
Bütün Türkiye 
Mehmet Elendi 
Mahtumları 

Kahvesini içiyor 
Ist. Mısırçarşısı kapııı kar~ısında 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

... ~ 

' . 
Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHl'.1UT 

9 uncu sene No. 3008 SALI 26 Haziran 1934 

• 
1 e 

ir·yor ar! 

1 Bütün Türkiye 
Mehmet Elendi 
Mahtumları 
Kahvesini içiyor 

lst. Mısırçarım kapısı kar§ısında . 

1 

Tel: { Müdür: 24318, Ya.z:ı hleri müdürü: 24,:• 
idare •e ~atbaa : 24310. ' 

İs tan ugün kun zah··rat Yapaca 
'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' Kara da ve Denizde t eza-

J;t.. ı ... J.J'.'-" .::.,~\ ;)J)J 1 

1 
1 
1 
1 ---------= -----------5 ------------

Jl:-- ; rl:.: u-J ..sı , ..s}r. ..sı 

ı.11..Ç ~' jl; .!ll- .~ .r.ı 
.:....,? .:;,"} jl ..s} .:ıı.1_1 .;J.. ..si 

Jl.:. J ~ ..s} "':° 1.ıJI J; ..) ':'.ı ~ 
• • ı_,ı-". r.\:.S-~ J' r..IA. .ı> 

JI~ ,ô,~ .:,T v .ı> .:,~ .:;,_ılS"'" 
j_,.,..ı ( U <.i.J.;.) v)... .L!. \:.J .J\.1.I ,L.:.;,.L!. ..r.ı,;\ .:.._,.;...,ki .J.i.~ _,s'_,. 
.i\.1...,.>.1 .f'j .:$.~ ": Jl!.i,.-0 ..r..UI .:,.\:, >JJJ • >,.:+- J_,,;Lı _,,.: vl.fa _ _,.:.i ,_;.T jl 

Si .:,ı S:. o!!.; 'vJ,+!° .:J.ı, Jl,-JJ ;;l(Jı jl.1 J'( j.... J.iı;, .:...,..;- .il .:ıl.!...I vlA_._, 

. , ,.:- ~ j J.J .,.;T \ ""~ ~ _,, • ..,..ı,.. .:.. '=-L. J.:-- j> .(' .:.-\ .}jıi r+' J~ .:..~ ,ı.. 
J..1 .:...ı.~ J .6'.:1:.:- ;::..v .:;;.u ':"!-! ..r_.iı ..r. v""":-~ ..ı ~u, J,ı.;: .:.ı... _,, 
•J,J.v _, J.ı.U" _, J.v .ı .r+V .ı ~ .il ı.11(T .;_Jj .u...,j J r" ~ Ji.ı .:~ . .:...ı.L!. 
.:ıt:.J ~J ~ .:ıı) ..,..,,._ jl "'-..... _,; Jı,_,_._ J> (?J ~ ": .:ıt.r' • ~ı.ı: _f::_.v 
.,S-J> , IJ.il :r. ,.J..!. j::_.v .J'..''! .:,.ı;,ı.. .;f,'\!.lJ, .:ı:)I u-l .(' ...:.;_, ;::_~ L Jj ii 
..ı.:.!l_ f~ ~ ~.r J~..;ı, .1. • ..ı.'ı~ .sı>l.t.J ÜJ _,. ..;.. jl ~ _..~ _J-J. .,Cl(.ı E 
.:,.;\i.1.)\.)1 s::ıJ ..,_ıt. <..r_..t.\:. • ~ J .ı...~ ~ ~' ,ı_,.ı ~.'J ~ ~ı(" .... J .,r.<J .:....\1, § 
.:,_ı •• ;..:,;:-", ~~J ::.-- <J.~ ~ ~p' "'-;' J . ..Ş-.; t..ı•J> . .ı(.Jı..: .; ~ = 
,_,; jl \,: 1 .:!J;,. _.lıJ> "-"ly J J JJI ~ .:.)... J> v" P, J f "'::-J er J> .(' ..:.....,li.I = 
.sl,-:.ı\.jl 4· ,_,;. .:r.ı •J>i.t,J .ı:;::..v r-" .Jl.;.IJ .fJ .J)I u-ı . .::.-ı • .ı.T ~ E 
rlfl J'J .W!J> IJ J\...JJ s;_,; ":"; '..ı . .,>.1 ,;:>- .(' .:-1 0). _._...., ':"'!;lf.1 .:ı}'t;f; 

