hariciye narızı 
vekili M. Su<1ich ile Fransa sefiri 
Kont Du Chambrun ara:nnda cereyan 
eden temdslann semereli bir netice 
verdijini yazmaktadırlar, 

Fransa Hariciye Nezaretine karşı 
samimi doatluifu ile tanınmış olan 
Ex•elsior 6azetesi, fU tarda mütalea 
serdediyor: "Biz ltalya ile Fransa a• 
rasında bir anlaşmayı mümkün görü· 
yoruz." 

ltalya ile Fransa arasındaki ihti· 
lôllann sebepleri ıunlardlr: 

1 - Deniz kuvvetleri. ltalya, F ran· 
aa ile mÜ•avi olmak istiyor. 

2 - Afrikada hudut meıeleıi. /tal· 
ya bu hudutları kendi lehine tadil 
ettinnek dtiyor. 

3 - Tunustaki ita/yanların vazi· 
yetinin ıslahı. 

Temps gazetui diyor ki: Umıuni 
Avrupa siyasetinde Fransa ile ita/. 

--Feci bir kaza 
BELGRAT, 14 (Milliyet) - t<ıil 

civarında bir yolcu treni, içinde 24 •'' 
ker bulunan bir kamyonla çarpıtrııJfı 
neticede yolcular<lan beşi ölmüş ve oJI 

,_,__. • 1 --'ıt• 
ceınzıı agır ıurette yaralanmı~ .,.. ,,. 

···" . ................................. u................... ·o~ 

ya arasında müteaddit nolıtalarJtl ~ 
lôf hasıl olmuıtur. Sovyet Ru•Y"" ~· 
Milletler Cemiyetine ı:irmesi ,;e tı• 
vusturyanın atiklali meselesi ha1!~~ri 
da Fransa ile ltalya ayni prens•P 
takip etmişlerdir. bıl 

Ancak Almanya me•elesinJ" ır· 
iki devlet ara..ında ihtilôl meıJCl'~Jı· 
Fransa hükumeti, Almanyanın şı bıl 
lanmasına muanız; bulunuyor ıJ• ı,ı11' 
prensipten ayrılmalı istemiyor. B 0 , 

mukabil ltalya hükümeti, Alma"~ıı· 
nın mutedil bir derecede sitah!a" ,,. 
•ını ar%u ediyor ve Mu3solini'nııt ,.-~ 

lı • 'd .. · ulıt• çen anunu•anı e neırettıBı m 
ya •adılı kalmak iıtiyor. JJ· 

Gerek M. Titulesco ve gereks• 11if 
Benes, ltalya ile Fransa arasınJ01.,ıı~ anlaımanın husulüne taraftar bıJ J~' 
yarlar. Asıl müfkülat; Yu11oslaj~"1',; 
çıkacaktır. Bununla beraber al '6 ,ıı 
haberlere glire, M. Bene•, bu ~f,.; ı! 
hakkında, Yugoslavya'mn ta•"' etil'' 
de etmek mahsadile bütün gayr 
aarfedecektir. 



ICLE 
lıtah 

Bir söz vardır: 
lftah dişin arasındadır. Derler 

lökin bazı anlarım oldu ki iştah 
deği/ diain arasında, kafir şey 
''11ttime 'uğramadı idi. Bu İflah 
l'lteaeleai bir garip feydir. 

-- Hiç iştahım yok! Diye solra
Yıı oturup herkesten fazla yiyen
lere hepimiz. rast gelmişizdir. 

Ben bir aile bilirim, i,tahsı:r.lık-
1?n şikayeti vardır. Sabahları :r.ey
lınyqğlı patlıcan dolmasile kah
Vııltı eder. 

A.rkadaşlanmdan biri vardır. 
1flııhının çokluğundan müftekidir. 
Mide ve barsak/arınılan mu:r.tarip 
01duğu için doktora gitmiş, hekim 
de Yemeği yavaf yemesini tavsiye 
eı111is 

O~a sorarsanız. kendi yemek 
)İJIİfini ıöyle tarif eder: 

-- Ben yemek yemiyorum kar· 
de,; yemeği içiyorum .. Bilalasıla 
lo~ar mideme iniyor. Çiğnedi· 
tİnıi pek hatırlamam. Avrupada 

Cl':ıı lokpntalar varmlf: (Ben gör· 
llıe<fim) Muttasıl çenesini açıp ka· 
Pııyan bir makineli baş müşterile· 
re Yemeğin nasıl ve ne kadar çiğ· 
11eıımesi la:r.ım geleceğini gösterir· 
illi,. 

A.dam vardır ki; onun için iş· 
lq/ı denen fey hali tabiidir. Her 
~<m, her an yer, aç tok bilmez.. 

Hikaye ederler: 
Bir gün bir sofrada çok yiye!1 

0blfrlardan bahsediliyormuf. Bır 
4ıt' a kumandanı da sofrada ha:r.ır· 
llııf .. Demif ki: 

-- Bende bir onba,ı var. Bir o· 
1ullıfta bir koyun yiyor. 

Kimse inanmamıf, bahıe ıirif· 
llıifler. Müıabaka günü gelmİf çat
ıııı, .. Gerek bahilçiler, gerek se • 
>lrciler toplanmıflar. Kumandan 
da onbaşıyı bir akfam evvelinden 
biraz aç bırakmıf ve bir koyun yİ· 
l'eceği hakkında ball6e giriftiğini 
löylemiı.. Yemek zamanı gelmiı, 
~OYunun, kollan, butlan yaı>af ya· 
~ onb(lftnın önüne gelmeye baş
~., ... Koca herif ne gelir1e he· 
llıen sümüriiyor ve tabaklar boı 
"?nayormUJ. Koyunun dörtte üçü 
bıtmek üz.ere iken kumandanına 
ılflllıif ki: 

-- Elendim! Şu biz.im koyun ne 
:ı:cıman gelecek? Böyle ulak telek 
t'Yierle İflahımı kaparsanız. sonra 
"OYQnu güç yerim. 

A.nlarldı ya! Bütün koyunu Ö· 
11iiııcle görmeyen onbaşı daha ko
l'una başlanmadığını sanıyormuf .. 

Meraklılar ıormuılar: 
-- Kaç hindi yersin? .. 
-- Eh on on bef tane yerim .. 
-- Kaç piliç yersin?. 
-- 40 - 50 tane .. 
-- Ya bıldırcın? .. 
-- Boyuna yerim elendi! Bıldır· 

~ın sayı11 mı olur?. 
I' Böylesine can mı dayanır. Va/ı. 
ıl, bayram yerlerinde doyuncaya 
~Cl'dar tatlı yemek için pazarlık e
~erlerdi. Ben f>ir gün bir tepsi bak· 
'<!Vayı gümiif para bef kurufa yi· 
>~ brr adam görmüıtüm. 

Bir doktor tanırım.. Si:r. de la· 
'lırsınız herkese perhis tavıiye e· 
ıler, lr.e~ı/isi bir oturuşta bir hindi t; .. Afiyet olsun. Lôlrin nasıl yer 

ırıem .. 
ıl Adamlar varılır ki; hayatta um. 
eler; fUılur: 
•·ııu bui&mn ile oldum :ıurafi maskarası'' 
·~ olıun iki ilemde bana yü.z karası'' 
''l!ıir büyük tepsi ile celse lüfer ızcarası" 
.. .\ Bir&der, aözüm a(tır cine kamnn doy .. 

m:ız" 

ı._ IYe mutlu böylelerine!. Yeg~e 
""llırusu midesinden uz.ağa gıde
'lıiYerıler kadar rahat ycqayan var 
"ııclır' .. 

.ılrncı diyeceksiniz ki: 
..._ Bu da hayat mı? .. 

. V cıllahi mükemmel hayat! Si· 
't4ıı ve benim kaygumuz ve ta.a
ltı~ l.a,ımızdan aftı da rahat mı-
~ .. 
•. Ben hayat lelııelesini artık de
tıı_, 'b' ak bj~•rdim. Bir hamal gı ı yafam 
ıl t lrliinevver gibi yaşamaktan çok 
111ııı İyidir ve rahattır. 

FELEK 

~Gbadele komisyonundan 
~çıkta kalacak memurlar 
t ~llhtelit mübadele komisyonu 18 
°'"llievvelde lağvedileceği için komis
)<>ıı~-
1 .._ nıevcut memurlar da açıkta ka-
~laı-dır. 
~' Son zamanlarda komisyon kadrosu 
ıe"~"ltülınü,, birçok memurların vazi • 

''ne nihayet verilmi§tir. Bu defa a· ::t• l.a!acaı. memurlara bir miktar taz. 
"•t verileceği haber verilmektedir. 

.ı; tııuen kadro tadilatı dolayısile tim· 

.._h kadar açıkta kalmıı olan memurla· 
-~ lıi- . d . t 
~I . · ç• lna&f nisbelıin e taznuna ve-

"'ıtti. 

t' 
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EHİ R • HABERLERi 
Rıhtım şirketi 
Tasfiyeye başladı 

-o-

Liman U. müdürlüğü sene 
baJında faaliyete icçiyor 

Aldığımız malumata göre lstanbul 
ve lzmirde yeni teşkil edilen liman mü· 
dürü umumiliklerinden ıehrimizdeki 
1935 ıenesinin baılamasile latanbul nh· 
tnnlarmı da eline alınıı olduğu halde 

faaliyete geçecektir • 
Bunun için, bu &yın sonunda, rıh

tım ıiriıetile Ankarada evvelce ana 
hatları üzerinde anlatma yapılan ve pa· 
rafe edilen mukavelenin teferriiatı üze
rinde müzakerat yapılacaktır • 

Bu müzakeratta hükilmeti Adliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, rıhtım tir· 
ketini ıirket direktörü M. Kanaı tem• 
ıll edecektir • 

Diğer taraftan rıhtım ıirketi tasfiye 
muamelatına §İmdiden ba§lamııtır. Bu 
tasfiyeye ıirket komiserliği nezaret et
mektedir. 

POLiSTE 

Yüzmek 
Bilmediği için 

-o-

Bir çocuk denizde açıldı
ğı için boğuldu 

Osküdarda Tekkekapısında oturan 
Hamdi Efendinin 13 yaıındaki oğlu 

Nafiz, yıkanmak için Kalamı§la denize 
gİnJıİ1, fakat yüzmek bilmediğinden bo

ğulmu§tur. 

Çöp sandıklarını karıştırırken 
Temizlik ameleainden Ali Ef. Kal

yoncu da Erik sokağında bulunan çöp 
sandıklarını kanıtıran Cafer Ef. ile ka.v
~a etmiıtir • 

Ali Ef. zabıtaya müracaat ederek 
Cafer Ef. tarafmdan arkasmdan bıçak· 
la yaralandığını söyleıniıtir . 

Cafer Efendi yakalannuıtır , 

Çarpan motosiklet 
Pangaltıda Poyraz aokağında otu -

ran Omberto el., Taksimde kiraladığı 

motosikletle giderken Osmanbeyde Di
mitri Efendiye çarpmıı ve ayağından 
yaralaını9tır. Omberto efendi yakalan· 
IDJ!hr. 

Bir dayak iddiası 
T aksjmde Oğuz apartnnanında otu· 

ran Mehmet Efendi eıyasını almak ü
zere Hüaeyin Bey apartımanının kapı

cııı Hüıeyin efendinin yanına gitmiı· 

tir • 
Zabıtaya müracaat eden Meh-t 

Efendi, Hüseyin efendinin kendjsini 
dövdüğünü iddia etmiıtir. Hüseyin ef. 
yakalanmııtır. 

Kadına dayak 
Kadıköycle oturan Naime hamm za. 

bıtaya müracaat ederek Hammalbaıın· 
dan geçerken seyyar karpuzcu Cemil 
tarafından dövüldüğünü iddia elmİ§ · 
tir. Cemil yalı:alanmııtır. 

fıUyükadadı yangın 
Dün Büy\i<adada Ayanikolada ·Sucu 

Mehmet Efendinin karşısmdaki çamlık
ta yangın çrkmıı, bir buçuk dönüm ı.a. 
dar çam koruluğu yandıktan sonra 
aöndürülmüıtür. 

Kazalar 
24 saat zarfında lstanbulun muhte

lif taraflarında birçok kazalar olmuş · 
tur. Şunlardır: 

1 - 2549 numaralı otomobil Yedi
kuJede yolunu şaşırarak manav Sadık 
efendinin dükkamna girmiı ve bu. es
nada liapıda bulunan Ahmet efendiyi 
de yaralUIUJtır. Dükkan içinde de bir
çok tahribat yapmııtır. 

2 - Şoför Cevat efendi otomol>i· 
lini Taksimdeki ...-..imdan çıkamtien 
Eleluandnn idaresindeki otomobile çarp
mııtır • 

Şiddetli ça•ınıma neticeainde her i· 
ki otomobil de harap olmuıtur • 

3 - Şoför Omer efendinin idaresin
deki otomobil Tarlabaıından geçerken 
Artjn efendiye çarpmıı ve yaralamna ~ 
sına sebebiyet venniıtir. Şoför yaka
lanınııtır • 

4 - ŞofÖr Halit efendinin idaresin
deki otobüs Akaaraydan geçerken 11 
yaıındaki Hasene isminde lozcağna 
çarpmıt ve yaralamııtır. Halit efen· 
di yakalanmııtır. 

5 - Ahmet efendinin idare ettiği 

motosiklet Yedikuleden geçeri<en 10 

yaıındaki Onniğe çarpmış ve yaralan
masına sebebiyet vennitlıir. Ahmet ef. 
yakalanmıştır • 

Halı hırsızı 
Kasımpa§ada Şükrü isminde bir ·sa· 

b.luılı ıeceleyin urt.,da bir denkle gi. 

Kaçakçılık 
--o-

Elektrik şirketi aleyhine 
bir dava açıldı 

Elektrik şirketinin, ithal ettiği bir 

malın kambiyo mürakahe heyetinden 

aldığı dövizinde, 11 bin liralık faıf< ol· 

duğundan dolayı maliye vekaleti tara· 

fından şirket aleyfıine bir vergi kaçak· 

çılığı davası açılmııtır. 

Bu dava yakında görülecektir. 

Adliye Vekili tekrar Göl
cüğe gidiyor 

Adliye vekili Saraçoğlu Ş:.ikrü 
Beyin bir kaç gündenberi l:zmirde 
bulunduğunu yazmıttık. Saracoğlu 
Şükrü Bey, lzmirden tekrar Göl· 
cük yaylasına giderek bir müddet 
i•tirahat edecek ve on bet gün son· 
ra Ankaraya dönecektir. 
--~~----o-----~ 

Parlamentolar 
Konferansı 

Murahhasların 270 kada 
ol cağı tahmin ediliyor 
23 eylülde Yıldızda toplanacak 

olan Beynelmilel Parlamentolar 
konferansına ait hazırlılılar devam 
etmektedir. Konferansa her mem
leketten kaç murahhasın ittirak e
deceği hakkında fehrimizdeki ko
mite ile muhtelif memleketler ara
sında muhabere cereyan etmekte
dir. Maamafih konferansa gelecek 
murahhasların 260.270 arasında 
olacağı tahmin diliyor. 

Murahhaslar için T okatlıyan, 
Perapalas ve diğer münasip otel
ler tahais edılecektir. Konferans 
23 eylülde açılacak ve ay nihaye
tine kadar devam edecektir. 

Murahhasların tehrimizde ika
met ettikleri müddet zarfında zi. 
yaretleri, tereflerine verilecek zi. 
yafet ve konferanstaki çalıtma 
aaatleri etrafında b\ı program ha
zırlanmaktadır. 

Murahhasların bulundukları o
tellerden Yıldız sarayına gidip gel 
meleri için otobüsler tahsis edile
cektir. 

Bu hususta tramvay şirketi oto
büslerinden de istifade etmek 
mümkün olup olmadığı tetkik edi
liyor. 

Eski bir Fransız 
geliyor 

nazırı 

Masajeri kumpanyaaının Paterya 
vapuru ile şehrimize gelmek üzere es· 
ki Franırz nazırlanndan ve ayin aza· , 
11ndan M. Roustan ve mebus M. Cra· 
tien Candance Mar.Olyadan hareket et
miılerdir. 

Bu zevat Yıldızda toplanacak bey
nelmilel parlamentolar konferansına iıti
rak edeceklerdir . 

lı--~-K~'-'~~-~~A~~ .... I 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

13 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARt 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
latikrazı da.bili 96,.SOi P ltıM 17,75 
1933 Ersani 97 NümeaaiJ ..a,go 
Oniürlıı: 28,70 n JI 47,75 

n il 27,30 *' 111 49,00 
• 111 27,50 . 

ESHAM 

lı Banka•ı Nam• 10 f R~ji lluponıuz 
" u Hamilin• 10 J Telefon 

2,35 
10,25 

.. ,. Müeııiı 105 1 Terlt.oı 
Türkiye Cumh.u· Çimento 
rİJ'et BAnkaıı 55 Jttibat dey. 
T ram.vay 30,50 Ş.rlı d.,., 

Aandolu Hiaıe 2.7 B&lya 
.Şir. HayrİJ'• 16.25 Ş.rk m. ecza 

18 
11,80 
13,50 

Cl,85 
1.55 
3.20 

ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 
P•rİ• 
Nüyorok 
Mil&no 
Cen..,.re 
Atina. 
Brülıııcl 
Amıterd•m 
Soı,.. 

621 
12,06 

llCJ,62,SO 
9,25,i9 
2,43,60 

83,63 
J,38,50 

1,17,33 
65,35 

NUKUT 

20 F. Franıı:m 
1 Dolar 

21 Kur. Çelıı;. 

1 Şile. A•. 
1 lıterlin 

20 Liret 
20 Le•a 
20 F. Belçika 
20 Drhami 

1 Florin 

170 
117 
106 
22 

1129 
216 
23 

115 
24 
83 

Prai 
Bel vat 
Moalıı:ova 
BnJia 
Varıowa 
Bucl.apeıte 
Maclrit 
Bükreı 
Viyana 

(Sat'f) 

20 l.lıviçre 
l Pez.eta 
J Marlıı: 

1 Zeloti 
20 Ley 
20 Dinar 

1 Çerno•İç 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

elerken yakalanmııtır. 

