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Rusya ve 
Küçük itilaf 1 . 

Bir devletin yai>ancı -devletler ta• 
ralından resmen tanınmasının en ebem· 
nıiyetli prtı, fili surette vaziyete .h~
kim ohnasa ve meml"4<et hudutları ıçın
de asayiJi muhafaza edebilmesinden İ· 
barettir Bunu temin edebilen devlet, 
hukuku• düvelde resmen tanınmaya is
tihkak kazanmı,1br. 

Bu kaide lıabrda tutulacak oluna; 
on yedi •enedenberi Sovyet . budu~~· 
İçinde hakimiyetini lesi• etmış ve d';''!" 
yanın en ıümullü inkıl~~ ı_>iı;i· 
ni batanın§ olan SovYet hükfunetinin 
yakın zamanlara kadar lıazı devletler 
tarafından tmımmamaunın sebepleri 
kolayca izah edilmez. Sovyet .hükUme
ti uzun zaman Garp devletlerı tarafın
dan kanun harici telakki edilmiJti. Bu 
devletle münasebette bulurunak bile 
Garp Avrupaamm nazarında beynelmi
lel cürüm telakki ediliyordu. Bunun i
çindir ki beynelmilel hayata ayak bas
bğı günden itibaren Sovyet Rusya ile 
en iyi münasebet tesis eden milli Türk 
devleti bu yüzden garplı devletlerin 
husumetini celbetmİ§lİ. Bu devletler, 
Rusyayı tanımamakla kendi devlet şe
killerine uymayan Sovyet sistemini z~
yıflatmak isti}'<>rlardı. Halbtrlci, ~er ~~
lelin kendi hudutları içinde ıstedigı 
devlet şeklini kurmak nok~asm~.an 11er
~t olduğu hukuku düvelin munakaşa 
kaldırmayan prensiplerinden biri idi. 
Binaenaleyh Garp dev !etleri, Sovyet 
Rusyayı tannnamakla, dolayısile, ~us
yarun dahili işlerine müdahale ediyor
lardı ve gerek harbin so?unu t:'1"P e
den ilk seneler zarfındaki asken taar
nnlar, gerek sonra Moskova bükiime
tini tanımamak §eklinde tecelli eden 
müdahale, Rusyada Sovyet rejiminin 
yerleşmesine ve kuvvetleşmesine amil 
olan sebeplerden birini teıkil etti. Avru
pada İsb1n-ann 'teessüs edememesinin 
bir sebebi de Soyyet Rusyarun beynel· 
milel hayatta bu tekilde ihmal edilmek 
istenmesidir. 

Sovyel Rusya son seneler içinde Av. 
rupa devletlerinin hemen hemen hep. 
sile münasebetlerini tanzim ebniştir. 
Ancak küçük itilaf devletleri garip bir 
istisna teşkil ediyordu. Vaziyetin gara
beti şunda idi ki küçük itilaf devletle
rinin her biri Rusya ile münasei>ete gİ
ritmif, aralarında ademi tecaviiz mi
aakı imza edilmit, hatta geçen senenin 
yazında Londra'da tecavüzü tarif eden 
mukaveleyi de imzalamışlar, fakat bu· 
ua rağmen, Sovyet Rusya hu devletler 
tarafmdan resmen tarunmamrştı. Kü- , 
çük itilaf devletlerinin Sovyet Rusya· 
ya karşı takip ettikleri bu siyaset, Fran
saıun Rusyaya muhasım ol<luğu za
manlardan İntikal etmİ§ idi. 1 tilafın bir 
uzvu olan Romanya ile Rusya arasın· 
daki Besarabya meselesi, oldukça e
bemnıiyetli bir ihtilaf mevzvu teşkil et
mekte idise de diğer ilri uzuv ile Rus
ya arasında hiç bir ihtilaf mevcut de· 
ğildi. Çelroslovakyamn çekindiği vazİ· 
yet, belki de 4\.lmanya ile Rusya ara
sındaki yakınlıktan ibaretti. Yugoslov
ya da bir taraftan büyük dostu olan 
Fransaya, diğer taraftan da iki mütte
fikine tabi olarak Rusyayı tannnamak
ta devam etmiıti. 

Son sene içinde vaziyet tamamile de
iitmiştir. Fransa ile Rusya biribirine 
yaklatmıtlardır. Diğer taraftan Rusya j .. 
Je A]manyarun arası açılnu~br.. Rusya 
ile Fransa ve F ransaya ti.bi olan dev
letler beynelmilel meseleleri ayni zav!
yeden görmeğe batl'."?'~I~, . ~ynelmı
Jel konferanslarda biribinle ıshşare et
meiie mahal kalmaksızın, kendilerini 
ayni cephede bulınutlardır. Bu cephe 
birliği, bu defaki Cenevre silirlısazlan· 
ma konferansmda olduğu kadar hiç bir 
beynelmilel içtimada görühnemiştir. 
Fransa, Rusya, Küçük itilaf ve Bal
kan misakı devletleri, her şeyden ev
vel silablarm azaltalm..,,mı istiyen dev
letlere karşı emniyet no~as~da ısrar 
eden müttehit ve mütesanit bır cephe 
teşkil etmişlerdir. Bu <lerece şümullü 
meselelerde teşriki mesai eden devlet
lerin biribirini resmen tanımamaları 
aykırı bir vaziyet idi. Şimdi Küçüık Iti-
1.a{ın Sovyet Rusyayı tanımalarile bu 
aykmlık izale edilmiı oluyor. 

Küçük 1 tilaf devletlerile Sovyet Rus· 
ya ara.,ndaki Yakınlık Almanyada Hit· 
ler'i.n İJ bı>şma geçmeıile başlıyor ve 
geçen sene Londra'da tecavüzü tarif 
eden mukaveleniıı İm2alanmasile hızla
nıyor. Tecavüzün tarifi mukavelesini 
İmzalamakla her iki taraf ta suUıa o
lan bağlılığını göstermiı bulunuyorlar
dı. Aradan geçen bir sene zarfında Sov
Yet Rusya Küçük l tilaf devletleri tara. 
hndan resmen tanınmamış olmakla he
ıraber aralarındaki münasebet iyileş
mekt~ devam etmiş ve nihayet geçen 
lıÜn teati edilen notalarla samimi bir şe· 
1tiJ almıştır. 

Sovyet Rusya, beynelmilel hayatla 
biiyiik bir sulh ve sükun unsuru oldu
ğunu göstermi§tir. Küçük itilaf ta Or· 
ta ve Şarki Avrupada sulhun ve mÜ&a• 
lernetin devamını temin için meydana 
gelmiş bir teşekküldür. Binaenaleyh 
her iki taraf arasındaki münasebetlerin 
lamiıni bir ıekil alması, sulhun devamı
na Yardım edecektir. 
. Bu anlaşma bizim için bilhassa se

;'nç vesilesidir. Çünkü müstakil bir 
evlet halinde beynelmilel haya.ta a· 

Yak bastığımız gündenberi, Sovyet Rus
j8Ya _karşı en sıkı dostluk rabrtalari-
00 baglıyız. Sovyet Rusya • Türlciye 
ostluğu harp sonrası slyaset dünyası ... 

!fn an'anesi halini almıştır. Türkiye 
1 ~. do•t olup ta Rusyayı ihmal ebnek 
nı!'~n olmadığı gibi, Rusya ile samİ· 
mı ID'llnasebete girişip te Türkiyeyi he
•;,ba katmamak kahil olınuyor. Diğer 

Şahinşah Hazretleri Karsta 
Hariciye Vekili dün geldi ve ''Yavuz,, 

zırhlısı ile Trabzona hareket etti 
Şahinşah Hz. her uğradıkları yerde samimi merasimle 

karşılanmakta ve tetkikatta bulunmaktadırlar 
Şah Hz.nin seyahat
lerine dair muhabiri
mizin verdiği tafsilat 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey, Şahinf&h Pehlevi Hazretleri. 
ni T rabzona karşılamak üzere dün 
Ankaradan tehrimize gelmit ve 
Yavuz zırblıe.ı ile Trabzona hare
ket etmitşir. 

Vekil Bey Haydarpa9a istasyo. 
nunda vali muavini Ali Rıza Bey 
ve belediye erdcanı, tehrimizde bu· 
lunmakta olan Riyaseticümbur U· 

munıi katip vekili Hasan Rıza Bey 
ve ordu müfettişlerinden Fahret· 
tin Pata ve daha ibrçok zevat ta· 
rafından kar9ılanmıştır. Bir müf
reze a.sıker vekil beyi sellinılamıf 
ve mmika selam havasını çalmıt· 
tır. Yavuz zırhlısı harekete hazır 
bir halde Haydarpıqa önünde bek 
lemekte idi .. T rahzona gidecek O• 

lan heyet Tevfik Rüttü Beyden 
maada, Fahrettin Pata, Hasan Rı-

Yavuz zırhlısında Şahinşah Hz. ne talı.is edilen kabine .• 
za ve Hariciye kalemi mahsus mü mandan ve zabitanı tarafından kar 
dürü Refik Amir Beylerden mü- tılanmı' ve efrat resmi selamı ifa 
reklı:epti. Heyet Haydaxpaşa iske- etmiftir. 
lesinde hazır bulundurulan bir mu Yavuz :zırhlısı öğleye doğru 
ta binerek doğTuca yavuş zırhlısı Traıb:zıona hareıket etıni,tir. Yavu· 
na geçmi9lerdir. Heyet, zrrhlı ku· (Devamı 7 inci sahifede) 

Avusturya karışıyor 

Hitlerciler gene birçok 
yerlere bomba attılar! 

Vaziyetin günden 
Güne vahamet 
Kesbettiği söyleniyor 

VIY ANA, 11. A.A. - Yeni ~ıui 
kstlar vuku bulduğu bildirilmekte. 
dir. Tiroldeki Siefeldte Bavyera
dan gelen altı nazi atağı Avustu. 
yada bir hanı berhava etıni9ler ve 
meçhul kimseler tren yolunda bir 
çok sui kast teşebbüsünde bulun. 
muşlardır. 

Viyanada, bir mektebin jimnas. 
tik salonunda bir bomba patlamış
tır. 

Başka bir bomba da havrada İn· 
filak etmi9tir. Belediyenin hama· 
mının suyu gazla kirletilmiş ve ci· 
l"<lrdaki çimlerin üzerine cam par· 
çaları serpilmiştir. 

Schnvarzinbede Schlegel manas
tırı bir infilak neticesinde hasara 
uğramıştır. 

Bu son sui kast dört nazinin tev· 
kifine sebep olmuştur. Nazırlar,bu 
tethiş hareketleri karşısında alına
cak tedbirleri tetkik için toplan· 
mışlardır. 

Vaziyet vahimlqiyor 
LONDRA, 11, A.A. - Daiiy 

Mail'in Viyana muhabiri bildiri· 
yor: 

Hükı'.lmetin tiddetli cezalarla 
tehdi~ etmesine rağmen, tethiş ha· 
reketı deV'B.m etmektedir. Birçok 
yerlerde bombalar atılmaktadır 
Bunların bais olduktan zarar e: 
hemmiyete değer olmamakla be
raber, hükllmet, vaziyeti endifeyi 
mücip telakki etmektedir. 

ı 

Avusturya bQfVekili M. Dollfus:r 
Umumi kanaate göre, ııon gün. 

!erdeki hadiseler, ancak bir bat
langıç olup, vaziyet gitgide vahim· 
le9ecektir. • 

Kabine saat 9 dan itibaren, bü
tün gün süren bir içtima aktede
rek, bu tethif hareketine karsı a. 
lmacak tedbirleri tezekkür et;ına. 
tir. • 

ViYANA, 11. A.A. - Avustur. 
ya adliye ve maarif nazın M. 
Schuschnig, Krems'de söylediği 
bir nutukta, milli sosyalist fırkala
rının yüksek reisi sıfatiyle M. Hit· 
!eri istihdaf ederek demittir ki : 

" Biz yalnız teth:şçileri değil fa. 
kat onların bu hareketlerini mü· 
samaha ile karıılryarak manevre
lerini doğrudan doğruya veya bil. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

taraftan son seneler zarfında hadisel,;:--~v; buna güvenerektir ki Balkan lrom-:-
rin cereyanı bizi Küçük itilafın iki binezonuna da girdik. Yeni dostları-
riiknü ile - Romanya ve Yugoslavya mız ile eski büyük ve kıymetli dostu-
ile - dost yapmı§br. Balkan misakı. muz Sovyet Rusya ara,.mdaki münase-
nı imzaladığımız zaman, Romanya ;ıe betlerin samimi bir şekil alması, dolayı. 
Rusya arasındaki siyasi ihtilaf karşısın- sile, Balkan misakını da takviye ediyor. 
da bu ;ki do&tluğu nasal telif edebile- Her halde bu, sulhu takviye edici daha 
ceğimiz sorulmuıtu. Biz o zamandan tümullü bir anlaşmanın yolunda ehem-
biliyorduk ki Rusya ile Roma·nya ara- miyetli bir merLJedir. 
smdaki ihtilafın halli bir emrivaki idi Ahmet ŞÜKRÜ 

Türkiye turu 
Muhafızgücü bisikletçi 
leri 1\danaya vardılar 

ADANA, 11 (A.A.) - Muha
fızgücü bisikletçileri dün T arsu· 
sa uğnul.ıktan sonra saat 17 de 
Adanaya muvasalat etıni,lerdir. 
Kendileri vilayet erkanı, belediye, 
halk fırkası reisi, emniyet müdürü 
ve ıkulüpler namına Cevat Bey ve 
60 kadar bisikletçi tarafından 
karşılanmışlardır. 

M. Hitler ve 
M. Musolini 
Venedik civarında bir 
villada konuşacaklar 

ROMA, 11. A.A. - Eyi malu
mat alan menabiden öğrenildiğine 
göre Alman ba,vekili M. Hitler ile 
M. Mussolini arasındaki mülakat 

Padua ile Venedik arasında kain 

bir villada vukubulacaktır. 

M. Hitler yanında hariciye nazı· 
rı M. Yon Neurath olduğu halde 
cuma günü tayyare ile Venediğe 
gelecek ve aynı günde müzakere· 
ler başlıyacaktır. 

Tay yare piyango
sunda kazananlar 

11 inci tertip Tayyare piyankosu
nun ikinci kefidesi dün başlamıf ile 
600 nu"!ara ı;ekwmıtir. Dünkü kefi· 
dede 25 bin liralık büyük ikramiye 
ile 4 bin ile 3 bin liralık ikramiyeler 
çakmııhr. 

25 bin lirıılık büyük ikramiyaıin 
ondıı birini yani 2500 lirasını Taksim 
tütün deposunda amele Kemal Efen
di onda birini, yani 2500 lirasını da 
s:yoğlunda Amıaluneacitte almanca 
muallimi Madam Eme, üçüncü onda 
birini de Beyoğlunda kumbaracı so
kağında Matmazel Elga Rozeştayn 
kazanmıışlard ır. 

Matmazel Elga Rozeşlayn henüz 
evlenmek üzere olduğu için bu 2500 
lira kendisi için munzam bir cihaz pa 
ra$1 olmu§fur .. Diğer kazanan numa• 
ralar sıraya konulmuı bir halde 6 ın· 
cı sahifemizdedir. 

tı , 
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lltramiıe .m.eselesi 
1 D. MUhasebat Encümeni
nin mazbatası ·reddedildi 
Mecliste dün de hararetli münakaşalar oldu, 
Rasih B. (Antalya); "Biraz acı söyleyeceğim,, 
dedi. "Milletin en kuvvetli desteği hazinesidir,, 

Rasih Bey Nusret Bey Relik Şevket B. 

ANKARA, 11 (Telefonla) - müzakere açılmı,tı. Fakat netice-
Büyük Millet Meclisi bugün Ka- lemnemisti. Bu husu"ta. lıi.· takrir 
zmı Pıqanm reisliği altında top- vardır. ' 
lanarak 1934 senesi mart, nisan, Süleyman Sırrı B. (Yozgat) -
mayıs aylanna ait Divanı Muha- Paşam liitfen emrediniz bu rapor 
sebat raporunun birinci maddesi- okunsun. Geçen gün de okunma-
nin müzakeresine devam edildi. dan münakaşa başladı. 

Reis - Divanı Muhasebat rapo Ziya Gevher B. (Çanakkale)-
runun birinci maddesi hakkında (Devamı 7 inci sahifede) 

Belediye cezaları sür'atle 
tahsil olunacaktır 

Hükômet Meclise yeni bir layiha 
verdi. Cezalar nasıl tayin edilecek? 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Belediyelerce tayin olunacak nakdi 
cezalara karşı itiraz mercii olarak gösterilen mahsus hakimler teşkila
tı yapılmadığı gibi bu kabil müracaatların çokluğu müvacehesinde işle 
ri çok olan sulh mahkemelerinin de ınatlup sürati temin edemediği gö
rülmüt, yapılan cezaalrın tesir derecesi azalın.-,, binnetice belediye va
zifelerini.n seyrindeki intizam da kaybolduğundan itiraz mercilerinin 
idare heyetleri olmasına karar verilerek bu maksatla beldiye cezaları 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında hükiime~çe. h~· 
zırlanan layiha Mclise verilmiştir. Tadili teklif edilı:n ~dıf:elerı bıldı· 

· (Devamı 2 ıncı sahifede) 
nyorum: 

•• 
Universitede tebeddülat 

Bazı dersler lağvedildi, 
bazıları da birleştirildi 

Bu tebeddülden dolayı 
Üniversitede beş 
Profesör açıkta kaldı 

Maarif Vekii.leti dün Universi· 
te idare ve tedrir. heyetine ait kad 
royu alakadar makama tebliğ et
miştir. Kadroda idareye ait tebed
dülat yoktur. Yalnız tedris heye· 
tinde bazı değifiklikler vardır. Ba 
zı fakültelerde bir takım kürsüler 
lağvolunmuf veya birleştirilmiş
tir. Bundan dolayı beş profesör a
çıkta kalmıştır. Bunlardan Hukuk 
fakültesinde Deniz Ticareti dersi 
kara ticareti dersıile birleştirildi • 
ğinden Ordinaryüs Ali Kemal B., 
Tıp fa.külesinde ikinci dahiliye se 
rinyati üçüncü dahiliye seririyati
le birleştirildiğinden bu dersin 
profesörü T evfilı: Salim Paşa açık 
ta kalmışlardır. Bu derse ecnebi 
bir profesör, M. Frank tayin edil
mi,tir. • , 

Mehmet Ali Ayni Bey ve Tevfik 
Salim Pa,a 

Edehiyat fakültesi İslam tetkik 
!eri enstitüsünde derslerin lağvı 
dolayısile profesör Mehmet Ali 
Ayni, Şevket, Baki Beyler açıkta 
kalmışlardır. 

Aldığımız malumata göre Tıp 
fakültesi dekanlığına Nurettin Ali 
B~yin getirilmesi muhtemeldir. 
Bunlaroan başka üniversitede e
saslı bir tebeddül yapılmamıştır. . ' 

iill.llırınılbllvaso ıçnn Dııazall"DılkDaıra ve 
kayıtoaıra cııevam ecdlnoayoır 

Milliyet'in her sene tertip ettiği tenis turnuvası bu sene de 
on bel' Haziranda ba.lıyor. Bu seneki turnuvanın da her cihet
çe mükemmel olması için komite lazım gelen hazırlıklarını 
almaktadır. Komite ~u zevattan mürekkeptir: . 

Fahri Reis : Mahmut Bey, aza Ahmet Şükrü Bey, Tevfık 
Acar Bey, Sait Salahattin Bey, M. Eric, Armitage, M. C. Ben
net, Galip B., Set"ver Bey, M. A. Whittall, M. Dubois, Ahmet 
Bey, Eşt"ef Şefik Bey, Adil Giray Bey. .. .. .. 

Kayıt muamelesi başlamıştır. Bu hususta Ateş Guneş klubu
ne saat ıo.ı 7,Zcki spor mağazasına,"Mill"yet" ve (La Turquie) 
gazeteleıiııde M. Duboisya saat 18-22 müracaat edilebilir. 

~ ........ ._. .... aım ............ .. 
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Haliçin dolgunluğu! 
Midesinden rahatsız olanlar mi

de dolgunluğu ne demek olduğu
nu bilirler. Oburlar ve pisboğazlar. 
da hep bundan şikayetçidirler. 
Lakin biçare Haliç ne pisboğaz. 
dır, ne de oburdur. Buna rağmen 
dolgunluktan hali haraptır. 

Halicin dolgunluğu, dünkü bu
günkü is değildir. Ben kendimi bil 
dim bil~li, hep Halicin dolmakta 
olduğundan bahsederler. Anlası
lan bu Haliç dolmayan bir çileJir 
ki; hôlfı iki yakası bir araya ge
lemedi. 

Halicin alt taralı ne ôlemJe?. 
Hamdolsun onu bilmiyorum; bil
mek niyetinde de değilim. Fakat 
İiııt taralı bazan Azapkapısmdan 
Yemişe doğru mavnalarla öyle do
luyor ki; hani biraz rlaha gayret 
etse krcr,.dan karşıya geçilecek. 
Bir arkadasıma bunu gösterdim. 

- Lima~cı Hamdi Bey, Kara
köy köprüsünü körletmek için Ha
lici dolduruyor. dedi. 

Ge-v;ek Haliç dolarsa Karaköy 
köprüsüne lüzum kalmaz, Hamdi 
Bey de memnun olur. Amma li
man ortadan kalkacakrnıf. O da 
büyük bir ke:ler değil ya! .. 

Bu Haliç neden c/ıolar? diye 
fimdiye kadar zihi·n yormamıshm. 
Böyle dolma islerinde müt;has
ıııs birini tanırı:r.. Dolma kalem
leri tamir eder, bir ağızdan dolma 
tabanca kolleksiyonu vardır. Dol
maların envaını bili"l. Ona sor
dum.. Ve bana su izahatı verdi: 

- Elendim. Bir taraftan Kağıt
hane deresi çamur döker, diğer 
taraftan iki yakalı bütün sular, de
reler, çamurlar ve. söiüm meclis
ten d'«fml - lağımlar akar... Hep 
bu akan feylerin to1'lusu Halice 

, toplanır. Halicin dibi de benim ce-
• bim gibi delik değildir. Orada biri 

kir .. 
Bu sözleri söylerken gözümün 

Ôrrüne, Kaııımpa1a frkelesinde, 
hem de en canalacak yerinde a
yaklarını ' •·ya salıp aptest alan 
biçare kayıkçılar gözümün önüne 
geldi ve içimden "su Haliç dolsa 
da biz de kurtulsak; alem del,. de
dim. 