: ~l • ..ı...!. ~ı ...\ı. ı.!L.:.. E 

= 
== . ..s.ı'-'..I:-' .)....ı ..s-1:-ı ~ --./ J_,l..ı ı=.F ~,-" J>.;jl IJ J~l!. ..r»I .:.._,.;...,ki(,,,;,. ..s'".::...iT JI,- = 

• {-:) .:-IY, ;> .P.-..1 ? JI-» jl JJrJ ~;bl ;yl J' l.J .Jl!.,,1 .:-~j § -= rl.1>.1 --= 
J~ r ..s.JI<> ,L.;; ..s}r. .:;,~I ,~.;.i § ------ -= --------- • ----

..:.J,. 

Şehinşah = -Hz. lsfanbulda -------------------i! -s:: 

ii -= = ---= -= -= --= -= -

'Aslı latisi olarak kaleme a
lınmış olan yukarıki makale
nin okuyucularımıza türkeçeye 
tercümesini de aynen nakledi • 
yoruz. 
ŞiiRiN TERCVMESI: Ey ad•Y· 

la Iranın iftihar ettiği Peh
levi!. Ey memleketi bozul-
maktan ve izmihlale uğra· 

maktan masun olan zat! Ey 
azminin ve iradeainin kuvvetile J. 
ran milletini sağlamlaıtıran Padi
tah ! Sen gerçekten o millete ne 
kuvvetli bir istinatgahsın ! Senin 
kudumuna kartı bizler istiyerek ve 
gönülleriınizin arzuıile itte ıenlik .. 
)er yapıyoruz. Senin, dünyada her 
istediğin iıe muvaffak olmanı te· 5 = menni ediyonız. -C NESRiN TERCVMESI: Zatı Hu· 

le vukuatın kef111eketi iç:nde biri· 
birlerine istinatgih olacaklarına 

ve daima dostluk ve birlik yolunda 
birlikte yiirüyeceklerine ve müte • 
kabil muhabbet ve kardeılik hak • 
kına riayette kusur etmiyeceklerİ· 
ne da"r biribirile ahdettiler. Şimdi· 
ye kadar gelip geçmiı vukuatın 

Üzerinden bir sünger geçirecekleri· 
ne ve gerçekten ya§a.manın lezzeti· 
ni ve safasını her iki milletjn efra .. 
dına tattıracaklarma ve tatacak
larına mütekabilen söz verdiler. Bi 
naenaleyh, biz bunu Türkiyenin ve 
lranın tarihinde ıimdiye değin bu 
samimiyette ve bu vfu'atte bir mia· 
li daha görülmemi§ büyiik hidiae
lerden sayıyoruz. Bu, Türklerin ve 
lran]ı]arın tam yetiıkint:k zaman.. -
larında, onların iki büyÜk aerdar - =: 
larının mütekabil arzuları ve mu- 5: -vafakatlerile, kuvveden fiile gelmif =: 
çok ehemmiyetli bir vak'adır. = 

hürat nasıl yapılacak? 
Şehinşah Hz. saat 11 de Gülcemal ile 1 

limanımıza gelmiş bulunacaklar Me Suriç gidiyor 
Bütün halk iki büyük millet reisini 

karşılamak için hazırlık yapıyor 
Muhterem misafirimi> 

Iran Şehintahı Rıza Peh· 
levi Hazretlerile Reiıi
cümhur Gazi Hazret• 
)eri, bugün öğleden ıonra 
aaat 16 da Çanakkaleden 
Cülcemal vapurile ıehri
mizi teırif edeceklerdir . 