19,13,50 
34,83.SO 

lll,90 
1,99.SS 

4,20 
3,116,UI 
5.81.SO 

79,32,84 
4.25 

Kurut 

808 
18 
49 

20,50 
19 
Sl 

9.23 
36,50 

240 

Şükrü bir aralık elengi atarak kaç
Dllf58 da bir müddet sonra tekrar ya
kalanmı§tır. Denk içinde üç kıymetli 
halı bulumnuıtur. Bunlann Beyoğlun • 
da lııir apartrmandan &§ınldığı anlaııl
ınııhr. Şükrü adliyeye verilmiıtir , 

Ermeniler arasında 
Camaatin cismani ve ru

hani işleri ayrıldı 
Türkiye Ermenileri meclisi cismani· 

ıi patrik Narayan Efendinin riyaseti 
altında toplanarak, Ermeni cemaatinin 
din ve dünya işlerini la-yik Türkiye 
cumhuriyetinin koyduğu prenNpler dai· 
resinde ayırmağa karar vermiı ve mec
lisi cnmani derhal kendi kendini fea -
hetmiıtir. 

Ermeni cemaati mümessilleri bu 
vaziyeti vilayete bildinni§ler ve yeni 
meclisi cismani için namzetlerini ver .. 
mitlerdir. Ermeni cemaati yenıi meclisi 
ci1111aninin intihabını yapacaktıT • 

Bundan sonra, pab'k Nuayan E
fendi yalnız din iıle-ile me11ul olac:alı:, 
meclisi cismani de mektepler, eytam • 
haneler ve hastahaneleri idare edecek
tir. Mecfui cıismaniye Patrik Efendi de
ğil, aralanndan seçecekleri bir reis n· 
yaset edecektir. 

- ---·----------
BELEDiYEDE 

Kış gelmeden 
--o---

Harap sokakların tamiri
nin ikmaline çalıJılacak 

Belediye 934 bütçesile büyük cadde 
ve sokaklar inıa ettiremediğinden dai
mi tamirat için her belediye ıubesine 

birer miktar tahsisat vermiş ve bu so

kaldarın mümkün mertebe ıüratle ik • 
mal edilmesini bildinni§tir • 

Son :zamanlarda yapılan tetkikat ne
ticesinde bazı belediye ş.ıbelerinin ken· 
di mrntakaları dahilindeki tamir itleri· 
ni bitinnedikleri görühnüştür. 

Beledıye reisıiğ~ havalar kı§lama • 
dan sokak, lağnn ve sair tamirlerin sü
ratle bitirilmesini alakadarlara bildir • 
mİ§tir. 

Arrıavut~öyUnda Hamidiye suyu 
Ama•utköyü ve Bebek ahalisi içi

iecek sularını Kunıçeşmedeki Hamidi· 
ye suyu çe§mesinden tedarik ebnekte
dmer. 

Halbuki Kunıçqmeclen Arnavut· 
köyüne doğru ıızatılacak hir boru ile 
Arnavutkiiyünün su ihtiyacını temin et· 
mek mümkıin olacağı anlatılmı§tır. 

Belediye fen heyeti müdür muı;.vi

ni Necati Bey telkikat ya.,mıı ve az bir 
maırafla Haznidiye s-ayuniJ Ar-navutkö. 

yüne getinu.ek mümkün olduğunu anla
mı,tır • 

Hallan da yardL'Dile yakında inıaa· 

ta ba§lanacak .," lh.mimye suyu Ama· 
vutköyüne getiri!d•.l<ıcn •o:ıra BM.eğe 

lr.adar uz,.tdacaklm Bu tesisat uye • 
sinde bu iki köy lıalkı batlıca ıu ihti
yaçlarım kolayca temin edebilecekler · 
dir . 

A alara su temin ediliyor 
Belediye Adaların su itim bt'i su

rette hallebneğe karar venniı ve bu 
huıU11ta hüküm-.tin de müzaheretini te
min etmiştir. Bütçe kifayetsizliği dola· 
yısile bu it için lıelediyeleT bankaam · 
dan istikraz yapılmaaı da muhtemeldir. 
icap eden fenni projeler de hazırlan • 
maktadır • 

Heybelide tur yolu 
Belediye, senelerdenberi tamir 

yüzü er-rmeyen Heybeli adanın tur 
yulunu yeniden inta etmeğe karar 
venni,tir. Alelade bir tose olan bu 
yol asfalt olarak inta edilecektir. 

Muayene edilmeyen hizmetçiler 
Son zamanlarda Anadolunun 

muhtelif yerlerinden hizmetçilik et. 
mek Ü7ere l1tanbula bir çok ka
dınlar gelmekte ve bu kadınlar ai
lelerce çalı~hnlmaktadırlar. Hı\J. 
buki hizmetçilerin tescili, sıhhi 
muayenelrinin yapılması ve elleri· 
ne hüviyet cüzdanı verilmesi gibi 
bir takım kanuni mecburiyetler 
vardır ki hizmetçilik etmek için 
behemehal bunlara riayet etmek 
lazımdu. 

Son zamanlarda lstanbula ge
len ve evlere kabul edilen kadın
lardan çoğı•nun belediyeye müra· 
caat ederek hüviy~t cüzdanı alma
dıkları görülmü?tür. Belediye bu
nu nazarı dikkate alarak sıhhi 
mul\yene•ini yaptırmaksızın hiz
metçilik edenleri bu i,ten mene
decektir. 

Dünkü hava 
Deniz seviyesine ve sıfır derece

ye indirilmş barometre bu sabah 
saat yedide 765, saat 14 te 763'ü 
gösterrni,, derecei hararet saat ye
dide 17,5, saat 14 te 23,8 olarak 
kaydedilmittir. Aııami derecei ha. 
raret 24,6 ve asgari 15,7 idi. Rüz. 
gar umumiyetle poyrazdan eamis
tir. Sürati saniyede 11 metrey~ 
kadar Çfkmı,tır. 

MAARiFTE 

Üniversitede 
Kayıt başladı 

Kayıt muamelesi bir ay 
devam edecek 

Üniversite fakültelerine talebe 
kayıt ve kabulüne bugünden itiba· 
ren batlanacakbr. Evvelce de yaz. 
dığrmız veçhile bu sene kayıt mu
ameleai fakülte dekanlıklarında 
değil doğrudan doğruya Üniversi
te rektörlüğünde yapılacaktır. ü
niversiteye talebe kaydükabulü 
muamelesi 15 tetrinievvele kadar 
devam edecektir. 

Eksik sorulan sual 
Şehrimize gelen maliimata na

zaran, Maarif vekaleti Gazi<>sman 
pafa orta mektebinin riyaziye İm· 
tiharunda aorulan bir sualin bir 
kelimesinin eksik söylenmesinden 
dolayı sınıfta kalan 72 talebenin 
tekrar imtihanlarının yapılmaaına 
karar vermiştir. Bu imtihanın ya· 
pılması için mektebe bugün emir 
verilecektir. Aldığımız malumata 

1 göre bu defaki sual vekilet tarıı:· 
fından tesbit edil mittir. Evvelkı 
imtihanda zorlukla muvaffak o
lan iki talebe tekrar imtihana a· 
lınmayacaklardır. 

EKONOMi 

Ticaret mektebi programı 
Yüksek ikt1sat ve ticaret mek

tebi müdürü Nihat Bey, Umum ti· 
caret müdürü lunail Hal<kı Beyle 
beraber Ankaraya gitmitlerdir. 
Mumaileyhim yapılmakta olan ye
ni program üzerinde vekaletle te· 
ma.sta bulunacaklardır. 

Derinco silosu 
Şehrimi2deki buğday tacirleri, Zi· 

raat ve aletine müracaat ederek Derin
cede bir silo yapılmasını ictemitlerdi. 

Ziraat vekaleti bu tekli6 kabul et• 
mittir. Verilen malumata göre, Deria

cede Anadolu demiryollarına ait bui· 
day ambarlan bulunmaktadıT. 

Bu ambarlar tamir neticesinde 10 
bin ton buğday almağa müsait bir silo 
haline gelebilecektir. 

iş kıınınu layihası tetkikatı 
lı kanunu layihası, ikti:ııat vekaıeti 

iı biirosunda tetkik edilmektedir. A· 

merikadaki son İf kanı.nia..,, ılevletin 

patron ve amele Uıtilif'ıarına olan mü
ıla.haleai hakkında çıkan ılli:anıaameler 

de tetkik ediliyor. 

Bu kanu4 ve nizamıımneler ara.aın
da Türkiyedekı ikti.adi §eraİte unun 
maddeler, iı kanunu layihasına ilave 
edilecektir • 

1 ı bürosu, Tiirkiyede amele mese • 
leleri ve amele birlikleri hakkında ela 
tetkikat yapmalrtadrr • 

Yapdan tetkikat neticesinde , mulı· 
telif iş mmtakalanndalô amel<t ücretleri 
haıkkmda bir istatistik tertip ediliyor. 

Remzi Saka B. 
lkbaat vekaleti tirketler müdürü 

Remzi Saka Bey Ankaradan ,eh
rimize gelmittir. 

ispanya yumurta isteyor 
ispanyadan alakadar müease

ıelere gelen haberfere göre ispan
ya hükumeti, yumurta ithalatın
daki zorlukları ICaldınnıthr. lapan· 
ya yeni yaptığı kontenjan cetvel
lerin'de Suriye, Mıaır için yumurta 
ithalatına mühim bir yer ayırnııt-
tır. 

Ali.kadar tacirler, lapanyanın 
Türkiye piyasasına alacağı vaziyet 
hakkında Türkofise müracaat et
mitlerdir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre, Y elkencizadeler vapur mü· 
essesesi, yeni aldıkları Yelkenci 
9ilebile ispanyaya seferler yap· 
mak tasavvurundadırlar. Bu ta· 
savvurlan, pratik bir hale koymak 
için, Türkiye · ispanya arasındaki 
ticari münasebetlerin daha müsait 
bir hale girmesin: bekliyorlar. is
panya ile aramızdaki ticari müna
sebetler arttığı takdirde, Türkiye 
limanlarile, ispanya limanları ara• 
sında muntazam seferler ba,lıya
cakbr. 

Bir Ruı ressamı geldi 
Rus Sovyet ressamlarından Mösyö 

Geraıimov ahiren §ehrimize gelmiıtir. 

Mösyö Gerasimov Sovyet Ruıyada la· 
nınmı§ bir ressamdır, Şimdiye kadar 
birçok Sovyd ricalinin portrelerini yap

nuıtır 

&&nu _ ı G'' 11~ 
~- . .,. 

Sekiz bacak= Tiyatro 
Bizde tiyatro hakikaten bir 

meseledir. Güzel sana'tların ba 
fUbeai, üz.erinde senelerden beri 
uğraşıldığı halde, illenilen neti· 
ceyi bir türlü verememi1tir. Ve 
hala da verememekte devam edi· 
yor. 

Tiyatromuz.un geçirdiği kısa 
tarihçe hepimizin malfunudur. T e. 
ma1a hayatımızda hiç bir zaman 
dedikodu, lıarı,ıklılı eksik olma
mı,, ve bu yüzden her te,ekkiil, 
yeni bir teşekkülle büsbatün kuv
vetind en kaybederek cılızla,mıı 
sakat kalmıflır. 

Bugün esefle söylemek liizım
dır ki inkılabımı:r.a layık bir tiyat. 
ronnı:r. yoktur. Tiyatromuz, mem.; 
leketimizde bir 'calture'' hareketi 
vücude getirecek kabiliyette de. 
ğildir. Onun İçin sönüktür, renk· 
sizdir, ve büyük davaya hi:r.met e
decek takatı yoktur. 

Hele son zamanlarda aan'at 
"enerji" sinden de külliyetli miJı. 
darda fedakarlıklar yapmı1 ve ip 
yalnız varidat noktai nazarından 
düşünmeğe başlamıftır. 

Bunun için tabiatile, halkın eğ
lencesine hizmet eden eserlere 
sahnesinde bol yer vermi1tir. Ve 
tiyatronun yüksek mefhumu yal· 
mz bacak, ve göz lıama,tırıcı kız. 
lar teşhir eden bir müzik hol ha· 
vasına yerini terketmiştir. 

Bu ferait dahilinde el bette ki, 
çalı1an san'atkann san'ata vücut· 
larını hasretme/erine, fikir ve san 
at cereyanlarım adam akıllı be
nimsemelerine imkan yoktur. ÇüR 
kü bunu yapan sanatkarlara, ha
kiki sanatkarlara İf ve ekmek yo ~ 
tur. Rumba oynamaıını, çarluton 
kıvırmasını, tepinmesini iyi bilen 
bir artist, daha ziyade gözdedir. 
Onun için hakiki sanatkarlar bi-

" h' " . . 'l . Ter c omeUT «lf.Sı.z» menzr esı-
ne düşmü~tür. Halbuki umumi biı 
kaide olarak derler ki: Hayatt<ı 
matavanıtlar işsiz kalabilir. Kabi· 
liyetleri olanlar daima aranılmafl. 
tadırlar. 

Bizdeki tiyatro, bu umumi kai· 
denin maalesef bir İltisnasını leş· 
kil etmektedir. Bundan bittabi ha, 
kiki ıan'atkfiTlar da müteessir ol· 
mUJ ve bu teessürlerini içinde ya· 
,adıkları müesseseye küserek İı· 
bat etmişlerdir. 

Belki bu işi idare edenler bizı 
derler ki: 

- Evet, fakat ne yapalım halk 
böyle İltiyor. Ona göre hareket el 
meğe mecburuz. 

Bı.-nlara vereceğimiz cevap ga· 
yet kıaadır: 

Hallı böyle iıtiyor diye, bir kı· 
sım kimselerin eğlence İftiyakla· 
nnclan dolayı, bütün halkı mes'ul 
tutmak doğru mudur? 

Farzımuhal bütün halk böyle 
istese de biz.im muhakkak onların 
istediklerini yapmamız mı lii:r.ım· 
ılır? Demek güzel san'atlar saha
sında mesela resimde halk böyle 
istiyor diye hiç bir reSJamımız bir 
yağlı boya tablo vücude getirme· 
sin ve yalnız be,er onar kuruşa ş41 
tılan ve hamalle kahvelerine ası
lan basma resimlerle iktifa etsin .. 

Halk böyle istiyor diye ediple
rimiz. bütün mürekkeplerini Kör
oğlu masalları yazmak için kullan· 
sınlar!. 

Halk böyle İltİyor diye faİrler 
mütemadiyen nakaratlı şarkılar, 
destanlar ya:r.1ın! 

Halk böyle istiyor diye biz ga· 
:r.eteciler sahilelerimize hiç bir 
culture yazısı koymayalım. 

Hayır, elenJim hayır; Türkün 
İnce ve hassas ruhunu bu ,ekild• 
ittiham etmek doğru değildir. Heı 
yerde olduğu gibi bizde de halk 
eğlencesini de aramakla beraber 
san' at ta istiyor. Bu san' atı besle. 
meğe bakalım .. Sekiz çıplak ba· 
cak tiyatro değildir. San'at de. 
ğildir. 

Mümtaz FAiK 

Karadenizde 
Fırtına 

Karadeniz limanlarından ge
len malı1mata nazaran Karadeniz. 
de üç gündenberi oldukça tiddet· 
Ji bir fırtına hüküm sürmektedir. 
Dün limanımıza Karadenizden ge 
len vapurların yolcuları Karade· 
nizde gemilerin mü~külatla sefer 
yaptığını söylemekte idiler. Fırtı 
na dün biraz hafiflemi,tir. 

---<>-

Bir Mısırlı prenses 
Mısır kralı ailesinden prenses Naz. 

lı lstanbula gelmiı ve Perapalaı oteline 
inmiıtir. Burada on gün kadar kala • 
ca b.r. 
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Kurt Harbi umumiyi 
""(_F __ k_i _._er_v_e_n_s_a_n_a_r __ l r .. ___ ~z dilimizle HİKAYE 

Sanat ve Servet 
Fransa' da senede bir milyon f_rank 

tan fazla gelir üzerinden vergı ve
renler 1932 de dört yüz doksan 
dört kişi iken 1933 de üç yüz dok
san bire inmit; zaten bu azalma 
birkaç seneden beri devam ediyor
muş Le Figaro'nun fıkracısı Guer
mantes bunu yaİnız memleketini_n 
serveti için değil, sanat için de h_~r 
felaket sayıyor. Lüzumsuz, sırf g~
zel oldukları için değerli teylerı, 
yani sanat eserlerini teşvik edenler 
onlardan anlayanlar, bilhassa zen
ginlerdir. Yalnız geçinecek kada~ 
para kazananların, bu paraı;ııı;ı .hır 
kısmını ressama, şaire, musı~ı!ına
sa ayırması kabil olmadığı grbı ek
meğini çıkarmak için didinmeğe 
mecbur olan kimsenin sanat heyeca 
nı aramağa pek vakti de yoktur. 
Hayat sadece maddi ihtiyaçların 
mecmuu değildir; fakat bu ihtiyaç
lar ehemmiyetçe değil, sıraca en 
önde gelirler, ötekilere ermek için 
bunları geçmek lazımdır. Bunun i
çindir ki en ince zevkli, en hassas 
kimseleı i, maddi ihtiyaçları düşün· 
miyecek kadar tatmin etmişler a • 
rasında, yani zenginler, bilhassa 
çalışmadan servete konmutlar ara
sında aramak lazımdır. Zamanımı
zın en meşhur devlet adamlarından 
biri: "Medeniyet, mümkün olduğu 
kadar müsavatsızlık yaratmak de · 
mektir,, derken füphesiz bunu kas
dediyordu. 