Ve Joğruau Haliç dolarsa orta
İlan bir sürü püıliiz kalkacak gibi
me gelir .. Evvela Haliç vapur şir
keti, Haliç Otobüa firketi olur. Dol 
ma araziden dolayı belediye ile 
Evkaf arasında davalar çıkar; a
vukatlar para kazanır; Rıhtım sir
keli Halice Rıhtım yapmaktan. ve 
$irketi Hayriye binası devrilmek
ten kurtulur. Unkapanı köprüsü 
kah kapanıp kah açılmaktan, Ka
raköy köprüsü de herkesin hırsını 
kazanmaktan yakasım kurtarır. 
Haliçteki kayıkçılar arabacı, mo
torcular sof ör olurlar... Y emis İs
kelesi önÜne güzel bostanlar yapı
,lır ve en iyisi, Halicin orta yerin
de Balatla Hasköy anuındaki bo, 
araziye güzel bir atadyom yapılır •• 
Daha neler olur, neler. 11 biT kere 
Haliç dolmaya görsün. 

Bekôrlık Meselesi: 
Geçenlerde eulilik ve bekarlık 

lıakkırula karilerin fikirlerini i.ste
m.iftim. Gelen mektupların büyük 
bir ekseriyeti lu?kiirlık lehinde ol
duğunu görerek derce cuaret ede
m.edim. Bu bir feY değil, bu mek
tuplar aıııl benim bekarlık ve ev
lilik hakkındaki kanaatlerime ka
dar - tabii bekarlık lehinde - tesir 
Yaptpı .. Anlaşılan ilkbahar mevsi
mi bekôrlık mevsimidir. Bakalım 
borsa belki kısa doğru evlilik le
lıine döner. 

FELEK 
Bıırsada Faik Beye·: 

. Mektubunuzu aldım. Şahsi isti
dat ve meyillerinizi bilmeden si
ze ne tavsiye edebilirim? Fakat 
herhaldoe müsbet bir sanat öğren
"1ek, bugünkü maddi diinya ve ya
•ama fartları için en hayırlı.sıdır. 
Hürmetler. F. 

Yeni bir sabah gazetesi 
Dünden beri Zaman isminde bir gaze

le çıkmıya ba§lamıştır. Yeni refi~imize 
llıuvaffakiyet ve uzun ömür &lenz. 

"D,, sergisinde 
Cuma günü resmi kü~adı yapı

lan (D) grupunun resim sergisi 
büyük bir .rağbet kazanını~tır. Her 
g.ün kalabalık bir ziyaretçi kütle
sı. tarafından gezilmekte olan ser
!l;1de önümüzdeki cuma günü Ne
cı_p Fazı! Bey "resim hakkında,, 
~r konferans verecek ayni gün ser 
gıde karikatürist Cemal Nadir B. 
sureti mahsusada "D" se;gi~i için 
~azırladığı resimlerinden mürek
"eı:ı b' ac:aktır. Ser · er-
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Matm:zel ~o.:ini:~, 
BELEDiYEDE 

Araba ve 
Hamal tarifesi 
Bazı yerlerde tarifeden 

fazla para isteniyor 
Şehrin muhtelif semtleri için 

Belediye tarafmadn tertip edilen 
araba ve hammal tarifeleri hak
kında belediyeye bazı fİkiyetler 
olmu~tur. Bazı semtlerde tarife
den çok para istenilmekte, bazı 
yerlerde de tarifeden az para ile 
nakliyat yapılabilmektedir. Yapı· 
lan tetkikatta, isi az olan iskeleler 
de, tarifeden ~ğı ve pazarlık.la iş 
yapıldığı, iti çok olan yerlerde de 
yüksek fıat istenildiği anlaşılmıt 
tır. Belediye bu İflerin yoluna 
koymak için tetkikat yapmakta
dır. 

Yol Uzerınde duran taksiler 
Son zamanlarda kaymakamlık 

lar taksi otomobilleri için fazla c:e 
za almağa ıb~lamı~lardır. Bunun 
sebebi taksi otomobilleri kendi -
)erine gösterilen ~uayye~ bekleme 

Maliye memurlarının mesleki malumatlarını arttırmak ve ver
giler hakkında izahat vermek üzere haziranda açılan maliye ku~sun
da derslere devam olunmaktadır. Dersler halkevi salonunda ber gün 
12 ye kadar verilmektedir. 

Sınıfta kalan talebe 
için yeni bir karar 

yerlerinde durmamakta ve cadde M •f V k "J J } b 
üstünde ~urarak seyrüseferi itkal aarı e a eti sınıfta ka an ta e e 
etmektedırler. Bu gibi ,aförlerden 
on lira para cezası alınmaktadır. için müsait tebligatta bulundu 
Tramvaydan atlavanlardan da bir 
lira ceza alınacaktır. • l Lise ve orta mekteplerde ba-

kalorya imtihanına tabi olmayan 
iş arıyanlar sınıflarda yapılacak yeni imtihan 

Soın zamanlarda birçok kimse- haıkkında, dün Maarif Vekaleti, 
ler belediyeye müracaat edeıek lstanbul b~müfettiti Salih zeki 
i' aramak için J.stanbula geldikle: Beye telgrafla tebligat yapmıytrr. 
rini, açıkta kaldı:k'I ~mı ve memle- Vdailetin yeni kararı talebenin 
ketlerine dönmek l_in kendilerine fevkalade lehinedir. Yeni kararın 
maddi yardımda bclunulmasım is- bakaloryaya tabi lise ve orta mek-
temeldedirler. Belediyenin bu hu- tep son sınıflarına tümulü yok-
sustaki tahsisatı kalmadığından tur. Aldığı,-çız mütemmim malii-
bu ·!fobi müracaatlara ret cevabı mata göre vaziyet "1dur: 
verilmektedir. Mayısta kanaat numarası zama 

Dal·mr encümende nında üç veya üçten fazla dersten 

Va"ııi muavini Ali Rıza Bey, dün 
belediyeye gelerek daimi encümen 
içtiınaına riayset etmittir. Dün, en 
cümende bazı alımsatım işleri gö
rüfiilmüftÜr. 

Elektrik llcratleri 
Elektrik tarife komisyonu ay

başında toplanarak, yeni üç aylık 
elektrik tarifesini tesbit edecek
tir. Elektrik ücretlerinde daha bir 
mikdar tenzilat yapılabileceği tah 
min edilmektedir. 

Para yardımı 
Belediye yardım sandığından 

borç para alacak memurlara bun
dan ronra ancak bir aylık avans 
verilecek, buna mukabil kefalet is 
tenilmiyecektir. 

Bir köyUn ismi değiştirildi 
Y alovaya tabi Retadiye köyü

nün ismi Günay Q}arak değiıttiril
miştir. Keyfiyet belediyeye tebliğ 
ediln>İftir. 

Konsorvatuvarda imtihan lıifli 
KOG15ervatuvarın ıslahı ile ınet

gul olan mütehassıs M. Joseph 
Marx konııervatuvarın imtihanla
nnda bulunmuş ve talebenin bir 
senelik ehliyet ve malfunatını gö
rerek geçen sene yapılmıf olan · 
programın tatbikından elde edilen 
neticeleri tetkik etmiştir. 

İmtihanlar bitmiştir. Fakat kon 
servatuvar ilk talebesi ancak gele "" . cek sene mezun olacaktır. 

·Konservatuvar -muallimleri M. 
Joseph Marxın riyaseti altında bu 
günlerde toplanaİ-ak gelecek sene 
programlarını ve tedrisatta takip 
edilecek usulleri tesbit edecektir. 
Bu meya.nda lstanhulda tesisi is
tenilen opera heyeti hakkında da 
görütülecektir. Gelecek sene prog 
ramlarma opera tedrisatı hakkın
da da bazı dersler ilave edilecek
tir. Mütehauıs, cumartesi günü Vi 
y&.naya dönecektir. 

ViLAYETTE 

Maliye mürakipliği 
lst~nbul Maliye mürakıplerin

den Kazım Bey Ergani bakır· ma
deni muhasebeciliğine tayin edil
miştir. Onun yerine de kaınbiyo 
mürakıbi Maliye müfettişlerinden 
Hüsnü Bey tayin olunmuştur. 

Şamlı ve Ayayorgi köy
IUleri ihtilafı 

Bakırköy civarında Şamlı ve 
Ayayorgi köylerindeki muhacirle
rin arazilerine müdahale edilme
sinden dolayı jandarmalarla ara-

üç numar.;_dan aşağı not alarak 
doğrudan doğruya sınıflarında ip
ka edilen talebe haziran içinde bir 
İmtihana daha tabi olacaklardır. 
Bu imtihan ders muallimi ve mek
tep müdürünün tayin edeceği iki 
mümeyyiz huzurunda yapılacak
tır. imtihana giren talebe muvaf
fak olursa sınıfını geçecektir. Mu
vaffak olamazE.a eylulde ikmal im 
ti hanına kalacaktır. Yeni ka
rar, yalnız kanaat noti!e sı· 
nıfta ipka edilmis olanlar 
ıçın değild 'r. Bir ' veya iki 
dersten, üçten az not alarak eyliil 
ikmal imtihtanına kalmıs olan ta
lebe de bu imtihana gu'.ebilecek
tir. Bu kabil talebe,. ikmale kaldı
ğı bir veya iki dersten, bu sefer im 
tihan verip muvaffak olursa, eyliil 
le kalmadan sınıf geçecektir. 

Maarif vekaletinin verdiği en 
mühim karar, haziran devresinde 
doğrudan doğruya sınıfta kalmağı 
kaldırmıf olma-sıdır. Yapılacak ye 
ni imtihanda üç veya daha ziyade 
dersten gene muvaffak olamıyan 
talebe doğrudan doğruya sınıfta 
kalnuyacak, kaç dersten üç numa
r!'~an_ az _alnuıpsa, bu derslerin hep 
sını_n ımtı~anını tekrar eyliilde ve
rebılecektır. Mektep idareleri bu
gün talebeve tebligat yapacaklar 
dır. 

Şark demiryolları 
Diin heyeti umumiye fev
kalade olarak toplandı 
Şark Şimendiferleri Türk Ano

nim Şirketi heyeti umunıiyesi dün 
Bürhanettin Beyin reisliği altında 
tirket merkezinde fevkalade bir 
toplantı yapmrftır. Bu toplantıdan 
maksat fU idi: 

Şark timendiferleri 1929 sene
~ine kadar bir F ransn: işletici kunı 
panyası tarafından işletilmekte 

idi. Bu kumpanya, biri hattın Tür
kiye toprağında bulunan kısmını, 
diğeri de Yunan toprağında bulu
nan kısmım işletmekte olan iki şu 
beden mürekkepti, 11 Mayıs 1929 
tarihinde Nafıa Vekaleti ile Şir
ket arasında aktedilen yeni muka
vele mucibince şirketin Türk top
rağındaki kısmı için bir Türk ano 
nim şirketi teşkil edilmiştir. Bu 
şirketin hisse senetlerini, eski iş
letici tirketin hirsedarlarma tevzi 
meselesini görüşmek üzere heye
ti umumiyenin içtimaa davetine lü 
zum görülmüştür. Dün sabah top
lanan heyeti umumiye eski işletici 
kunıpan:vamn hissedarlarına sa-

lstanbul Başmüfettişi Salih 
Zeki Bey 

Bu tebligattan beş gün sonra 
imtihan yapılacaktır. Vekaletin bu 
kararı yalnız bu sen.eye mahsus
tur. Yeni karar talebeyi çok •evin
dirıniştir. Bu vaziyette olan bin -
lerce talebe vardır. Dershaneler 
çok kalabalık olduğundan, mual
lim, talebesinin seviyesini iyice an 
!ayamıyor, sene sonunda, İmtihan 
yapmadan, bir senede her talebe 
için edindiği kanaati sınıfta ipka 
kalmak veya terfi etmek şeklinde 
not alarak ço~uğun karnesine ya
zıyordu. Kanaat notu usulü kala
balık olmayan sınıflarda iyi netice 
vermekte, muallim, bir sene için
de, her talebesini ayrı ayrı tart
mağa imkan bulabilmektedir. 

Maarif vekaleti bu son kararını 
İmtihan talimatnamesinin 139 un
cu maddesine istinaden vermİftİr. 
Verilen yeni kararlar arasında, re 
sim deninin terfii sınıf üzerinde 
müesair olamıyac:ağı noktası da 
vardır. Bu kararda talehe arasın
da mucibi memnuniyet görülmek
tedir. 

Orman yangını 
Kemer Burgazda on 
hektarlık yer yandı 
Evvelisi gün, Kemerburgaz ci-

varındaki Pirinçc.ı köyünde bir or
man yangını olmuşluı·. Yangın 
neticesinde 1 O bekta;lık orman 
yanmış, ateş, Sarıyer jandarma 
bölüğü efradı, orman muh . .Uaza 
memurları ve köylülerin yardımi· 
le genİ§lemesine meydan verilme· 
den söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikatta , yangında 
kast eseri görülmemiş, kazaen çık
tığı anlaşılmıştır. ihmalleri görü
len iki köylü adliyeye verilmi§ler
dir. 

Mısırlı gazeteciler geliyor 
Memleketimizin misafiri olan 

beş doktor ile Elehram, Elimukat
tam, Elbülağ, Elhilal gazetelerile 
Liberte ve La Bour~e Egyphenne 
gazetelerinin sahip ve ha.muhar
rirleri Ağustosım on dördünde Eğe 
vapuru ile Mısırdan şehrimize ha 
reket edeceklerdir. 

Bir Polonyalının sergisi 
Pol'Onyalı heytceltraş ve ressam Ro

man Bilinski.njn sergisi dün Sıraservi
lerde Polonya klübüncle açılmtştır. 

Se"llf.le 17 ~arça heykel ile hirç~k 
- __ !_____) __ " ı.. ... 

EKONOMİ 

Liman işleri 
Devlet tarafından idaresi 
için hazırlıklar yapılıyor 

lstanbul liman itlerinin de lz
mir liman ve körfez işleri gibi dev 
let tarafından idaresi hakkındaki 
Başvekaletin Meclise bir tezkere 
yazmıf olma.sı dün tehrimizde bü
yük bir alaka ile karşılanmıştır. 
Esasen, lstanbul Liman firketinin 
sermayesinin büyük bir kısmı dev
lete ait olması itibarile yeni vazi
yet çok tabii telakki edilmektedir. 
İstanbul Liman sirkeli 925 senesin 
de 500 bin lira s~rmaye ile tesis e
dilmiştir. Halen bu sermayenin 
320,700 lirası hükUmete aittir. Bun 
dan SO<llTa fİrketi mermayesi 1,5 
milyon liraya tezyit edilmiş, fakat 
bu aksiyonlar çıkarılmamıştır. Ser 
mayenin diğer mühim bir kısmı 
gene Maliye V ekiileti hesabına sa 
tın alınınıatır. Tahmin edildiğine 
göre bu~ İstanbul Liman fİrke
tinin e~ası hususiye elindeki his
seleri ancak 40 bin lira raddeain
dedir. 

lstanbul Liman 'irketinde ha
len 100 memur, 400 mavnacı çalış 
maktadır. 

latanbul Liman tirketi müdürü 
::'!3l1ldi Bey bu i,lerle meşgul ol
mak üzere Ankarada bulunacak
tır. 

Yeni hir ticari itilaf 
Lüksemburg - Belçika iktısadi 

ittihadı ile memleketimiz arasında 
bir ticaret itilafnamesi imzalan
mıştır. Üç kısmıdan mürekkep o
lan bu itilafname Ticaret odasına 
bildirilmİftİr. 

Bir senelik transit 
Ali lktısat meclisi Ticaret oda 

sından 9~ senesinde Istanbul li
manından transit ve aktarma i• 
mikdarmr sormuştur. O da bu me
seleyi tetkik etmektedir. 

Samsunun ticarsti 
Samsun Ticaret odasırun lstan 

bul Ticaret odasına gönderdiği bir 
istatistiğe nazaran 933 senesinde 
Samsunun ithalatı 947,639 liralık 
695,36 kilo ve ihracatı 3495928 
liralık 1 ,680,435 liralıktır. 

Üç firmaya tebligat yapılacak 
Ye! li malları ecnebi malı ve ec

nebi malları yerli malı gibi satan 
firmalar hakkında Ticaret oda.sı
ran uzun zamandanberi yapmak
ta olduğu tetkikat nihayet netice
lenmi' ve oda idare heyeti bu fir
malar hakkındaki kararını vermis 
tir. idare heyetinin kararı, dahil: 
de imal edildikleri hakkında ecne 
bi isim ve hariçte imal edilmi' his 
sini verecek ~ekilde etiket kulla
nan üç firmaya derhal isimlerini 
değiştirmeleri için, tebligat yapıl 
ması yolundadır. Bu isimler değiş 
mediği takdirde bu firmalar mah
kemeye verilecektir. 

Diğer taraftan bu hususta odo 
lktısat vekaletine de vaziyeti gös
teren hir rapor göndermiştir. 

İki kişi derede boğuldu! 
Hasan ve Osman iısminde iki köylü, 

dün Kağıthane deresinde dolaprlarken 
ansızın dereye düşmütler ve yüzmek 
bilmedikleri İç.İn suların cereyanına ka
pılarak boğulm111ları:lır. 

J _ _.B_O;...;.;.R ...;S • ..;.A;__.....1) 
0§ Bankasmdan alınan cetveldir) 

11 Haziran 934 
.AKŞAM FIYATLARI 

ISTllCRAZl..AR t TAHViLAT 
J,tikr~• dab;li 931 R•hbm 17.75 
193.'l latilcrazı 29.05 M- .1 Unitürk Ku- am•••• .51.25 
ponsu z 28,50 n il 47,80 

ff IJ 28.50 M ili 50 
H ili 28 

ESHAM 
it Ban.lcası Nama 8,25 Reji • 
" ,., Hamiline ~ Telefon 
•• •• Müessis 98 T.._r\u;ııa 
Türlriye CümhU- Çime"Dlo 
rİyet Banka1.1 57 lttikt. de7• 
Tramvay 38,25 Sa k d ~ r ey. 

Anadolu Hisse 27,70 Balya 
Şr. Hayriye 16 Şal"k m .eua 

ÇEK FiYATLAR! 

4,15 
11.50 
ı9,40 

11.85 
16 

1.30 
J.55 
3.80 

Londra 634 ı Pf'aP. 19,&6.SO 
Nüyork 79,92 Be-rÜn 207 
P•ri" 12.05 1-2 Madrit 5,81,60 

Milano 9.21,87 Bel;:rat 34,70,63 
Cenevre 2,45.ZS f Zloh 4.22.80 
/\.hl'ln 83,42 Pengo 3.93.SO 

Brüksel 3,41 8iilır.reş. 79.17 ,14 
Am5>terdam 1,17,48 f.tr>~l<ova 10.89.25 
Sof ya Vivana 4,25 

NUKUT (Satı§) 

Kuru~ Kurut 

20 F. Fransız tô9 20 1. laviç"• 808 
1 l)oiar 117 1 Pe:ıteta 18 
l Şile Av. 22 1 Mark 49 

ıı Kur Çek. 106 1 Zeloti 20.SO 
ıo ı ... v:ıı 2l 2!> Ley 19 

1 1sterlirı 6,3S 20 Dinar 53 . "'--- ~! 

Küçük hanım, eskiden Görücü
ler va.sıtasile gelin olurdu. Damat 
tarafının ya annesi, yahut teyzesi 
elhasıl bir 1eysi kapı kapı dolaşır, 
offulları için ~öyle eli ayağı düz
gün, akçe, pakçe, hanım hanımcık, 
kadın kadıncık bir kızcağız arar
lardı. 

Gözleri bir tanesini keıtirdi mi 
artık fotoğraflar gönderilir, gerek 
damadın, gerek gelinin hususi ah
vali mahalleden konu komftıdan, 
bekçiden, imamdan, bakkaldan, 
kasaptan rorulur; he· iki taraf ta: 

- Aman derlerdi. Karsı tara
fın bir falsosu olmasın. Gelinin 
aşıkı, damadın mantanotaaı bu
lunmasın! Kanbur olmasın; bo
dur olmasın, yaşlı olmasın, velha· 
sıl bir sürü olmasın! ... 

Ondan sonra ar.tık söz keailir, 
nişan o/ı,~. Yüzgörümlükleri alı· 
nır ve nihayet damat bey gelin 
ha~ımı, gelin hanım damat beyi 
ancak koltukta görürdü ... 

Bütün bu hikayeyi belki lüzum 
suz. ve hatta mfınacız telakki e
denler bulunabilir. Fakat yazdı· 
ğım l1krayı iyice canlan'1ırmak 
için buna liizum vardır. Çünkü 
Matmazel Dominika'nın izdivaci
le bu hikaye arasında kuvvetli bir 
irtibat mevcuttur. 

Matmazel Dominika? Matma
zel Dominika? 

Kim bu acaba? ... Cinsi cibiliye
ti nedir? ... 

Matmazel Dominiktı biı lnigliz 
kızıdır. Her ne kadar yaş'ı İte de 
resimlerine bakınca pek genç gö
rünür ... Dişleri inci gibidir, fakat 
takmadır. Saçları İpek gibidir. Fa
kat peruka'drr. Göğsü tlolgunca
dır. Fakat pamuk do'u.Jur. İşle 
Matmazel Dominika böyle bir 
Matmazel Dominika'dır .. 

Damat Beyi so:wırsanız, onu he
piniz biliyorttıınaz, söylemeğe ne 
hacet!. 

işte bu damat bey lotoi!ralları 
görünce derhal bu nuıtmı:z;le iipk 
olmuş ve tô Londraya kadar görü
cüler göndermiı;tir. Matmazel Do
minika Cena_oları o esnada Cenu
bi Amerikaya tfoğru ~ey::ıhc.te rık
tığı için kendisini gi;rmek nasip 
olmamış. Fakat lıe• şeye rağMen 
söz kesilmiş! ... Çünkü damat bey 
öyle a•zu ediyor ... Bu iş illaki ol
&un J yor!.~ .. 

Aralan bir müddet geçmi11. Bu 

mesele damat beyin o k"'-lar yiire· 
ğini sarmış ki sormayın! Ha:ta bu 
lngiliz kızını ihıida eltirmeği bile 
Jüsünmüs, kendi kendine isim bul 
m~s ve ,;..tık Matmazel Dominika 
ol,;..asın " Aksu hanım" olsun J"' 
miş. Ve ezberden Matmazel Domi
nikanın boynuna takılmak üzere 
5000 lngiliz lirasından yaptı~r'ığı 
yüzgöriinılüğü bir gerdanlığı L<!>n• 
Jraya göndermiş! .. 

Nihayet düğün günü karsı/ :s
tırılmış! Artık gelin hanımı güJip 
Londratlan alayı vfılfı ile almak 
kalıyor ... Aşçılar, davulcular, sağ
dıcı/ar bulunmus.. Güveyi taralı 
hep berabt'r kalkm~ar, kız tara
fının eı>İne gitmifler. Bir de ne 
görsünler? 