Hem ıevgili kurtarı
c111na, hem de büyük mi· 
Afirine ayni zamanda ka
vuıacak olan latanbul, 
bugün candan kapan yük. 
ıek tezahürata ıabne ola .. 
caktır. Dün akıam, saat 
15 le htanbul Belediye 
re.is muavini Hatnit Beyin 
odasında Vali ve Beledi
ye reisi Muhittin, Halk 
Fırkası reisi Cevdet Ke. 
rim, Emrüyet müdürü 
Fehmi, latanbul kuman
danlığı murahhası erkanı 
harp yüzbaıı•ı Sadık, B 
Maarif Müdürü Haydar ugtin fehrimize fere/ verecek olan Şehinşah 
Deniz Ticaret müdürÜ Hazrelleri; büyük Rei•İmiz Gazi Mulltala 
Müfit Necdet. ve Akay Kemal Hazret/erile birlikte lzmir Halke· 
müdürü Ce~I Beylerden vini ziyaretten çıkarlarken 
mürekkep bır komis.yon geç vakte ka- açıklarında karıılayacak ve tehir na-
d~r ~o~lanar~ Şe'?ntah Hazretleri· mına Şehinıah ve Gazi Hazretlerinin 
nın ıatıkballerıne aıt merasim prog• kudümlerini oelamlryacaklardır. Di • 
ramını tesbit etmitlerdir. ğer davetliler, silindir fapka ve Jaket 

Bu programa göre, Şehintah ve atay :ıiyinmiş olduklan halde, Saray· 

Büyük Reis Şehitler abidesi ya
nındaki takın önünde ..• 

Reisicüınhur Hazretlerini, hamil bu • 
lunan Gülcemal vapuru saat 16 ya 
doğru Kızkuleai açıklannda demirle· 
mit bulunaca.ktır. Vali Muhittin bey, 
Kolordu kumandanı Salih pafa, hu • 
auai bir vapurla Gülcemali Marmara, 

burununda kendilerine tahsis edilen 
yerde bekliyeceklerdir. Halktan ar • 
zu edenler de huauai surette kiraladık
ları vapurlarla ŞehiD§ah ve Gazi Haz· 
retlerini Y etilköy açıklarında karşı· 
layacaklardır. 

Saray bu...,,unda istikbale davetli bu
lunan zc'!atloı gazeteciler, asker Debis
tanı lr:ınıynn mektebi talebesi buluna-
caktır... ., 

Denizin üstü bu esnada bayraklar
la aüslenmit yüzlerce sandal, kayık, 
motor ve saire ile dolmuş bulunacak· 
tır. Şehintah ve Gazi Hazretleri, Va
li ve Kolordu kumandanını getiren 
hususi vapurla, Gülcemalden ayrıla· 
rak doğruca Sarayburnu iskelesine ha· 
reket edeceklerdir. 

Saraybumu iskelesinde bu vakte 
kadar bütün tertibat ikmal edilmiş 
olacak, Şehinıah Hazretleri ve Gazi 
Mustafa Kemal Hazretelri, Saraybur
nundan itibaren bütün güzergi.hta saf 
alacak askeri kıt'alann, Oniveroitc 

(Devamı 7 inci sahil ede) 

"ikinci bir vatan tanıdığım Türkiyeyi 
terkctmekten çok 

müteessirim" 
ANKARA, 25 (Telefonla) 

On seneden fazla bir müddetten • 
beri dost Sovyet Rusyanın Anlca
ra büyük elçiliğini büyük bir dira.· 
yetle ifa etmif olan M. Suriç bu 
akpm lstanbula hareket etmiştir • 

M. Suriç hareketinden evvel 
gazetemize §U beyanatta bulun
muftur: 

- İkinci bir vatan tanıdığım 
Türkiyeyi terketmekten çok mÜ· 
teessirim. Bu duygu ve telakki • 

(Devamı 7 inci sahifede) M. Suriç 

Kerestecilerde inşa edilmekte olan yeni hal 

Hal etrafındaki dedikodular 

Kahzımallarla Belediye 
bir türlü an_laşamıyor 

Kerestecilerde yapılmakta o • 
la.n hal bina.sının etrafında.ki dedi· 

kodu devam ediyor. Kabzımalların 
iddiaları üzerine ısrar etmeleri Be-

lediyeyi sinirlendirmektedir. Ma • 

ma.fih belediye erkanı kabzımalla
rın iddialarını varit görmekte ve 

(Devamı 7 inci sahifede) 
§ mayunu Şehinıahi Rıza ş,.h = Pehlevi Hazretleri. Ankaradan = - buııün latanbula ferefimuva· 
ES aalat ediyorlar. Zatı Şehin§ahilerinin Türıkiye ve lran bundan böyle 5 ------
E
= Türkiye bükUnıet merkezini zi
- yaret etmeleri, ve Gazi Mustafa 