Böyle düşünüşte insanı i&yan et· 
tiren bir zalimlik vardır; servetin 
birikmesi daima bir çalışmaya 
muhtaçtır, halbuki onun temin et
tiği insanca üstünlüklerden istifa
de edenler çalıtanlar değil, bilhas
sa çalı,mıyanlardır. Çok şükür ki 
hayat bu nazariyeyi yalancı çıkarı
yor. Vakıa zenginler sanati fakir· 
!erden, çalıtanlardan dah aziyade 
teşvik edebiliyor, fakat onların be
ğenip rağbet görmesini temin et • 
tikle<İ sanatkarlar hemen hemen 
daima en değersizleri oluyor. Zen
ginler salonlarını hakikaten güzel 
tablolarla süslemiyor mu? Şüphe · 
siz onlara da para veriyorlar; fa. 
kat onları, yapan re.İsarn yoksulluk 
içinde öldükten sonra, gidip anti • 
kacı dükkanından alıyorlar. it bu 
kadarla da kalmıyor, o güzel usta· 
itlerinin yanına, modaya uyup, en 
ecişbücüt resimleri asmaktan da 
çekinmiyorlar. Her eser, kendi ha
vası içinde güzeldir; çirkin bir tab
lonun yanında en büyük ressamla
rın eserleri de, seyreden üzerinde 
tam tesiı ini gösteremez, daha doğ
rusu gösterememesi lazımgelir. Bu 
gün gösterebiliyorsa bu, zamanı • 
mız insanlarının fikirce terakki et
tiklerini değil, ancak küllü kavra • 
mak kabiliyetini kaybederek cüz
lerle alakadar olmak hassasını e • 
dindikleri içindir. Zaten bir salon
dan öbürüne taşınabilen, herhan • 
gi bir ıtığa arzedilmesi kabil olan, 
kendi kendine kifayet eden tablo 
paradoksal bir şeydir; Renaissance 
devrinin mimarca dütünen sanat . 
karları böyle bir teye şüphesiz o • 
muz silkerlerdi. Zamanımızın hay
rı zenginlerden bekliyen zihniyeti 
böyle perakendeci bir sanat doğur. 
muttur. Resmin, heykelin nereye 
konacağı, şiirin kime hitap ettiği, 
bir musiki parçasının nerede, neyi 
ifade için çalınacağı belli değil... 
Hayatla sanat biribirinden o dere
ce ayrı. 

(Renaissance devrinde de sanat-

Sev-gif 
Sevgiye inanmıyorsanız, inanı • 

nı:z. Seven bir kimse, kendinde de
ğildir, ne yaptığını bilmez derlerse 
inanınız. Sevgi, korkakları yiğit

leştirir, yiğitleri slndır.ir, nice uslu
ların usunu (1) başından alır, nice 
düşüncesiz/eri, çevişli (2) insanlar 
gibi ağırbaşlı yapar, derlerse "ha-

l d .. 
yır.,, emeyınız. 

Bir Yahudi, günün birinde, elini 
kana bulaştırınca: 

- Bu nasıl iş? .. diye sormayı

nız. Neden elini kana bulaıştırdığı
nı ara,tırınız. Seven, bir Yahudi 
bile olsa sevgi uğrunda kıyal (3) 
işliyebileceğini unutmayınız. 

Geçen gün, T ahtakalede, güpe • 
gündüz, genç bir erkek, yavuklu
sunu vurdu. 

Buna birçokları fcıflılar. 
- Yahdilere ne oluyor? diyen· 

ler bulundu. 
Evet, Yahudiler, çelebi kimseler

dir. Kendi i,, güçlerile uğraşırlar, 
başkalarına sataşmasını •evmezler, 
hele adam öldürmekten çok kaçı • 
nırlar. 

Fakat iışin içine sevgi R.arıştı mı, 
Yahudi, Rum, Ermeni, ayrılığı kal
mıyor. 

Gö~en gözler, göremez oluyor, 
düşünen kafalar, düşünemez olu • 
yor. O kadar düfünemez oluyor ki, 
on paranın değerini, herkesten iyi 
bilen bir Yahudi delikanlısı, otuz 
lira aylığını bırakıyor da, yavuklu
suna yakın olsun diye, yirmi kuruş 
gündelikle çıraklık etmeyi göze a • 
lıyor. 

Yaşayanların sırtını yere getiren 
iki zorlu Böke (4) var: biri ıevgi, 
öteki ölüm •.• 

ikisine de inanmamazlık edeme-
yiz. 

M. SALAHADDiN 

( 1) Us - akıl. (2) Çevişli - tedbirli. 
(3) Kıya! - cinayet. ( 4) Böke - Pehli
van. 

karların zenginler için çalıştığını 
. unutmuyorum; fakat o devrin cen
gaver, siyasetçi, bir şehri, hatta bir 
devleti temsil eden zengini ile za
manımızın servet sahipleri arasın
da hiç bir benzerlik yoktur. Onlar 
beldenin hayatına karTşan, hükme
den adamlardı; bunlar ise umumi 
hayatın haricinde yaşıyan fertler • 
dir. Renaissance zenginlerinin bu
günkü varisi, devlettir; bu manada 
o devrin sanatkarları birer devlet· 
çidir.) 

Guermantes'ın fıkrasından hah • 
aedi9im onun, bugünün sanat haya
tında en esaslı saydığım noktalar· 
dan birine dokunduğu içindir. O • 
nun temsil ettiği zihniyet, ilk ba • 
kışta zannedileceğinden çok fazla 
münteşirdir; daha doğrusu asıl ha
kim olan zihniyet odur. Sana-

. tin zenginler sayesinde, maddi 
ihtiyaçlardan kurtulmut kimse
ler sayesinde yaşadığını id
dia etmek, hayat ıçın lü
zumsuzluğunu söylemektir; bugün 
hemen hemen herkes bu fikirodedir. 
Neticesi ne oluyor? Sanat yalnız 
zenginlerin istiyebileceği bir süs 
sayılınca, çalıtmağa mecbur adam. 
lar daima ötekilerden fazla oldu
ğu için, umumi hayat çirkinletiyor, 
bayağılatryor. ı 

Nurullah ATA 

Milliyet'in Edebi Romanı: 13 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

Ve hepsinin üstünden uzanan bü- 1 
yük, siyah, kadit ve sovuk temaslı 
b. ' ır pençe .... 

Necat ellerile tutunmasa kaldı • 
rımların üzerine yıkılacaktı. Göz
lerini açarak kendini toplamağa 
çalıttı. Bir daha oraya dönemiye • 
ceğini anlıyordu. Gene bir boranın 
hedefsiz, istikametsiz rüzgarlarına 
tutulmut bir yaprak parçası gibi 
yukarı doğru çıkmağa başladı. 

· Hırs ve ölüm -
Sabriye Hanım deli gibi haykı

rarak dı~arı fırlıyan oğlunu sokak 
kapısına kadar arkasmdaıı takip 
etmişti. Fakat genç adam o kadar 
süratle çrkıp kaybolmuştu ki kapı
daı:. ba,ını uzatan kadınsağız onun 
ne tarafa savuştuğunu bile göreme. 
mi,ti. Açık bırakılan kapıyı örttük
ten soma bir rııiiJdet faskın •atkın ı 
taflıkt« durakıLlıh. Ne y<tpacağını 
bilemiyord~. I-tut'\ kocası acaba . 
birden bire ölnıii, ıııü idi? kinde 
bir h~yet ürperdi. Y ukau m; çık· l 
malı, yokra <kom9ulara mı haber 

vermeli idi? .. Merdivenlere doğru 
mütereddit adımlarla ilerlerken 
yukal'dan ağır bir cismin yuvarlan
muına benziyen bir gürültü, son
ra derin bir uluma aksetti. Kadın 
bir hamlede merdivenleri çıktı. 
Hasta odasının aralık kapısından 
içeri bakınca saçları dimdik ayağa 
kalktı. Şaban Efendi yerde,kapağı 
açılmıt yeşil tahta çekmeceye sa • 
rılmış olarak uluyordu. Ağzının et
rafında beyaz köpükler, gözleri 
dehtetle dıfarı fırlamış mütemadi
yen uluyordu! .. 

Sabriye Hanım, ne ileri ne geri 
bir adım atmağa muvaffak olamı
yarak bir müddet hırsla ölümün 
boğuttuğu bu korkunç sahneye 
baktı ... Sonra birdenbire makinele
terek merdivenlerden kaydı ve 
cumbaya koştu. Kafesleri yumruk
layarak boğuk bir sesle haykırdı: 

- Y etifin dostlar !.. Komtular 
yetitin ! ... 

Byı isti~dada en evvel Niyazi 
Beyın evı. cevap verdi. Kapı açıldı 
evveli ge~ Hacer fırladı. Genç kız 

Aramızda korkaklığı ile tanın • 
mı, bir arkadcua •orduk: kutluladılar 

- Yolda giderken önüne bir as- - londrddan -
Biz Lausanne'i kutuladıktan bet lan çıksa ne yapardın? 

on gün sonra ; işte bunlar 
- Hiç, dedi,ne yapacağım, oldu da burada, sulhcu görünmek 

ğum yere çökerdim. için resmi ve umumi bir 
- Peki, ya aslan •eni parçalar- tenlik yapmamalarına rağ-

sa ... 
GüMü: 
- Hiç zannetmem. Aslan, önün

de dizçöküp amana gelenlere sa · 
taşmaz! 

- Ya kurda rastlıyacak olsan, o 
zaman hapı yutardın değil mi? 

Başını salladı: 

- Hiç te değil! Cebimde bir pa
pel varsa, kurtuldum gitti! .• 

- Kurda rüşvet mi vereceksin? 
- Hayır canım ... Hemen cüzda-

nımdan bir kiiğıt lira çıkarıp üze
tind eki kurt resmini gösterir: 

"-Aman dostum ... derdim, se. 
nin nice zamandır ha•retini çeke
rim! .. Baksana, resmini bile cebim. 
de gezdiriyorum. Bana nasıl kıya. 
caksın J 

Güldüler: 
- Kurt, bu kurt masalını dinle. 

meue .•. 
- Dinlemez olur mu? Paranın 

Bugünkü program 
ISTNBUL, 
18,30: Fransızca der•. 19: Pli.k neıriyatı 19, 

30: Türk nıusiki ntıft"ly.ı.b. (Fahire, Safiye ha
nımlar "Ye Refik Fikret beyler.) 21: Etref Şe
fik Ley tarafından konferans. 21,30: Stüdyo 
caz •• b.n•o ot""keatratı. 

19,4S: Reportaj. 20: Cazband (taıannili.J 
20,20: K~nferana. 20.30: Keman muaikiai, 
(pli.k.J 20,45: Muı1ahabe. 20,50: Spor haber
leri, 21: Nıı1'il. ~1,30: Şarkılar. 21,45: Haberler, 
21.SS: Muaab .. be. 22: Piyano musikisi, 22,45: 
Unıumi haYp hahraları. 23: Konserli rekli.mlar. 
23,15: DanJ ~tuıtikiai. 24: Musahabe. - Tem
si. 24,35: O ... ns pli.kları. 1: Dans mu•iki•i. 

!"45 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,35: Macar ıarkıları. 20,50: Uç perdelik. 

uFruska,, isimli radyo tiyatrosu. 22,35: Aktam 
}Ja!:ıel"leri. 22,SS: Piyano lı:on•eri. 23,45: Polis 
memurları takımının konseri. 

904 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
20,30: Hallı: musikisi. 21: Haberler. 21,10: 

Taıanni ve kanıık orkestra ile hafif musiki 
neıriyatr. 23: Haberler. 23,20: Musikili proı· 
ram ara••· 24: Dan• musikisi . 

686 Kbz. BELGRAT. 437 m. 
20: Keman •• yİyolonsel k•nseri. 20,30: 

Reklimlar. 20,40: Plak. 21: Musahabe. 21,30: 
Operet parçaları, - Haberler. - 24: Kahve· 
hane konseri. 24,30: danı Plil:ları. 

932 JCbz. PRAG, 470 m. 
21,4S: Milninovosky takımının konseri. 22: 

Haberler, 22,30: Dans plakları. 23: Musahabe. 
23: haberler. 23,15: Plik. 23,30: Hermaıın 
Schrarnmel talunu tarafmdan lıcarııık musiki. 

592 Kbz. ViYANA 507 m. ' 
20 Viyana operasından naklen, Maı•enet· 

nin Manon operası, 23 Haberler, 23,20 Holzer 
radyo orke•trası, 24,4S Dans musikisi, 

950 Khz. llRESLAU 316 m. ' 
20 Klise çanları, 20,05 Aktüalite, 21 Ha· 

herler, 21,10 Büyük karııık neıriyat akıamı. 
574 Khz. Mühlacker (Stuttaart) 523 m.: 

20 E.,n Mann Musı Viederlachen, isimli 
radyo piyesi, 21 Haberler, 21,15 Kar14ık net· 
riyat, 23,20 Haberler, 23,50 Musahabe, 24 
Gece musİkİ•İ, 1 Gece muıikisinin devamı. 

men kı,Ialara verilmi' emirlerle 
Harbi umumiye giritin yıldönümü
nü kutluladılar. Bütün askerlerin 
kıslalarında o günü muhtelif ve e· 
sa~lı pıogramlarla kutlulaması ev
velden kararlaştırılmıftı; o gün 
Hayd Park hatiplerinden fazla kıt· 
la hatipleri konuttular .. 

Ayni günde, gazetelerden birin
de, "ltalyan milleti bir asker mil
let oluyor,. serlevhalı bir yazı oku
dum; bizim harp edebiyatımızı es
kitmeden heyecanımızı sokağa dök 
meden taze ve diri, asil ve metru 
bir maksat için : Müdafaa için, 
ıakladığımızı dü,ünerek göğsüm 
kabardı ... 

Siyaset ve gazete edebiyatını~ 1 
bütün sütunla:lnı dolduran ve bu- i 

tün nutuklarını sü31İyen ~ulh aki- i 
delerinin en samimi, eı:ı diitüst sahi ! 
bi Türk milleti olduğuna bir daha ! 
inandım. Ve lngilizlerin büyük ve 
güzel bir itiraf g:bi en büyük Tür
ke, Anafartaların kumandanına 
"Asil ve mert dü,mana,. ithafını 
yazmalarındaki derin ve isabetli 
manayı daha derinden kavradım. 

O gün; nutuklarında ve fenlik
lerinde "Dardanel,.i andılar mı bil
miyorum; yalnız ben, o gün, d~t 
ve asil milletin büyük hükumet 
merkezinde bir "Mehmetçik,. ı:ibi 
dola,tım ve her lngiliz askerini 
"Anzak,. hatırasında gördüğü 
müstesna insan hamaset ve asaleti
nin hayranı olarak Gaziye gazete
lerimizde netredilen imalı ve saygı
lı mektubu gönderen neferdir san
dım. Taymisin kıyısına bir Türk 
gibi gittim ve bir defa daha ona 
seslendim: 

Ben ne "Ganj,,ın ne "Nil,,in ne 
"Sen,,in çocuğuyum: 

Hızını Dardanelde kesenin çocu
ğuyum. 

Behçet KEMAL 

YENi NEŞRiYAT 

Mimar 
Bu aylık mimari, tehircilik ve tez• 

yini sanatlar mecmuasının 43 cü sayısı 

çık=Jbr. Bu sayıda inhisarlar vekile • 
ti binası projesi müsabakasına ittiıi.k 

eden ve kazıman projeler ile ill§a edil. 
mit binalara ait, ve tezyini sanatlar 
mevzularını ihtiva eden mevzular var 
drr. Güzel aanatlan sevenlere tavsiye 
ederiz • 

Sıhhiye mecmuası 
Sılıbiye mecmuasının 68 inci nüs

hası zengin mündericatla intiıar et • 
mi§tir. Tavsiye ederiz. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon: 4.4887 +5607 

zaten vazife addettiği hastaya gel· 
mek için hazırlarımıştı. Sabriye 
Hanım koıntuları görünce kofUP 
kapıyı açtı. Hiç fasıluız ulumalar· 
la kartıl14an Hacer sarararak sor
du: 

- Bu ne hal? .. Necat nerde? .. 
Sabriye Hanım heyecandan tı • 

kanarak: 
- Hasta birdenbire fenalattı • 

dedi • Necat çılgın gibi dıtarı fırla· 
dı. Meydanlarda yok! .. 

Hacerin beyninde birdenbire bir 
facia yatadı: 

- Eyvah!! • diye haykırdı • 
Sonra kartısında sapsarı ve zan· 

gır zangır titriyen kadıncağızı gÖ· 
rünce sözünü kendi kendine ta • 
mamladı: 

- Mutlaka Necat intihar etmiş
tir! .. 

Sabriye Hanım içeri girenlere: 
- Yukarı gelin • diye yalvarı • 

yordu • Gelin Şaban Efendinin ha
lini bir görün. 

Hep beraber yukarı çıktıkları 
zaman herkesin ağzından korku, 
hayret ve elemden örülmüt birer ni
da çıktı. 