O lotoğTallarda fevkalade gü
zel görünen dilrüba Matmazel me
ğer kaknem mi kaknem imiş! Ber
bat mı berbatmış! Hem de hün•a 
imif! Alay bittabi eli bof, mahzun 
geri dönmiiş! Ustelik 5000 lngiliz 
liralık gerdanlık da yanmıf ... 

Onlar erememİf muradına •. Ba· 
rİ biz çıkalım kerevetine ... 

Hiç yirminci .;ısırcia böyle dü
ğiin olur mu? 

Mümtaz FAiK 

Çiçek meşheri 
Daimi bir çiçek sergisi 
açılması düşünülüyor 
lstanbulda büyük ve daimi bir

çiçek meşheı i tesisi hususunda 
bazı yeni teşebbüslere girilmiştir. 
Is Bankası arkasında kurulan bu
gi;nkü çiçek pazarı ihtiyaca kafi 
gelmediği İçin bu pazarın ba.ka 
bir mahalle nakli ve daimi bir 
meşher haline ifrağ• dü,ünülmek· 
tedir. 

Bunun için de en münasip ola
rak Y enicami arkasında Evkafa 
ait :.ıetruk bir mahal intihap edil
mi~tir. Fakat, Evkaf idareaile ya
pılan temaslar henüz müsbet bir 
netice vermemiştir. Bahçevanlar 
... A ,.;,.~lcrilPr cemiveti bu hu!'usta 
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l '( 1L ___ ı Ö d"}" } 3 üncü kolordu ilinlan z ı ımiz e 
Safranbolu Askeri Satın-

ı' 

ı( Aşk ihtiyarlamaz 
Hüaeyin Rahmi Bey üatadnmzın Mı- ,_ ____ s _________ __. alına Komisyonundan : 

11r dönüşünde bir gazteci arkadaıımızla ütlücede •. 
Yaptıg·ı zarif mülakat gazete Mü.wıların- G Safranboludaki kıt'aat ih-eçen cıuna günü Sütlücede 
da gözünüzden kaçınış olsa bile, üstadın b" l ld J k mlel d tiyacı için 60,000 kilo 
yirmi dört yapnda güzel bir genç kızdan ır gürü tü o u. ! e er ev- • k lı fi 
evlenme teklifi aldığını elbette işitmiş· rildi, maaalar qltiist oldu, bardak- sığır etı apa zar a 
sinizdir. lar kırıldı, kafalw yarıldı. münakasa ile almacak-

Ustat bu teklife henüz cevap verme- Bakınız neden? tır. ihalesi 30-6-934 cumar-
miı, fakat cevar verirse genç hanıma On uetli kiRilik bir Ermeni bark · ·· 14 t d" T "kızım evladım,, diye hitap ederek tek- " T te&l günU Saat e lr • a• 

(1) ı, Sütlüce gazinosuna girmiR- ı· 1 • • ·· k lifi reddedeceğini ıöyliyor... Cevabın ' ıp erın şartnameyı gorme · ı b" •o__ ı b"I" ler. Yemisl. er, irmi..ler. Sıra yiyip gecikmesı hayır ı ır a=t sayı a ı ır. ~ f' üzer her gün ve münakasaya 
Genç hannnın ümidi henüz kesilmemiş içtiklarini ödemeğe gelince yüzle- • d k 
demektir. Herhalde, üstat hakikaten ret rini ekşitip kaşlarını çalmıflar. ıştirô.k için e O gün Ve va -
cevabı verirse, hem teklifi yapan hanıma önlerine getirilen puslaya yan ba- tinde teminatlarile Safran-
karşı, hem de kendisine karşı büyük hak- karak para isteyen gazinocuya be- boluda Askeri Satmalma Ko-
sızlık etmiş olur. telmisler (2): · ·· l Genç hanımın teklif mektubunda bil- • mısyonuna muracaat arı. 

- Sen bizi soymak mı istiuor-dirdiği hissiyata inanmamak için hiçbir " (3006) (3029) 3299 
sebep yoktur.~ Rahmetli Namık Kemal sun? diye çıkıpnı;rlar. • * * 
be1in zavallı çocuk Atasım oevmit olan Gazinocu Ja kızmış: 
Şefika bu zamanda hiçbir genç kıza nü- - illa ki ödey~eksini:z:, diye a-
mune olmıror .. Aşkta gençliğin yahut yak diremi;r. 
biraz yaılılığın araıında fark olmadığım O 1 w Ö ki 
genç kızlar da öğrendi. Hatta bir genç n ar vermem~er. te • iste-
kızm biraz yaılı erkeği aevmeai, insan ce- mİf. Sensin, bensin derken iş yum 
miyetlerinin daha nazik olduklarına. genç nığa binmif. Ortalık allak bullak 
kızlarda hauaıiyet inceldiğine delil tutu - olmuf. 

luıp°:;;.te Pailleron'un La Souris; Bern- iki yandan da birkaç kip yara
ıtein'in L' Auaut; Bataille'in Les Flam - lanmıv, kimi karakola düşmüş, ki
beaux, Porto - Riche'in Le vieil Homme mi yatağa!. 
tiyatro piyesleri hep tlındiki genç kızlar Bu çekipne, boşunadır. Y ancık 
da ha11aıiyetin inceleımiı olduğunu, bi- (3) larını yoklamadan ölçüsüz, 
raz yaılı adamları gençlere tercih ettikle- tartısız yiyip içenler, gürültiisü:z:-
rini ispat için birer tez değil midir? ce borrlannı ödemelidirler. 

O ıtat bu tiyatro piyeslerini, hayal e- >' 
aeri diye, kabul etmese bile gene kendi Değil mi ki parana güvenemİ-
kendiıine hakaızlık etmiı olur. Çünkü ha· yorsun? Al çoluğunu çocuğunu .•. 
kikaten yaııamıt ve kendileri gibi büyük Geç bir ağaç dibine... Yan gel 
töhret aahibi adam arasında yebniı ya .. 
tından çok M>nra a:t1k olmU!, genç kr.rla.r- ol.ur .. 
la evlemniı pek çokları vardır: Boğa:z:m Sütlücesi gibi dört ya-

Daha eaki Romada Caton'un seksen nt kır, önü arclt deniz olan yerele 
yaımda evlendiğini, bu büyük adam ro· gazino aranır mt? Ancak fU ela 
ınancı olmadığı için, beğenmeseler de kea var: Hepsi değilse de bir takım 
dileri gibi bü1ük romancılardan da yet- gazinocular, kendi ba;rlarının doğ-
mişinden sonra ne kadar çok aııklar var- .r y 'l 

nıwna gidiyor.ar. ıunu, arını 

dır Cı.ateaubriand seluen be§ Yatında i- ( 4) bilmiyorlar. 
ken bir taraftan bastonuna, öteki tarahan Yaz gelince hepsinde burun 
utağının koluna dayanarak gizlice aık a- bir karıf•• Biraz ktr havası alıp din 
ramağa giderdi. Vakti onun sevdiği Mm lenmeğe gelenleri azacık giiler 

;=~~~k c:~~ ~:=~ y~:::.t.·iı:~ yüzle ka,..Jasalar, gözlerini kor-
yirmi yaşında genç bir kızı sevmi§ ve kı· katmasalar olmaz mı? 
zın anası cadılık edipte kızını vermemek- Bu gidişle, öyle görünüyor ki 
te ısrar etmiş olmasaydı ~üy~k tair ve gazinolardan ayağımızı keseceğiz. 
romancı o yaşta gerdeğe gırmış ~acak- Yiyeceğimizi, İçeceğimizi evleri
tı. Zaten birkaç sene sonra başka hır genç mi:z:den getirmeğe çalışacağız. 
kıza aşık olmu,, ölünceye kadar onu sev- Hepimiz, böyle yaptığımız gün, 
mekten vazgeçmemiıtir. gazinolar da, avlayacak sinek bu-

Victor Hugo yetqıit yaşında iken, 
yirmi üç yaımda, tahin bakışlı, ııüzel en- lama:z:lar. 
damlı bir metresi vardı. Halbuki kendisi
ne bu kadarını da az görmüş, metresinin 
güzel hizmetçisine de ayrıca atık olmuş 
ve onu ayn bir yerde ikinci bir metres 
olarak ömrünün sonuna kadar saklamıı
trr. Bu büyük tairin kendi aşk ınacera
lannı huauai hir defterine kaydetmek 8.
det\ olautundan. öldükten sonra ele ge
çen defterden. O iki rnetre•le de kanaat 

M. SALAHATTIN 

etmediği anlatılmıştır. 

Bu büYük misallerde, belki f'Ür olduk
ları için, kafi görülemez. YaJ lbsen cid
di filozof, en ağır batlı büyük romancı, 
hem de şimal iklimi adamı 1 bsen? ona ne 
dersiniz? Yetmiş sekiz yaıında iken Mari 
enbad kaplrcasında ııöı-düğü genç bir ka
dını çılgınca sevmiş ve onunla münaıebe
tini ölünceye kadar keamernittir. 

Büyük romancılardan aonra, biraz da 
öteki büyük adamlara geçersek: 

Büyük tabiat illirni Buffon gUya mün .. 
zevi yqamak için oturduğu köyde, ken
disine yazı odasında tabiat aşkı dersi 

1 vermek üzere on iki tane - Evet, yalnız 
bir düzüne - güzel köylü kızlan aeç- : 
mitti ve onlardan birer birer ders alırdı! 

1 - Bark - Aile. 2 - Betel
mek - Aksileşmek, sertl~mek, 3 
- Yancık - Cep. 4 - Ywnuş - Va 
zife. 

Teşekkür 
Ankara'da geçen hafta ölen Sümer 

Bank memurlarından Ahmet Necmed
din Beyin b~b.'.ı ve anasından aldığımt~ 
bir mektupta Sümer Bank tarafından 
gerek Necmedmn Beyin hastalığımla 
gösterilen ihtimam, gerek müdür ve er
kanının ceaazeye iıtirakleri dolayııile 
göoterilen kadirfinarlık dolu11ile teıek
kür beyan edilmektedir. 
,. ............ mrı ......... 

.illiy~t 
Asnn umdeai "MiLLİYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye isin Hariç için 

L. K. L. IC. 
3 ayhiı • • • • • • . • 4 - 8 -
6 .......... 7 50 14 -

12 " .••.•..• 14 - 28 -

Büyük muaiki üstatlarından Berlioz'un 
hat~ ~~.m filozof h-"' de belki en büyük 
musıkı ustadı Wagn~'in yaşlılıkta atJ<la
n meıhurdur. Daha pek yeni olduğu için i 
adının aöylenmesi caiz olmıyan me-1.ur ' ~.. Gelen e•rak seri Terilmez.- Müddeti 
bir riyaziyat i.li.mi birkaç ıene evvel Pa-

1 ıeçen nü&h.alar ıo kuruttur.- Gazete •• 
riste pek ihti1ar bir ra,ta iken genç bir. 1 matb•aya ait itler için müdiriyete müra· 
kızın koynunda ölmüıtü.. ı caat edilir. Gazetemiz il.9.nlann me•'uliye-

Bu kadar büyük miaaller gözönündc "••t•m•i .k•
11

b•u•l •et•m•e•z. ________ .. 
dururken üstat Hüseyin Rahmi beyefen· , • 

K. O. kıt' alan ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulan 255,000 kilo Una talip 
çıkmadığından pazarlığa kon
muştur. ihalesi 12-6-934 salı 
günü saat 16 dadır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de o gün ve vak
tinde teminatlariyle Fındıklı
da K. O. Satınalma komis
yonuna müracaatları. (9) 
(3106) 3389 

• • • 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı i

c;in pazarlıkla 10.000 kilo 
kesme makarna satın alınacak 
ltr. ihalesi 16-6-934 cumarte
r.i günü saat 15 dedir. Talip
Jeri şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştiraki
çin de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda Kolordu Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(15) (3128) 

• * * 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı i-

cin pazarlıkla 10.000 kilo 
yazlık patates satın alınacak
tır. ihalesi 16-6-934 cumar
tesi günü saat 16 dadır. Ta
lipleri şartnameyi görmek üze
re her ~ ve pazarlığa işti 
rak için de o gün vaktinde 
Fındıklıda Kolordu Satınal
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. (16) (3129) 

• * • 
K. O. Kıt'ab ihtiyacı i-

çin pazarlıkla 5.000 kilo kuru 
soğan satın alınacaktır. ihale
si 16-6-934 cumartesi gunu 
saat 15,15 dedir. Talipleri 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için de 
o gün ve vaktinde Fındıklıda 
Kolordu Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (17) 
(3130) 

• * 
Çorlu Askeri Satınalına Ko

misyonundan : 

di: 
- Bekar ııeldim, bekiır gideceğim .. 

buyurmuılar. Tanrı kendilerine daha çok 
uzun ömür versin. lbsen gibi ta Marien
had'a kadar gitrneselenle Yalovaya gi
debilirler ... insan hiç bir yatta büyiik 

Tekirdağ ve Malkaradaki 
kıt'a ihtiyacı için pazarlıkla 
100 ton arpa ve yahut yulaf 
sabn alınacaktır. ihalesi 1 
Temmuz 934 pazar günü saat 
14 dedir. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de o · BU z ;J giin ve vaktinde Corluda As
keri Satmalma Komisyonu-

cnin depo ve şubelerinde na müracaatları. (3131) 

1 
kilosu l 00 paradır. * * ·• 

3368 Uzunköprü Askeri Satmal-aöz söylememelidir. - G. A. -

Milliyet'in edebi tefrikası: 101 

KANLI SIR 
Çocuk, batını sallayarak dinli

yordu: 
- Biliyonım, efendi amca! 
- Mutfak kapısını çalarsın, 

ahçı kadın çıkar. Bu kağıdı verir
sin! 

-O kadar mı? 
Cebimden Germanie'nin yazdı

ğı tezkereyi çıkarıp çocuğa ver -
dim: 

_ Bu kağıdı damat beye ve-
recekıin ! dersin. Anladın mı? 

-Anladım. 
- Ne diyeceksin? 
Çocuk, yaşından umulmıyacak 

kadar zeki ve anlayışlı bakıyor -

du: k" f k _ Bahçe tarafında ı mut a 
kapısını çalarım. Hizm~~çiye bu 
kağıdı verec~ğim. Bu k_agıdı _.da
md beye vereceksin! Dıyecegım. 

Dayanamotdım. çocuğu hava!•. 
kaldırdım ve hiç tiksinmeden kırlı 
y,ınakla.ından öptüm: 

- Aferin çocuğum. 

Yazan: Mahmut YESARi 

Bet kurut daha verdim: 
- Bunu da al. 

Çocuk, ikinci beş kuruıu da pan
talonunun cebine yerle,tirmitti: 

- Batka bir ıey diyecek mi -
yim? 

- Hayır .. Mektubu bırak, he
men geri dön, batka bir fey söyle
me. 

- Peki, efendi amca! 
- Bu kağıdı, kim verdi? Na-

sıl adamdı? Diye soran olursa, 
ıöylemeJ emi? 

Çocuk, memnundu; cebindeki 
çeyrekleri keyiE!i keyifli tıkırdatı
yordu. Onun iç.in bu, adeta bir ser
vetti. Fakat o, bu keyifle, söyledi
ğim teyi unutmıyacak mıydı? 

Fazla ısrar etmeğe de korku
yordum, çünkü dikkatini ziyade
leştiricektim: 

- Söylediklerimi İyi belledin 
mi? 

Sınıfta ezber dersi tekrar eder 
gibi söylüyordu: 

- Köşkün bahçesine girece
ğim. Mutfak kapısını çalacağım. 
Kağıdı vereceğim. 

- Sonra? 
- Çocuk, bi:ı-an dÜJündü, yut-

kundu: 
- Şey, diyeceğim. 
Kolundan çektim ve kulağına 

eğilerek tane tane tekrar ettim: 
- Bu kağıdı damat beye ve

receksin! Diyeceksin. 
Çocuk, anladım! Der giıbi göz

lerini kırpıyordu: 
- Bu kağıdı damat Beye ve

receksin! Diyeceğim. 
- Unutma, kağıdı da dü§Ür· 

me •• 
- Düşürmem, efendi amca! 
- Haydi. git arbk .. 
Çocuk, yürüyordu, birdenbire 

caymış gibi döndü: 
- Seni tekrar bulayım mı, e

fendi amca?' 
Onun maksadını anlamıttım; 

bana hem neticeyi haber verecek, 
hem de tekrar bahşif koparacak
tı. Fakat bu, benim işime gelmez
di. Saat, yedi buçuğu geçiyordu. 
Açıkta fazl~ . duramazdım. Köy 
halkından bırınden birinin muhak
kak gözüne ilişecektim: 

- Harır, çocuğum. Ben, is
tasyona gıdeceğim, geç kalmıya-

Bugünkü program 
ISTA N BUL: 

18,30• Pl&k n,.ııriyıı1.tı. 19: Me•ut Cemil B. 
tarafınrfpı;n çocuklara ınasal 19,30: Türk mu•i· 
ki. neıriyab (Keman Reşat B. Tanb1L- Me•ut 
Cemil B. Kanun Vecihe H. Muzaffer B. Vedia 
Rıza hanım.) 21,20: Ajan• ve borsa haberleri. 
21,30: Stüdyo caz orL:eatrau, ve tanao orke•~ 
tra•ı brafındA.n dan• nı•ııiki•İ. 

Kbz. VARŞOVA, 1345 m, 
18,15: Balet mu•İkİ•İ pli.kları. 19: Konfe• 

r•na. ••· 20,15: Kahvehane mu•ikiai. Mu· 
aah•b•. 21,15: "FOUGERE ÇiÇEKLERi., ;. 
simli Malinow•kinin opereti. 23: Konferan•. 
23,15: Hafif muaiki (PIS.k.) 24: Muaahabe. 

823 Kbz. BOICREŞ, 354 m. 
13: 1-lergünkü netriyat. 19: s;biceano o1'ke•tra· 
ar. 20,30: Üniversite. 20,45: Pl&k. 21' Konf~ 
ra.nı. 21,15: Senfonik plik konseri. 22: Kon• 
ferana. 22,15: Plakların de••mı . .23,Hab"rler. 

175 Khz. MOSICOV A, 1724 m. 
21: Aktam konseri. 22: Almanca netriyat. 

23,05: Fran•1%ca neıriyat. 24,05: Felemenkçe 
neıriyat. 

638 Kh:ı:. PRAG, 470 m. 

• 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acent..~• bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

....,,.. Tel. Beyoğlu: 4887. ~ll .... 313C 

r U. 1 
~'."'."'"""'----=--~~_:..::,_ __ 

(17) kalem levazım alınacaktır. Pazarlığa iştirak et
mek isteyenlerin (o/o 7,5) te:ninatlariyle beraber 16-6-934 
Cumartesi günü saat 14 de CibaJi'de levazım idaresi binasın
da Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (2972) 

18,45: Piyano konseri. - Muhtelif netriyat ... ----------- A V U K A T -----------· 
~;.~;.;~.·~:~~oö~~:·.;.: ~=~=!'rl~·:.._2l~:.:~ EKREM iLL-~AMİ ve ATIF FEHMi habe. 23,30: Kuartet kon•eri. .('J. 

546 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,30: Popüler Macor ha .. lar .. 20.29
: Bert· yazıh•nelerlni Yenipostahana arLa11nda A71°refen.ı1· cadd.111·, Tllrk"ıve 

ba aalo• takımı. 21: Musahabe. Z3: Ors kon- & :;J. ~ 
••r;. 24: Farca• ,;w•n tak•m" han 42 - 43 - 44 numaralara nakletm"şlerdir. - (339) 

713 Kh.ı:. ROMA, 421 m . 
18 15: Hafif musiki. - l\1n,•hAh~. ve pli.k. ---:-----------------------------

net riyalı. 21,45: Org musiki•İ. 22,15: " La f b J M" ?J" E J,. k M 
notte V•nez;•n•. ;,;mi; mtu;ki p;yu. 22,50: SfaD U la 1 M a Üdürlüğünden: 
Senfonik kon•er. - Haberler. 

ştMALI ITALYAN GRUPU Muhammen bedel 
21,45: Franz Leh.arrn °EVA,. i•imli üç per· 'l..ira 

delik opeoreti. - Dan• musikisi. - Haberler, 
Feriköy: Birinci kısım ma- 1500 68G Klu. BELGRAT, 437 m. peşın para Veya 

20: Plôk. üTawann;?. 20,30: Reklamlar. hailesi Baruthane caddesinde mubadil bono-
20,40: Konferans. (R. Strauasu) 20,SS: Strau•• 
un .. eorterinden taıanniti kuartet kon•eri. 22, 6 oda, 2 Sofa, Daraça, Balkon su ile. 
55: Radyo tem.OH. 23.10: Radyo orkutraH. Ve müştemilatı Saİreyi havi 

952 ViYANA 507 m. 
20.10 Beetho .. n kon•erL 21,30 Haltahk 36,36-1 No. lı maa bahçe ha-

haber icmali, 22 Karışık konser, 23 Haberler nenı"n nısıf hı"ssesı". 
23,25 A•u•turya hak. fransızca konferans, 
23 ~ Hol:ı:er'in jdaresinde orkestra. Uskü"dar'd s 1 k s· '"'"' a : o a ınan 

904 Kb.. HAMBURG 332: ahali 350 
" " " 21.10 Aenchen •on Tbaron ;,;mli halk p;. m esi Tophaneli oğlu soka 

•i (Dach.) , 22 Aktam konserj, 23 Habe~- w d hah ki d 
ler, 13,30 Mu•ilcili neıriyat, 24 Ma•allara aıt gm a Çe Ve İ O a Ve mÜ§• 
..u~ r~:.·~;ESLAU 316 m . temilatı saireyi haçi 31 No. lu 

20 Hafif muaiki 21 Haberler, 21,tO Amele hanenin 36-48 hissesi. 
ne,rİyab, 22 Dana 'musiki•i,. 23 Teknik. 23,45 
Gece kon .. rL Yukarda yazılı mahallerin hizalarındaki kıymetlerüze

çarşamba günü 
(3862) ma Komisyonundan : 

Uzunköprüdeki kıt'at ih
tiyacı için açık münakasa ile 
60.000 kilo un satın alınacak
tır. ihalesi 5-7 -934 perşembe 
günü saat 15 tedir. Talipleri 
şartnameyi görmek Üzere Is 
tanbul'da K. O. Satınalma ko
misyonunda ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
de teminatlariyle Uzunköprü' -
da Askeri Satmalına komis-

rinden açık arttırma usulile 20 Haziran 1934 
saat on dörtte satılacağı ilan olunur. (B) 

Istanbul Maarif Müdüriyetinden: 
Lise ve Orta Mekteplerin mezuniyet İmtihanına tabi ol

mayan sınıflarında ikmale katan veya dönen bilumum tale
benin derhal mekteplerine müracaatları beyan ve ilan olu
nur. (3125) 

Ankara Valiliğinden: 
yonuna müracaatları. (3022) Ankara Vilayeti Çiftçileri için şartnamesi veçhile (200) 

(3138) adet sap arabası alınmak üzere kapalı zarf usuliyle 28 Hazi-
ır. • • ran 934 Perşembe günü saat 15 te ihale edilmek şartiyle 

K. O. Kıt'atı ihti!·acı için münakasaya konulmuştur. Talipler kanunun tarif ettiği veç 
pazarlıkla 55 : 60 ton un sa- hile (1005) liralık teminatı muvakkata makbuzu veya bir 
tın alınacaktır. ihalesi banka kefalet mektubunu teklif mektubiyle beraber bir zar. 
12-6-934 salı günü saat 16,15 fa koyarak ihale saatinden evvel Ankara Vilayeti Daimi en-
tedir. Taliplerin pazarlığa iş- cümenine vermeleri ve şeraiti anlamak için Ankara Daimi 
tirak için o gün ve vaktinde Encümeni kalemine ve Ziraat Müdürlüğüne ve İstanbul 
Fındıklıda K. O. Satmalma ve Eskişehir ve Bursa Vilayetleriyle İnegöl ve Adapazarı Kay 
Komisyonunda bulunmaları. makamlıklarına müracaat etmelidir. (3102) 
(14) (3127) -

• • • 
M. M. V. Sa. Al. Kom. 

dan: 
Yerli fabrikalar mamula

tından 50.000 metre boz renk 
te kaputlu kumaş kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 
ihalesi 9 Temmuz 934 pazar
tesi günü saat 15 dedir. Ta
lipleri şartname ve nümuneyİ 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için de 
teklif ve teminat mektuplarile 
Ankara' da M. M. V. Sa. AI. 
Komisyonuna müracaatları. 
(3126) 

Çocuk , k!llunu germişti: 
- Ne kadarcık yer, efendi am

ca!, Gitmemle ,gelmem bir olur. 
Bir çeyrek daıha çıkarıp ver· 

d.Uo: 
- Sen, tunu da al.. 'Mektu~u 

verdin mi, bir ıslık çal. Ben, duy J· 
rım. Sen de lhiç durma, smı .. 