Kemal Hz. ve Türk Cümhuriye
ti erkanı ve ricalile müteaddit mü• 
!&katlar icra buyurmaları Türkiye 
voe Iran devletlerinin siyasi müna· 
aebetleri sicilline altın yazılarla ya· 

1 
zılmak lizımgelen tarihi hidiaele· 
rin en mühimlerinden biridir. 

Biribirlerini iyice ve 1izımgeldiği 

-
15 ııibi tanımaınıı olduklan için,bundan 
E biraz zaman evvele gelinceye ka • 

dar biribirine yabancı gibi yaıayan ve -Ei biribirile hemcins, hemclin, hemdem, 
ı:: hemkadem ve hemdert olduklarını gu• 

ya bilmiyorlar gibi görünen iki 
kom§U ve kardeş nıillet birdenbire 
iki kavi iradeli büyük serdarın sevk 
ve tahrikile ağır uykularından sıç• 
rayarak uyandılar ve bundan böy-

biribirlerinin ınütemminıJeri ve kar 

detleridirler. Türlü türlü ve uzun 

tecrübeler neticesinde her iki taraf 

böyle bir yakınlaf111anm ve birleı· 
menin faidesini ve iy:tiğini gördük· 
)eri için ona teve .. ül ettiler. Şairin 
dediği gibi: Birsok bekledikten 
sonra bir üınitvarın uınduğu ıeye 
nail olması ne tatlı bir §eydir ! Za· 
tı Hümayunu Şehintahilerinin ıeh· 

rimize ıerefmuvasalatJ»..rmı can ve 
gönülden tebrik eder ve daha uzun 
zamanlar yafamalarını ve umuru 
idarede daima mllvaffak olmaları• 
nı Allahı Taalidan temenni eyle • 
riz. 

Y a§a"n Rıza Şah Pehlevi 

Ya§asın Gazi Mustafa Kemal 

MILLlYET 

~llllllllllllllllftlllllllllllllllllllll11111111tlllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Şehinşah Hazretleri Büyük Reis ile birlikte lıunir erkek muallim mekteblrlJen ptyorlar, Ziraat 

ve kardeş millet Reis~eri Bornlll)ada .• 
mektebinden çıkış, iki büyük 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE)' 

.J.)iran Kelekgan Efendi ihtiyatı 
da elden bırakmıyordu ' 

aftada iki gece tiyatroya gitmek 
te şarttır. En evvel "Ambigu., 
"Nouveautes,, , "Gymmase,, (Cba
telet), ( Cluny) g ·l>i oyunları kolay 
anlatılır tiyatrolardan ba!larsınız, 
dört beş ay sonra "Odeon,,a "The
atre Français,, ye yani ''ComemieH 
Française.,e devam edersiniz. Eğer 
bu dediklerimi yaparsanız, fran
sızcanız hem tekellüm, hem de ki
tabet noktai nazarından büyük te
rakkiye mazhar olur. 

Tıp cihetine gelince: bana kalır
sa bir speecialite tesb"t etmek üze
re hastahanelere devanı eylemek 
pek münasiptir. Zannedersem siz 
lstanbulda dahili hutalıklar müte
hasısı idiniz. Bu ihtisası her yerde 
geçer. Yalnız cerahlığa da biraz 
ehemmiyet verilmelidir. Çünkü me 
sela 'imdiki istipdat idaresi de
vam eder ve Mısır gibi yerlere ge
lirseniz cerrahlıık ta yapabilmek 
pek karlı bir i• olur. 