Yetil çekmecenin kapağını sım
sıkı yakalıyarak iki ·büklüm eğil • 
mİf uluyan hasta adamın yanına 
yakl14tılar. Vücudunun her tarafı. 
na birden inme inen iri kalın vü • 

cudun bütün kuvveti çekmecenin 
ağzına yapışan ellerinin tekallü
sünde toplanınıftı. Ne tarafa çek
seler vücut bir pelte gibi o tarafa 
yığılıp kalıyordu. Buna ,·ağmen 
toplanan insanların mecmu kuvve
ti çekmeceyi ellerinaen kurtarma. 
ğa muvaffak olamıyordu. Çekme
ce ile onu kavrayan ellerinin ara
eına girmek istedikçe ulumalar 
'iddetleniyor. Tahaımlli.il edilmez 
bir uğultu halini alıyordu. Nihayet 
hastayı çekmece ile beraber kaldı
rıp yatağa koymağa muvaffak ol • 
dular. Ulumalar kulakları tahrif 
ederek devam ediyordu. Niyazi 
Bey mırıldandı: 

- Zavallı adam parayı çok se
verdi . dedi • 

Doktor getirdiler .. Kat'iyyen ü • 
mit olmadığını söyliyerek çıkıp 
gitti. Ulumalar evin çürük temel
lerini sarsarak, sokaklara tatıyor
du. Kadınlar Sabriye Hanımı en 
üst kata çıkardılar ..• Mahalle er • 
kekleri Şahan Efendinin odasında 
toplanmışl~dı. Hacer fena bir H· 

tırabın altında kıvranarak pence • 
reden pencereye koJuyor, Necatı 
bekliyordu. Genç adam geciktikçe 
teli.tlanıyor ve evin matemini, me•' 
um havasını bü•bütün karıttırma
mak için sabretmeğe çalıfıyordu. 
Şaban Efendinin ihtizarı uzu • 

lkbaı 
d aca· 

Safa, evlenmek çağına geldiği nasıl olsa annesi meseleyi UY •• i 
halde annesi ona bir türlü kız be- ğı için Safa, lkbal'le evlenecegıııo 
ğendhemiyordu. Delikanlı sıhhiye Hafiza Hanıma söyledi; fakat 011 

memuru idi. Anadoluda bir tek an- lzmir'de bulduğunu sakladı. I 
nesile kaza kaza, vilayet vilayet Hafiza Hanım bu havadisi 8 fil' 
dolatrrdı. Bursada, Tokatta, Ça • ca küplere bindi: 
nakkale'de, Zilede,Erbaada kalmıt - A ... üstüme iyilik sağlık,~~· 
!ardı. Bütün buralarda Hafiza Ha- kadar güzel kızfar dururken ya 7 
nımın bulduğu bir çok kızlarda nm kart kadınını ne yapacak••j,:. 
türlü türlü kusurlar bulmuş, evlen- Hem ikbal adı, hizmetçi adı aYo 
memekte inat etmişti. - Canım anneciğim, iyi ya sa;: 

Nihayet lzmire gelmişlerdi. Ar- bir hizmetçi geliyor demektir. ff 
tık annesi oğluna görücü gez- evimize ikbalin gelmesi belki be • 
du. Karşıyakada ikbal isminde •a· nim ikbalimi yükseltir. 
nesinin aramasına lüzum göster • - Sen bu züğürt tesellisile ''\ 
meden bir ay içinde istediğini bul- kit geçir. Her halde sende akıl Yo 
du. Karşıyakada ikbal isminde sa- oğlum... , 
rı saçlı, yeşil gözlü dul bir kadınla Buna rağmen Hafize Hanı~, 0:: 

işi pitirdi; fakat bunu annesine a- lunun Manastırlı diye tanıttıgı. ~J 
çamıyordu. O, belki on beşe ya • bal Hanımın evine gitti. MüstafCI'°' 
kın bakire kız bulduğu halde ken- gelinini gördü. Ve çar naçar i~ r:: 
disinin böyle dul bir kadını intiha- zı oldu. Düğün, Gedikpafadak•. e 
İ:.m7 elbette muvafrk bulmıyacak, lerinde yapıldı. ikbal, artık lzııı~reti· 
bu izdivace mani olacak, oğluna dönmiyeceğini kocasına söyleııı•j 
çrkrtacaktı. Safa, annesine kartı rapor ınüd e-

Genç adam, fitili adamakıllı al- tini temdit ettirememek rolünü o1' 
mıştı. Evvelce içki içmezken şimdi nuyordu. '# 
aktam oldu mu annesine: Bir gün lzmir hükilmet ta.babetı 

- Anneciğim hele fU üzümsu • den bir tezkere aldılar. izin ınud · 
yundan biraz içeyim, diye ortaya deti bittiği için Safa vazifesi ~· 
tifeyi koyuyordu. tına çağırılıyor, gelmediği takdir' 

Hafiza Hanımın: de azledileceği ihtar ediliyon:lıı· 
- Safa, sen galiba lzmire geleli Hafize Hanımın etekleri tutllf 

b14tan çıktın, gibi tarizlerine: mu9tu. Lakin oğlu ayak direyor: 
- Canım bu mübarek içilmez - Ben hastayım, lzmire gitıııeıı'' 

mi? Halis lzmir üzümünden yapıl- d' d ıyor u. , 
mıf. Diye latifelerle iti alaya boğa- Nihayet olan oldu. Safayı it111 ~ 
rak demleniyor, gramofonu kura· den çıkardılar. Karş;yaka dilbe,#' 
rak Karfıyaka dilberine hitap e • ikbal Hanımın lzmire gitme1?f'~ 
den: deki aebep orada krrdığ~ ~ev~:ı ~ •. 

Siyah ipek mantolu koca&ına belli etınemek ıçındı. ". 
Beyaz beyaz yakalı... dm, Safayı hakiki bir atk ile ıe~. 

Şarkısını bir çok kereler çalarak, mişti. Ona, kocasının üç buçuk . 
lkbal'in aşkına, ferefine çekittiri- ruşluk memuriyeti vızgelirdi. ~I· 
yor<l.u. nun ki.taneleri, bankada istif ed~ır 

Günler geçtikçe delikanlının at· mit paraları, lzmirde bağları ve 1 

kı alevlenmitti. Kartryaka dilberi cirlikleri va'rdı. . 
lkbal'le sık sık bulutuyordu. Ka • Safaya hakikaten ikbal gelııı~~ 
dm, kurnaz, fettan bir şeydi. Ken- ti. Genç adam bir sene içinde e-
dini naza çekip duruyordu. Hatta serveti avucunun içine aldı. Ve Od~ 
evlenmelerinin lzmir'de kabil ol- den sonra karısının (Kartıyak8 ef 

.. mıyacağını, akrabalarının lstanbul beri) isimli farkının sahibesi 111 ,
1 da olduğunu, oraya gidip ilanları h IWsı.l ld v 1 dıysa 0 

astırabileceklerini söylüyordu. E • aWırmadı.
0

0 k;d~: kt:r:.Sıra ıJı • 
ğer evleneceklerse düğünlerinin <>- baplarının: ~ 
ra.da ya.pılma11nı tart kotuyorılu. _ Safa, sende bu ikbal varke i· 

Safa, düşündü, tatındı. Ne yap- sırtın yere gelmez. Diye mani.Jı, ' 
malı idi? Daha lzmire geleli bir ay nash lakırdılarını bile bıyık altıll 
olmuştu. Öyle kolay kolay tahvili dan giı1erek dinlemeğe alı9tı 1 
memuriyet kabil olmazdı. Buna mu O • N. _ 
vaffak olsa bile harcırah alamaz- 1 !!----------~~., 
dı. Nihayet aklına mezuniyet almak R o N AL o c o L M AN 
geldi. Öyle ya sıhhi bir mazeret or-
taya koyarak on bet gün izin alır, p k k d 
gider orada bu müddeti bir on bet 8 ya ın a 
giin daha temdit eder, düğünlerini Slaımalarımııda ı&rlbaacıktlt· 
yaptıktan sonra tekrar vazifesi ba- ~-.. --.. ---iı[21ıSlı6•0ıiJ .. ~..,. 
tına dönendi. Bunun için bacakia- I • _ 
rındaki romatizmadan istifade ede ---•••••••••-~ 
cekti. Arkadatı olan hükilmet dok
toru Salahattin Beye yalvardı, ya
kardı. Nihayet on bef gün tedavi 
için rapor aldı. 

Annesi bir taraftan yol hazırlığ< 
yaparken, diğer taraftan ikbal Ha
nım da hazırlanıyordu. Ve bir gün 
vapura binerek hareket ettiler. Ge
dikpafaya, semtlerine geldiklerinin 
ertesi günü hemen ikbalin Nuros . 
maniyedeki evine koftu. Ve sevdi
ğini alarak belediye dairesine gi • 
dip evlenme ilanlarını astırdılar. 

iki taraf için de on bet günü 
beklemek çok güç geldi. Bu arada 

yordu. Aktam ezanı okunmuftu. 
Lambaların sönük ıtıkları !otluk • 
lara uzandı. ihtiyar bir adam ulu • 
malar ara11nda cançekiten hastaya 
kur'an okumağa batladı. Bu feci 
sahne hiç değitmeden geceyarısı • 
na doğru ilerlemekte idi. Yukarda. 
ki kadınlar ağlata ağlata Sabriye 
Hanrmı teselliye çalıtıyorlardr. 
Birdenbire ıeı kesildi. Ulumalar 
dindi. Hazin ve uhrevi kur'an sesi 
bir müddet daha devam ederek o 
da sustu. Nihayet ölümün kudreti 
fani ihtirasa galebe çalmıttı. ! Ce
maatin ağzından: 

- Allah taksiratını affetsin! • 
düası döküldü • 

Ölünün mütekallis parmakları a
rasından çekmeceyi zorla alabildi
ler. içlerinden üç kiti bu ye'il tah
ta kutuyu kapının önünde Sabriye 
Hanıma teslim etti ve: 

- Allah bakidekilere ömürler 
versin! • dediler • 

lhtizarı bekliyenler birer birer 
merdiven ayağında. kunduralarını 
giyerek sessizce çıkıp gittiler ... ö
lü evine kabristanların ebedi ıssız
lığı çöktü .. 

Sabriye Hanımı Niyazi Beyin e· 
vine götürmek için ıara.r ettiler. 
Fakat kadıncağız: 

- Kocamın evill<le son gecesi ... 
n.lnız bırakamam • dedi • 

9illiy~_ 
Aınn wndeai "MiLLiYET" ~ 

ABONE OCRETLERl 1 

Türkiye için Haricjfll 
L. K. L. ,.. 

3 ayhiı • • 1 1 ı 1 1 4 - 8 -
6 " •• 1 •• 1 1 7 50 14 :::: _; 

12 " • • • • • • • 14 - 28 --"'". 
· M-dd•d Gelen eYrak aeri yerilm•~.- \.1 'f' 

ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gaz•'ü.t•' 
matbaaya ait iıl•r için m.üdiriyet• '°ı·tr 
caat .dilir, Gazetemi& ili.nların m••'u 1 

tini kabul etmez. 

~ 
=-- ~ı· 

Komtu kadınlar dul kalan a'1ııe
kadına al'kad14lık etınek üzere 1~ı 
raber kaldılar. Niyazi Bey ~ı "' 
yanına alarak evine döndü. "ır 
müthit bir buhran geçiriyord~· f ı• 
ter istemez baba.sına itaat ett~, 
kat bir türlü cumbadan ayrıl dl' 
yordu. Şaban Efendinin odas~JJ~, 
ki titrek ıtığın arasında ölüyü I rill 
liyen bir hocanın sarığı ka.fe• J,. • 
aralıklarından görünüyordu. ıet 
baha kartı tek tük geçen gölııe1',ıı· 
Hacerin yüreğini oynatarak •0 

lara sapıp kayboluyorlardı... 1',Jı• 

Gün ta.mamile ağarmıttı. ~o ,d~ 
!ardan geçenler gölgele•ınıY';jr i· 
artık. Dönemeci sapanlardall ııd' 
ki kiti Şaban Efendinin kap;~' elle 
durarak paslı tokmağa ağır ır 1',.~· 
dokundular. ölü evine girip s,.ııe 
lar ziyadeleşti. Nihayet nı 

11111
1· 

bekçisi tenetiri getiren bir ~a ııı 11• 

la beraber kapının iki kana 
1 
"'"' 

çarak içeri girdiler. Bekçi t;.ıı,. · 
çıkarak cumbanın altında ka jçİ~ 
yan kazanın altını e'eleuıek k. lıİ' 
çömeldi. Kolunun altında ~r, kJf 
abani bohça ile gelen ca.nı11 ~. e~' 
yumu ile konutuyorlardı. Ö 'j,,.el 
nin her açılıp kapandıkça ~~si"~ 
yolculuğunu tütüsüleyen °. _.. 

- Bitnıeılı 



~· 8;ıgük adamların hayatları 
ichel Ange ve eserleri 

,~ 

s· 
? 

Yaşında ölen bu ihtiyar san'atkirın 1 
tiyarlığında gözleri görmez olmuştu 
· lı,;YÜk adam, bütün oan'at devir· 1 cerrah kadar teırih ilmini de öjrendiğlln 
• tıı nıeıhur simalanndan biridir. san vücudunu çizerken f&Y•nıhayı ot 
do lyrıj zamanda hem heykeltrq, bir kat' iyet ııöstermeğe muv.tfak oldu. 

••uıundır. Ve bütün bunlarla Artık bıqkalarırun düttüğü hı.talardan, 

\ı; !lir ve mühendistir, mesela bac:aklan gayet uzun, kollan 
•1 Ange 1474 senesi Floransa gayet ima yapmak gibi ıeylerden kendi-

'İlt d-ı,; bir köyde doğmuıtur. Asil aini kurtarmı§b. 
·. Ye ınensup olan pederi, oğlunun 30 yaımdayken Papa ilflnci Jül, bir 
.... İtina etmiı ise de, delikanlı mezar yapması için kendisini Romaya 

· •Q beı yatında resme olan inhi· çağı..dı. Michel Ange hemen Ehram tek· · 
teferrüt ederek meıhur bir re•· linde bir plan re•mederek iıe baılamıt· 

~ hnına girmiye muvaffak olmuı ıa <la bitirmemiı ve bakryesinden yal-
lcaç ay sonra wta, çırağına "ken- ruz Romadaki "Hazreti Musa,, nın hey 
lrtık öğreteceği bir ıey kal:na· keli gibi eserleı· kalmııbr. Mezarın ya· .. . 

~ •lırafa mecbur olmuıtu. rım kalmasma sebep: Michel Ange'in, 
d~'.'1'k Floransa Valisi "Loran bir kaç defa "Vatikan., a ııidip Papa ile 
l&ı., güzel san'atlan sevdiği için görüımek istediği halde kendisine bir 
0 "<imanın en büyük sanatkarla· yabancı gibi muamele edilerek reddedil· 

. 'lılc bulunuyordu. Michel Ange bu mesi olmuıtu. Son ziyaretinde, daha doğ 
~· girdiği vakit fevkali.de iltifa- rusu ,aon defa reddolunuıunda erttk, 
~ . .,. oldu. Hatta bir cün bunlar bu muameleyi gururuna yediremiyerek 
~ •anatkara kızarak yüzüne o atölyesine dönmüı ve abna binerek 
l•ddetıi bir yumruk indinniıtir Floransa yolunu tutmuıtur. 

~~lUı burnu ölünciye kadar bu Bunun Üzerine Papa hiddetlenerek, 
~~ izini taıım\fbr. derhal arkasından bir aıbm ııöndenniı· 

••nin vefabndan .., ..... ,ııenç rea• ae <le Michel Ange dinlemiyerek yoluna 
~lıreti yayıhnıya baıJaclı. Arbk dev-. etmiı ve bundan sonra Ftoranaa· 

ltraılık sanabnı da tahsile ko· da rahat bıralolıruyacağıru aı>laymca ls-
llıı: O zamana kadar kimsenin ce· tanbula ırelmeyi düıünmüıtü. Nihayet 
•d..,.ediği bir ıeyi Michel Ange gene Papanm yanına dönmiye karar 

~:dıı. Yani hastahanelerde vefat e• venniı ve huzura ~irince acı tahkirlere 
....,.adan bazmnı, ııeceleri atö). hedef olmuıtur. Bır kaç sene sonra 
f•tirterek muayene ediyor, hare- Jül'ün yerine geçen rahip, kendisini 
~en bir çok ıekiller alan ada· Silutin kilisesinin tavanlarını nakıa me· 

·ili; 1 ıri>zden geçiriyordu. Bu suretle, mur etmiıti. Bu tam yirmi ay devam 
ddet iç!nde tecrübe gönnüı bir etti, ve bütün bu müddet zarfında res• 

MiLLiYET CUMARTESi 1S Iı::V-LUl. ::;:?; 

Gürbüz yavrularımız: Atilla 
Sezai 

sam arka11 üstü yatarak çıılıtmııtır. 
0 Gece,. namı verilen heykeli yapbğı 

vakit ,o zamanın ıairJerinden biri ıu 
mealde bir kıt'a yazmıı: " Şu uyuyan 

kadın gecedir. Bir melek tarafından 

mermere hakkedilmiıtir .Bu, ziruh bir 
tat··· Ne iıterıeniz, sorunuz; size cevap 
verir . ., Buna, Miohel Ange ıu methur 
kıt'aaile cevap verdi : "Ben uyumak, 

bahusus taı olarak kalmak isterim. Şu 
aefalet ve muıibet devrinde gönmemek, 
iıitmemek bir sadettir. Rıica ederim be· 
ni uyandınnayıruz, ve yavıq konuıu· 
nuz!,, 

Michel Ange 90 yaıında vefat etti. 
ihtiyarlığında cözleri gönmez olduğun· 
dan kendirini teselli için müzelerde gez· 
dirirler ,o da ellerini beykellere sürerek 
san'at zevkini alırdı. Gözlerini ebediyen 
kapaztken .on arzusunu soranlara ıu ıöz· 
leni ıöylemiıtir:: " Ben malımı aileme, 
vücudumu toprağa, ruhumu Allaha tea• 
linı ediyorum ... ,, 

Keskin sirke 
Küpüne zarardır 

Minimini Cemil beıikte uyurken, an· 
ınesi, yavaı ve tatlı bir sesle ninni SÖy· 

lüyordu .Cemilin küçük abtası da he· 
men oyuncak beıiğinin içinde yatan be· 

beklerinin yanına ıritti. Onları ıarkı söy
leyip uyutmak istedi. Fakat yaramaz 

bebekler bir türlü uyumak bilmiyorlar· 
dı.. Bunun üzerine küçük abla, kızdı. 

Çocuklan beıikten çıkanp yere yabl'clı 
ve bir küçük süpürge ile dövmeğe bat· 

tadı. Gürültüyü ;ıiten annesi lmıup cel· 
di : 

- Oh, yaramaz kız, dedi, inıan kü • 
çük yavrularına böyGe mi bakar? 

- Fakat anneciğim bak timdi ne us· 
lu oturuyorlar. 

Bu aırada anneaiııin ninnisini duy
mayan mini mini Cemil betikte ağlama· 
ğa baıladı. 

Küçük abta: 

- Annecğim ,oda hali. uyumadı dur, 
ben onu uslandırayım. 

Eline •üpürgey.i ıddı, küçük kaJ.defi· 
nin beıitine doğru yürüdü. 

Fakat annesi vaktinde yetiımitti. 

- Anne, ben onu uslandınmn, bak 
benim bebeklerimin hiç sesi çdayonnu .. 

O zaman annesi küçük kızını kuca· 
iına aldı. Sert ve hatin olmaktansa, 

yumuıak ve tatlı huyun daha eyi oldu· 
ğunu anlatmak için mini mini Cemilin 

yatağı haıına geldi ninni söyledi. Cemil 
de ,ablMı da uyudular. 

Kurabiye 
Hoca - Annen aofnya bet kurabi· 

ye cetirıe, ilci tanesini sen yiyecek ol
san, geriye kaç tane kalırdı. 

Çocuk - Hiç !kalmazdı Efendimi 

- Neden 7 
- Hepsini de ben yerdim de ondan 

RUya 
Nihat - Anne, ben bu akıam rü· 

yamda biliyonnusun ne görı!,iim ? 
Babam bir bisiklet almıı, sen de bir 

saat almıt11n. 
Annesi - Rüya aksinedir oğlum bil

mez miıin? 
Nihat - Oyle ise babam saati, sen de 

bioikleti lacak11n, öyle mi ' anne? 