Çocuğun lreyfine diyecek yok
tu; sai elin.\1 tabadet parmağile 
bat parmağını çıtlattı ve tiz bir ıs
lık öttürdü: 

- Hemen tüyeriaı .• 
Ve soldaki daracık yola saptı 

ve kOfmağa batladı. Bir teYe tat
tıın ve dondum kaldım. Çocuğun 
ayağının sesi duyulmuyordu; çıplak 
ayaklan artık kumlan çıtırdatmı
yordu. 

Bu çocuk, yaflDID ç.oaığu değil-
di. O fakirlik, yoksulluk mekte
bind~ daha befikte iken terbiye e
dilmi;ti. O, bir çilek tarlasına gi.
rer bir kiraz ağacına tırmanır, 
ı:ıe~a çalmak için manav dükka
nına yaklatır gibi ayni suçlu alıt
kanlıkla kofuyordu. 

Bu çocuk, beni ele verıniyecek• 
ti. Buna, emin olmuttum. Beni· 
gördüğünü söylemiyecekti. Aldı • 
ğı paraları da kimseye göstermi
yecekti. Annesi varsa annesi, baba
sı varsa babası, ÜÇ gümüt çeyreği 
omm elinde bırakmazlardı. 

Nafıa Vekaletinden: 
Kasaba hattının Afyon istasyonu ile Aydın hattının ka

rakuyu istasyonları arasındaki mıntakada Nafia Vekaletinin 
göstereceği kısım ve istikameti umumiyede takriben 85 kilo
metrelik bir demiryolu gÜZergahının etyt ve aplikasyonu ka
palı zarf usulile münakasaya konulınuştur. Münakasa 20 Ha 
ziran 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir • Münaka
saya iştirak edeceklerin teminatı muvakkata, Ehliyet ve Ti
caret odası vesikalariyle birlikte aynı gün ve saatte komisyon 
da bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri 
beşer lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme dai 
resinden ve lstanbuda Haydarpaşada tesellüm ve muayyene 
memurluğundan tedarik edebilirler. (2973) l%74 

Gözlerimle onu takip ediyor
dum. Bahçeye, bir sansarın kapısı 
açık bir kiimese girişi gibi sokul
muştu. 

Ben, geriye döndüm, sığlığa 
indim ve Halim Siretin kötkiinün 
balıçeainin deniz tarafmd•ki fun -
dalıklanna doğru yürüdüm. Fakat 
kulağım kiır:.,te idi. Çocuk bahçe
de birisine tesadüf etti de yakalan
dı ise, bütün emeklerim bo§a gi
decekti. 

Çocuk, kolay kuyruğu kapana 
kHtırır Mnaarlardan değildi. O
nun için bu, korkulu, tehlikeli bi.r 
it .. yılmazdı. Adeta zevkti 0 • 

yundu, eğlence idi. ' 
Lakin kalbime ince ince iğne

ler batarak bekliyordum. insanın 
ne garip tehyiç anları oluyor! Bü
tün dikkatini toplayıp uyanık dur
mak, dinlemek, beklemek, görmek 
istediği halde dalıyor. 

Sık fundaların dibine çömelmiş 
beklerken dalmıtıın. Birden, kötk 
tarafından tiz bir ıahk havada 
titredi: 

Çocuk, işi başarmıştı. Yerim
den srçramamla tekrar çöınelmem 
bir oldu. Fakat bu çömelitim bir 
çöküntü gibiydi. 

Artık bir daha geri dönmemek 
üzere, o)ı: yaydan çıkmıştı. Şimdi 
Sırrı Nevreai bekl~ecektim. 

Fundalıklara daha sokuldum 
ve yüzükoyun yere yattnn. Hayli 
boy atmış çalılar arasından fun
dalığın ilerisindeki incirlik ve eski 
b~~an kulübesinin yıkıntısı gö
runuyordu. Ba!hçeniıı bu kısmı, 
metruk old1;~ için kimseler uğra
mazdı. O tarafa bir gelen dahi ol
sa, beni zönnesine imkan yoktu. 

Ben, burada btr buçuk , iki sa
at bekliyecektim. Bir buçuk, iki. 
saat, o vaziyette en çetin itken
celere taş çıkartacak bir azaptı. 

incirliğe b.kıyordum. Zavallı 
Mesture ile az mı diolatmııtım? 
incir •ğaçlarırun altında ne ka -
dar geceler oturmuı, ayın doğu§U• 
nu aeyretmittik. 

EMri baıbçivan kulübesinin yı
kmbaına bakıyordum. Ay doğmak 
üzere idi. Bu bahçivan kulübesi 
el.ha göçüp yıkılmamışken, gölge
sine sığınarak oturur, bizi ele ve
recek ay ıtığınm tecavüzünden 
kendimizi korurduk. 

Ay ışığı şimdi, bu kulübenin 
bir ta, yığını olan son döküntüle· 
rini aydınlatıyor. Bize, Mesture İ· 
le yağış gecelerde, bu kulübeye ıo· 
kulur, karanlıkta biribirimizin gö:ı· 
ferinin ışığile gözlerimiz aydınla
narak saatlerce konuşur, konuşur, 
konuşurduk. 

(Bitmedi) 



.J..vl.e>cla.· tarihi 

M®liil©IÜDDeırüli'il d©ırt k©şe 
©llm@l~on©l©ıkü se~ep 

IF'n®©löır ~fiUüy©ır MlYl~lYllfillYI~? 
Her modanın bir tarihi vardır. 

Çünkü herşeyin her fikrin tarihi 
Vardır. Modanın tarihi de kadın· 
ların güzelleşmeğe güzel görünme -
ğe ilk heves ettikleri zamandan, 
Yani Ademe, hoş görünmek için 
saçlarının ören ve incir yaprağile 
örtünen Havva zamanından başlar. 

Fakat bugün moda telakki etti
ifoniz muhtelif eşyaların ve zerafet 
nümuneler"nin acaba tarihi nedir 
biliyor musunuz? Mesela bugün 
Plajlarda güzel kadınların ellerin
de gördüğümüz sevimli şemsiyeler 
ne zaman Avrupada yayılmıştır? 
Şemsiye sırf bir tark icadıdır• 

Şark memleketlerinde temsiye Sİ· 
Perli ~erpuş giymek adet olmadığı 
İçin insanlar tabiate kartı kendile
rin muhafaza etmek için bu kubbe 
1. şe:nsi siperi, yani teınsiyeyi icat 
etınişlerdir. Şemsiye evvela Çinde 
Japonyada ve bilhassa Hindistan
da kullanılmaya başlamıştır. Avru
palılar bunlarla ilk temas ettikleri 
zaman şemsiyeyi memleketlerine 
getirmişler ve tık zarif kadınlar 
bunu derhal moda olarak tamim 
etlilişlerdir. Bu temsiye modasının 
/.,,v,.upada taammümü 3,fllğı yukarı 
15 nci ıuırda başlar .. 

Size moda tarihinden bahseder
ken şayanı dikkat bir vaka daha 
anlatacağım: 

l3ilirmisiniz mendiller neden döb· 
köşed r? Neden mesela beyzi fe· 
kilde altı köşe, üç köşe olmamı' ta 
dört köşe intihap edilmiştir. Neden 
bu taammüm artmıştır? 

dindirmeğe çalışmış. Dikenin akı- , 
ta.cağı kandan ne çıkar demeyin, 
diken aksi gibi damara batmış! .. 
Maiyetteki bütün kadınlar mendil. 
!erini çıkarmışlar ve kraliçenin e
lini bağlamaya uğraşmışlar .. 

Fakat heyhat! .. Mendillerin hep· 
si küçük, ve hepsi ya alh köşe ya 
yuvarlak. Ucu bulunur şeyler değil 
ki bağlansın! .. 

Kraliçe gazebe gelmiş ! 
- Ah demi' şu mendiller dört 

köşe olsa idi, ne iyi olurdu. Muska 
vari katlar elimi bağlardım .. Hiç 
kimse de bunu dört köte yapmağ.. 
akıl etmemiş. Hepiniz budalasmız 
vesselam! .. 

Hadise o günü kapanmış fakat 
dört köşe mendil Marie Anainette · 
İn kafasında yer emiş; ve ·bunu 
memelektin her tarafında tamim et 
menin nasıl mümkün olabileceğini 
araştırmış ve en nihayet çaresini 
bulmuş: 

Eğer kral bir iade ısdar ederse 
bu iş olur! 

Fikrini on altıncı Louis'ye açmıf. 
Kral bunu biraz münasebetsiz bul· 
muş: 

- Nasıl olur demiş? Böyle bir 
it için irade çlkarılır mı? 

Vay sen misin bunu söyliyen? 
Vay sen m~in karına karşı gelen •• 
Kraliçe açmıt ağzını yummuş gözü
nü ... 

- Eğer, diye ceYap vemıiş! Böı 
le bir iradeyi şimdi çıkarmazsan 
ben de kalkıp buradan giderim! 
Başının çaresine .bak! .. 

Eyvah! şakası falan yok. Kraliçe 
elden gidiyor ... Kılıbık kral derhal 
eline kağıdı kalemi almış ve irade· 
yi tastir etmiş: 

, . 

.A.caip :ı-.-.ocla! 

Mendil Fransada on altıncı Louis 
zamanına kadar hep bu şekilde idi. 
Yani bugün saray kadınları kibar 
alemine mensup kadınlar hep yu
\rarlak, altı kö~e üç köşe mendiller 
kullanırlardı, orta zamana kadar 
kimse çıkıp ta dört köşe mendil 
kulhınmamıştı. Belki akıl etmemiş· 
t . Dört köşe mendil kullanılması 
on a tıncı Louis'nin bir emirname
sile bir iradesile başlar? 

"Fimabaat Fransa kraliyeti hu
dutları dahilinde yalnız dört köşe 
mendil kullanılacaktır. Aksine ha· 
reket edenler bilmem ne kadar 
para cezasına çarpılacaktır. Gene 
bu emre itaat etmezlerse bilmem 
kaç gün hapse konulacaklaraır. 
Kraliyet hudutları dahiline hariç
ten ithal edilecek mendiler ancak 
dört köşe olabilir. Bu kaideye uy
mayan mendiller müsadere edile
cetkir.,,, 

. "" "• .. • . ··- . -· . 
HDç ha~nır©lafll eD<dlüven 
yapnDdl·ogono ~huycdhunu~ 

Bakın bunun sebi ne imiş? 
Bir gün on altıncı Louis, karısı 

1\iarie Antonette'le beraber Tuille
rie rnrayının bahçesinde dolaşıyor
larmış.. Kraliçe bir gül koparmak 
İstemiş. Elini uzatmıt. Fakat ak"i 
tesadüf o güzelim ele bir diken 
batıvermiş. Ve kanatmış!. 

mY? V©ı1PDD0yoır nşteı 

Aman! 
Kraliçenin eli kanıyor .. F ela.ket! 

Etraftan üşüşmüşler ve herkes kanı 

Haddiniz varsa artık Fransada 
yuvarlak mendil satın! işte dört kö
şe mendillerin hikayesi ve macera-
sı ... 

O zamandanberi bütün dünya 
dört köşe mendil kullanmaktadır. 
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Bakalım moda diye daha ne
ler yapacağız? 

Bu yaz takılacak eldivenler ka· 
dar acayip eldiven ben şimdiye 
kadar hiç görmedim. İlkbaharda 
örgü eldivenlerle, dantelden ya
hut e.lbise ile ayni kumaştan ya
pılan eldivenler revaçta idi. Ha
valal' ısınınca yün ve kıımat çok 

~ökeDDm 

El~iselerimizi kendimiz dikelim: Bu_ndan.k?lay n~ var. J!'.i~in te~zilere avuç dolusu parcı vermeli? Elin
d~n bır parça dikiş gelen her hanım elbısele:•urı kendı kendısıne dıkebilir. 1şte size yukarıda güzel bir el
dıse. nü:nune i veriyoruz. Y anınu<.. d~. bu .elbisen_in !'a~çala.~mı ~esi/işini gösteren bir "şema" vardır. Bura_· 

afn sanlimctre hesapları 41 vücut uzerıne verılmıtşır. Vucudu bundan daha geniş daha dar olanlar tabıi 
rt;aka~larını biraz daha genis veyahut dar tutmalıdı..tar. Gösterilen şemaya nazarC:n evvelci bir kağıt üze
rırıde b:ı parro-/arı lmrin. ,,nları birib;rine ekleyin ve vücur!ünüz üzerinde prova yapın, ondan son1a kuma
fa rra'•c-., •ı··r·• - r ~---- · :.,;:; -ıuvaflak olacahınız. Bu c!bise için 5 metre kumaş lazımdır. 

sıcak geldi, triko eldiven de ge
çen sene giyilece~ kadar giyil
mişti.. Y epye,ni bir şey icat et
mek icap etti. Ne moda oldu bi
lir misiniz? .. Hasır eldiven! 

Hasırdan da eldiven olur mu 
demeymiz.. Oluyor hem ite ıhiç 
fena durmuyor .. Şapkamz, çanta -
ruz, eldiveniniz, kemeriniz, ayak
kaplarınız ayni huırdan olacak .• 
Hangi elbise ile takarsamz takınız 
güzel ve şık durduğunu siz de iti
raf edeceksiniz. 

Bu yaz hasırdan yapılacak o
lan yalnız eldiftll , el çantası fi,. 

18.n değildir. Elbiselerin garnitör
leri de hasırdan ol.acak.. Nasıl tat· 
tınız mı?. Evet ince, yumuşak, i
pekli, elbisenizin rengine uy.gun 
bir hasırdan fi,yonk bağları, ufak 
yakalar, kol kapakları yapacaksı
nız .• 'Düz renk elbiselere süs yap
mak için karışık renkli, üzerine 
!bafka renklerle çiçekler, dallar iş
lenmif, tabir caizse imprime hasır· 
!ar kullanacaksınız. 

Bu elbiseye karıştmlaca.k ha
srrlar o kadar ince, o kadar yumu
şaktır ki hemen hemen kumattan 
biç farkları yok gibidir. Bunların 
içinde düşük olanları bulunduğu 
gibi, organdi gibi dik duranları da 
var. 

lşte bu sene de hasır modası. 
Bundan başka ilkbaharda her 

elbiseye konulan kumaftan veya 
kemikten düğmeler artık yavaı 

yavaf kaybolmağa batlıyor .. Ke
mik, sedef düğme yerine şimdi 
deriden yapılmıt ve Üzerlerine 
i&minizin ilk harfleri basılmıt düğ 
meler kullanacakslmz .• 

Deniz hayvanı kabuklarından 
yapılan düğmeler de çok moda. 
dır. Gece giyilecek elbiselere hiç 
düğme konulmamakta, düğmenin 
itini biribiriııe geçen madeni hal
kalar &örmektedir. 

Bunlar elektriklerin altında 
daha parlak durmakta ve daha 
çok nazarı dikkati celbetmekte -
dir. 

Acılı muhabere 
Karilerimizden Anadolu Hisarında 

Sacit Beye: 
AşçıbtJ§ı ı;österdiğ,iniz iltifata teşek· 

kür eder. Dilim P<lBtat,na ne maya 
hoyaanı:z; olur. Biz dört kücük kaş<k 
toz mayası kaıdettik. Maksat hamu
run kabarmasını temi,..dir. 

Faideli malumat ) 

Sivrisineklere karşı 
Yazları , hele sayfiyede otu· 

ranların şu sivri sineklerden neler 
~ektiklerini ~ir Allah bilir bir de 
kendileri.. Bu gece kollarınızı ci
binliğe mi dayamışsınız ne olmu§, 
sabahleyin kalkınca bir de baktı· 
nız ki bir, iki, üç .. Tam on dört 
yerinden sivri sinek ısırmıı. He
le kısa kollu entari ile ne güzel 
durur! .. Orada bir leke burada bir 
leke .. 

Şimdiye kadar yapmadığınız \ 
ilaç sıkmadığınız gaz kalmadı 
bir türlü sivri sineklerin önüı alı
namlyor ki.. Gazl sıktıktan sonra 
odada bulunanların hepsi ölüyor 
amma biraz pencereyi araladınız 
yahut kapıyı açık bıraktınız mı 
gene doluyorlar. 

Evet, haklıslnız; sivri sinekle
rin şimdiki halde hepsini öl_d~r~ 
meğe imkan yok fakat kendinızı 
ısırtınamanın çaresi var: 

32 gr. 95 derece alkolü; Sulfate 
de quinine neutre 1 gr. ı ve 11 gr. 
·suyu karıttırın ve bu mahlülden 
gece yatarken v\,icudünüze sürün. 

Kendine güvenen sivri sinek 
yanaşabilsin .. Ah bir de şu yezit 
hayvanların vızıltısı olmasa idi! 

Diş ağrısına çare 
Aman yarabbi sen düşmanımın 

basına verme ... Geçen gece bir di
,~ tutsun, bir ditiın tutsun .. Sabah 

• )ara kadar gözüme uyku namına 
bir şeycikler gil'llledi. Akai gibi 
sayfiyede idim gece yarısı Alla
hm dağında dişçiyi nerden bulur
sun? Sabahı dar ettim. Ağzımı 
rakılarla ml çalkalamadım ... Neler 
yapmadım ... Geçmedi, ne çektiği
mi bir ben bilirim ... 
Meğer ben bütün o acılan ne 

bot yere çekmitim!. Çürük ditin O• 

yuğuna kafuru ruhuna bahrılmıt 
ufacık bir pamuk koyuverıe imi
tim, ne ağn kalacakmıt ne Slzı .. 

Aman aklınızda bulunsun .. Eğer 
sizin de gecenin b' rinde di9iniz tu· 
tarsa ya sade ki.furunun içine ya
hut ta eterle karıştırılmfş ki.furu
nun içine bir pamuk batırıp dişin 
çürüğüne koyun .. Bir de olur a han
gi ditleri.,.izin ağrıdığını bilmezsi
niz, ağrıyan ditm oyuğu yoktur .. 
O zaman da ufak bir kafuru parça· 
um pamuğa sarıp ağrıyan tarafın 
kulağının içine sokıınuz .. Görecek
siniz ne çabuk geçecek .• 

Şemsiye temizlemek 
Geçen gün eşdost toplandınız da 

bir kır gezintisi yapalım dediniz. 
insanın yeni gıcır gıclr İpekli bir 
şemsiyesi olursa, böyle kırgezintisi 
ııe giderken yanma almaz mı? Ak
şama kadar gezdiniz tozdunuz.Bü
tün arkadaşlarınız yeni şemsiyeni
zi beğendiler .. 

Aksam eve geldiniz.. Eyvah ki 
eyvah!.. Şemsiyenin o canını pırıl 
plrıl alacalı bulacalı ren!deri uç -
muş ta soluk eski bir yüz bağla • 

I 
I 

Yeni yaz elbiselerinden birkaç 
niiTnune 

nuş .. Bir de size satarken solmaz 
demitlerdi •• inanılır mı?. Şimdi ver 
diğiniz paraya mı yanasınız, güzel 
teJDSİyeye mi acıyasınlz?. 

üzülmeyiniz efendim: Hemen 
bir çay kaynatın, rengi simsiyall 
koyu olsun. lçine bol şeker koyun. 
Bir. eponjla fEllDSİyenin kum~ının 
iç.ini dıtını güzelce silin. 

Çay kurna.ta -ki rengini verir 
teker de büzük büzük bUnıtuk bir 
hale gelmesine mani olur. 

Delik tencere 
Bu aktam yemeğe davetlileriniz 

var .. Ahçı koşa koşa geliyÔr: "Ah" 
hanrmefendi; yemeği tam ocağa 
·koyacağım vakit aklıma geldi, bü
yük tencerenin dibi delik. Yemeği 
ben nerede pişireceğim?,, Gel de 
sinirlenme.. Madem ki ıu tencere
nin dibi delikti. lyi ya adamcağız 
şunu vaktile haber venıene kalay
cıya verelim. Şimdi ne yapmall?. 