Bendenizin en büyük arzum si
z' n Fransız milletinin tarzını öğ
renmektir. Bu da bu milletin zaten 
meydanda olan milli hayatına ka
rışmakla olur. Sonra Avrupaya ge
lirsem beraberce iki üç hafta lngil
tereye gideriz. Bir de lngiliz mil
letinin - yani milli hayat itibar ·ıe 
Avrupanın en müterakki unsuru
nun - yafayıf tarzını görürsünüz. 
Bu mukayesede öyle bir ders var
dır ki bunu dünyada hiçbir tahsil 
insana bah,edemez, mademki Av
rupaya çıktınız, garp medeniyeti 
ha1' :ında - bizim vatandaşların 
büyük kısmrnda görülen yanlı, fi
kirlerden ari olarak - bir fikir e
dinmeniz ileride memleket için pek 
hayırlı olacaktır. Şarkta - hususi
le bedbaht Türkiyede - yaşamıf 
olanlar, zulümden ne kadar sika
yet ederlerse etsinler, hüriryeti ta
mamile anlamıt olamazlar. Hürri
yet nimetinin yüksekliği Avrupa 
- hususile lngiltere - hayatına 
cidden iftirakle anlatılır. Halbuki 
bizim vatanda,Iar fark ahlakını 
gittikleri yerlere naklettikleri ve 
Paris veya Londrada lstanbul ha
yatı Yatadık\an cihet.le, senelerce 
Avrupada kaldıkları halde fikri te
rakkiler noktai nazarından gene 
şarkrlr olarak geri dönüyorlar. lf" 
le bunun için zatıii.lii biraderanele
rine mümkün olduğu kadar yerli
lerle - fakat müterakki kısmile -
ülfet etmenizi rica eyliyeeeğim. 

lstanbuldan gelen haberlere ba
kılacak olursa Avrupaya azimetini 
zin hiç bir kimseye zararı dokun
mamıstır- Pariste dolaıtan dalka
vuk n~v'.nden, rütbeli rütbesiz he
riflerden ihtiraz eylemenizi rica e
derim, Pariste emin adam pek az
dır. 

Refikam selamlarınıza tesekür 
ediyor. Duçar olduğunuz felaket 
n_e kadar teesüfü mucip oldise, se
lametle kurtulmanız da kendisini 
0 ni~bette memnun etti.,, 

Dıran Kelekyan efendi Mısırda 
bulunduğu müddet zarfında gerek 
muamelelerinde gerekse muhabere 
!erinde o ka.dar ihtiyata riayet edi
yordu ki onun bu ihtiyatını korkak 
lığına hamletmek lazımdır. Mesela 
Abdulhamidin son müstebit sad
razamı olan Ferit p~n akraba
sından Fazıl Bey isminde bir zat, 
Doktor Bahattin Şakir beyin yar
dımile vaktile Par:se kaçmlmı,tı. 
Bu Fazıl Bey sadrazam va-
sıtasile lstanbula avdet i-
çin Abdülhamitten müsa • 

- önümüzdeki kı, mevsiminde 
kendi hesabrna olarak Mısıra asır
mak, mümkün olmadığı takdirde 
yanrnda Fransız, doıtwnuzun mek
tubu var mıdır? Varsa mühim mi
dir? Buralarım mahirane anlayıp 
imkan görür&· .. ıiz mektuplan al
maktır. Fakat bu işte ne dereceler
de mahirane harekete lüzum oldu
ğunu bittabi takdir edeniniz. Fa
zıl bu mektuplarrn ehemmiyetli ol
duğunu belki anlıyama.mıfbr. ls
tanbula dönse bile belki o mektup
lardan istifade etmiyecektir. Eğer 
biz mektup meaelesini doğrudan 
doğruya ortaya atarsak, adeta ken
disini uyandırmış oluruz· Söz ve 
muhabbet iş ve itret arasrnda hafif 
b :r tahkikat icrası muvafık olur 
zannederim. 

Fazdrn lstanbula avdetinden 
Fransız dostumuz için bir tehlike 
tasavvur etmem. Hususile zatıali
nizin Avrupaya azimeti tehlikeyi 
azaltmıttır. Arada bir lci'i eksildi
ğinden, ithamları kaırli mücerrette 
kalacaktır. 