En son 

Denizde mini mini ler fotograf objektifinin karşıııada 

Hoca - En son hanıi elitler celir? 
Talebe - (Tereddütsüz) takma dit· 

~er .• • 

Dünkü şi :~t finali 1 

~llerbahçe Beşiktaşı bire 
karşı iki ile yendi 

U Dünkü maçtan 
~llİl L~ 1 il evvel futbol h_e,,,.eth:Jn..ttıllilı 

' ~~ e~ verdiği bir teblije g8-
~ F'encrbahçe ata.dmda. Fo
ı ~ Bqiktat arumda fİlt 
~t caktı. 
)~~ günl1 bazı gazetele 

, b •ııına göre de Betiktaf 
ılııı 11 ~ kendi aahuında 
11\ı 1'1•ğı takdirde oynamıya
'ltı~ eri ıürmüttü. Bunu ben de 
~iı t ' f-ıca.t ~azeteme yazma· 
~,;tc.ih etmiftim. Çünkü fut
tııı etınin, kararını geri almı· 
!İiıı 1 

ve Bqiktattn hükmen 
tetllllağı kabul etmiyerek 

· bili}' ~~ni yüzde dokaan do
l ~e ?'dum. Nitekim de öyle 
' k:dkta9, blöfünü aon daki
'· •ıı. ar devam ettirdikten 
1 t ~t lam dörde bet ka.la 

1 tıı1: 1~ı halinde F enerbahçe 
l~llltı •Çeri girdi. Betikta~lı 

~~ iç il.r klüplerinde ıoyunmu~-
il.dı1·" .. 1 k 'J"'e motor e vpçere 

bir enstantane 

maç saatinden bet on dakika ev. 
vel ıahaya gelmi9lerdi. Yalnız bir 
çok meraklılar ve bilhassa bu mü
him maçı rörmek isteyenler Be-

• • 
t•kt8.fın blöfünü ciddi zannede· 
rek gelmemitler ve maçı kaçır· 
mıtlardır. Bunun için sahada an
cak 1000 - 1500 seyirci vardı. 

~aat dördü çeyrek geçe Sadi 
Beyın hakemliği altında oyuna 
başlandı. 

. Takımlar föyle tetekkül etmit· 
tı: 

F enerbahçe: Bedii - Y a,ar 
F azd - Cevat, Ali Rıza, Esa.t ~ 
Süleyman, Niyazi, Namık, Fikret, 
Şaban. 

Betiktaf: Mehmet Ali - Nuri, 
Adnan - lbrahim, Fahri, Feyzi -
Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, Et· 
ref. 

llk devrede rüzgarla beraber 
oyna.yan Betilrtat niıbeten hakim
di. Fakat bu hakimiyete rağmen, 

eline gol olabilecek tek bir fırsat 
geçirdi, onu da lı:ullanamadı. Bu
na mukabil Fenerbahçeliler, bir 
kaç fırsat kaçırdılar. 

Beşiktatın l.ütün hücumları 
muavin hattında ve en fazla mü· 
dafaada kırılıyordu. 

Bu suretle iki taraf ta sayı çı. 
karmağa muvaffak olamadan ilk 
devre beraberlikle bitti. 

ikinci devrede rüzıarı lehine 
alan F enerbahçeliler vaziyeti der. 
hal değittirdiler ve hakimiyeli ele 
aldılar. 

Bu hakimiyet o derecede idi ki 
22 dakika Beşikt8.flılar Fener ka
lesine inmek fırsatını bulamadı • 
lar. Bundan sonra yapabildikleri 
akınlarda Fener müdafaasının ve 
kalecisinin himmetile akim kal • 
dı. 

Otuzuncu dakikada sağdan ge· 
len topu sol İç Fikret ustaca bir 
kafa vurutile Be9iktııt ağlarına 
taktı ve maçın ilk say111nı yaptı. 
Bu gol iki tarafı da harekele ge • 
tirdi, oyun biraz daha canlandı. 
Dört dakika ıonra Namık bir fÜt· 
le F enerbahçenin ikinci sayısını da 
yaptı. 

Artık vaktin bitıne.i yaklatı • 
:yor ve latanbul f&Jllpİyonu mağ • 
lôbiyeti bbul etmit ıibi aörünü. 

Be,ikt'lflJar kaptanlarının 

yordu. Fakat oyunun bitmeaine üç 
dakika kala, Hakkı daha fazla tah 
si bir gayretle Betiktııtın yegane 
sayısını yaptı. Biraz sonra da o
yun 2 - 1 Fenerbahçenin ralibi
yetile bitti ve lstanbul tildini ka· 
zandı • 

Dünkü maçta tatbik edilen fut· 
bol tarzı, iki taı.af için de, hiç bir 
zaman vaaatın üstüne çıkamadı. 

Bilhassa Betiktaf çok ağır ve çok 
zaman da tuursuz oynadı. 

F enerbahçeden Bedii, Cevat, 
Fikret, Be,iktattan Nuri, Hakkı, 

ve Eşref nisbeten muvaffak oldu· 
lar. 

Sadun GALiP 
* • • 

Tenis turnuvası 
C. H. F. Şitli nahiyesinden : 
Nahiyemizin Nitantaşı tenis 

kortlarında tertip ettiği tenis tur· 
nuva&1 16-9-934 pazar ıünü b&flll· 
yacaktır. 

Kayıt muamelesi buıün 15-9-934 
ıaat 15 e kadar devam edecek ve 
aaat 16 da iştirak eden oyuncular 
araımda Kur'a çekilecektir. 

Turnuvaya kayıt mahalleri: Ni. 
tantaf Kortlan, Atef-Günet Kort· 
ları, Milli Spor Zeki Beydir. 

ve•ayasını dinf.yortar 

2 3 
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Resim yapmak o kadar zor değildir. Bir defa elinizi alıştuınaz. 

ATA SÖZLERİ 
Ata doıt gibi bakıp dütman gibi bin· ı 

melidir. 

Atla yola giden eıeğin vay haline 

Av avlandı sav savlandı. 

Ay ııığınıla ceviz silkilmez. 

Aynaya bak ta kendini ırör. 

Az aöyle öz •Öyle. 

Bakan göze yasak olmaz. 

Bağa bak üzüm olsun üzümii yeme· 

ğe yüzün olsun. 

Bağlı arslana tilki bile hücum eder. 

Bağ dua değil çapa ister. 

Balcının var bal ta11 odun yancının 

var bal taaı. 

Baskın basanın, av vuranın olur. 

Bıçak yarası onulur, dil yarası onul· 

maz. 

Baha bilııiıi ile adam adam olmaz. 
Belaya aabır etmededir dünya da 

hüner. 

Ben derim bayram haftası, o anlar 

mangal tahtaaı. 
Bir göz odam olsun da, ba§mı İçcllde 

ayağnn dıf81'da olsun. 

Bir elin ıneıi var, iki elin seıi var. 

Bir ıeyin önüne bakma tonuna bak, 

Boı boğazlık karın doyurmaz. 

Borçlanan adam, ekini Yetilken biç· 

Celal Beyin 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede)' 
va.ben Vekil Bey dediler ki :' 

- Hayır; dütük fiatla sahf fiat. 
ların mütemadiyen dütmesine de 
sebep olabildiği için zürraın kor
karak maliyet fiatından bile ata· 
ğı satıf yapmalarını mucip olabi
lir. Bu hal ise maddi zarar kadar 
maneviyatın kırılmasını da intaç 
edebileceğinden memleket için çok 
tehlikelidir. Biz itte bilhassa bu 
tehlikeyi göz önünde tutarak ted
birlerimizi almaktayız. dedi. Bu 
tedbirlerin neler olduğunu fÖyle 
izah etti: 

Ticareti tetkilitlandırmak yo. 
lundayiz. Bu hususta hazırlanan 
kanun layihaları heyeti vekilede
dir. Önümüzdeki içtima devresin
de Büyük Millet Meclisinde mü
zakere edileceldir. Ticareti tetki
litlandırmağı biz fÖyle tasavvur 
ediyor. Ticarette monopole taraf. 
tar olamayız, ancak mallarımızın 
geliti güzel fiatlarla elden çıkarıl
masına da razı olamayız bunun 
için satıf kooperatifleri teşkil ede. 
ceğiz .Bu kooperatifler alıcılarla 
doğrudan doğruya temua geçe
ceklerdir. Şahsi inisiyatiflerin tev· 
Ht ettiği muvazene.izliği bunlann 
faaliyeti tevzin edecektir. 

Bu kooperatiflerin tetkili mec· 
bUTf mı olacaktır? diye sordum. 

Dıt ticaretimizi her zaman söy. 
lediğim gibi ne monopolize etme
ği ve ne de tetekkülü mecburi koo 
peratiflere vermeği düşünmüyo . 
ruz. Satıf kooperatiflerini kurma
ğa tetebbüsten maksat demin balı 
ıettiğim müvazeneyi temin ede • 
bilmektir. Bu satıf kooperatifleri 
nin tetkilleri Ziraat bankasına bı
rakılmıt olan kredi kooperatifle • 
rile hemahenk yürüdükleri takdir
de istihsal ve sahf iti yolunda gir
mit olacaktır cevabını verdi. 

Ziraat bankasının reorganizas
yon kanunu layihası da diğerleri 
gibi heyeti vekilede tetkik olun • 

1 
1 

mit çiftçiye benzer. 
Boyuma ıröre boy, huyuma cöre huy 

bulamadım. 

Cihanda yar ol, bar olma. 
Çalıımak hazinelerin ana batlandır, 
ÇM>uk parlıyan çabuk söner, 
Çiviois tıııhtayı yel al.ır. 

iki kutup: Dünyanın en zen.in 
ihtiyarı Rockleller bir yavrunun 

elini sıkarken 

FJoryada Hililiahmer 
müsameresi 

Dün Filorya plajında; Hili.liahmer 
Cemiyeti Bakırköy ıubeıi tarafından 

bir müsamere verilmittir. 
Çok ne191i olan müsamerede mania

lı koıu, yumurta, ~uval ve eıek yanı• 
ları yapılmıı, üç ayaklı adam yanıı ile 
helva yarııı pek çok eğlenceli olmuı• 
tur. 

Yarıılarda kazananlara hediyelel' 
veritmjf ve müsamere geç vatöte b • 
dar büyük bir neıe içinde devam etmiı• 
tir. ...-·-------.. DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
.Galatasarayda Kanzlık eczahaneai 
karımnda Sahne sokağında 3 numa• 

ralı apartımanda 1 numara. 

S603-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaısııı 

Cumadan bııtka günlerde aaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. ll8. 

Muayenehane ve ev telefonuı 
22398 yazlık ikametgah telefonuı 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
5605 

maktadır. 
Banka ziraati finanse edecek • 

tir. Yani asil sahibi olan zürraın 
kredi bulması için çahtacaktır. 
Zürra üç nev' e inkisam edecek ve 
bunların en batında da arazisinin 
genitliğinden ziyade sayi ile İstih
sal eden küçük zürra bulunacak
tır. Bu suretle zirai islahat da ken• 
diliğinden vukua gelmit buluna • 
cakbr. 

Celil Bey alınmakta olan diğer 
tedbirleri de şöyle hülisa ederek 
beyanatına nihayet verdi. : 

Standardizasyonu zikrederim. 
Mahsullerimizin alıcılarımızca 
makbul vasıflarını da tayin etmek 
lazımdır. incir, üzüm, yumurta, 
portakal için arkadatlarım çalıfı· 
yorlar. Marmaranın zeytin taneıl 
de fındık gibi muayyen bir tekle 
bağlanmıthr ., 
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Se.qahat intibalar1: 20 

Otomobille A vrupada 
9000 kilometro 

Yalnız bir saatin çalışını görmek için 
bile Nürenberge ge' enler var 

işkence aletleri müzesi • kavga eden karı Ye 
kocalara ceza • Nürenberg prabı 

Bayreudı'tan hareket ettikten 
sonra aekaen bir kilometrelik bir 
asfalt yolu katederek Nürenberg 
,ehrine geldiğimiz zaman, bu tdı
rin bir ay wnra toplanac•k olan 
Milli Sosyalist kongresi için bazır
.... m .~ olclajunu eördiik- Nü · 
ıeaberw, dar aolreldan, iki katlı al
çak evlerile lrir Ort.- fdırini 
andmr. SokMrmrda doJatırken, fÖ
Yalyeleria pencerelerden hatlarım 
çıkararak imana aelim verecekleri 
z•mwdiliyor. Şehrin en f&yaDJ dik
kat binası, merkezde ve timdi A
dolf Hitler imıi verilen bir meyda
nm üstünde ın.a edimnf olan bü
yük kilisesidir. B11 kilisenin saati 
her gün öğle vakti saat OD ikide ça
larken, imparator Betinci Şarl'ın 
heykeli etrafında yedi "elektör,, 
yani müntehip yandaki delikten çı
karak, İmparatorun etrafmda üç 
defa dönerler. Her miintehip Şarl'
ID önünd- geçenum bir defa eği
lerek ubadiyet arzeder. Bu -nza
rayı gö. meJı içia ber gün saat on 
ikide Adolf Hitler meydanı sey • 
,..hlarla hıncahınç dolar. Dikkat 
ettik: bqinci miintebip eğilmedi. 
Vakarla İmparaloraD önünden geç
ti gitti. Bu i«ibfafm kasten mi ya
pddı~ı, yolma saatin IDllkinesİn· 
de bir bozulduktan mı ileri geldi
ğini an!\ y•-d• Bir çok aeyyala
iar yalnız bu ••etin ç••••smı sör· 
mek için Nürenberg'e gelirlel'lllİf. 
Oradaki seyyah kalabahitDJ gör • 
düfı:tea ~ küçük teJlerİn bile 
bi. tefire seyyah celbi noktasından 
faydalı olec•ğı h.1.lrmda enteresan 
lrir ders aldık. 

Saatin ç•I M b~ttilrten -
M!:J"YÜ lr.afifesinia alon baJincle 
r*md• bir tep jp ii-tib. Lj ... 
lıoya ılope ,., • .,.., a •• 7 e, 
biz de bu kalabahğa talnlddr. Ka· 
labalığın bir mark mukabilinde 
Ş11tonun bazı odalannı gezmeli:te 
olduğuna gördük. Biz de lrirer 
mark vererek içeri girdiiimiz za. 
man buranın Kurunuvüstada kul
lar ' n ._,.e aletleri miizeai ol
duğunu anladık. Her aevi ifkence 
aleti vardı: çivi kakılllllf kokuk -
lar, göz çıbrmağa mahsus aletler. 
Dili koparınedaw insanın ağzında• 
Çllwrıp alaw kukııçlar. Tırwalı:ları 
•mek için makiaeJer. Müaeain 
memuru tatlı ae.li bir lı:adwı. Zi
yaretçilere lııiç ......... anlab • 
YQr: 

- Şu gördüğünüz alet günah • 
lr&r bzJar içindi. Kız ta ltöcrenin 
içİlae lııepeedilir ve kap.ar kapa -
nınca çelik titlerle delik detik ed._ 
1iır& Ş. alet, elmlr tam ile elma 
satan e-fa itketıce yapmak için
dir. 

Tüyleri İirpeıtıeD bu ..me içiIMle 
bir ta.esi bot - sini.. Ka...
Jarile malaalleyi bu- edea koca • 
• 'enw ......... Wraraya'-i· 
a.ı,. ta haHra tqlrir eden Iİoyun
...-. Bu- iP - aleti de dm~ 
mez ama nasılsa oraya koaulmut-
Öğle yeınejini 1313 senesinde 

illlta edilen ve Jemdt listesi de au
aılır ve lihna ~ ilsuet 
olan bir lokantada yedikte11 sonra 
Mııaıl>e"l'den ayrlıcllk. Bu W.-
'-"a 1313 aeaeüadeaheri, yani 
ilam 1%1 senedir ayni yemeği piti • 
rirlermit-

Nürenberı' den sonra ltmngen 
,.ı. ile Wiiııtzbma .-n- -rdık. 
•- _.._ •ıi" ddet, 4iini dev
let .__ kUlflınut pakepo .. ar 
t.afmdaa Hlue edilmif. Peskopo. 
- Reaiclez clenilea ve timdi mü
ırıe olan arayı siis ve İbtİ.fam nok
....... " krallann sarayından da. 
lıa Dliikemnıeldi. Yaldızlı salonlar 
hc;r renkte İpekli kadife ile döten.' 
mıt odalar. Bir oda o kadar ihti . 
pmla süslü idi ki Napoleon Moa
lı:ova seferine giderken buradan 
geçtiğinde misafir olarak sarayda 
ikamet ettiği zaman, eınsalUıin Pa
riste b.ılunıuadığını aöylemif. Ata
mafi:ı Napoleon kendisi için daha 
miitevı.~ı bir yatakodaaı intihap 
etmif N .. poleon odası denilen ini 
oda hW olduju ıibi durmakta
dır. 

Wiirtzburg tdırinin pek...._. 
ta.afmdan maliim olan bir ı-i
yeti de tudur ki f&l&hı çok '7\dlr. 
Fakat bunu Wiirtzburg'a g"' ' r• 
den ~ lriıme bilmez ve WGrtz. 
burghdar da biliıunesini id ' r. 
Neden bunwı gizli kalmumı illıe· 
diklerini sorduk. 

- Çainln"i dediler, bu ~ 
mebzUI değildir. Yetiftirdllimiz 
prap • .,..q bize ki.fi gelir. Bacı 
kt'ndüniz rahat içmek isteriz. 

Jaliaa Spital denilen ve lrir kilise 
tarafından tesis edilen h-ta 11· • 

nin bodrum katında birer kadeh 
Würzburg pram içtikten 90lll'll bu 
ehlikeyif tehir halkına hak verdik. 
Buranın en methur meyhanesi bu 
kilise hastanesidir. Bir kiliıe 
baatanesinio meyhane ~letıtiğini 
ilk defa görüyorduk. Zahir vak
tile dini ve dünyevi aalahiyetleri 
9ahsında toplayan peskopos fetva
sını vermif. 

Würtzburg Almanyanm en ma
ruf tıp mekteplerinden birinin bu
lunduğu tehir~r. Bu mektebi arar
ken, Röntken aok&jından gevdk ki 
80bğm hetmda bulanan bir lev • 
hadan Doktor Röntken'in 1895 se
neainde bu sokaktaki bir liıboratu
var içinde ziyayı k~fettiğini öğ
rendik. 