Hemen adam gönderip iki üç ta
ne çikolata, iki üç tane de yumurta 
aldınn. Çikolatalan afiyetle yiyin. 
Bize yaldızı lazı:m. Tencerenin dı· 
'1ndan delik olan yere bir kat yal
dız koyup yumurtanın akı ile yaplf 
tınn. lyice kuıuduktan sonra bir 
kat daha yaldız koyup gene yapış
tırın .• Böylece dört ~ kat ta iyice 
yapıftı mı, tencereniz eski~inden 
de sağlam olur. En kuvvetlı hara
rete bile UZlDl müddet tahammül 
edebilir. 
Duvar kağıtlarını temiz

lemenin usulü 
Küçük hanllDin gelin odfasınd.m 

halini görmeyin. Aman e en ım, 
aman geçen sen~ hazırlattığı dl· 
varlar tamamile berbat ol°!uf .. El· 
bette olur .. Damat bey 11garaya 
pek tiryaki .. Hergün sabahtan ak· 
tama kadar f<nur fosur ıigara içi· 
yor. Kağıtlar saramasın da ne yap· 
sın! .. Damat beyin rengi bik sap
sarı!.. Kolayl var. Küçük hanım .. 
Siz hiç ömrünüzde hamur tutma
dınız mı?.. Herhalde arada bir 
piruhu börek mantı yaparsınız 
iste bu' esnad~ hamurdan bir par
~sını alm .. fakat dikkat edin Y";Pl_f 
kan olmasın. Bununla sünger gıbı 
dıvar kağıtlarını silin .. Dıvar ka~ı~
larının rengi yeni yapıştırılmış gıbı 

f 
. , 

açılır ... Her tara tertemız o ur ... 
Fakat! .. 
Fakat dikkat edin ho. !.. Yanlı•

lıkla drvarı sildiğin" z hamurla yuf
kl\ açmayınız! 
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Sultanahmet yan
gını neden çıktı? 
Ateşin nasıl çıkbğı kat'i 

POLiSTE 

Şüpheli bir 
Ölüm vak'ası 

Kaçakçılık 
Meselesi 

olarak anlaşılamadı 
Sultanıılımet yangını tahkikatı 

na dün de devam edilmİ§, fakat 
henüz müsbet bir netice alına
mamıştır. 

Şimdiye kadar 30 dan fazla 
şııdıit dinlenildiği halde yangının 
neden ve nasıl çıktığını kat'i o
larak tesbit etmek mümkün olama. 
mıştır. 

Cesedin Üzerindeki yanık
lar neden hasıl oldu? 
Zabıta ve Adliye şüpheli bir 

ölüm hadisesine vaz'ıyet etmif bu
lunmaktadır: 

Altınlar usulüne göre 
bankaya yatırılmıştır 
İki gün evvel emniyet ve mu

hafaza te§kilatı memurları tara
fından altın kaçakçılığı yaptıkları 
ihbar edilen bir şebeke hakkında 
tahkikat yapılmak ve bu qte ilk 
olarak aiakası görülen sekiz kişi 
nezaret altına alınmışlardı. 

Yangının , Tavukçu sokağında 
35 numaralı Fahri Beyin oturdu
ğu üç katlı evden çıktığı muhak
kak olmakla beraber, hadise sıra
sında evde bulunduklan anlaşılan 
zevcesi Müeyyet, baldızı Müyesser 
ve valdesi Halime hanımlar hu hu
susta ademi malumat beyan et
mektedirler. 

Evvelki gün, Sahnatomrukta 
Yoğurtçu sokağında oturan Kosti 
Efendinin ölü olarak bulunduğu 
zabıtaya haber verilmi~tir. Bunun 
üzerine ~elediye doıktoru cesedi 
muayene etmİf, muhtelif yerlerin
de yanrklar görmüştür. Bu yanık
lar için, ölünün evinde bulunan
lar şu tayanı dikkat izahatı ver
mişlerdir: 

"- Ölüyü, gece okluğu için bir 
odaya koymuştuk. Etrafına mum
lar diktik ve yakarak bıraktık. Bir 
aralık mumlardan ba:zılan devrile 
rek ölünün ötesini berisini ve ya
tak çartafını yakmıf.,, 

Diğer tar;,ftan , yandaki Adil 
Paşa konağmda oturan aileler de, 
ayni gün evde 'hemen hiç ateş ya
kılmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Fahri Beyin evinde çamaşır 
yıkandığı idôiası da teeyyüt etme
miş, yapılan müteaddit keşifler, 
bina yandığı halde mutfak kısım
lannın daha az harap vaziyette 
kaldığını göstermiştir. 

Dün akşama kadar devam e
den tahkika•. işin içeri&inde bir 
kast olmadığını gösterir veziyet
te<tir. 

Müddeiumumilikçe de tahkika
ta devam edilmektedir. Yangının 
Fahri Beyin evinin ürt katında ye
mek piş irilen b;r gaz ocağından 
çıkması ihtimali tahkik edilmek
tedir. 

Yangında yanan evler meya
nınöa iki tane de sigortasız ev 
vardır. Bunların sahiplerinden bir 
:zat dün matbaamıza müracaat e
derek kendilerinin fakir oldukla-

. nnı v,. bu hususta Hilaliahmerin 
yardımda bulunması için alakad'.'r
ların nazarı dikkatini celbetmemı
zi söylediler. 

. 

au muhta-;ı muavenet kimsele
re Hilaliahmerin yardımda bulu
nacağından eminiz. 

Sultanahmetteki yangın Adil 
Paşa veresesinden diş tabibi Ha
lit, Gümrukte HiKeyin Behice 
Hanım Rafi Bey valdelerine ait 
binalardan çıkm1ştır. 

Verese bize mektupla müracaat 
edeTek evin pan;a pan;a kil"1lda bu
lunduğunu k'!ndilerinin bu evde i
kamet etmediklerini söylemişler -
d ir. Ev yalnız 16 bin liraya sigor
talıdır. 

Kari mektuı>'arı 

Onerler köyü muhacirleri 
Çorluda yeni ~e~is ~len Önerler 

köyü namına yedi ırnza ıle fU mektubu 
aldlk: 

"Muhterem gazetenizin 4 haziran 
urib ve 2986 .ayılı nWba•mcla bir 
mıAıacirin şikayeti bathiı altındaki ya
zıyı *uduj,:. imza sahibi hakkında yap
tığımız tahkil<atta bir .kanş toprağı bi
le olnuyan bu zatın Arnavut Aıi ve Ce
ur oğlu Ziya Beyler namına hareket 
ettiğini anladık. 

Kimsenin tapulu malına tecaYÜZ edil
mediği ribi kimsenin malı ela bizlere 
pqket çcl<ilnüı değildir. Almdığı iddia 
edilen ara:ı.i Çorlu arazisinden hakilü 
a.hiplerine iadesi li.zım ı:elen topraklar
dır.. Muhtttem ca2.1etenizle tekzibini ri
ca eder, bilvesile kövü:müz.ün tr:._i1'-İ hu
ausunda ha mubac.irlere ümidimizin 
feovkinde yardım ve al.aka gösteren mu
fettiti umumi it.rahim Tali Beyefendi
ye bıMta kıymetli kaymakamıma oldu
ğu halde bütün Çorlulu brdeılerimize 
Alenen teı'*kür ederiz efendim.,, 
l)lualikf-üa mah dornah doha ohar olıa 

-

Fakat bu İzahat •üpheli görül
mü,. ceset dün Morga kaldırılmı~ 
tır. Tahkikat devam ebnektedir. 

Bir otomobil yandt 
Dün sabah Fatihte bir kaza ol

muftur: Şoför Karagümrüklü Ali
nin idares.indeki 3550 numaralı o
tomobil Fatih parkı civarından 
geçerken kontıdc suretile tutwımuş 
tur. Ateş aüratle otoınobilin etrafı 
m ııannı,, derhal İtfaiyeye haber 
veriimiftİr. Atef, itfaiye tarafından 
otomobil' n tamamen yanınasına 
meydan kalmadan söndürülmüt
tür. 

Pendik cinayeti 
Gendikte arkadaşı kesici Osmanı 

öldiıren katil Saminin yakalandı
ğım dün kısaca kaydetmi~ik. Ci
nayeti müteakıp derhal kaybolan 
Sami doğruca Uaküdara gelmiş, 
ve bir arkad~mm evine gizlenmit 
tir. Fakat, zabıta ve jandarma ta
rafından yap~lan ukı bir arama 
karşuında yakalanacağım anla
mış ve evvelki gün doğruca Oskü
dar müddeiumumiliğine giderek 
teslim olmuştur. Sami hakkındaki 
evrakı tahkikiye tanzim edilmek 
üzeredir~ 

Yara ı hamal öldU 
İki gece evvel Beyoğlunda hiç 

yüzünden bir cinayet ifleomİf, 
Mustafa isminde bir hamal kar
nından ağır surette yaralanm19tı. 

Beyoğlu Zükiir hastahanesine 
ka\dınlan Mustafa, yapılan ame
liyata rağmen kurtarılamamıt ve 
dün sabah ölmüttür. Carih Necati 
tevkif edilmif ve evrakile bera
ber Adliyeye t.,,.Jim olunmu,tur. 

1 Küçük haberler 1 .__...;.._ __ _ 
Trabzon itlaiyeıi -Trabzon be 

lediyesi tarafmdan alınan yeni it
fa otomobilleri gümrüğe gelmit
tir. Buradan Trabzona sevkedile
cektir. 

V azileleri lxqında bulunmayan 
lar - Eminönü kaynıakanı vekili 
Hasan Şükrü Bey, dün i.ni bir tef
tite çıkmıt, bazı memurların vazi
feleri batında bulunmadıklarını 

görmüttür. Bu memurlar haldan -
da takibat yapılacaktır. 

Milliyet'in tefrikası: 32 
' -

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knc kaert'in hatıraalr• ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 
Stefan bir intikam heykeli gibi \ 

seniz, sadasız çekilip gitti. 
Ben kendi hesabıma Matmazel 

Renee Avallo'yu bu vakitsiz solan 
nıU"İn çiçeği aslDoogönnüa değilsem 
de ne zaman bu vakaiı hatırlasam 
bu zavallı kurbanın kartıma dikile
rek Lehlinin o korkunç cümlesini: 

- Her gözya'ı damlası için bir 
Alman b-.ı. . . Her damla için bir 
bat! .. Nakaratını tekrar ettiğini it=
tir gibi olurum. 

VI 

No. 3 kimdi? 
Umumi harpte hiç bek!enilmiyen 

kimselerin birçok itler yaphğı, fa
raza ualu ve kamil bir aile babası 
nın gözünü aletten sakınmaz bir 
tayyareci oluverdiği görüldü. La -
kin benim tanıdığım casuslar ara
sında (Zerzevatçı kadın), (Bakkal 

· ''Ma,, nine) lakaplarile andığımız 
Madam Romany Rondeel kadar 
aulhteki hayatile, harpteki faaliyeti 

arasında bu kadar tam bir tezat 
gösteren bir batka kimse görme • 
dim. Bu cesur kadın tamam dört 
a~n.e Alman ~ukabil ~ausluk teş
ktlatının hunnzane faaliyeti orta
sında (Super casus) vazifesini oka 
dar meharet, o derece vukufla ida
re etti ki kendisine casusların üsta
dı lakabı verilse yeridir. 

Umumi harbin zuhurundan bir 
sene kadar evvel Madam Romany 
nin zevci Jules Rondeel nakabili ai 
fa bir surette hasta dütmüttü. Jul~s 
beygirlerile hamallık ederek kesir 
olan ail~ini kutulayemut ge
çindirmiye uğratırdı. Koca hasta 
dütüp dıtarıya çıkamıyacak bir ha 
le gelince Romany büyük bir cesa
retle kocasının beygirlerini önüne 
kattı ve onun yerine kendisi ötebe
ri nakletmeye b~ladı. Artık köy 
pazarlarında erkek yerine kadının 
mal naklettiği görülüyordu. Kadın 
tafakla beraber yola çıkıyor, gu -
ruptan sonTa dönüyordu. Aileyi ge j 

Fakat , tahkikatın dünkü tek
li; vaziyetin büsbütün baıka bir 
mahiyette olduğunu göstermiı 
ortada suç teşkil edecek hiç bir 
nok~a olmadığı tesbit edilmittir. 

Yapılan tahkikata göre, hadi
senin esası şudur: 

Tramvay şirketinde kurulu bu
lunan amele taavün sandığına ait 
paralar bundan bir müddet evvel 
bazı bankalara yabrılmıştır. Fa -
kat bir müddet evvel sandığın ida
resine bakan murahhaslar heyeti, 
paranın da1ha iyi bir fekilde ta
mamlanmasını tıemin edebilmek 
maksadile bunlardan bir kısmının 
altına çevrilmesine karar vermiı 
ve iki memur birçok sarraflardan, 
muayyen kıymet.ine göre, 20 bin 
altın toplamışlara'ır. 

Bu altınlar sandık hesabına 
Merkez Bankaama yatıTllmıştır. 

İşte, emniyet ve muhafaza teş
kilatları tarafından yapılan taki
bat neticesinde bu altın &lımı va
ziyeti tamamen tesbit edilmiştir. 

Tahkikat dün tamamile inkitaf 
etmiş, ortada toplanan altınların 
fU veya bu suretle harice kaçırıl
ması gibi bir vaziyet olmadığı tes
bit olunmuştur. 

Diğer taraftan, piyasadan t .>p
lanan altınların mevduatı koruma 
kanununa tevfikan Merkez bankı
sına yatınlmı§ olduğu ria teeyyüt 
edince vaziyet tamamile aydınlan
mıt zabıtaca zannaltına alınanl.ır, 
dün sert>est bırakılmışlardır. 

M AH KEl'll ELERDE 

Naşriyat davaları 
Son Pocta aleyhinde bir muha

bir mektubundan dolayı açılan hi
lafı hakikat ne~riyat davasına, dün 
ikinci cezada bakılmı:;tır. Mahke
me, ortada suç gö:mediğinden Son 
Posta sahipleri Ali Ekrem ve Halil 
Lutfi Beylerin beraetlerine karar 
vermiştir. 

Takas suiistimali 
Takas meselesinden dolayı ba

zı taciıler hakkında gümrükte ida 
ri tahkikat yapılmakta idi. Bu hu
susta müddeiumumiliğe de malU
mat verilmitlir. idari tahkikat bit
tikten sonra müddeiumumilik ha
dke tahkikatına el atacaktı:-. 

Dövdüğü için ceza 
Dilsiz Abdülkadir Efendiyi döv 

mekten suçlu Dilsizler Cemiyeti 
reisi Süleyman Sırn Bey, dün ikin 
ci sulh ceza mahkemesinde yapı
lan du~ma :neticesinde cürmü 
sabit görülerek 12 lira para ceza
sına mahkUnı olmut, sabıkalı ol
madığından cezası tecil edilmittir. 

Parasız müsamere 
Hililiahmer cemiyeti K.ızt.aıı nahiyesi: 
Hilii.liabmerin maluat ve gayesinin -r ve tamimi mak1edile 12-4934 ta

rihinde salı günü •kıemı saat 21 de teh· 
zaılebapnıla Millet tiyatrosunda bir mü
samere t'Crtip etmiıtir bu miisamerede 
~ o~ halka Hilaliabmer isimli 
pıyes temsiledileceği cibi aynca bir 
de hitabe ile makoat izah edilecel.tir. 

çind:rmek vazifesini bu suretle Ro
many bir tek kelime söylemeden, 
ufak bir fİkiyet etmeden deruhte 
etmitti. Koca evde ocağın h8fmda , 
mefluç ve perişan içini çekerken 
iki erkek evlat mektebe gidiyorla'.r, 
kızlar evitlerile uğratıyorlar, :zev
ce ise dıtarıda ailenin ekmek para
s. nı kazanmak için didiniyordu. 

f1ler bu merkezde iken Umumi 
harp patlak verdi, ailenin iki erkek 
evladı Belçika ordusuna iltihak et
tiler; biraz sonra da memleket isti
laya uğradı. Ve Romany'nin casus 
luk hayalı da kendi bulunduğu ka
sabanın dütman istilasına uğramıt 
olmasına rağmen Belçika ordusun
da askerlik eden iki oğlu ile daimi 
muhabere ve teması idame etmeai
le ha,lamıt oldu. Diyebilirim ki 
pyet Madam Romany 'nin iki oğlu 
asker olmasaydı ltilaf devletleri ve 
bilhassa lngilizlerin (Entelicens 
Servia) i bu kadın gibi mahir ve 
kıymettar bir casusta ebediyen 
mahrum bulunacaklardı. 

Rondel ailesinin ikamet ettikleri 
bina (Svevezeele) köyürtün bari -
cinde, hücra bir yerde ve Kambre
Bruges anatosesi üzerinde kaindi. 
Madam Romany temiz kalbi, en 
müşkül zamanlarda bile kaybetme
diği ne,eai, fakrüzaruretine rağ -
men kendisinden dütkünlere dai -

-

Piyango çekild. .. ........... .. 
vAPURCULUi1 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST AN BUL ACENT ALIC 

Liman Han, Telefon: 22925. 
' •••••• 1 

Dün kazanan numaraları 
aşağıya dercediyoruz 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERSEMBE günü sa> 

16 da Galata -;.ıhtımından kalkara 25 bin lira kazanan 
10523 

4 bin lira kazanan 
21339 

3 bin lira kazanan 
14175 

1000 lira kazananlar 
5763 9688 15956 

5(){) lira kazananlar 

10423 10487 
10824 10941 
11399 11481 
12133 12140 
12355 12422 
12880 12915 
12163 13285 
13765 13950 
14252 1<!500 
14722 14869 
ısoon 15145 
1537<! 15414 
15803 15827 

10493 10575 
11149 11164 
11727 11895 
12257 12287 
12606 12658 
12950 12979 
13310 13401 
14022 14038 
14559 1456:> 
14869 14964 
15253 15348 
15449 15585 
15891 16021 

10560 
11272 doğru lznıire gidecektir. Bu vap• 
12077 her pazar günü saat 16 da lzmirde 
12312 kalkıp <İoğru lstanbula gelecektir. 

12772 1111--------ıımı--! 

~füil[. MODA •l 
15006 ı 
153so • Banyoları açılmışbr. 
16028 •. 

1203 1 sos 2716 3571 
6335 7495 8C62 8397 

12554 13369 13501 13681 
17357 17556 21673 22992 
24700 

49;)3 
12419 
15589 
23377 

1603!) 16084 
16624 16705 
17286 17335 
18013 18G61 

16182 16386 
16737 17121 
17392 17970 
18031 18306 

15567 l 13' 

16481 -
172C4 
18()02 
18519 
18840 
19259 
19524 
1992ll 
20337 

Fransızca' dan 
150 lira k=ananlar 

18689 18720 18723 18751 
1.'1977 19005 19076 19128 "iKMAL,, e kalan efendiler 

818 
7802 

11463 
1361G 
16127 
17370 
20160 

1939 5973 7133 
8228 9711 10024 
1170~ ITQd/l 1'475 
15392 1580ı 15975 
16.>50 lb;iö() 17254 
17872 18336 19471 
20529 21142 24555 

726il 
10989 
l?l!d 1 

16127 
17357 
20043 

19279 19391 
19641 19733 
19930 19996 
20509 20750 
21142 21260 
21486 21567 

19510 19515 
19761 19816 
20114 20157 
20913 20969 
21273 21385 
21595 21728 

Lisan mütehassısı mua!lim "Anjı 

in tedrishanesine müracaat ediniz. S 

21125 nıük"'11melen hazırlarız. Eminönü, 
21428 
2186G 
22005 
22509 
22955 
23190 
23742 
24238 
24593 

tnirıönü Han. (26 

246 
2301 
4321 
6009 
8622 

12127 
14220 
15030 
17014 
19657 
21671 
23001 

724 

100 ~:ra kazananlar 
1547 1808 1816 
2482 2950 3CG 1 
4359 4G67 5247 
6345 81C6 8255 
9391 10052 10142 

12760 12963 14139 
14724 14921 14933 
15336 16377 165?11 
17176 18169 18643 
20346 20652 20872 
21704 22157 22459 
23166 24224 

5 Olira kazananlar 
950 1216 14:911 

2195 
3833 
5943 
8374 

10442 
14199 
15030 
1671':'1 
18893 
2Hlh.! 
22665 

l-'07 

21920 21957 21974 22003 
22150 222!!5 22213 22416 
2288'l 22737 22745 22751 
23030 23034 23081 230!!3 
23369 23401 23663 23728 
23947 23992 24219 24224 
243?3 24365 24418 24579 
24791 2484!i 24573 

MAARiFTE 

T crz ilik mektebinde 
imtihanlar 

lst. 4 ncü icra memurluğund 
Tıımam•na Ehlivukuf tarafınd 

1458 1548 1593 1819 2106 . 

Maarif Vekaletinin himayesin
de bulunan ten:ilik ve küı k-;ülük 
me~<tebinde imtihanlara başlan
mı~tır. İmtihanlarda terzilerden 
de birer murahhas bulunma•ı mu
vafık görüldüğü için mektep ida
reıı-i Terziler cemiyetine müracaat 
etmiştir. 

25840 lira kıymet talıdir olunan B< 
ol\lunda Pangaltı mahallesinin Şel 
Muhtar sokağında eski 3 yeni 75·1 il 
lu Kalörifer teıiıatrnı havi ve 935 ı 

neıi gayesine kadar bina vergisind1 
muaf. Bellris apartmanı namile mar 
aparl1manın tamamı açık artırmaya v 
zetilmi§ olup 25-6-934 tarihinde tartn 
ı'leai divanhaneye talik edilere 
14-7-934 tarihine müoadif cumartesi i 
nü saat 14 den 16 ya kadar lstanb 
dördüncü icra dairesinde açık artım 
•uretiyle satılacaktır. Artırmaya ittin 
için ~·üzde 7 buçuk teminat alıçesi alın 
Müterakim vergi. Belediye, vakıf icarı 
ıi resimleri mÜf{-eriYe aittir. Artırma~ 
deli ınu!ıamen kıYetinin yüzde 75 şiı 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktı 
Aksi balde en son artıranın tahutü bı 
kı kalak üzre artırma 15 gün daha tem 
ılit edilerek 29-7-934 tarihine müsadif ~ 
z:lr günü ayni saa!-ta en faz'• artrrana i 
halesi yapılacalıtır. 2004 No. lu icra ka 
nJnİnİn 126 ncı maddesine tevfikan ip 
tek sahibi alacaklılar ile diğer alaka 
ılarlann ve irtifak bakla sahiplerinin < 

hi ğayrimenkul üzerindeki haklarını h 
•usile faiz ve masrafa dair iddialann 
evrakı müsbitelerile birliktoe 20 gün için 
de icra dairesine liildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları Tapu sieillerile sa 
bil olmadıkça satıt bedelinin payla~m• 
srndan hariç kalırlar. işbu maddei ka 
nuniye ahkamına göre hareket edilme! 
ve daha fazla malümat almak isteyeni< 
rin 9-J. 104 doua numaruiyle memu 
~iyetimize müracaatları ili.o olunur. 