Y aptığ1nt tecrübelere göre biz 
ele• ··ı ilnvot pek az avdet edene"na 
sıl kaçtın? Seni kim kaçırdı?., di
ye soruyor. Meseli. ben iki defa af
fı umumi ile lstanbula geri dön
düm. Her ikisinde de buralarını 
soran olmadı. Fazılın avdet müsa
adesini hiraderinin kayınpederi o
lan sadrazam İstihsal etmiş. Eğer 
öyle ise, meselenin pek hafif geç
mesi ağlebi ihtimaldir. Maamafih 
bize ihtiyatla hareket teveccüh et
tiği aşikardır. 

Kardeş'm! Bu kadar adi mese
leler hakkında bile böyle mahre
mane muhabereye lüzum gördü
ğüme taaccüp edeceksiniz. Onda
ki hikmeti size ileride görüştüğü
müz zaman arzederim.,, 

Doktor Bahattin Şakir Bey Pari
se geldikten sonra gördüğü vazi
yet karfısmda şıtfırıp kalmıttı Bir
çok seneler A vrupada fedakarane 
çalıJ&n genç Türklerin muhtelif 
gruplara ayrıldıklarını, kimsenin 
k 'uıseyi çekemediğini, herkesin 
benlik iddiasında bulunduğunu ve 
bu gidifle Avrupada uyanan hür
riyet cereyanının tamamile sönece
ğini anlıyarak çok meyus olmuş
tu. Bu şaşkınlık ve meyusiyet için
de hatta Ahmet Rıza beyi bile gi
dip ziyaret etmemi,ti. lstanbulda 
ve Türkiyen'n her tarafında Avru
padaki hürriyet mücahitlerine bağ
lanan üınitlerin bu kadar çürük bir 
temele yaslandığını kat'iyen hatırı
na getirmemişti. Avrupadakıi mü
cahitlerden Türkiye için ·büyük ü
mitler ve parlak bir istikbal bek
lendiğinden dolayı memleketin her 
köşesindeki münevverler bu kadar 
gayretler sarfediyorlardı, hapisha
nelerde ve menfalarda çuruyen 
gençler de Avrupadaki mücahitle
re yardım ettiklerinden mütevellit 
bir memnuniyetle o meşakkatlere 
ve mahrumiyetlere katlanıyorlar
dı. 

Doktor Bahattin Sakir bey Av
rupadaki vaziyetin, bu fedakarlık
larrn hiçbirisine layık olaınıyacak 
kadar karışık olduğunu görünce 
yesinden doğan bu nevmidi içinde 
bunları lstanbuldaki ve Trahzon
daki arkad&.flarına bildirmi,ti. 
Doktorun bu mektuplarına oralar
dan gelen cevaplarda herşeyden 
ziyade hissin hakim olduğu görülit 
yordu. Doktorun Trabzon f'rarın
da çok yardımı dokunan "Mihrabi,, 
diyordu ki: Bitmedi 

HARİCİ HABERLER 
Sakal« muharebesi 

Pariste fırkacılar birihir
leriyle çarpıştılar 

100 kadar yaralı var. Polis müdahale 
etmiş, 30 kişiyi yakalamıştır 

LONDRA, 25 (A.A.) - Dey- Kargaşalıklar, eski muharipler 
li Meylin Paris muhabirinden: tarafrndan miralay De Da Rogue 

Biribirlerine düşman Fransız şerefine yapılan milli bir mitinge, 
siyasi fırkaları nümayişçileri ara- sosyalistlerle komünistler mani ol-
sm<ia dün, gece yarısına kadar mak isteyince başlamıştır. 
devam eden ciddi çarpışmalar ol- Komlinistler, polis kordonuna 
muştur. şiddetle hücum etmişler ve müca-

Bu çarpı§malara Lorientin dı! dele başlamıştır. Taşlar, şişeler, 
mahalleleri sahne olmuştur. Hat- tuğlalar ve ele geçen her şey atıl-
la cumartesi gecesi faşistlerle ko- mıştır. 

vardır. 30 münistler arasında saffıharp halin 100 kadar yaralı 
de hakiki bir muharebe olmuştur. kişi tevkif edilmiştir. 