Würtzbug'dan ~onra Münih'e gi
decektik. Yola çık~. ken, beheme
hal Rolfteııburır kasebumdaa geç
memizi tavliye ettiler. Bu k..ba
nın hususiyeti fU imit ki, Or.ı-. 
manlardMı beri biç değipmıi9. 
Bir At..·· bunu; töyle bir ahir 
kulanarak izah etti: 

- Burada .. atin yelkovam dur· 
mQfhır. 

Bütün dünya inkılap yapmakla 
iftınar ederken, •ırlardan 'beri hiç 
değitmemit olmakla öğünen bıa 4ra
sabaya uğramak için azacık ana 
yoldan a7rıl ık lizandı. 'akat 
bu fınrıtı lı:açınmk ta ish dik. 
Bcuw hel..jlpten en•e e yer. 
Her tehir 8e7Ya1ıı cellı 2 * itıia 
bir propaganda yolu bulduğu aibi, 
burası da Karunuvüatadua beA hiç 
değitmemit olduıjunu ilin ebamk
le Yatıyor. Filhrkika ba tefıre Yar· 
dığnmz wn s+eklarm seyyah 
kalabalıimdan seçilmez bir lııalde 
oldujunu gördük. Dar aoluııldar. Se 
lr.Mı: ertumcla • kuyalan. 1' ' •i 
~khn ziyade sinemr. teridi yaı> 
mak için hazırfammt bir sahneye 
benziyor. Rodıenbcuw'lwlar ~ 
inkıliplara ııöiüa gererek, •nar
ca müddet ~ ,.._...ı .... Şim. 
di de bu muhafazakirltldan pllra 

et.meie bqlaDllf. Dünyanın IMr t .. 
rafından akm halinde seyyah ırui
Jor. O kadar seyyah geliycw ki, 
Rothenbarg, bu yabancı kaleıbeJtlt 
kütle.ile temM ede ede dejjfece
iinden korkuyor. F'ıl\e\ik. bu kor 
lw yerindedir de. Çiinlai o .-n 
OD pal8 etmiyec:ek, 

Bütün meziyeti etlüliiiaıi- a
nıt .ı- ... telıirdea - Din 1 lr 
lııübf bnlrımı*n awç Lw, tıu& 
llaMınmıı ltir me,ıdanda tıep'-f 
ıııiii~oldalılmw ... 
dilr. An'- Hitler'"ın :reni 1ıir mu
~ illi tem ediyudar di-
,.. ı&pl ıl i+tilt. SOıdnl: 

- 39 - anıharebelerintle ... 
~ aab&riniq yaj ulllCf- 'ku... 
talntmaw:• yıld&ıümüwü tail e
diyoruz. 

Çok uzun hafızası olan 'lıir mın
llıbdan ııeçtifimize fÜJ>fle J'>ktıı. 
Sordui-ız suale cevap veren Al
lllaJI&: 

- Fakat, dedik, bu çok eııiri bir 
mesele. 

Hiç dütün.-den cevap veıcli: 
- Almanlar bayram günlerini 

de -tem ıünlerini de asla nmJt -
maz.lar. Versaillee sullıiirıün imn. 
" günü de -tem yaparız. 

Bayr- yapan DinckelsbühYlü. 
den matemli bir cevap almıttık . Bu 
kaaahadan ayrılıp ta Augsburg yo. 
hana tattağumuz zaman, herifin ce
vabı içime akte oldu: 

•itti::-- lııi2i Fr._ız nıı zannet· 

A. !. 

:1 
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MEM~EKET~l Türkiye yüzme b"r "nci 
Bulgarıstanda son tazyık- Dün yapılan bu yüzme yarıılarında ..... 

ı d d• d bullular 115 puuanla birinci!iği er eV8fil e lp UrUyOr Kocaelililer 87 puvanla ikinciliğj kaza 
•••••••• 

Edirneye gelen muhacir kafileleri baş
larından geçen vakaları anlatıyorlar 

EDiRNE (Milliyet) - Bafve -
kil ismet Pqa Hz. Bulgaristandaki 
müesaif hadiselere taallUk eden 
.on beyanatlanm Bulgar gazetele 
rinüı pek çoğu, hemen aynen, yaz 
dılar. Türkiye Cwnhuriyetinin Bat 
vekiline böyle söylemek düferdi. 
Bulgari.tan hükiımetini ellerine a 
lan durendit bir kabine erkanının 
ne suretle hareket etmesi lazını
geleceğini de ya.kın bir zamanda 
göreceğiz ve anlayacağız. 

Bugün için hakikati eöylemek 
lb-gelirae, bütün bir cihan kar. 
tısında - hiddet ve infiale lrapd -
maksızm - kemali sülı:Wıetle haber 
vermeliyiz ki Bulgariatanda ekal
liyet hayatı geçiren Türklere kar
tı halk tefdckülleri tarafından re
va görülmekte bulunan fenalık -
)arın henüz önüne geçilmemi9tir. 
Edimeye gelen muhacir kafileleri 
biz;im bu iddiamızı tevsik etmek -
tedir. Razgrat'ın Borazan ve Ak 
Mehmet köyünden gelen bu biçare 
ı~daflarmuzın anlattıklanna gö • 
re köylerde, akf8Dl ,wıe,i battık
tan sonra, Türk komtularının dam 
farına çıkan Bulgarlar bu damla -
rın kiremitlerini kaldırmakta, cam 
larım söküp götürmekte ve kapıla 
rından hatlarını çıkarıp (ne yapı· 
yonunuz?) diye seslenen bigünah 
Türkleri kollanndan çekerek 90 • 

k"ğa atmakta ve adamakıllı döv. 
mektedirler. 

Devlet tarafından gönderilecek 
tahkikat memurlanna ihtiyan sü -
kut etmelerini ve asla tikiyette 
balımm•malanm ve aksi takdirde 
büsbütün imha edileceklerini aöy
liyen bu mütecavizler Ak Meh • 
met, köyünün camiini kutatarak 
namaz kılan halkı birer birer so -
padan geçirdiktew sonra aynca ca 
miin lr.ilimlerillİ de parça parça 
dojrayıp sokaja •tme.ktıaclır: 

Nizam ve kanun, doet ve arka
dat. insanlık ve 1-Dtuluk nedir 
bilmiyen bu adamlara kal"fl Bul -
pr bi&lı:O-türia neu1 bir mmnıoe· 
le yaptığını Nı ı ak ızbrarmda 

bulunuyoruz. Zira bu vaka, Bul • 
gar Dahiliye DUU'lnın bir hafta 
evvel Bulgar gazeteJeriııe viki be 
ya-hndan acınra meydana ıelmit 
tir. Sofyada çıkan (Zarya) gaze
~ Kırklarelide oturan Yanko 
Koatantinof isminde bir Bulgarın 
tarafnnndan tehcir edildiiüıi 
YllZDDf ve Bulgar effrin amumiye 
IİDİ, haksa yere, aleyhimize talıı • 
rilı: etmifti. 

Hidimeyi -balliwde tetkik et -
mek için Kuklareline gİtmİf ve et 
raflı bir surette yaphğım tahkika
b fU noktalarda toplamıfttm: 

l - Yanko Koııtantinof Efendi 
nin Kırlı:lareliden çekilip gitmesi 
kimae tarafmclaa icbar edilmediği 
ıilti, küçük sanatlar eri>Mnna tll • 
allUk eden aoa kaııunımıuaun da 

bu zata dokunan bir tarafı görül
memiftir. 

2 - Bu zat evini 310 liraya sat
IDlf, miifteri bulamadığı tarluım 
da toför Hayri Efendi namında 
bir zata emanet etmit, 30-7-934 te 
pasaportunu yaptırarak altı nüfus 
ailesile ve etYasile birlikte Bulga
ristana gİtmİftir. 

Lüzumsuz ve miinaeebetsiz bi -
diselere mini ollDllk isteyen iki ta 
raf devlet ricalinin bir taraftan 
Y anko Kostantinof Efendiyi; di • 
ğer taraftan da • muhtelif febeke
ler tarafından soyulup ıovana çev 
rildikten sonra - periatn bir halde 
hudutlanmıza girmit olan Muata 
fa Hacı Hasanof, Hacı Yunus Ha 
cı Hasanof, Mehmet Mustafof, Ha 
san Yürük Hü.eyinof isimlerini ta 
pyaıı Razgrat nmbacirlerini istic -
vap ve istintak edilerek akialerile 
gönüllerimizi karartmağa batla -
mıt olan son haber ve hadiselerin 
mevsukiyetini meydana çıkarmala 
rı ve bu müessif hadiselere kat'i 
bir netice verdirmeleri pek ziyade 
pyanı temennidir. 

Biz, çok iyi biliyoruz ki, Bul -
garlar umumiyetle komtularım ta
c.iz eden insanlar değildirler. E'.Jı:ae 
riyet itibarile, Bulgarlar, sulhper • 
ver, aiyü gayreti sever, sıcak kan. 
lı, sabur ve mütehammil, hesaplı, 
muktesit, mahçup, açık sözlü ve i
yilik sever insanlardır. Bunların i
çinde, kapattırılan Türk mektep -
len, gadre uğrayan Türk münev -
vcrleri için Millet meclisi kürsüle 
rinde, muhtelif gazetelerde heye
canlı nutuklar irat ebııİf, değerli 
makaleler yazm1' Vladialav Mari
nof, L. Krapçef, Kwta Lulçef, 
Petko Likof, Vangel Gözgief, Tlip 
Slı:lonlı:of, Mito Şemof, Vladimir 
T odorof, lliya Karacof ve saire .. 
,ibi birçok değerli Bulgar dostla. , 
~ ittiyakla ve muhabbetle ha. 
tır lıyoruz. 

Kendilerini bilmeyen ve Bul • 
aarhim menafii lli7't ve ıeijptak
belesini Ji.yikiyle düfiinemiyen bir 
takım sergüzeztçiler tarafından ir 
tiki.p edilmekte bulunan - bi -
r!iıelerden dolayı bu muhterem in 
sanların derin tee..ürler duymak. 
ta bulunduklarına ula fÜphemiz 
yoktur. 

Orada, ırünclen güne, aiı~ sı
lı.;;.lıh fer&İte düf1Dektıe bulunduk 
laı ;nı haber aldığHDJZ ve munbl • 
zaman takip etmekte bulunduğu. 
m"z soyd-.larımıza reva sörülen 
ilisalm Bulgarlan ve Balgariatanı 
yakından seven ve tuuyanları ve 
bizzat hakiki Bulgarları müşkül 
vaziycüere diifürmesine mahal bı 
rakmanıağa çalııwmak, yerinde ve 
zamanında yapılmıt iyi bir vazifo 
olar kanatini tfryoruz. 

Mdnıet BEHÇET 
~~.::---~~----------~~~~ 

Eliziz - Malatya yolundaıirin bir nahiye · 

H ŞpqJi ,./riyoireira = •· n IJıi:Jiı .. ,; 

ELAZIZ, (Milliyet) - Vil&yeti-1 ...,, lııi1leaia ~ uemı muata
aise 20 kih ılN wfede ve E- - t'Ollarla Dlliaiye merkezine hai 
ibis - Malatya ,ol. üaeriDde bulu- la-•• ve lmylerde telefon tesisatı 
Dan Henkendi, tirin bir nahiye vücuda gelirilmiflir. 
-4rezidir. Buraya Haakendi ve- Tren Eliııize gelmezden evvel 
y.but Haalrıöy İmlİ de verilmekte- burası çoit itlek bir vaziyette idi. 
dir. Hanlı:öyü Yolçatı irtu.yonuna Fakat trenin Eli.zize gelmesinden 
yarım saat kadar bir azalr.lıktadır. sonra Haııkendi nahiye9İ eıki e • 

Hankendi nahiyesinin 33 köyü, hetmniyetini kaybetmittir. Nabiye 
9500 nüfusu vardır. Bu nahiyede ile vilayet nıerltezi arasındaki 20 
bet sınıflı bir ilkmektep mevcut o- kilometrelik yolun yeniden yapıl • 
lup bu mektepte 150 talebe oku. masına ltatlanmıt ve 3. 4 kilomet· 
maktadır. Hankendinin bütün köy- lik kadar bir kısmı bitirilmİftİr. 
lerinde köy kanunu tatbik edilmek Yolun diğer kısnnlarının da biti -
tedir. Epeyce bir zamandanberi bu rilmesi için çalıtılınaktadır. Han. 
rada bulunan Nahiye Müdürü la - köyünün evleri ve yapıht tarzı, so
mail Hakkı Bey Hanköyünün iler- kakları gayet muntaza.rrıdır. Haııkö 
lenıesi için çok büyük lrir gayretle yünün çok münbit olan arazisin -
çal~. 1-il Hakkı Beyin den arpa, buğday, vesaire gibi mü· 
gayretile naLiye merkezinin bir tenevvi hubabat yetiftirilmekte -
kaç yerinde yeniden sular çıkarıl- dir. 

Deniz birinciliklerine İffİ rôlr etlen lzmirliler 

(B"§I 1 inci sahifede) 1500 metre -beıt : ht~ 
netayiç ıunlardır: fan birinci, 23, 39-2, yemi 1 

JOO metre: htanbuldan Orhan 1, koru, Bandırmadan MebnıAll 
7 / 6 ile birinci, Kocaeli Sıtkı ikinci, Ban- miNleıı Ekrem üçüncü. 
dırma Şakir üçüncü. 100x200x 100 bayrak : 

100 metre h•nımler: hlanbuldan lnnail, YuMlf, Haydar ~ 
Leyla hanım, 1, 44/ 8 ile birinci, Ko- 5.58.2.-, 1..uınbul ikinci, 1'~ 
caelinden Muzaffer hanım ikinci. Yfume müaahNralanmn ,,-

100 mene lllri ÜAlÜ: l&tanbuldan yeti ıudur : • 
Aııah birinci, 6, - 25/ 8, Kocaeliaden lıtanbul 115 povanla Tiiıı~ 
Ali aHydu ikinci, Bandırmadan Şa- birincisi, Kocoelı 87 pov.ııla 
mil üçüncü. dan sonra lzmir 42 ııov..uı. 

100 met.re kurbağalama : Kou.o Bandınna 37 povanla clörd;;; 

Deniz birinciliklerine İflİralı 

liDden Y...,f birinci 3. 13i 4 - Yeni 
T7arı.iy• ,...._ -, Jotpnh-ltlaa lsaet 
ikinci, lzmirden Cent üçüncü. 

200 met.re se~: latanbuldan 
Halil birDıci 2, 40.5, K.ca.lidea la-
mail ikinci, lzmirden Raıim üçüncü . 

480 -· seriMot: IstaDloulcl&n Ha-
lil birinci 6, 2/ 2 Kocaeliden Iunail 
ikinci, Izmirden Ruim üçüncü. 

4 X200 bayrak: Jotenhoılun hat, 
Cihat, Orhan, Halil talomı 11.33 bi
rinci, Kocaeli ikinci, Bandıırına üçüu-

Hanımlardan : 
:ııel Nelo birinci, KocaeliderS 
lt-ilıiMio 

Kuleden atlamakta: 
Belıçet 83 pa..aııla birinci, 

Bu mümakalanlıo da lı~ 

talya ve Küçük itilif 
Titvls aJBi _. + Kiiçik 1- ı mmk jpa "ini lııir ,,,, 
tilm. reiai 1 1 .. i• ı 0 mılıa I me!ıt-db-. 
miiuıit lıir 7 SID (ı ılufıii- U- M. IJ:jııi ve Jd. ~ 
tlııar bW' ık IU... ıeldiii ke·M· hav=••nda ikti•di birlil' 
tiDi iUe.r et-ittir • sini de etraflı bir ~ 

Fr._. ile ltalya ... ıkereııetia- mektedir. 
den ve M. Baıtlıou ile M. Beaea ltalya parlimentoıa' 
in te+ef>biWerinden tonra ltalya • ~ 
ile Küçült itilaf devletleri arasın· ferannna gıtmeye 
da bir yaklllfD11l tesis etmenin en VENEDIK, 14. A.A . ..., 
müsait lıir zaman olduğu tahmin e· lav matbuatmm .on 
dilmektedir. j ltalya hakkında ittih_aS 

Salahiyettar siyasi mahafilden b hareket sebebiyle _.. ~ 
alman malômata nazaran M. Ti- toplanacak olan pa .J 

bdeac:onun Roma aeyMıati, Yugos- lronferansma iftira~ -~-""' 
lavyamn bu ite müzaheretinden ltalyaıı heyeti mur~' 
.onra resmen ilin edilecektir. dik'de iken seyahatını 

M. Tituleaconun M. Muuolini _:m-iriıİİıİalmmıiİftırm.~----,... 
ile mülilr.atı, bizzat M. Bardıou • 
tarafından hazırlanmıftır. 

CENEVE, 14 (Milliyet) - 1-
talya ile Küçük itilaf arasındaki 
münuebetlerin düzeltilmesi için 
M. Beııule Baron Aloizi arannda 
buaa.i müsakereler yapılmakta · 
dır. ltalya, Küçük ltilafla anla•-



(j" Zenciler 
'rne;ikada gOn
ıen güne kuvvet

len lyorlar 
Sirleşik Amerika dahilin-
de 12 milyon Zenci var 

~ ~lllerika' da iş sahasında Zenci-

d tın mevkileri oldukça enteresan
ır, 

f İ".~tıciJer 10n zamanlarda, yalnız 
llı~l~t ile mefgul değildirler. A
t trıka'nın ruhi ve içtimai hayatm
L\ da mühim bir mevki kazanmıt
"tdır. 

' ı\ıneı-ika' da Zenciler günden gü
~I Çoğalmakta ve beyazlar da a

lllaktadır. 

1 ~lllerika' da Zenci esirlerin tica
lttı kaldırılmı' ise de buna dair 
ı~1 e~erlere tesadüf edilmekte<:lir. 
d'ldunluk mevkii zaman ile orta· 

411 laınarr.ile kalkacaktır. 
~l~~eri~a'nın zirai vaziyeti Zen
q -r~n elınde bulunmaktadır. Zen
İtı~ üçte ikisi zi"aat ile me~ 

d' ,dur. Pamuğun yüzde otuz ye- · 
~;ı, .buğdayın yüzde yirmi ve pa· 
,,t'•n yüzde on ,..)tısı Zenciler ta

ltıdan İilihsal edilmekte<:lir. 