2157 
3200 
4115 
5136 
5497 
6323 
6911 
8183 
8741 
9337 

10180 
10926 
11730 
12986 
14592 
14167 
15041 
15564 
16638 
17118 
17978 
19039 
20909 
21436 
21786 
22756 
23853 
24084 
24523 

107 
365 
760 

1093 
1386 
1897 
2210 
2565 
2972 
3618 
3967 
4348 
3123 
5521 
51147 
6486 
7182 
7465 
7854 
8081 
8736 
9007 
9504 
9923 

2461 2521 2ô48 
3330 3556 4005 
4152 42&2 4728 
5160 5377 5':00 
5686 5833 6134 
6399 6478 6543 
7125 7641 7777 
8192 8219 8464 
8763 8829 9ı92 
9767 10043 10130 

10197 10314 10438 
11280 11301 11572 
11907 11S34 121 ,, 
13003 13441 13483 
13660 13878 13986 
14447 14616 14624 
15006 1501:6 15196 
15572 15668 16145 
1661!8 16724 16976 
17158 17334 17525 
18(190 18224 18348 
19060 195SO 20778 
20939 20952 20993 
2i529 21538 21557 
21903 22031 22484 
2288!J 22948 23353 
23922 23925 23358 
2 .. ıosG 24320 244:!3 
247111 12783 

30 l:Ta kazananlar 
216 278 326 
423 554 600 
789 889 931 

1130 ıt53 1190 
1390 1662 1665 
2037 2137 2125 
2235 2362 2409 
2711 2858 2902 
ı.qn 3091 3366 
3660 3850 3873 
3994 4039 4254 
4578 4640 5051 
5167 5169 5230 
S546 5573 5712 
6095 6236 6247 
6635 6678 7058 
7335 7352 7399 
7616 7665 7680 
7872 796ı 7$88 
8121 8133 8566 
8814 8834 8884 
9024 9155 9193 
9570 7701 9753 
9957 10185 10227 

31.115 
4108 
4979 
5449 
6212 
6804 
8102 
8639 
9300 

10158 
10618 
11651 
12241 
13493 
14003 
143!:6 
15507 
ı ~A30 

)7058 
17636 
ı c,ı:4 ı 

.::.m.•:n 
: 1391 
:..11::;2 
: ·632 
~ 3i2S 
~ ... uso 
:_4437 

338 
627 

ıo.ıs 
1301 
1717 
21s:; 
2505 
2!:G6 
3474 
3!):-11 
429'1 
5084 
5364 
5722 
6361 
7136 
7418 
7752 
8018 
8674 
8995 
9267 
9834 

10273 

ma gösterdiği hayırhahlığı ile ken
disini bütün tanıyanlanl sevdirmif
ti. Umumi harp çıktıktan biraz 
sonra mefluç kocası (Jules) bu fa
ni dünyaya gözlerini yumdu ve 
(Ma) nine de çocuklarile yalnız 
batına hayatla o!an mücadelesine 
büsbütün kenni verdi. Kendisi a
çıkgöz, alıtveriften anlar bir kadın 
olduğundan ailenin ekmek parası
nı çıkarıyordu. Likin müstevli Al
man kuvvetleri bu kadım da rahat 
bırakmadılar; arabasına kottuğu i
ki tüvana beygiri elinden aldılar. 
Şimdi (Zerzevatçı kadın) ın b:r 
tek katırı ile arabası kalmıttı. La
kin bu cesur kadın gene yılgınlık 
göstermedi; tek katırını ara?aaına 
koftu ve daima güler çehresıle ~y
yar zerzevatçılığına ve bakkalhgı
na deva metti. Harp uzadıkça Be!
çikanın Almanların itgalleri altın
da bulunan mıntakalannda havayi
ci zaruriye azalıyordu. Madam 
Rondeel ise civardaki birçok renç
per ve çiftlik sahiplerini tanıdığın
dan daima arabasını doldurmıya 
muvaffak olurdu. Bu itibarla Rou
lers'de Alman askeri karargahının 
tabldot iflerine bakan dütman kü
çük zabitleri bu açıkgöz kadınla 
derhal ahbap oldular. AlmanlaT 
anlamıflardı ki (Bakkal Ma nine) 
yi elde bulundurdukça zahmetsiz-

Mekteplerde teden ter~iyesi 
V ekiilet Maarif idaresine bir 

tamim gönde!erek gençlerin ~ıh
hatli ve sağlam yetiftirilmesi için 
beden terbiyesi derslerine ehemmi 
yet verilme:ini, sıhhi muayenelerin 
kemali ciddiyetle yapılmasını bil
dirmi,tir. 

Tal ebe kampları 
Alma..'1 Lise ve Ticaret mekte

bi, Ticaret kısmından bu sene me
zun olan gençler, Büyükadada, 
Dilde bir kamp kurmuşlardır. 

T ophanedc Levazım Amir
liği Satın Alına Komisyonu 

Hanları 

Merkeze Bağlı kıt'at ve 
müessesat için 47,500 kilo 
Ayşe kadın faaulyaaı 26,500 
kilo kırmızı Domates, 88,500 
Patlıcan, 16,000 kilo taze ham 
ya, 2300 kilo yeşil ince biber, 
6800 kilo Dolmalık biber 
30-6-934 cumartesi günü 
saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınacaktır. Şartnamesi göre
ceklerin her gÜn ve taliplerin 
belli gÜn ve saatten evvel tek
lif mektuplarını Tophanede 
İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma komisyonuna ge
tirmeleri. (3) (2966) 

3270 

-

(355) 

İstanbul Asliye üçüncü huku1 
mabkemes.inden : 

Madam Anrf tarafından Be1oilun 
da H"""""1hatı caddesinde 36 No. I~ 
apartımanda mukim Vasi! Afanıui Ef 
aleyhine ikame eylediği terk aelıebi1' 
boıanma davasının arzuhal suretinin i· 
kametgBhının meçhul olduğu tahakkul 
eylemesi huebile ilinen tebligat icrası• 

aa karar verilmit ve iatida sureti malı· 
keme divanhanesine talile edilerek yev• 
mü tahkikat olarak 1-17-934 pazar ııü• 

nü saat 14 e tayin kılınmıt olduiun• 
dan müddealeyhin on rün zarfında da· 
vaya karıı cevap Yermesi ..., tahkikat 
günü mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi lüzumunu akai tak 
dirde rıyaben muhakemenin icra edile
ceği ilin olunur. (345) 

ce taze sebze, araaıra domuz sucuk Bufün Almaların 
ve jambonu tedarik etmek daima lım? 

nasıl baka· 

mümkün olacaktı. Zahiren aaf, si- - Ma nine, ben de bir kilo elma 
yaset ve casusluk gibi şeylerden an isterim. 
lama:z görünen Madam Rondel iç:n - Madam (Rondeel) siz araba· 
ise bu bulunmaz bir fırsattı. Evvela nızdaki nıeyvalann çoğunu karar· 
askeri mutfağının bir nevi müte~- gaha satıYorsunuz. Onlar nasıl ol• 
hidi sıfatile sebze vesaire tedank sa bulurlar. Siz bizleri lJÖzetiniz. 
etmek bahanesile istediği yere gi- - Hani bana bir kilo ltadar au· 
dip gelebiliyordu. Sonra da vur • cuk bulacağınızı vadetmittiniz. On 
dumduymazlıktan gelerek karar • be, gündür bekliyorum .. 
gi.hta birçok askeri esrar öğreni - O, enli, kıpkırmızı ve daima mii• 
yor ve ilk fırsatta bu haberleri bi- tebess'm çehresile her kafadan 
ze ulattırıyordu. Bu kadın ayni za- çıkan bu sözlerin hepsine münasiP. 
manda fevkalade cesurdu. Ben ca- bir surette mukabele ederek yavaf 
susluk hayatımda bu kadar perva- yav&f anıbaaını sürer, karargaha 
sızca it gören ikinci bir meslektate varırdı. Karargaha varınca orada 
tesadüf etmedim desem mübalağa Kantin amiri olan Alman küçiİI' 
etınemif olurum. ' zabitine getirdiği feyleri teslim e• 
. Bir~ de(a itıal mıntakasında yere der, parasını alır ve avdet yolunu 
ınmege mecbur olmut olan bir in- tutardı. Şurasını da derhal ilave 
giliz tayyarecisini (amca çocuğum- edeyi mki bu askeri Kantin amiri 
dur) diyerek uzun müddet yanında olan Alman küçük zabiti lngiliz• 
alıkoymUf ve nihayet kendisine hu- !erin (fntellicens Servisi)ne men• 
dudu geçirterek mensup olduğu or- sup tadili kıyafet etmit bir İngiliz 
duya iltihak ettirmitti. Roulers ci- istihbarat zabiti idi. lngiliz casu•· 
varındaki Alman mühimmat depo- luk tefkilatının büyük bir dilrendi~· 
sunu lngiliz ve Fransız tayyarcle- Jikle daha harbin zühurundan çalı 
rine berhava ettiren de gene Ma - evvel Almanyada yerle,tirip AJnısll 
dam Rondel'di. Zerzevatçı kadın tabiiyetine sokmuş olduğu birçolı 
seb:r.e ve meyve dolu arabasile ka- İngiliz casusları meyanında Al· 
sabada görününce bütün Alman as- man üniformasını giyerek cepheye 
kerleri etrafını sararlardı: gelmit olan bu zahn bize cidden 

- Uğurlar olsun (Ma) nine!.. · (Bitmetli) 



Şahin şah Hazretleri 
(Başı 1 inci sahifede)) 1 kendilerine rasimei ihtiramı ifa eden kı-

za refakat edecek olan Mecidiye ~tı te~i§ etm~.şler v.e _bu esnada mu-

k ·· .. y d ·· t zika Iran ve Tuı•k nullı marılanru çal-ruvazoru avuz an uç saa ev .. 
mııtır. 

ve! hareket etmi,ti. Kıtaatın teftitinden sonra isıirahat-
T orpidolarımızdan Kocatepe, leri için hazırlanan çadırın önüne gel-

Adatepe, Tınaztepe ve Zafer de dikleri zaman Şah Hazretleri refakat -
biraz Eonra hareket etmiolerdir. lerinde bulunan zevatı miraby Sadık 

T Kopal vasıta&ile Ali S:ıit Pata hazret-
Hududa girerken lerine takdim etmişlerdir. Şahinşah H~-

IGDIR, 10 (A.A.) - A~a_dolu a• retleri takdim merasiminden sonra 
jansının buıuıi muha!>iri bildiriyor: doıt ve ~ardeş hükı.imet ve milleli~ 

Sabahın erken denecek bir saatinde memleketine girerken gösteriJen ıamı-
hemen hemen he;>imiz Gürcü!tula·kta mi asarı i.'ıtiramdan dolayı Gazi Hazret-
Tü..V - lran hududu Ü.Zerinde Şahinıah Ierile cümhuriyet hükumetine candan 
Hazretlerinin topraklanmlZa geçecek - hiııiyatı memnuniyet.ltaranelerini izhar 
leri yerde kurulan talun altında toplan· buyurmuılardır. 
rru~ bulunuyorduk. Bulunduğumuz nok- Bu eınada çadmn önüne dikilmiş 
ladan lran toprağma geçme!kte olan olan bayrak direğin;n karıısında bir za· 
Yol, hafif bir iniş yaptıktan sonra Üç ki- bit kumandasında bir manga yer alrnıı· 
lometre k:ıdar ilerdeki ilk lran kasaha· trr. Borazanın verdiği bir işaretle man-
sı olan Ba2lra-8n kenarında kıvnlar~k ga reımi se)imı ifa etmit ve direğe a-
ka,boluyor ve biraz ileride Makü dag- çıtlc mavi zemin üzerine ortası sırma 
ları ctf.'klerine doğru bir şerit gibi u-- taçlı ve üst sol köşesinde lran mi]i bay-
zan•'> gidivor. . rağı bulunan Şahintah Hazretlerine 

Bu •eridin muhtelif yerlerınden kal- mahsus bayrak çekilmiıtir. 
kaa tozlardan ilk otomobillerin bize doğ Şahinşah Hazretleri bir miiddet ça· 
ru gelmekte oldukları anlaşrl~yord<ı. dırda istirahat etmişler ve maiyetlerin· 
Saat 6,40 ta Ş..ı.inıan Hazretlenle "': • del i zeval ta hazırlanan büfede izaz 
,. ak3tJerindeki :.::ev atın eşyalanru getır- olunmuşlardır. 
•oekte olan ilk kamyon hudutlarnnızda-n Şahinşah Hazretleri, kırk dakika sü-
07İrerken Bazirgin ile hudut noktası a- ı-en bir dinlenmeden sonra hususi oto· 
:asındaki yol üzerinde yeniden büyük mobillerine binerek Beyazıta haı-eket 
bir toz bulutunun yi!.kseldiğini gördük. ettiler. 

Hududa daha evvel gelmiş bir zaJ>it Şahinşah Hz. Beyazıtta 
arkadaş Şah Hazretleri topraklarından IGDIR, 10 (A.A.) _ Anadolu a-
ayrılırken kendisine son rasiolei ihtira· jans1nın hususi mwhalıin biJdinyor: 
rnı yapacak olan bir Iran askeri mi;fre- Şahintah H<. 10,45 te Bayazıta gel-
ı.:esinin geh .. -te! e olduğunu söyledi. Ay· mitler ve seyyar jandarma alayı ve bir 
ni zamanda biraz gerimizde kalan Gür· süvari bölüğü tarafından karşrlanmış-
cübulaktan bue doğru bir taburumuzun tardır. 
da gelmekte olduğunu gördük. Şahinşah Hz. kısa bir müddet i.ti -

iki kardeş milleti birleştiren bu hu· rahatten sonra 11 de yalnız olarak öğle 
dut üzerinde şimdi karşı karşıya gele- yemeğini yemişler ve bir hL"ÇUk saat ka· 
cek ve birkaç saat sonra da milletine ye- dar devar.l eden bir siyest yapm~lar 
ni ufuklar açan ve ona yeni hayat ham.. d 

1 k ır. 
leleri veren bir tacdan selam ıyaca Kendilerine refakat etmekte obn ze-
o1an bu ilc:i askeri krtarun gelişini de- vata da burada, ıüvari alayı karargi.-
rin bir sevgi ile takip ettik. Bir piyade hınd• bir oğle ziyafeti verilnUıtir. Saat 
taburu ve bir makineli tüfek bölüğün- 2 de Şahinşah Hazretleri kararl.·ahın 
den mürekkep lran müfrezesinin hudut iki tarafında raıimei tazimi ifa eden 
hattn"lm takriben 100 metre açığtnda Türk ve maiyeti şahanelerindeki lran 
durup yer alışındaki intizam ve çalaki, zabitleri arasından g~erek otomobille-
hare.ketindeki beraberlik, techizatında 

1 ,__ rine binmişlerdir. 
"i mükemmeliyet yeni ran orousunun Şnhinfa}ı Hazretleri muvasalatların-
ne parlak bir isttld>ale doğru yürümek· da olduğu gibi aynlrrken de süvari ve 
te olduğunu gösteriyordu. jandarma lutası tarafından selô.mlan -

Ve biz bunu takdirle seyrettik. Bu 
esnada yükselen bir kumanda gözleri· 
nıizi hududa ayni açıklıkla topraklarnnız 
üzerinde yer alan bir piyade t~unımu
zun çelik cephesine çevirtti. Biz boz 
renkte elbiseler içinde bir şerit gibi U• 

zanan bu yağ.z çehreleri. karlı şahika
ları bulutlara karrşmış küçük ve büyük 
ağrılarm ctel<lerinde henüz ilkbahar 
günlerini ya~ayan hu yurt köşe.tnde 
bir defa daha en kuvvetli bir bağlılık 
ve sevgi ile doya doya seyrettik. 

ŞalUnŞah Hazretlerinin geliş saatle
ri yaklaştıkça her iki tarafta da kaynaş· 
malar artıyor. Sinema operatörleri ile 
fotoğrafçılarnnız bu merasimi en küçük 
teferrüahna kadar te&hite çalışıyorlar. 

Iran kıtaıının sesli filmini almak için 
gösterilen arzuyü "Emiri Leşker mirli· 
va Bahtı Han,. büyÜk bir nezaketle ka· 
bul ederek lran kıtasına objektif ve ke
mer.ı önünde muhtelif selam hareket
leri yaptırttı. Buna orada hazır bulunan 
muhtelif rütbedeki lran zaıbitleri iştirak 
etti. 

Saat 8 buçuğa gelmişti ki üçüncü 
ordu müfettişi Aıi Sait Paşa Hazretleri 
ve heyetin diğer azalan takın altına 
geldiler. Ali Sait Pa13 Hazretleri bura· 
da, karşı tarafta Maku kumandanı Emi
ri Leşker Bahu Han Hazretlerini gö
rünce birkaç adım ilerledi ve ayni SU• 

retle hareket eden Emiri Leşkerle ta
kın birkaç adım ilerisinde karşılaştı. 
Ali Sait Pa~a refakatinde bulunan erka
nı harp reisi miralay lsmail Hakkı ve 
yaveri binbaşı Şevki Beyleri Bahtı 
Han hazretlerine ve müıarünilcyh de 
maiyetini üçüncü ordu mülettişimize 

takdim etti. 
Bu esnada Bazirgil.n yolu üzerinde 

Şahinş:ıh Hazrelle~in~~ .. ve .~eiakatfnde
kilerin otomobillerı gorundu. Şahınşah 
liazretlerinin gelmek Üzere olduğu ha· 
beri hududun her iki tarafında yer al· 
rnış olan kıta1arda ani bir .har~ket uyan~ 
dırd ~ Bütün nazarlar, şımdi artık yol 
üzerinde gittikçe yaklaşmakta olan oto
mobilleri takip etmekte. Tam dokuza 
~ kalarak Şahin13h Hazretle~in o.to
ınobilleri lran kıta kumandanı ile bır
likte askeri teftişe başla~rlar. Ve bütün 
askerin bir ağızdan - Zındebat -:-- ava .. 
:ı:elerile kar,r!andı. Ş,,.'ı ı:ıaz~e~en I""! 
ordusunun lıiki renktekı buyük askerı 
üniformasını taıımakta idi. 

Pehlevi Hazretleri kıtaatın onuno 
geldikleri zaman bütün saflardan gür 
bir ses yükseldi: "Hurra Hurra,, • 

Bu, muvakkaten aralanndan aynl
nıakta olan Şalıinşahilerine karşı Iran 
ordusunun son tazim avazesi idL 

Şah Hazretleri 50 - fol) adnn ileri
deki takın altında kendilerini beklem<k
te olan heyetimize doi:ru bit kar adım 
attıktan sonra geriye dönerek ~llet'i!e 
kıtaatın istirahate geçirilmesini işaret 
ettiler ve taka doğru tek başına ilerfc. 
ineğe haşladtkr. Bu anda Ali Sait Pa
şa 1-{a:zretleri de bir adım i!erliyer~k 
Şah Hazretlerini karşıladılar ve kendi
lerin scl.imlark\"~n: 

"\.lii Hazret .. Türkiye devleti Cüm
hurrcisi ve Başkumandanımız Gazi l\.tı.ıs 
lafa Kemal Hazretleri ve Tüılciye eüm
huı-iyeti hükiimeli namına zatı Şahin;a
hilerine hoş5rnedi beyan eder, tazİmi:ttl 
tnahJUsamla selamlarnn. Büyük Gazi
rr.i-z beni birinci ordu oVjfetti~i F ahret
tin PaJa '.ızretlerile Hariciye vckat.~ti 
Ü~üncU daire umum müdürü Kemal, P]"t)
tokol nıüdür muavini Sefkati, hususi ya· 
v:rleri yüzbaşı Cevdeİ llcyleri zatı Şa
hın11lıilerinin ml!ımandarhklarına tayin 
buyurdJlnr. 
d Ancak Fahrettin Paşa rahatsız ol-
~k!~nnd:ın henüz ycti .. mediler. Yolda 

lnula.ci olacaldardır. lstikl>al şerefinden 
o::ıh~:..1m kaldıklarındLln mütec;s.irdir.tt 
I cnu, ve Kemal, Şefkati, Cevdet Bey. 
•··le lolordu kum;,ndan ve.kıli Kemal 
ve süvari fu kası kumandanı 1'-cnıal Pa .. 
';'h • ve Mirahy Seyfi, Muharrem, mÜ· 
~zı n 1 smail H akkr ve Mahmut Bcyle
rıd. v.~ <lige,· zev"'tı Ş:ı.h hazretlerine tak .. 

nn t tmi Jerdir. 
Şalıinph Hazretleri bundan sonra 

mııtıra 

Şahin13h Hz., aaat 16 da lğdıra 
gelmitler ve şehrin methalinde başta 
müzrka olduğu halde hir piyade ta.buru 
ve siivari jandarma böliiğü tara!ındım 
selamlamnıştır. 

Şahinıah Hz., kıtaatı teftiş ettikten 
sonra "endilerini "arıılamağa çıkmıt 
olan mini mini mekteplilere ve halka 
"'ubahbetkirane iltifatta buluDintfllar • 
dır. 

Şabi"lah Hz., müstakbelin, Türk ve 
lran milli renklerile süslenmiş olan 
ıclırin soluıldannı cloldunm iğdir hal • 
kının alkışları arasınd.s ikametgahlan· 
na tahıis edilen binayİ 1erellendinniş
lerdir. 

Şahi'*'1t Hz. sabah saat 9 dan itiba
ren üzerinde bulundukları toprakları
mızda Gürcübulırktan lğdira kadar de
vam eden yüz lcilometrelik seyahatle -
r.ini güzel geçirmişler, seyahatlerini o
tomobillerinde yalnız olarak yap~lar 
ve lğdıra gelir gelmez istirahat etmek 
arzusunu göstermiıJerdira 

Bu akşam halkevi salonunda 70 ki· 
ıi1ik bir ziyafet verilecektir. 

Şahin,ah Hz. Karsta 
KAGIZMAN, 11 (Şahi!llah Hazret

lerini karŞılamağa giden muhabiı-imiz -
..len) - Şahinşah Rıza Pehlevi Hazret
leri, mai:yeti erkim ve yüksek misafiri 
istikbale giden heyet lğdirden buraya 
geldiler ve büyük merasimle karşılan 
dılar. 

lğdirden hareketlerinde kö~klerinde 
geceyi goçjrdikleri ...ı.ık mebus fabri
katör AJ; Beye iltifatta bulunmu~lardır. 

Yolda ~clkale mcvkiine gelindiği 
uman ŞahıDlah Hz. otomobillerinden 
indiler. Türk • Rus hududunu teşkil 
,...ı,n bu noktada baraj inşa edilmekte
dir. 

Ali Sait Paşa Şahinşah Hazretleri
ne baraj hakkında izahat vermişlerdir. 
Otomobiller tekrar hareket etmiş ve 
Tozloca kazası civarına gelindiği zaman 
tev~kkuf edihniştir. 

Burada Şahintah Hz. lktısat veka
leti tarafından yapbrılmakta olan altın 
sona"J ameliyesini tetkik buyurmuş
lar, bu hususta mühendis Hadi heyin 
vermği izahatı büyük bir alaka ile din· 
!emişlerdir. 

Şahinşah Hz. bu genç miihendiıimİ· 
ze iltifatta bulunarak avdetlerine kadar 
altının bulunarak kendisine de bir nu
mune veı·ibnesi arzusunu izhar etmiş ve 
demİllerdir ki: 

"- Sizi Irana götürmek .isterim. 
Burada tetkik ettiğiniz araziye çok ben
ziyen yerler vardır. Şahinıah Hz., s<)n. 
daj sahasından ayrrlrrlarken muvaffak•· 
yet temennilerini tekrar etmişlerdir. 