'ı ~irle,ik Amerika Devletleri ida
> 11llde Zencilerin intihap hakkı 
d?ktur, Bunl! kanunu esasi mani
~ıt: Son zamanlara kadar Zencİ· 

fl 1~1 1'1 ıntibap hakkı Birlefik Ame-
11~ a hiıkümetlerinin fırkaları ara· 
d da bir prensip meselesi tetkil e- ı 
.eırıe:ıdi .Bugün bu hak, bir fırka
"'11 e .. 1 z . ~ sas prensıpı o muttur. encı-

> 
1 

Cumhuriyet fırkasına dayanı
~~~~r ve bu fırka Zencilerin mü

ıı vaziyetindedir, 

\ı ~encilerin liderleri de vardır. 
' l>roğramlar' tesbit edilmiftir. 
~ lıfefhur Zenci Booker, Umumi 
~ 11> esnasmda münevver Zenci
ııı~ t~rafmdan bir fırka tefkil et
biftır, Bu fırkanın liderleri büyük 
~ t>hret ka.zanml}lardır. Ameri
ıfe a bu gihi Zenci liderler, mo
ın l enci adını almıtlardır. 

i}lu liderler yalnız intihap hakkı 
:Hl\ ~~1 1 . 
~1:1' ,...,ı,mıyor ar; Zencı ırkının 
~el l\ı~t ve kt!dretini, içtimai ve bey. 
~Y llıılel bakımdan icbat etmek is-

0rlar. 

~~l\te~ika: dak~ Zencilerin beyaz. 
ı._ an tecrıt edilmesi büyük bir ha. 
lq 0 lr11u,tur. Bu tecrit, bir cinsin, 
~i lırlu bir cinsin husule gelmesine 
~,~met etmi,tir; Zenciler müttefiık 

ll:ıüttehit bir unsur olmuştur. 
~,~~ret in ilgası ilan edildiği se
li, ;Çı~de Zencilerin yalnız bir ki
ti)' erı vardı. Amerikadaki Zen
~~~~ bugün kırk f>in kiliseye ma
llı:· ırler. Bu kiliselerin be, milyon 
d,~h~esibi mevcuttur. 1854 senesin
\ ~~ Zenci doktor vardı. Bugün 
eıı' llın Zenci doktor mevcuttur. 
~11!ar Zenciler arasında doktor-

·~krini gör.ııektedir. 
~ene ·ı · · · k. · ı, k •. er_ın yırm_ı se ız sıgorta 

Jı;1 b~dı ~ırketlerı vardır. Y etmif 
tj ~ ın kadar umumi müestesele
lıı~er kö,eye yayılmı,tu. Bundan 
ıj da Zencilerin dört yüz gazete-•ok . •e "'z mecmuası ve yırmi fenni 

Ilıca' eki netriyah mevcuttur. 

tiııtlirletik Amerikadaki Zencile
)~ adedi on iki milyondur. Be
lııiit.a~ kartııında müttefik ve 
~"'flıt, adeta tek bir adanı gibi 

11nuyorlar. 

le: ~b1:ika sahipleri Zenci amele-
~~, 1 ••tıhdam etmeğe mecbur olu. 
lıı;ı ar. 1915 ıeneıindenberi <bir 
~ln Zenci amele maden kömür 
Vİt~· ~~ında, Detroit, lllinois, Nest 
'i~,knıa, Chicago, Pittisburg fab
'ilt.:to tında çalı.•maktadırlar. F ah. 
lııı rlar Zencı amelelerden aza-

3lırett · t'f .ı d' ..\ e ıs ı a<ıe e ıyorlar. 

dilınl llıerikalıların mütefekkir a
t~ft arı Zencilerin terakkisine ta-

~ 
ltıtihap f·-a-al-iy-e-ti 

;~ (Başr l inci sahifede) 
''•It!ehrin göze görülür yerlerine 
tliıı '' olacaktır. Defterler altı 
~~ a kıda kalacaktır. Bu müddet 
•,~nda defterlerde isimlerini gö
'•ıı1 '~n vatand8'1ar itiraz halda
~~! llanarak, isimlerini yazdır-

ardır. 

i,,}ııtiha ·· I . 
'"'İkt P encumen en defterler 

Qjllli en sonraya kadar itirazlan • 
qt~~~ktir. intihabın devam e
;i l:ı on "k" ·· dort .. 1 ı gun zarfında asga • 
~eıj . ~z bin vatandatın rey ver
'ılece'kçı_n bütün kolaylıklar göste

tır. 

~ l:>iin ı..._ 1 
lıllllr ..,...m mal1allelerde da • i 

t(i11 çıkarılm19 ve cetvel!erin bu
ltıi.ıi:.ıı İtibaren auld.ığı ilan edil-
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Ezincde şayanı 
Dikkat bir dava 

(Başı 1 inci sahifede) 
I nsan nasıl kaçırılır? 

Makedonya 
Komitesi reisi 

(Başı 1 inci sahifede) 
berdar edilmemiştir. Dahiliye ve
kaleti müstep.rı Vehbi Bey ise ba
na dedi ki: 

- Bu sabah ecnebi ajanslarının 
böyle bir haber verdiklerini bize 
bildirdiler. Gerek Trakya umumi 
müfettitliğinden gerekse Trakya
daki valilerimizden bu hususta 
hiç bir iş'ar vaki olmadığından 
kendilerinden hakiki vaziye~i sor
dum. Henüz bir cevap almış deği
lim. 

Zabıtanın maznunlardan aldı
ğı ifadeye göre bu insan kaçakçı
lığı fU fekilde olmuştur: Bir gün 
Yorgi nasıl bulmu,•a bulmuş, Tan
go Tevfik Efendiye müracaatla 
Yunanistana mübadil olarak gön
derilen oğlunun Türkiyeye getiril
mesi için tavassutunu istemi9tir. 
Tevfik Efendi bir bayii düşündük
ten ~onra bu iti yapacağını va
detmit ve Yorginin ifadesine gö-
re bunu yapmağı 2000 liraya ka- lvan Mihailof kimdir? 
bul etmistir. Tevfik Efendi ise Bulgar Makedonya komitesi 
bunu sırf hatır için yaptığını iddia reisi lvan Mihailoff, komitenin 
etmektedir. hundan evvel reisi Teodor Alek-

Nihayet ilkbahann ılık bir sa- sandroff'un halefidir. Makedonya 
babında bir motör sessiz sadasız komitesi son zamanlarda gayri 
ilerleyerek Adalardenizinin Ezine- kanuni bir te,ekkül addedildiğin -
ye yakın bir sahiline sokulmuş den lağvedilmit ve reisi hakkında 
ve motö;ün sandalı da Yorginin da kanuni takibata baflanmıttı. 
oğlunu sahile çıkarmıttır. Bu sıra- lvan Mihailoff'un toprakları -
da Tevfik Efendi Ezinede bulunu- mıza iltica etmesi, siyasi bir me-
yordu. Yorginin oğlunu •kartıla- seledir. Türkiye ile Bulgaristan 
yan Tevfik Efendi onu Çanakka- arasında iadei mücrimin muahede-
leye ve oradan da lstanbula getir- si mevcut iıe de Bulgar komitecİ· 
miftir. si siya.si bir cürüm ile takip edil-

latanbul zabıtası olmasa mekte olduğundan bittabi iade e-
Maznunların ifa.delerine göre dilmiyecektir. 

eğer l11tanbul zabıtasının dikkat Mihailoff'un bir kaç güne ka-
ve teyakkuzu olmasa, Yunanlı dar ,ehrimize getirilmesi muhte-
gencin lstanbulda yerletmesi it· meldir. Makedonya komitesi Tür-
ten bile değilmif. F aka.t zabıta fe· kiye ve Makedonyanın 10n a....ır ta-
birde bir yabancının kokusunu al- rihinde büyük bir yer tutmuf bir ! 
makta geçikmiyor ve Yunanlı tetekküldür. 
genç yaklandığı gibi tekrar hu- Bu komite Balkan harbine ka-
dut haricine çılı.:ılryor. itte bu dar Osmanlı imparatorluğunu çok 
sırada i•ini büsbütün karı,tıran endişeye dütürnıüf, mensubini hü- , 
bir plan meydana çıkıyor. kfunet tarafından şiddetle takip e-

Yuanistandan Ankaraya dilmitti. Bu komite reislerinden 
Bu plan bir haritanın üzerinde Sandarki ve Sarafoff son otuz se

yapılmıfhr. Haritanın üzerinde ne zarfında 0 zamanki Babııili hü
bir kırmızı ok Yunanistandan çı • kiımetinin ba,ına birçok gaileler 
karak Bozcaadaya oradan Türki - ihdas etmitleı<li. 
ye sahiline, Ezineye oradan Ça- Şehirlere ve demiryollara Ma
nakkaleye v~makta ve nihayet Is- kedonyanın muhtelif yerlerinde 
tanbulu göstermektedir. lstanbul- konulan bombaların, Selanik ve 
dan çıkan bir ok ta Ankaraya u- havalisinde halkı telas ve heyeca-
18'maktadır. Planın altında T. S. na dü•üren birçok şekavet hadise-
barfleri ve 5000 rakamı vardır. ' !erinin mürettebi hep Makedonya 

Bu şayanı dikkat plim yapılan ·komitesidir. 
bir ihbar üzerine Bozcaadada avu- --------------• 
kat Sokrat Efendinin yazıhanesin-
de yapılan araştırmada elde edil
miştir. Şayanı dikkat olan nokta 
bu pl5.n Y orginin oğlunun lstan
bula kadar takip ettiği yolu gös
termektedir. Planın altındaki harf
lerin de Tevfik ve Sokrat isimleri
nin baıı harfleri olduğuna hükra~ 
lunmaktadır. Bu çok mühim insan 
kaçakçılığının muhakemesine E • 
zine ceza mahkemesinde bakıl
maktadır. Tevfik Efendi, Madam 
eleni ve Y orgi de Ezineye gönde
rilmişlerdir. 

1 Askeri Tebliğler ı ------
Şehit yetimlerine 

Beyoğlu askerlik şubesinden: 
Beyoğlu kazası mıntnkaarnda bulu· 

nan ve elyevm maaşlarınn Beyoğlu 
emvalinden almakta ve oıt senelik maa~
larmr alarak hazine ile alakalan kesi
len şubemizde kayıtlı bilumum şehit 
yetimlerinin 15 teş~inievvel 934 tarihi
ne kadar şubeye müracaatlan iliin olu-
nur. . . .. 

Fatih As. Ş. Reisliğinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı ve kayıt ha

rici kalan ne kadar tehit yetimi varaa 
M. M. V. den ırelen emirde defterleri 
İstenilmektedir. 

2 - Pek yakın zam.anda ıubeye yel
lerinde mevcut evrakı müsbi~<!lerile bir· 
likte ırelmeleri. 

~ - Tarihi ilandan nihayet tepini
•anı 15 kadar kayrt muamelesi devam e· 
decektir. Ondan sonra müracaat eden
ler kayıt harici kalacağından şube bu 
lruıuıta hiç bir mesuliyet kabul etmiye
ceği gibi ,ikayet te nazan itibara alın
mıyacağı ili.o olunur. 

Osmanlı Bankasından 
Osmanlı B•nkası ırişeleri, Eylülün 

17 nci pazartesi gününden itibaren ye
ni bir it'ara kadar, zirde muharrer saat
lerde açrk bulunacaktır: 

1.) Galata merkezi ile Y enicami şu • 
besi: 
Eyyamı adiyede: Saat 10 dan 16 ya 

kadar. 
Pazar e-üoleri: Saat 10 dan 12 ye 

kadar. 
2.) Beyoğlu ,ubcsi: 

Eyyamı adiyede: Saat 10 dan 12 J., 2 a 
kadar. Saat 14 <len 16 ya kadar. 

Pazar günleri: Saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

6082 

lıtanbul tapu ba~memurluğundan: 
lstanbulda San Ti.nur mahallesin

de Ali Pata hanı namile maruf hanın 
20 · 13 hinesi bahiiccet Haral..mhoo 
Veledi Tanaıın uhtesiııde olup vefa ti
le bu d fa verese.ıi tarafından intikal 
için müracaat edilmi~ i"e de tapuda 
kaydı olmadığından vesaiki tasarrufi • 
yesi hukuki kıymetini kaybetmit ve 
1515 No. lu kanun ahkamı tath;J, edile
ceğinden iıbu )'erde salifürzikir 20· 13 
hiı.esi hakkında tasarruf iddiasında 
bulunanlar on beı gün zarfında veallİ
ki tasarrufiyelerİn:İ hamilen l stanhul ta
pu idaresine müracaat ebneleri il.in o. 
lunur. (2554) 

Osmanlı Bankasından 
OSMANLI BANKASl'nın Galata, 

Yenicami ve Beyoğlu devairi, Musevi~ 
!erin "KIPUR" bayramı münasebetile, ı 
eylulün 19 ncu çarşamba ırünü kapalı 
bulunacaktır. 

6083 

- Kemani Necati gecesi 
Harbiye Bel. u bahçesinde 16 Eylül 34 pazar rfintı akıamı: 

Bu i•ceye Hrçok aan'atklr, musikişiıı.aslar vo bilhassa memleke-

timizin değerli okuyucusu Safiye H. İftlrlk edecektir. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi iSKENDERIYE 
TÜRKiYE iş BANKASI tarafından tesis edilmiıtir. 
lTHALA T, iHRACAT, KOMiSYON VE 

EMANET fŞLERi YAPMAKTADIR. 
ISKENDERIYE de aablmak üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, t0RKIYE iş BANKASI 

tubelerlnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş iÖrmek isteyenlerin MISIR iş LIMITEl>'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRİŞ • İske-.deriye 

5612 

Kız• Erkek 
Ana. İlk 

Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddeıi Münir p~ı ko'lağı "' 

HAYRİYE LİSESİ Ld;~~ -NLtsa:i 

Resmi Liselerin bütün imtivaz ve hukukunu haiz ve l\laarıf \'ekAlctince muadeleti tasdik ol,nmuştur. Tedri>ilınd•ki cid
diyet YC İntiıomile talebenin sıhhat ve gıdısını itin asile tanınmış olan mekıcbimizde kayt Ve kabul muamclcsıne başfanmtÔ" 
tır ilk kı~ımdın itib~rtn rrn,.~\ li":tllı hı.~lnr Talebe mektebin hususi otomobil "<' flfnlıii"l('ril ~ n111.:1t- •lilir f .:rivenlere t~rif· 

·~:- ;) • ... 4 - ı... ~ • .. . • • -name giinderilir. Telefon 20530 • 

... NİŞANTAŞINDA ; ; • :. < • • •• :~ 

ve NEHARi KIZ ve ERKEK 

FEVZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski busuıi mektebidir v• reımi mekteplere muadil olduğu taadik edllmiştır. 
Ana, ilk, Orta ve Li1e lıııımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyziye mektepleri Cemiyetinia) idaresi altında maıı.evi bir şahsiyettir. 
Talebesinia talim ve terbiyeıiae kıskançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyeti ile İlpat et.m~tir. 

İsteyen talebe velilerine mektep tarifnımeıi gönderilir, 
l.i<e ve orta kısım mezuniyet ikmJI imt;bınlarına 1 Eylôlde ve sınıf ikmal imtihanlarına 22 Eyliılde mekteore b~lanacaktır. 

~ ve kayıt için berıüa mektebe mllrı.cıat edilebi:ir. Telefoa: 44039 ~ [5619J • 

Niıantaşıııda • Tramvay Ye Şakayık caddelerinde 

--~ 1 NEHARII 1 LE v L ı 1 Şişli Terakki Lisesi 
ANA - iLK • ORTA - LİSE 

56 ıene evvel Seltnikte tesis n 1919 da htanbul'a nakledilmiş, Türkiyenın en e;kı bu.us! mektebidır. 

Resmi Liselere muadel,ti ve muamelatının düzg(hıllljü Maarifça mıı.sııddaktır. 

KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN lanyana ve g-eai~ bahçeli iki binada AYRI LEYLJ TE$KIL.lTI •ardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lnglllzce kurlarını dokuz ya~mdın itibaren lıer talebe iştirak eder. Resmi 
müfredat programlarına göre t lebeıini ciddl ve muvaffak bir sureıto bakalorya imtihanlanna hazırlıyan mdessese 
20 kişilik bir Maarif Encümeninin n•zaret ve himayesıne ma7.hardır. l\lektep her g:ın s>at 10 • 17 arasında açıktır 

Kyıt işlerine Cumartesi, Pazartesi, Çarfamba günleri bakılır. Telefon: 42517. 

f-C!J Q" 
l_,'f Q i< f'Ye 

~-- 4Sı 
~ 

_•DAoA 
BiQiKTiOEN 
QAJ-IAT---bDGQ 

1 
.. ! ................. ~ 

,_I_n_h_ie_a_r_Ia_r_U_. _M_iı_· d_ü_r_lu....;· ğ;;..ii_n_d_e_n_:_ O eniz y o il arı 
Sa Y ld · bil iŞLETMESi 300 kilo n a ız nümunesı veç e Acenteleri : Karnköy Köprüba~ı 

150 ,, Tüp halinde yeşil Mürekkep. 1 Tel 42362 _Sirkeci Mülıürdarzad• 
Yukarıda nev'i ve miktarı }azılı malzemenin pazarlığı '!!il--•~ Han. Tel 22740 ••--ı; 

19-9-934 tarihine müsadif çarşamba günü icra kılınacaktır., KARADENiZ 
Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat teminat parasile Cibalide A
lan Satım Komisyonuna müracaatları. (5461) 

J. ____ ...;;.;;E_v_K_A_F __ M_o_o_ı_R_l_Y_E_T_ı_ı_L_AN __ L_A_R_ı ____ ~ı 
Beyazıt Camiinin kurşun,alçı, Çerçeve ve sair tamiratı 

25-8-934 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konmuştur. Talipler şeraiti öğrenmek üzere her gün öğ
leden ~onra hey' eti fenniyeye ve ihale tarihi olan 17 -9-934 
Pazartesi günü saat on dörtte tekliflerini hamilen idare En
cümenine müracaatları. (5013) .. 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Vilayet ldarei Hususiye hesabına 1500 liralık kinin ile 
Frengi ilaçlarının mübayaası 5-9-934 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle münakasaya konulmuş olduğundan talip 
lerin tafsilat ve şeraiti öğrenmek üzere Istanbul ve Çankırı 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. (5535) 

5961 

Cumartesi Postası 
KONYA VAPURU 

15 Eylül Cumartesi 
18 de Galata rıhtımından kal
kacak. Giditte lnebo:u, Sinop, 
Samsun, Gireson, T rahzon, Ri
ze, Hopa'ya. Dönü~te bunlara 
ilaveten Pazar, Sürmene, Fatsa 
ve Onye'ye uğrayacaktır. 

(5703) 6067 

Ayvalık Sür'at 
yolu · 

MERSİN vapuru 15 Eylül 
CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık ;·olunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'e gidip döne
cektir. (5755) 

·--............. 1 



Kız ve 
Erkek 

( A ';ALOGLU: Telefon: 23630 •-----11!1!•'------'"'------------------' _ lst~nbul Harici Askeri Kıtaat iHinlan. 

A IA H t Ticaret me 1 aya Li1eei Çorludaki kıt'atm ihtiyacı i-ı 
3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret r Jscsi kısımları vardır. Orca kısma ilk mektep 
mc1unlan, Ticaret Li<esi kısmına orta mektep mezunları kabul edilir. 

( r a ve Lise kı5ımlarında resmi müfredat proğramlar•Je birlikte mektebin tesi< 
gay s•ne uy~n ayrıca meslek ve lisan der lcri kuvvetli bir tarzda okutularak 
mezunıarı Ticaret ve lkusat sahasında ve şahsi teşebbüslerde muvaffak olacak 
ıckilde hazırlanır. 

U .. cretler· Orta kııım dlrt takıltte Hnede 30 lira Ye lise 
• kısmı dört takıitte Hnede 40 lira 

---• Kayıt günleri: Cumart•si, Pazartesi, Çarı••ba __ .. 
6051 

Ankara Jandarma Umum kuman. 
danlığı Satınalma komisyonundan 

2278 adet maa sap zincirli ytllar başlığı 20 Eylül 934 
Perşembe giinü saat onda kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır. Talipler nümune ve şartnameyi görmek üzere istedikleri 
vakit kapalı zc.rf münakasasına İştirak için de gösterilen giin 
ve saatte komisyonumuza mü racaatları. (5085) 5736 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekiletindenı 

Vekalet binası İçin kapalı zarf usuliyle (110) Ton kok 
kömürü alınacaktır. ]hale 25 Eylül 934 salı günü saat on beş 

te Ankarada Vekalette mübaya a komisyonunda yapılacaktır. 
Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankarada Veka 
let içtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve lstanbulda 
.5ıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri. (5423) 5855 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma KomisyonuReisliğinden 

12,000 Metro yerli Patinka 
1,200 ., ., Amerikan 

500 ., ,, Patis ka 
Haydarpaşa Nümune Has tanesi için lüzumu olan yerli 

bezleri 2 Teşrinievvel 934 Salı günü saat 14 de kapalı zarf u -
•ulile ihale edilınek üzere münakasaya konmuştur. Şartname 
ve nümuneleri görmek isteyen )erin Komisyona müracaatları. 

(5452) 5978 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezinin üstüne ilave olarak 
• apılacak olan yeni bina açık münakasaya konulmuştur. Mü
nakasa 30 Eylül 934 Pazar giinü saat 14 de Galata' da Kara 
ıAustafa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer -
r ezinde müteşekkil komisyonda yapılacağından taliplerin şart
ı .ame ve resimlerini almak üze re mezkUr merkez levazım şu
t esine müracaatları. Münakasaya gireceklerin mühendis ve • 
ya mimar olması şarttır. (5601) 5985 

Ankara Jandarma Umum kuman
danlığı Satınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle bin beşyüz 
yerli yün battaniyesi 22 Eylü 1 934 cumartesi günü saat on
da satın alınacağından isteklilerin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de ihale 
gÜnÜ ve saatinde ilk teminat makbuzu ile Ankarada komis-

yonumuza müracaatları. (5086) 5737 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Haydarpaşa limanı dahili ndeki kömür tahmil ve tahliye

si İşlerinin kapalı zarfla müna kasası 2-10-934 salı günü saat 
15 ele Ankarada idare Merkez,'nde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (5676) 6045 

Haydarpaşa - Ankara hattı 194,868 kilo metresinde ve 
Sakarya nehiri üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün ye
niden inşası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci teş
rin 934 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada idare Mer• 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde 25 şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708) 

3 adet mu&aaf tesirli lng iliz makasiyle 2 adet basit sol 
makasın münakasası 31 birine i teşrin 934 çarşamba gunu 
saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara ve Haydarpaşa vezn elerinde Onar liraya satılan şart 

namelerde yazılıdır. (5709) 

Afyon vilayetinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan 

edilen Afyon - Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşifli 
10+000 - 17+000 kilometroları arası esaslı tamiratına talip 
zuhur etmediğinden münaka sanın keenlemyekfuı addedile
rek 23 Eylül 934 tarihinde saat 15,50 da Encümeni Vila
yette ihale edilmek üzere tekra t' kapalı zarf usulile münaka
saya konulduğu ve keşifnameve şartnameyi görmek isteyen
lerin Nafıa Baş mühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 te· 
nıinatla encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. (5489) 

5956 

Ankara Jandarma umum kuman. 
danlığı Satınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı İçin 17 461 adet yerli yün kilim kapa 
Jı zarf usuliyle 23 Eylül 934 pazar günü saat onda satın alı
nacaktır. isteklilerin nümune ve şartnamesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa girmek için de yüzde yedi buçuk 
ilk teminat makbuzu ile pazar Irk günü ve saatinde Ankarada 
komisyonumuza müracaatları. (5087) 5738 

çin 350 ton kok kömürü kapa
lı zarf usuliyle satın alınacak
tır. ihale gÜnÜ On beş - Eylül-
934 Cumartesi günü saat On 
altıdadır. isteklilerin evsaf ve 

1 şeraitini anlamak üzere her 
gün ve taliplerin münakasaya 
iştirak etmek üzere belli gÜn 
ve saatte teminatlariyle birlik
te Çorludaki komisyonumuza 
müracaatları. (5153) 

5683 ..... 
Eskişehir Hava kuvvetleri 

parkında mevcut 42 ton mar • 
silya yağı 22 - 8 • 934 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuliy
le münakasaya konmuştur, i
halesi 20 • 9 - 934 tarihine rast 
)ayan Perşenbe giinü saat 15 
te yapılacaktır. Nümuneyi gör 
mek isteyenler Eskişehirde As 
keri satınalma, Ankarada Ve· 
kalet Istanbulda Kumandanlık 
satınalma komisyonlarına mü· 
racaatla maliinıat alabilirler. 
Taliplerin belli gÜn ve saatte 
Eskişehirde Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(5154) 5684 

~. ~ 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı için 
On bir ton şeker açık müna • 
kasa ile satın alınacaktır. iha
le günü 15 - Eylül • 934 Cu -
martesi günü saat On yedide 
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü • 
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli gÜn ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki komis
yonumuza müracaatları. 

56851 (5155) 
~~ . ~ 

Safranboludaki alay ihtiya
cı için 220,000 kilo Fabrika u
nu kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 19-9-934 
Çarşanba gÜnÜ saat 14 de Saf
ranboluda yapılacaktır. Talip
lerin Dipozitolariyfe birlikte 
ko1niayona müracaatları. 
(5156) 5686 

Demirköydeki kıt'at ihtiya
cı İçin 275,000 kilo Un 90 000 
kilo sığır eti ayrı ayrı şart~a . 
melerle kapalı zarfla sahnah • 
nacaktır. Un 18 - 9 - 934 aaat 
9 da Sığır eti 19 - 9 - 934 ııaat 
14 de münakasalan yapılacak·! 
tır. Taliplerin şartnamesini 1 

görmek için her gün ve müna
kasasına iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Demirköyde alay sa
tınalma komisyon Riyasetine 
vermeleri. (5157) 

5687 
'!· • ff. 

Hava kıtaatı için 146 adet 
yangın söndürme aletile 696 
şişe ecza kapalı zarfla müna • 
kasaya konmuştur. Şartname
sini görmek İsteyenlerin her 
gün öğleden sonra ve münaka
sasına gİreceklerin 20 • 9 • 934 
Perşembe giinü saat 10/15 de 
teminatlarile birlikte M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. 
(140) (5161) 6688 

• • • 
Fırkanın Bayramıç ve Ay 

vacıktaki kıt'atınm ihtiyacı 
olan (15,000) kilo sade yağı 
kapalı zarf usuliyle 27 -9-934 
perşembe giinü saat 15 te iha
les! icr~ edilec~ ğinden talip
l~rın yuz~e yec buçuk nisbe
tınde temınatı muvakkateleriy 
le birlikte Fırkı Satınalma ko
misyonun müro.caatları. (207) 

(5544) 5940 

Fırka kıtaatmın ihtiyacı o
lan aşağıda cins ve miktarları 
Y~ılı mevaddm kapalı zarf tJ• 

s~.lile 29-9-934 cumartesi gü
nu saat on beşte ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin yilzde 
yedi buçuk nisbetinde temina
tı muvakkatelerile birlikte Fır
ka Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (208) (5543) 
Kilosu 
24,000 sade Ezine, Geyikli ve 

kirazlı kıt'alarına 
3051000 Odun Bayramiç, Ay. 

vacık kıt'alarına. 
5947 j 

:.:, .. :... 

Konyadaki kıtaat ve müesse 
sat için 250 ton kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. 1-10-934 pa
zartesi gÜnÜ saat 14 de ihale 
edilecektir. Şartnamesini gör
mek İsteyenlerin her gün An
kara ve lstanbul Levazım 
Amirliklerine ve Konyada Ko
misyonumuza ve talip olacak 
ların vaktinden evvel 845 li
ralık teminat ve teklif mek
tupları ile Komisyona müra-
caatları. (214) (5548) 

5948 e ,, e 

Müstahkem Fırkanın Ezi
ne, Geyikli ve Kirazlıdaki kı
talarile hastanesinin ihtiyacı 
olan (3,355,000) kilo Odun 
kapalı zarf usulile 29-9-934 
~umartesi günü saat on beşte 
ıhalesi icra edileceğinden ta 
liplerin yüzde yedi buçuk nb
betinde teminatı muvakkate
lerile birlikte Fırka Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(2ll) (5550) 5949 

* * * Kolordu kıtaatı ihtiyacı i-
çin (800) bin kilo meşe odu 
nuo. 2 Teşrinievvel 934 salı 
günü saat 15 de kapalı zarfla. 
indirilmesi yapılacaktır. istek 
liler ·. günündeki saatten· evvel 
teminatlarile birlikte teklifi 
mektuplarının getirmeleri ve
ya göndermeleri. (200) 
(5555) 5950 

• • • 
Merkez ve Tuzlada'ki kı 

taatın ihtiyacı olan 450 ton 
linyit maden kömürü kapalı 
:ı:arf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 30-9-934 
pazar günü saat 15 dedir. Is 
teklilerin şartnameyi görmek 
~z~re her gÜn münakasaya iş
tırak edeceklerin tayin edilen 
vakitta Fırka Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(213) (5549) 5951 • • • 

Samsun garnizonunda bu-

5614 

Ankara: Jandarma Umum kuman .. 
danlığı Satınalma komisyonundan• 

Mevcut nümune ve evıafına uygun altlı üstlü 1250 a·· 
det karyola 29-9-934 cumartesi günü saat on beıte kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. isteklilerin şartname ve nümu· 
neyi görmek üzere Istanbul'd a Jandarma muayene heyeti ' 
ve Ankara'da Komisyonumuza her gÜn ve pazarlığa karıt· 
mak için de pazarlık gÜn ve saatinde ilk teminat makbuzu 
ile Komisyonumuza müracaatları. (5382) 5852 

Ankara: Jandarma Umum Kuman
danlığı Satınalma KomlsyonundaJI 

Komple 600 Eğer takımı kapalı zarf usulile satın alma • 
cak ve kapalı zarf münakasası 30 • Eylül • 934 Pazar giinü sa• 
at on dörtte yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere İs· 
tanbulda Gedikpaşadaki Jand arma Muayene Heyetine An • 
kara' da Komisyonumuza vem ünakasaya iştirak için d~ Ko • 
müsyonumuza müracaatları. (5286) 5971 

lunan ve bulundurulacak olan -1-s-tan_b_u_l_ku_m_an_d_anlı __ ğ_ı_sa ___ , 

kıtaat ve müessesatın ihtiyacı tmalma komisyonu ilanları VAPURCULUK 
olan 10,000 kil•> ~arle yağı ka- G S TURK ANONiM ŞiRKETi 
Palı l k ·· k ümüş uyu hastanesi için 0 ara muna asaya konv. ISTANBUL ACENTALI"" 1 

t lJ 1 · 330 ton kok kömürü kapalı u 
muıj ur. ıa. "!.•u 20-9-934 per- Liman Han, T.J.Jon: 22925. 
ş~mbe g1.inü saat 14 dedir. Ta- zarfla alınacaktır. lhalesi 
lıp~erin şeraiti öğrenmek İçin 16-9-934 pazar gÜnÜ saat on 
her gün ve m.ünakasaya işti beştedir. Taliplerin şartname-
rak edeceklerın muayyen gün yi görmek üzere her gün Fm
ve saatte Komisyonumuza mü dıklıda Satınalma Komisyo
racaatları. (204) (5547) nuna müracaatları ve İştirak 

edeceklerin teminat mektupla-
5952 rile birlikte ihale günü vakti %• * ~ 

Samsun garnizonunda bu
lunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesatın maden 
kömürü ile 300 bin kilo Odu. 
nun kapalı olarak münaka
saya konulmuştur. ihalesi 
23-~-934 ~azar gÜnÜ saat 14 
dedır: ! alıplerin şeraiti öğren 
mek ıçın her gÜn ve mun·· ak • • Ak asa-
ya ışt~~a edeceklerin muay-
yen gun ve saatte teminatı mu
vakkate mektuplarile Ko .• .. rnıs 
yona muracaatları. (210) 
(5556) 5953 

Askeri fab.dkoı;1&r ilanları 

Kü.ç~k Y c.zgat barut fabri
kaları ıç"! 16 ton yerli Ada
~ pam!'lgu mübayaa edilece
gınden ısteklilerin •artnam . . .. k " esı-
nı go.~e ve pazarlığa gir-
mek ıçın 20 Eylül 934 p 
b 

.. .. erşem 
e gunu saat 14 de Bakı k'" 

Barut fa~rikalarında sat~ :r. 
ma Komısyonuna müracaat 
etmeleri. (596) (5729) -------J>evredilecek ihtira be~;;-

Mevaddı Katlehevam ·ı bu 1 "h 
t ki . . ıe nanı-

zar, er p ve utımal uıulü hakkı dak" 
ihtira için iktisat Vekaleti S . n 

1 

.. d. . anaı umum 
mu ınyetinden iıtihaal ediJm· 1 4 T.. ııoan 
. eırruaa~ 1_340 (1924) tarih ve 223 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kukun bu kere baıkasına dev• ah . . . . ır vey ut 
ıcua verılme11 teklif edibnekte olmak. 
!• bu huıuıta fazla malumat edinmek 
uteyen zevatın lstanbul'da Bahçekapu'. 
da Tat hanında 43-48 numaralarla mü· 
rakkam idarehaneye müracaat eylemele· 

muayyende Satınalma Komis
yonunda bulunmalan. (71) 

(5414) 5839 "' . ~ 
1. Fırka Satınalina Komis

nundan: 
İstanbul Kumandanlığı 

kıtaatırun kışlık ihtiyacı için 
Sobalarda yakılmak üzere 278 
ton Leva kömürü açık müna
kasa ile alınacaktır. ihalesi 
16-9-934 pazar giinü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek ve ihaleye iştirak için 
de o gÜn Satınalma Komis- ! 
yonunda bulunmaları. (81) j 

(5415) 6840 1 

• * ~ 1 
Fırka ihtiyacı için 20,000 

kilo Pilavlık Pirinç aleni mü- 1 
nakasa ile alınacaktır. ilanı • 

müsavi fasılalarla yazılmadığın 
dan ihalesi 16-9-934 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi ve nümuneyi gör
mek üzere hergiin Fındıklıda 
Satmalma ko~syonuna müra 
caatları ve ihaleye iştirak e· 
deceklerin de teminatlariyle 
birlikte Satınalma komisyo
nunda hazır bulunmalan. 
(109) ,(5571) ..... 

Mersin Yolu 
Sadıkzade ~~P;;~uı 

PAZAR ır;ünü ıaat 10 da Sirkeci 
nhtnnından kalkacak, gidiıte Ça· 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro· 
d01, Marmaria, Dalyan, Fethiye, Kal· 
kan, Ka§, Finike, Antı.lya, Alanya, 
Menine gidecek. Dönüıte ayni iıkc
lelerle beraber, Taıucu, Anamur, Ku· 
1ada11 ve Geliboluya uğrayacaktır. 

Trabzon Yolu 
D 1 vapuru um upınar 16 Eyıuı 

PAZAR ır:ünü aaaı 20 d• Galat• 
nhtunından kalkacak. Gidiıte Zoıı

ır;uldak, lnebolu, Ayancık, Samauıı. 

Onye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö· 
rele, Tnıbzon n Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Siirmeneye 
uğrayackhr, 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR· 
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane nhtnnından bir vapur kalkat• 
Gicliı ve dönüıte mutat ilkeleler• 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA. PAZAR •. 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane J'))ıtı• 

mından kalkar. 

Mudanya yolu 
CUMA-ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERLERİ 
Cumartesi ır;ününden maada her 

ır;ün Mudanya yoluna Tophane rıh· 
tımından bir vapur kal.kar C...,,• 
Armutlu tenezzüh seferlerini yaP811 

vapur lıtanbuldan aaat 8,30 da dii•' 
poıtalar 9,30 da .kalkarlar. Ten~üh 
postası ayni ır;ün Armutludan ıı;,30 
da döner .. ri ilin olunur. (2495) 

6048 

1. Fırka ihtiyacı için 210 
ten tutuşdurma odunu aleni 
münakasa ile alınacaktır. Iha~ 
lesi 16-9-934 pazar giinü saat 
14,30 dadır. Taliplerin nümu
neyi ve şartnameyi görmek ü
zere Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna müracaatları ve İ· 1.---------··-~ ~ 

Dr. Ae KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 S 

6076 

haleye iştirak edeceklerin de 
leminatlariyle birlikte Satmal
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (111), ,(5573) 

--~ 

Nefrİyatı idare eden : 

MOMTAZ FAiK ş. 
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