Şahinşah Hz. dün hafif bir yereek 
yedikten sonra saat dokuzda uyumu.
lar ve bu sabah üçte uyanarak hafif 
hir kahvealtı ynpmrşlardrr. J\.lisafiı·:erle 
•ant yedide lğdirden hareket etmi,ler 
ve ü*Ie vakti Ka"ızmana varmışlardır. 

Şa.'ıin•:ıh Hazretlerine burada yeni 
yapdmı} ~lan, &alon ve odaları sureti 
mahsu sada tefriş ve tezyin edilen na· 
fia dairesine miıafir edilmişlerdir. 

Şa.'ıinşah ı~z., maiyetleri ve müıtak· 
b~l~n heyeti Öğle yemeğini nafia daire
sının sdlomında yemişlerdir. !.t:kbal 
ve teşyi merasiminde ve ye~kler esna· 
ıında bando çalmıştır. 

Şahinıah Hz. bu geceyi Karsta ~e
çireceklcr ve yarın öğle yemeğini Ho.. 
rasanda yedikten sonra, akşama ErzUTU· 
ma ı:eleceklerdir. 

Horasanda öğle }'emeği kır ziyafeti o 
larak verileceğ;nden kolordu tarafrn • 
dan transit yolu Üzerinde, köprü civa
r::nda, ı:emenler C.:zcr;nde kirk bir ça
dır kurulmuştur. Ayrıca Ş..hin1ah Hz. 
lerine mahsus 0In1ak Ü'!'ere atlas itler.ıe
li büyük bir otaı! kurulonuşhır. 

Huduttan Kiiğ=ımana kadar 
KCIZMı\N, 11 (Şahin~h Ha_~retle

rini i:;t~!ihale giden muhabirimİı:den) -
Sahinsah Hazretlerinin hududumu7.~ 
İe\rÜl~ri etrafJnda mütem1nim malUmat 
.,)dım. Gürcübulaktan ileride ve tam 
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Karsta Divanı Muhasebat Encümeninin mazbatası reddedildi 
hudut üzerinde (Hoşamedi) ı:azıh bü • 
yük bir t•k kurulmuştu. Şahınşah Hz. 
ve maiyetleri geldikleri zaman takm 
bir tarafında Bakir Hanın kumand:ı· 
sında bir piyade alayı, diğer tarafında 
üç bölükten mürekkep bir Türk tabu
ru mevki aJmış: bulunuyorlardı. 

Şahinşah Hz. geldikten sonra evve-
la f ~an alayını, sonra Türk taburunu 
teftış buyurmuşlardır. 

Bu sırada İran marşı çalıyor, sahra 
bataryamız yirmi pare top endahtı ile 
Şahinşah Hazretlerinin muvasalatını se
lamlıyordu. Müteakiben maiyetleri ile 
birlikte talan altına gelmİ}lerdir. Bu
rada mihmand r lıklanna tayin edilen Ali 
Sait Paşa yük.ek misafire beyanı hoı 
imedi ebniştir. Müteakiben heyetimiz 
azasını Şahinşah Hazretlerine takdim ey 
!emiştir. 

lran miralayi Sadık Kubal Han da 
lran zabitlerile heyetimizi tanıştırdı. 

Müteakiben takın civarına kurulan 
ve Türk, lran bayraklarile müzeyyen 
büyük otağın önüne gelindi. Burada o
tağın önündeki direğe merasimle lran 
bayrağı çekildi. Misafirler bir müddet 
istirehat ettiler. Çadırlarda hazırlanan 
büfelerde izaz olundular. 

Müteakiben hazır bulunan otomobil 
ve otobüslerle misafirler Bayazıta hare. 
ket .ettiler. Yolda her yÜz metrede mu
hafızlar vardı. Bayazıtta da istikbal 
merasimi pek samimi oldu. Şahinşah 
Hz. süvari karargahını teşrif ettiler. 
Bir askeri kıta selam resmini ifa ediyor, 
müzika Ti;d< ve lran marşlarını çalıyor
du. Binaya lran Şahlık bayrağı çekil
di. 

Yemekten sonra lğdire hareket edil
dj. İki saat sonra İğdira muvasalat o
lundu. Burada fabrikatör Ali Beyin 
köşkü Şahinşah Hazretlerine tahsis e· 
dilmiş bulunuyordu. 

lğdira muva~alatta da askeri mera· 
ıim yapıldı. K;öşke Iran şabrna mah· 
suı bayrak çekilmişti. Şehir baştan başa 
donanmıştı. istirahat ewnaırnda Şahin .. 
şah Hazretleri ev sahibi Ali Beye şu 
izahatta bulunmuşlardır: 

"- Milli Mücadele senelerinde mem 
leketinize yararlık gösterdiğinizi işit
tim. Onun için sizinle görüımek iste· 
elim. Evinizi bana bıraktığınız dan dola
yı teşekkür ederim. 

Evinizin kartısmda bir fabrika gör. 
düm. Size ait olduğunu söylediler. Çok 
memnun oldum. Ben de vaktile fabrika 
iılettim. Ticaretle hayli uğraıtım. Bu i
tibarla alakarr • celbetti~, 

Ali Bey Şıohintah Hazretlerinin bu 
iltifatlanna kartı minnettarlıklarını ar
zetti. 

Ak..,. halkevinde mükellef bir ziya
fet verildi. Şıııbinplı Hz. geceyi kö~k· 
te geçirdiler. Ertesi ııabah Kağızma· 
na hareket edildi. 

KACIZMAN, 11 (A.A.) - lran 
Şahinşahı Rıza Şah Pehlevi Hazretleri 
dün geceyi lğdrrda iı.ametlerine tahsn 
olunan ıabrk mebus Ali Beyin evinde 
geçirmişler ve bu sab.I> yedide Kağrz. 
mana müteveccihen hareket buyunnuş
larılır. 

Şahin şah Hazretleri Yolada 'f ürk • 
Ru• hududunda Arazi Üzerinde yapıl
makta olan baraj inşaatını, ve lktııat 
veki.letince Tuzluca kazasında yaptın· 
lan altın sondajı ameliyatını tetkik bu
yurmuşlar ve verilen izahatı iıtimadan 
sonra yollarına devam eylemişlerdir. 

Karsta 
KARS, 11. A.A. - lran Şahı Hazret· 

!eri bu sabah saat yedide lğdırdan ayrıl· 
mışlar, gelişlerinde olduğu gibi merasim
le uihırlanmışlardrr. 

ş;h Hazrelleri bugün, yolculukları· 
nın ilk merhalesi olan kağrzmana gelir
ken karakol yakınıoda otomobillerin
den inmiıler, Türk ve Rus hududunun 
bu noktasında Aras üzerindeki baraj 
hakkında mihmandarları Ali Sait Pata 
Hazretleri tarafından verilen izahatı 
dinlemişlerdir. Yine bu güzergilı üzerin· 
ı'le Tuzluca kaza merkezi civarında lk
lrsat Vekaleti tarafından yaptırılmakta 
olan altın anıma sondaj mahallinden ge
ç_~rlerken sondaj ameliyatınr görmek 
nrzuauıiu izhar eylediklerinden sahaya 
~idilmiı ve mühendis Hadi Bey tarafın· 
dan verilen izahatı büyük bir alika ile 
dinJcmitlcrdir. 

Tetk~kat 
Şah Hazretleri, sahadan, mühendisle· 

riınize muvaffakıyet l""1lennileriYie ay· 
r:larak yollar;na devam etmi'llerdir. Ba
yazıt ve Kars vilayetleri arasındaki bu· 
dut üzerinde Gürcübulaktanheri kendi
lerine refakat etmekte olan Bayazıt va· 
lisi lmadettin Bey, Şah Hazretlerinden 
müsaade almıtlar ve yine hu noktada 
kendilerini karşılamaya gelmiş olan Kars 
Valisi Cevdet Bey, Şah Hazretlerine 
takdim edilmiştir. Şehinşah Hazrelleri 
saat 10,45 te lğdırr teşrif buyurmutlar 
ve başta muzika, bir süvari bölüğü, 
mektepliler ve halk tarafından selamlan· 
nıışlardır. lğrıda öğle yemeğini yiyen 
Ş•h Hazretleri saat 14 te buradan ay· 
rılmıflardır. Saat 17,15 te Karıı teşrif 
eden Şahinşah Pehlevi Hz., ıehrin dı-
1itnda mÜ3tahkem mevkii Kumandanı 
iati Pa~a ile mülki ve askui erkin ta
Tnfından karşılanmışlar ve askeri kıtaat 
taıafından selamlanmışlardır. · 

Ar.ker kıt'alanndan sonra yolun iki ta· 
rofından yer almış olan mektepliler na· 
nuna Gazi llkmektebi ve Ziyagökalp mek 
tebi talebelerinden birer küçük kız tara· 
fından Şah Hazretlerine birer buket ve
rilmiştir. 

Iran Şehinşabı, Viladıkan köyü ci: 
varında otomobillerinden inmişler ve hı· 
ı·inci Ferik Sait Pa~a Hazretleri tara· 
r ından 93 harbında Kars müdafaası ve 
"·n1umi harpte Karı hareki.tına. dai~ ve
rilen izahatı büyük bir alaka ıl".. dı?le
misler ve bu harekat sahasını durbınle 
tetkik eylemişlcrc!ir. Bu meranmda U• 

mum~ harpte Kars harekat s~~~ında 
v"zifc ifa etmiş olan Tahran buyu.k d
çimiz Hü&rev Bey de izahat vcrm .. şler· 

di<. . d 
Şahinşah Hazretleri geceyı bu_ra a ır_e· 

çiı·cccklerdir. İkametlerine Valı konagı 
tahsis edilmiştir. k 

Köprüdeki ta 
lran Şahinşahi Hazre!!~rİnİ!" A~ka

radan sonra ~chrimizi tesriflerı muna
oobetile belediye tarafından lstanhullu
lar namına köprü üa.tü.1de yaptırılmak-

(Başı 1 inci sahifede)) 

Tam bir fikir elde edebilmek için 
ilamın da beraber okunması la-
zımdır. 

"Okunsun .. " 
Reis - Usulümüz Divanı Muha -

sebat raporlarının burada aynen okt\n 
ması §eklindedir. Raporlar tevzi edi
lir. Aza okur. Ondan sonra müzake .. 
re başlar .. Bilhn.ssa bu raporun behe
mc hal baştan aşaiiı okunması teklif 
ol · nur.sa reye koNfum. Bir karar veri 
lir. Fakat u.oulden değildir. (Fıkra 
okurnun oe.ıler;) Divanı Muhıuebatın 
bu husustaki mütaleasını okutuyorum. 
Encümenin m;ita1eaaı okunduktan aon 
ra Refik ~ev ket Bev ( anisa) ilk aö 
zü aldı. Eı•~iimle dedi ki: 

s~nim icin bir nimet .. 
Arkada$lar iki gün evvel müze.ke· 

resine ba,~ana.n bu işi it"madrm ru1a .. 
fma olarak tetkik ebnİf bulunuyor· 
dum. Hadise olduğu zaman yani bu 
meaeJe mevzuu bahsolduğu zaman 
.söz amadım. Bu benim için bir nimet 
oldu. Zira meseleyi tetebbü edecek 
yerde gerek kendim, hakiki bir kana· 
at hasıl etmek ve greek arkada'1ar
dan eaıulı nolrtal&l'da izahat almak, 
zaman ve fırsatını kazanm..ı§ bulunu· 
yonmı. 

Evvela söz alan Mükerrem Bey ar 
kad~muz bize divanda mürakabe et· 
tiği m<lıeleler Üzerindeki kanuni vazi 
felerini saydıktan sonra hir nokta Ü· 
zerinde erarla beyanatta bulundular 
ve hu heyanatr dinlerken kafamın ge 
rek hususi çerçeve~inin tanzim etti
ği me.n!ıkın ve gere kbali tab ide bu 
çerçe .. eye da.hiJ olmayan kazanın da
hi kabul edemryeceği mantrkm halel 
dar olduğuna göre bir :adam sıfatile 
mütehassis ve mütee!sİr olmaia baş
ladım. ( Güri.iltüler) 

Gürültüler 
Mükerrem Bey diyordu ki Maliye 

Vekaleti Nusret Beyle beraber iken 
ve Maliye VekAJ.eti Nusret Bey·.n Ar
zusunu isaf edip dururken orta yerde 
bir dava mevzuu yo" iken Şürayi dev 
let Maliye Vekaleti aleyhine dava ika 
me ediyor. Ben kendi heaabıma ıaı· 
tnn .. 

Münakaşalar 

Mükerrem Bey (Isparta) - Öyle 
değil Paşa Hazretleri, kendi anladığı 
gibi izah edi)"Ot'. Ben böyle iddia et· 
medim. 

Raısih Bey (Antalya) - Adalettir. 
Reis - Dinleyiniz efendim, dinle· 

yini zefendim. 
Refik Şevket Bey ( DeTamla) -

Davaamı i•hat iktidarını ha·z olma
yanlar bu kadar açık kıanı tekzip et
mek ceaaretini gÖlte.._.ezler. Bende 
niz Müken-em Beyin ifadesini, zabıt
ta çrkmıı olan ifadesini okuyabilirim. 
Fa.kat makamı r "ıyasetten rica edece
ğim. Uzatmağa medar olmazsa oku· 

yayım. M .. k 
Ziya Ge•-her Bey - u errem 

Beyle uğrapnayın, hadiseyi dinleye
lim. 

Refik Şevket .Bev ( D-.mla) - Hi 
diae haı.kında ,,.erilecek karar mÜe•· 
air olmak Üzer~ hi.disenin iyi ta.svi.r e
dilmiş olması lazımdır. 

Mükerrem Bey (Isparta) - Pa,a 
Hazretlerj arkadaşlarım, hem zaptı 
ckı.nnutlar, hem de Mükerrem Beyi 
clinl<tmitlerdir. Refik Şevket Beyi din 
l811elerine ihtiyaçları yoktur. 

Geçen günkü iddialar .• 
Refik Şevket Bey (Devamla) 

Efendim Türkiye Büyük Millet Mec· 
lis: denilen yüksek heyetin hakikate 
vüsul için hiç bir arlı:adaşı, bilhassa 
kanun ve adalete taalliik eden mev· 
zuda dinlemekten istinkaf edecek, 
sabırsızlık gösterecelderine kanaati 
yoktur. 

Bendeni ziddia ediyorum ki gerek 
Konya mebusu Refık Beyin gerek 
Hasan Fehmi Beyin ve gerek Müker· 
,.em Beyin geçen gilnkü idd~.alı~.rını 
iharatı mahsusalarile aynen soyluyo· 

rom. H "H 
Ort ayerde dava yoktur. . .e.tta a 

san Fehmi Beyin aynen tabırı şudur: 
- Muannit yok ki ilzam olırun 

(gürültüler) oonra. Mükerrem Beyin 
en aon ifa.dea.i aynen :şudur: 

(Bu karar &ncak hukukunun muh· 
tel olduğu zamanda alınır .. ita emri· 
ne iktiran etmiştir.) O halde hüku
met aleyhine dava açılmuı mev2Uu 
ba.h3. değildir. Ref"ıılı: Beyin ifad ... i ay 
ni mealde ve bıqka )ekilded"r. Onu 
da okuyayım 

Dinleyelim $Omİİn kalal>alık) 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) -

Biliyoruz efendim. Neticeıde daYa &Ç& 

bilecek. 
Ha.sa.n Fehmi Bey (Giimüşane) -

Dinleyehn. Bugün samiin kalabalık 
Kendini dinletmek istiyor. 

Sel>epleri 
Refik Şevket B. (De<ramla) - Ha 

san F ehrni Beyin sözlerini batkalarr 
dinlediği gibi Hasan Fehmi Bey de 
baıkalarının sözlerini dinl~meğe mec 
burdur. Bidayette ben bunları din· 
)erken Maliye Vekaleti Nusret BP.yin 
noktai nazarını kabul etmis o1duğu 
halde dava mevzuunda ibtilif olması• 
na henden" z hayret etmiftim. Ha.kikat 
böyle değildir. Hakikat tama.m.en Ma 
liyc Vekaleti bu adamın talebini ka· 
nuni görmüş ve ita emrini yazmr,. 
Divanı muha.aebat bunu kabul etıni • 
yor. Çok güzel. (Sebepleri sesleri) 

Refik Şevket Bey, bundan aonra 
Divanın evrakı vize ehnemek için 
e.babr mucibe olara" gö&terdiği het 
noktayı eayı:p ili.ve etti; 

Verdiğim bu İzaha.da. R,..ih "e Re 
fik Bevlerin ııönüllerini fera.hlatrrsam 
bununla iktifa etnıelerini rica ed~ -
rim. Davanın .safahatmı burada mf!'V· 

:mu hah...uneğe liizmn yoktur. Cün
kü her dava ttetice<le bir hükme iktİ· 
ran edebilm.eai için mevcut kanuni ı'lr· 
dan ve ni7.amlardt\n ve ictihntl<'rd"n 
istifade edielrek bir kadiyei hukuki-

la oıan takın in.ş::ıatı ılerilemektcdir. 
Takın Üzerine Farsca şu cunılc yazı-

hcaktır: · 
Vurudu mesudu Şahinıahi muazzamı 

milleti biraderra tehniyet micuem. 

1 
ye meydana getirmek mahiyetinde ı 
olduğu ıçın he.r davaya hukme.:len, 
her aavayı deruhte eut::n hatla t>ı.ı Lia· 
vayı aerecatı aııyeue tetKı.c coenıer 

dah. bu mese~e hakkında muhtelıt ka 
naat ta~nnaktan tabu bır fey oıamaz 
Unun ıçın de t<>Y·e yapın•'!, böyle yap 
mış rne3elesi ancak l<adıyeı mahkeme 
halıni iktİHp eden davanın içine dü.
hul noktasından haddi zatında vazi· 
fe ve &aliıhiyeti haric ndedir. 

Mürakabe vaz.ifesi 
R~sih Bey (Antalva) - Meclisin 

mÜri).kabe vazifesini bilıniyor musu -
nuz? . 

Refik Şevket Bey - Raa~h .Bey 
14 seneden ebri parlemento ıçerıs n· 
de d :nlemek ve dinlenmek vaz.ifesini 
Öğrenmesini i~teyen bir arkadaş, bil
hassa benim gibi bildiğ ni llÖylemek· 
ten çekinmiyen bir ark adap. , ka.-.ı. 
(gürültüler) . 

Müsaade buyurunuz söylediğim söz 
ler tamamen vesaike İttinat etmekte .. 
dir. Bana cevap verecek arkadaşlar 
bili.hara benim gibi kürsüye çıkıp aöy 
lemel dirler. Heyeti umumiyenin ka· 
ra.ı·ı elbette her§eyin fevkindedir. 

Ders smi alacağız?. 
Ruih Bey - Bila kaydii§art 
Refik Şevket Bey - Bir mebu:un 

aöyliyeceği s.özün esasında mantık, 
Wllıp, ni~aın,. intizam şartı eYVeldir. 
Bili kayıt oalmaz. 

A 1• Saip Bey (Urfa) Ders mi 
alacağız .. 

Ref k Şevket Bey - icap ederse 
birtb.irimizden ..• 

Mazhar Miifit Bey (Denizli) - Kef 
fei tahıunmülmüz ..,kiste oldu. Refik 
Şevket Bey, devaın ederek, i.şi~ ta~ip 
ettiği seyri anlatmı, ve dem...ıtş. r kı 

- Yı:_oılaca.k iş nedir? Yapılacak 
iş meselenin mahiyeti itibarile müra· 
kabe hakkımızın istimal<dir. Bunu de 
ruhte etmiş>ek mürakabe ederken her 
$eyden evvel huzurumuza gel p mü
dafaa hakkına, haysiyetine ve na.mu· 
suna hürmettir. (gürültüler), kim hür 
metaizlik etti. ki sözleri) 

Nasihat mı? 
Ali Saip Bey - Meclise nasihat mı 

veriyoraunuz? 
Refik ŞeYket Bey - Meclis .namı· 

na ka.zay_!l. ınemur ettiğ"miz ve kendi 
lerine t•kiliıtı osasiye kanunu muci
bince iıtiklil verdigimiz ve verdikle
ri ilamların Meclia tarafında::ı dahi 
infaz ve icrasına miimanaat oJunamı
yacağı sar h bir surette yazmış bu· 
lunduğumuz bir kaza m.Üeueaesinin 
de her türlü taibeden azade bulundu· 
ğunu tahkim ve te:barüz ettirmek mec 
buriyetindeyim. 

Rasih Bey (Antalya) - E•tağfu· 
rullah .. 

Hô.kimler ve mahhnneler 
Refdr: Şevket Bey (devamla) -

Bu düsturlar etrafmda mukadderatı
mızı s.İyanen kendilerine tevdi ettiP."i 
m"z ıı..ı'li ve idari mahkemelerin vah· 
detini ve bunların te1kilab e!&aiye ka 
nununun nazarında ı-:r olduğunu, da· 
ha henüz mürekkebi kurumamış olan 
bir ~ararla kabul ettikten aonra hi
kirn.lcri ve .m.a.hkmneleri ha.iz olduk
ları ve te,kil&tı esasiye kanunile tah
kim edilmit olan hareket ve 'Sali.fı'yet 
kri takyit eder vazivette •Öz söyleme 
nin husle getireceği vaziyet ve hakim 
!erin vicdanlanna aleni tenkitten do 
ğacak korkuyu sokmak bu memleket· 
te adeleti mahvedebilir. 

Hasan Fehmi B. - Tcnk.di siz ya 
pıyonunuz. 

Ruib Bey - Ne yapıyorlarsa. 
gayrimeıuldürler, öyle mi? 

Mesuliyet ... 
Refik Şevket Bey - Hayntta m<"· 

sul olmamak yoktur. Mesuliyet yani 
bizim kanunlarrmı:z cih.&.n meden'yetin 
de müsabaka edecek kadar mazbut 
olan kanunlarrmız mesuliyete l~kayıt 
mıdrr. Hişi.. Bir bilimin itinde va 
hüsnü niyet veya suiniyet vardır. 

Mustafa Şeref Bey - Hakimden 
balrsetıne. ' 

Hüsnüniyet, suiniyet .. 
Refik Şevket Bey (devamla) -

Burada hüsnü niyetle ver.imiş olanla 
ra nasıl itaat ediyorsak, suiniyetle ve 
rilmis olanlara da itaat etmeliyiz. Su
iniyet hallerinden ceza vennek için 
ahkamı kanuniyemiz varclrr. Elverir 
ki bu kararın suiniyetle verilmiş ol· 
du;fu mevzuu bahsolsun ve bu t.&hak· 
kuk etsin. 

Bu taha.ldcuk etmeden herhanıri 
bir hAkiınün, herhantri bir ın.ahkenıe -
nin herlıanıri bir müeMeıasi kaz.aiye .. 
nin' vermiı olduğu kararlara karıı ita• 
at ifi1niz ·., ve va:r.ifemiz.in başındadır. 
Ben şaI•:ıen Şlırayi devletin kararını 
infaz eden divana t~ekkür ederim. 

Bir me•ele 
Şimdi bir mesele var. Vi.zevi İptal 

edecek oluı11ak bu vize idari hir sala 
b'yetten neşet ebniş değil, kazai bir 
icaptan doimuttur. Şüraıun karan va 
cibülinfaz olduğu için Divan vizeyi 
yapmıJ. Vize iptal olunduğu takdir· 
de parayı geri aJ.mak lazımdır, Para· 
yı kmıden alacağız? 

Kanuni yollar 
Biz bu itanın hüonü iyetle veril • 

diğ .ne kani bulunuyoruz ve bunun ak 
sini isba.t edemezsek bu kararın geri· 
ye alrmnaması 13.zmıdrr. Me.aeleyi 
burada bırakıp turaya intihap ettiği· 
miz azalarm bu iıte saha.betlerini, iJ. 
tizamlarmı görürsek kanun yollan &• 

çıJ<tır. Onları azlederiz veyahut ~un· 
lara parayı tazmin ett'ririz. Endııem 
budur. 

Nusret Bey, Nusret Efendi, Nuaret 
Ağa mevzuu bahis değildir. 

Bu Meclisin )'Ük•ek ve fa.ziletkir 
ruhunda ancak a.dalet duyguları bu
lunduğuna ve adalet müesseselerine 
bünnet sa.yaııinde bir devletin başara 
bileceğine göre bendeniz adalet mü • 
es.seselerinin ilamlarının 'ptal edilme
sine taraftar değilim 

Hasan Fehmi Bey (Gümiişane) -
Edebiyat i&temiyonız. 

Refik Şevk<'t Bev - Bu ilam gay
rikanuni dc~ildif. Şiirayi devletin Nus 
yan varsa bu cereyanı tayin edc'l: ıf'k 
kanuni yollara tev.,,.sül etınek laznn· 
dır. (handeler) akai takdirde ı,,, iln· 
mı Meclis. bunu demir gibi infaz =nec 
buriyetindedir • 

Millet kürsüsü 
Refik Bey (Gaziantep) - Bende. 

niz Refik Şevket Bey g bi erbabı hu
kuktan ve ukalidan buluıımadıırım 
için kısa söyliyeceğim. diyerek; Di 4 

vanın vizesini Meclis ya tasdik edıt!'r 
'J Ja reddeder. Refik Şevket Bey bir 
adamın şeref ve haysiyet.ile oynama
malıdır dedilec. B r adamm hilafı ka 
nun aldığı parayı gerj i~temek terf fi 
le oynamak mıdır. Milletin gayrikar.ıı. 
ni olarak 6 bin Jirasmı alan kimsenin 
Merkez Bankası gibi bir müeseesenın 
başmda bulunmasma taraftar deği • 
Jim. Menfaat iç"n gayrikanuni hare
kette bulunmuştur. 

Burada ~ lrayi dev1etin vermiş ol. 
duğu karaı· mevzuu babis değildir. Yal
nız cl;-n Refik ŞeVket Bey dışarda bir 
söz söyle.1.i. Beni ç:ok müteessir etti Bu 
kürsü bi(.,nJer kürsüsüdür. 

Hayır efendiler, burası millet kür • 
süsüdür. Yalnız omrn degil benim ık 
kürsümdür. 

Bundan oonra Rasih Bey (Antalya) 
Kürsüyü işJJal etti. 

Palavra atnwuınlar 
Müzakere edilen madde divandan 

gelmiı bjr rapora aittir. Buraya çık;ıı 
arkadaşlara palavra atmaunlar,, dendi. 

Reis - Esastan bahsediniz. 
Murakaba hakkı 

Rasih Bey - Peki efendim. Mecli
sin mürakabe hakkı en yıiksek bir mÜ· 
rakahe hakkıdır. Mürakahe hakkı Ü • 
zerinde takyit kursak murakabe hakkı 
üzerinde iş.i avukatlığa dökerK~ bo mit. 
leti:ı hukukunu ne suretle müdafaa e
de , jiz. (Bravo sesleri) 

Ben şalus davaları fazla deruhte et· 
nıiş bir adam değilim. Şahsi davaları 
fazla deruhte etmem. Fakat amme da
va$ı iizerinde söz söylerken bil3.ıperya 
ynn. 

Refik Şevket Bey - Ben şahsi da
va ıru deruhte ediyorum. 

"' Avukat değilim " 
Rasi.'ı Bey (devamla) - Ben size 

bir şey söylemiyorı;m. Dinle. Sen de 
dinlemesini öğren. Avuk..t değilım. 
Şahıs ve dava ned!r hilmem. Meclisi a. 
li yüksek müraluibe vazifesini görürken, 
yüksek malı1ı.emeler, hakimler vardır gi
bi müga)etalan ~t.arada dinleyemeyiz. 
(Bravo sesleri) 

Refik Şevket Bey - Reis paf&, ph· 
sıma ait söz söyhiyorlar .öz Ute~ 

Rasi.'ı Bey ( de"Vamla) tela. goste
renler bir ili.mın bozulmasından lco<kan, 
3 l:ln 'ıiramn, 5 bin liranın iıtirda~n~ .. 
dan kork•nlar mÜrakaDe hakkının talı· 
maf;nden korkmasınlar. Mürakabc hak
kının iblilinden iıorksunlara 

Hiç b;r ,eyle mukayyet olmayan mü. 
rakabe hakkını bu milletin M!nelerce mü
udelen sonra en \.oK 15 sene en-el 
elde ettiği bir haktır. Ona kimoenin 
el uzatmağa hakkı yoktur. 

"N 'ti· l ~" e ıs yor ar, para mı. 
lbrahim Bey (foparta) - O eli 

kırmak lazımdır. 
Rasih Bey (devamla) - Böyle m;ı. 

Jetin mürakabe vazifesine uallük eden 
vaziyet ve madde hililmda 1'&ra al • 
mak istiyenler şura riyasetinde bulun
mu,, ondan sonra Merkez banlc.:ası gibi 
bir mÜıe•seaenin batma ıretirilmiı bir zat 
tır. Biraz aer; lak•t M7JiyccoğiD1! 

Ne istiyorlar bu arkadatlar, para .m.r? 
istediklerinden çok fazlasını veriyoruz. 
Bu devlet Başvekiline bu kadarını ver
miyor. Bu zat milli mücadelede kan 
dökederle beraber mi çalrımış, yoksa 
güneşte, yağmurda , karda didinerek: 
tırmanarak para kazanıp ~evletc; ".erg ı 
verenler meyanında mıdır. Ne ıstı~r
lar? Biraz in.af tazım. O adamlara ın· 
saf temenni•i değil, çekilin, ~iraz da 
baıkalanna yerlerinizi terkedin • 

Bu milletin hu yerleri itgal edecek 
pek yülc•ck adamları vardır. Onlar gel .. 
•İnler. Onlar i,ıral et.>inler diyelim. 
(Bravo ıesJer.i, alkışlar.) 

Avukatlık mesleği 
Müteakiben Refik Şevket Beye sliz 

verildi. 
Manisa mebusu, mıilJetin müınes•ili 

olan he: •' içerıinde m htclif meslek 
erbabının bulunmasında bizzat milletin 
menfaati vardır dedi. Onun i.çin B\'U • 

katltlı: m""leğini, avukatları ;stihfaf e
der ıekilde söylenen sözü yüluek vic • 
danınızın kabul etrmyeceğine kaniim. 
Ben sözlerimde hiç bir arltaıfat1n ka\bô 
ni kırmıya<:ak slizler intihap etmeğe i· 
tina ederim. 

Ben Rasih Beyin ianadatrna muha!•P 
olacak adam değilim. Akibot;ne, evvel 
ve ahır .,aJaj olduğum Rasih Bey ar· 
kadatnnıztn. 

Rasih Bey - Ma>ıhar Oamana nu 
gideyim. 

Refik Şevket Bey ( d..vamla) - Bıa 
sözlerin doğrudan doğruya asabiyet 
çerçevesi içerisinde, hedefi muayyen 
ıekilde tayin edilmediğine göre müte
sell! olmak isterim. Ruih Beyin be
ni teselli için bunu kendui İfade etme
lidir. Aksi halde hana atfettikleri ıey• 
!eri kendilerine iade etmek iıterim. 

Reis - Rasih Bey, her hanııi biı 
mesleği ifade etmek istemedigini ve 
Refik Şevket Beyin ıahsına karı• her 
hangi bir fena nazar beslemediğin 
sözleri arasmda söylemiılerdir. Onun 1 
çin bu bahsi g-eçiyorum. 

En kuvvetli destek 
Rüştü Bey (Bursa) - Bir milletin 

hazinesinde böyle nahak yere israE e 
dildikini millet görüroe acı duyar. israf 
edenler bilsinler ki milletin en kuvvet· 
li desteği hazinesidir. Bunlara el uza. 
tanlara, bu ııibilere ceza vermek de
ğil, kafalarım ezmek Iİlzondır. 

Müteakiben Süleyman Sım Bey ( Y oı 
gat) - Divanı muhasebat encümeni 
mazbatasının reddi laznn geldiği mütn· 
leasında bulundu. 

Reis - iki takrir vardır. Reye 1.-.. 
yacağ'ım dedi. Takrirlcr olcundu. 

Reddedildi 
Reddi ihtiva eden Miikerttm Bey 

lspartanm takriı-i evveli\ reye kondu Ye 
clueriyctle kabul edildi. 

Mazhar Miifit Bey ()erinden bağır. 
dı) - iki ki,iye karşı .. 

Hüseyin Hü nü Bey (Isparta) il"v 
elti - Hak verini bu?du. 

Reis - O halde hu me~le fıakkın 
da verilen kararı İcap edenlere teblııj 
ederiz. 

Meclis Perşembe günü saat 14 de lop· 
'<anacaktır. 



.·-:il EV HAN IMlARI ! 

Vaz mevsiminin agır sıcaklarına ta4 

LAı-..""- hammül edecek misiniz? Aileniz efraJ 
\ 

dının soğuk meşrubat içmekten ve 
~ . 

sıhhi mekülat yemekten mahrum 
' kalmalarına razı olacak mısınız? Daha 

fazla tereddüt etmiyup derhal faali-
' 1 yete geçmelisiniz. Size bu hususta 
'r,ıardım edecek FRİGİDAİRE vardır·. 

Frlcldalre s6zQ taıımıyan her soiuk ha11a tertibatı 

hakiki bir "Frlcldalre" deilldlr. 

BOURLA BİRADERLER ve ss• 

.-RJGIDAIRı:" 
0 

0TOMATİK ELEKTRiK SOÖUTMA TERTİBATI 
General Motor• MamulAtı 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta Tedrisat Me1'teplerinde Türkçe, Tarih-Coğ 

rafya, F enbilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca 
lngilizce Mualliıni olmak isteyenler İçin bu sene imtihan a~ 
çılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazar günü latanbul ü-
niversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların : 
A) Türk olmalan, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları 
C) Hüsnühal erbabında n oldukları, cinayet ve cünh~ 

nevinden mahkômiyetleri olmadığı hakkında mahalli Vila· 
yet veya kaza idare Hey' etin den bir mazbata ibraz etmele
ri (halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna 0 

lup mensup oldukları Daire amirinin vereceği vesika kafi-
dir.) . . 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani 
vucüt arızalarından salim old uklarmı isbat eder tasdikli he-
kim raporu ibraz, . 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muallim Mek
tebi mezunu olmaları, Muallim Mektebinden mezun olan
lann en az iki ders senesi muallimlik temiş bulunmaları la
zımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları tak
dirde 1702 numaralı ka,nunu n 1 İnci maddesinden l{Ö~teri
len dereceler dahilinde herhangi bir Orta Tedriııal Mualliın
liii;ine t:ayin edileceklerdir. 

5-Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikal 

ar bağlanacaktır. 
A) Nüfus tezkeresinin asıl veya lastikli sureti 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesika

~rınm asıl veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal mazbataaı 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfikan 

b.sdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotografh 

fi§, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğ

rafları, 

Bu vesikaların en son 15-6-1934 tarihine kadar Vekalete 
g~nderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gel
?11, olan veya evrakı müsbites i noksan gönderilmiş bulunan 
ıstıdalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. (2954) 3323 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 

ldare için aleni münakasa ile altmış ton saf kurşun alına
caktır. Münakasa 2 Temmuz 934 saat 14 ten 16 ya kadar 
devam edecektir. Şeraiti anlamak isteyenlerin cumartesi, pa 
zartesi ,çarşamba, günleri saat 14 den 16 ya kadar Muhase-
beye müracaatları ilan olunur. (3068) 3343 

M. M. V. Harita Umum 
Müdürlüğünden: 

Ankara' da Harita Umum Müdürlüğünde çalışamak ü
zere bilimtihan şehri ücretli kartoğraf alınacaktır. Taliple
rin harita tersim işlerine mümkün mertebe vakıf olması la
znndır. Girmek hususunda arandan şeraiti öğrenmek İsteyen 
ler Ankara' da Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü kartoğ
raf Şubesine Istanbul'da Topanede Sanayi Mektebi binasın
da lstanbul Harita Şubesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
2853) 3227 

Akhisar Tayyare 
Cemiyetinden: 

Akhisar Tayyare sinaması iki senelik icara verilmeli üze 
e yirmi bir giin müddetle müzayedeye konulmuştur. lhalei 

t'iye 21 Haziran 934 de yapılacak ve bina 1-7-934 de teslim 
edilecektir. Talip olanların Akhisar Şubesine ve şeraiti öğ
enmek isteyenlerin Ankara ve lstanbul ve lzmir, Manisa 
•e Balıkesir Şubelerine müracaatları. (3121) 

MiLLiYET SALI 12 HAZiRAN 1934 

~ ~ ......... - -. .. , .. ... . ~ ..... \ - -

Beykoz 
Kunduraları 

Zarif Sağlam Ucuz 

SÜME B NK 
M llar Pazarı 

• • 
Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetname ile 

Orta Tedrisat Muallimliği hu kukunu kazananlardan Orta 
Tedrisat Muallimi olmak iste yenlerin bir istida ve mahalli 
Maarif idarelerince tasdikli bir fiş ile 25 Haziran 1934 tari
hine kadar nerelerde vazife al mak arzu ettikleri tasrih olun
mak üzere Vekalete müracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

Tabii mukavvi gıda 
G. &. A. Baker Ltd 

3322 

~. ____ _..EV~K~A~F;;....;M;;.;.;;,U~D~lR~l~Y=ET~l;....;l=L~AN;.;.:;LA~R~I:,._ __ ...ııl 
Galata'da Arap Camii mahallesinde kain eski Bedes

ten muhafızlarına evvelce berayi muhafaza tevdi edilmiş olan 
kasaların bu kerre sahiplerine iadesi mukarrer olup şimdiye 
kadar bir kısmının sahibi tayini zat ve hüviyyet vesaiki 
ibraz ederek kendilerine ait kasaları alınış fakat diğer bir 
kısım kasalann sahibi henüz müracaat etmediğinden alına
mamıştır. Tarihi ilandan itibaren bir aya kadar alınan kasa
lar ile dolaplann sahipleri müracaat ederek evrakı müsbite 
ibrazile alınıp gönderilmesi aksi takdirde sahipsiz addile 
Maliyeye teslim edileceği ilin olunur. (3122) 

1 - Beyoğlunda Hüseyinağa, Caddeikebirde 197 No. lu 
apartımanm birinci katında salon ve zeminde came
kan altı. 

2 -Topane, Süheyil Bey, eski Ayan binası yanında Mek-
tep mahalli. 

3 - Galata, Sultan Beyazit, yeni Şehir, 38 No. lu dükkan. 
4- ,, ,, ,, ,, ,, 40 ,, ,, 
5 -Kumkapı, Tavaşr Süleymanağa, çeşme, 41 No. lu dük

kan. 
6 - Fatih, Kirmasti, emirler han, 11 ve 13 No. lu iki dük

kan. 
7 - Eyüp, Kasım Çavuş, eski yeni, 46 No. lu dükkan. 
8 Kadıköy, Osmanr-.ğa, Söğütlü Çeşme 302 No. lu 

dükkan. 
9 Çarşı, Y orğancılt.r, Hacı Memiş, 9- 11 No. lu dükkan. 

1 O - Dördüncü Vakıf h:ınm dördüncü katında 17 No. lu oda 
11 - Atik Ali Paşa Sofcu Hanı orta katında 14 No. lu oda. 
12 - Beykozda Atik Çeşme cami, 4 - 2 No. lu hane. 
13 - Galata, Şeyh Suvar Bey, Karanfil sokağında 510 ar-

şın arsa üzerinde baraka, ı 
14 - Koca Mustafa Paşa Mektep sokağında 5 No. lu arsa : 

Baladaki emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
15 - Göztepe'de Kadırağa 45 No. lu baraka (936 senesi 

Mayıs nihayetine kadar.) 1 1 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müza

yedeye vazolunmuştur. Taliplerin 16-6-934 cumartesi günü 
saat on beşe kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Akarlar Ka• 
lemine müracaatları. (2731) · ; , 3158 

Ne,riyatı idare eden: MOMTAZ FAiK ( 
Gazct "lii ~ Matb aııcıtrlc ·T, ~. Ş. 

Sevilmek İçin !.'-................. .. 
Hoşa gitmeli ve 

Güzel bir ten olmalı 

'~'
\' -

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprü batı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 

Bir çok kadınlar, eski uıuller daire
ıinde yapılmıt olan adi güzellik krem
leri kullanmakla ıukutu hayale uğrar
lar. En iyiıi fennin en ton teraklayabru 
takip ederek aıirilepnelidirler. Pariıli 
meıhur giizellik mütehaHtsı Jean de 
Paryı, iddea ediyor ki ıimdi, bütün ka
dınlar, en ıon ketfi olan GÜNDÜZ 
KREM SIAMOISE'ı kullanarak ner
min, yumuıak ve bir çocuk cildi gibi a
çık bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada ıeffafbr ve cildin mesamabnı 
kapamadan pudrayı bütün gün sabit tu
tar. Cildi, tozlardan temizlemek için 
GECE SIAMOISE KREMİ (cold 
Gream) kullanınız. Beterenizi bütün 
gayri sal maddelerden kurtaracakbr. 
MuvalfakıYet garantidir. Memnun kal
madığınız taktirde paranız iade edilir. 

VAT AN vapuru 12 Hazir 
SALI 20 de Galata rıhtımın 
dan kalkacak. Gidişte Zongul 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
F ataa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3058) 3342 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 13 Ha
ziran ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
tır. (3146) 

Doktor ·---. r . 
HORHORUNI 

1 Ttrgün akşama kadar hast•lmnı Emin 
önü Valide kıraathanesi yanındak ı mu 
1\•enehanesinde tec.l a \·i ecier. 

, 
CREME SIAMOISE 

Her yerde satılır. ( 13) l"eldon: 2~1 3 1 - ( 236 

Mühendisleri davet 
Türk Mühendisler Sidiği İstanbul şubHinin teşkili hak \ın a 
görüşmek üzere meslektaşların 14 Haziran perş ,mb~ giinü aat 

17 •1e ht .,'lbul H•lkevine teşri ' leri rica olunur. 

Beykoz M.almüdürlüğündea: 
Kazası Karyesi Mevkii Cinsi Mesahası Kıymeti 

D. Ev. Lira K 
Beykoz Esenceli Palamutdere Çalılık 

,, ,, Ağtldere ,, 
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,, 
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,, 
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,, Nusratlıdere Tarla 
,, Olucakerenler ,, 
,, ,, Suyu ,, 
,, Büyük Mezarlık ,, 
,, Beylikpınar Çahhk 

"yatak" 
,, Kervansaray C. " ,, Eski mezarlık ,, 

yolu 
,, T epeçeviran ,, 
,, Kurtdoğmuş· Tarla 
oğlu "derinalçak,, 

,, Akakyolu Çalılık 
Maurath Köyiçi Tarla 

,, Bakaçak ,, 
,, ,, Köprü ,, 
,, Y alruzmeşe Çalılık 

,, Hohorcukta ,, 

,, 
ormancı geçidi 

Köyiçi Tarla 
,, Kısırlıdere ,, 

"Doğandere" 
,, Küçükenderek ,, 
,, NagaklıgÜrgen Çalılıli 
,, 
,, 

,, 

Bakacakde,re Tarla 
J)erealtı Tarla 
"Bayır açma,, 

Usküdar Cad. Tarla 
"lzmituva,, 

,, Nacaklıgiirgen Çalılık 
"Doğandere,, 

,, Bakacakköprü Tarla 
,, Horhorcuk Çalılık 
,, Bakacakdere Tarla 
,, Koçullusınırı ,, 
,, Bakacak dere ,, 

"Karanlıkkuyu" 
,, ,, Harmangeçit 
,, ,, lkiderekavuşma 

,, 
,, 

,, ,, Bakacakdere 
,, Polonez lrgatbaşı 

,, 
Çalılık 

45 o 50 
35 o 50 

8 2 50 
9 o 10 
3 o 15 
4 o 20 

36 o 40 

17 2 
7 3 

25 
3 2 

23 
3 
6 
5 
5 
8 

2 2 
3 

1 
30 

1 1 
1 

4 2 

50 

10 
10 

4 1 
3 
2 

4 
1,5 

10 
350 o 

60 
7 

50 
35 

25 
5 

20 
30 
15 
20 

12,5 
15 

3 
25 

5 
5 

5 

30 

20 
25 
10 
10 

5 

15 

,, Kılıçlı Köyiçi 

,, 
" 

,, 
Bir bap kahve 
maa ahır nısfı 
Arsa 

5 
25 

325 o 
30 

2 50 
10 o 

3 o 
10 o 

7,5 

,, Ali bahadır ,, Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa ,, 

,, Arsa 2 

,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, 
,, '' 
,, ,, ,, Arsa 4 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı Emlakin mülkiyetleri satıl· 

mak üzere 28-5-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
zayedeye çıkanlıruştır · Yevmi ihale olan 16 Haziran Cumarte· 
si günü saat 13 te taliplerin yüzde 7 5 nisbetinde teminat ak
çelerile Beykoz Malmüdürlüğüne mÜracaatları ilan olunur. 

(2810) 3162 

Hariciye Vekaletinden: 
1452 nwnarah kanun mucibince hakkı müktesep teşkil 

etmemek ve 9 uncu derece maaşı verilmek üzere bil müsaba
ka bir Farsca mütercim alınacaktır. Memurin kanununda mu 
aarrah ıeraiti haiz taliplerin 25 Haziran 934 pazartesi gii· 
nüne kadar Vekalete müracaatlan. (3075), 

3360 