Milli sosyalizm siyaseti 
•••••••• 

Bitler anlatıyor 

Millet arkamda 
Sıkı saf halindedir 

--o--
Nereye gidersem beni 
takibe devam edecektir 

LONDRA, 25 (A.A.) - Niyus Kro
nikl,, gazetesinin siyasi muhabirine 
verdiği bir mülakatta, Başnııc;ı Hitler, 
hariçte Alman mallaTu>a yapılan boy • 
kotaja karşı Almanyamn vaziyetini 
tavzih ebnİş ve milli sosyalist hareketi
nin i•tWbali hakkında malümat ver • 
miştir. Bununla beraber Başvekil, Al
manyarun harici siyaseti ve Almanya • 
nın milletler cemiyetine kal'Şı olan his
siyatı hakkında beyanatta bulurrmak • 
lan imtina etmİftir. Başvekil demiştir 
ki: ' 

- Almanyanın tecrit edilmesini ar.
zu etmem .Kaqdaf'l"ağı müşküller de 
Ahnanyayı sarsamaz. Almanya, harp 
zamanında i~al edem<odiği ıeyleri İ· 
ma1 etti. icap ederse buna tekrar ve 
daha büyük bir muvaffakıyetle lxqlıya
bilir. Eğer Alman mallarına boykotaj 
devam ~.:. ' cek olursa mukabele bihni -
sil tedbirıeri almağa mecbur olacağrz. 

Mesela, Almanyada Amerika mah -
aullerinin alınmaması için bir emir Ye
rihin, bu tarafa doğru Almanyadan bir 
metelik bile çılmuyacaktn-. O zaman, 
dünya, maınulabmıza -brJı böyle bir 
tedbir almanın manasını anlıyacaıktır. 

Milli sosyalizm hareketi ne ağa, 
ne de ıoola doğru gidecektir. O, dos
doğru ileri gitmekte devam edecektir. 
;Bu hareket bin sene kadar sürecektir. 

MiDet , arkam-da, bir sene evvel -
kinden daha sıla bir saf halindedir. Ne
reye gidersem orada beni talcip edecek 
ve buna devam edecektir. Biz müıl<ü
lat önünde duracak kimseler değiliz. 
Biz mücadele ile daha ziyade kuvvetlen· 
dik. Bundan on bet sene evvel bir g,ün 
Almanyayi idare edeceğimi söylediğim 
zaman benim ile nasıl alay etttklerini u
nuttunuz mu? Bugün de iktidar mev-

Paris civarında 

Göbbels anlabyor 
--o-

Milli sosyalizm 
Düşmanları kim? 

Bunlar münevverler, ihtiyat 
zabitleri arasındadır 

ES1)EN, 25 (A.A.) - Hava• ajan
sı bil<liTiyor: 

"Gayri. memnunlınla bozguncular a
le)"hine, mücadelesine devam eden M. 
Göbbels, muhafazakar aleyhine şiddet
li bir nutuk söylemiş ve ezcümle demiş
tir ki: 

"- MiUi sosyalizm düşmanları iı
çiler arasında değil, fakat, kendini bi
lir insanlar, mesela, ihtiyat zabitleri, 
münevverler, gazeteciler arasındadır. 
Y ahıız bunlan fazla kıymet vermemek 
lazımdır. Çünku, halkın ii:zerinde mües
sir olmak vaoıtalarma malik değiller
dir. Onları tanımak için İyi bir göze 
ıahip olmak lazımdır. 

Bu zümre ile münakaşa etmek, mil
li oosyalizm için bir hata olur. Milli 
sosya1~-mı. bu zümrenin Ü.zerinden aşa
rak, halk ile anlaşmalıdır. 

Ha11>ten evvel, ve harp içeris.inde, 
gördüğümüz zümre, bu zümre idi. Bu 
zümre, bir şey Öğremnİf değildir.,, 

Hatip, Almanyamn riktısadi vaziye
ti hakkında nikbin değildir ve §Unları 
söylemektedir: 

- Acemice yapılacak bir tek ha
reket, bütün ilctısadi hayatı yok etıne
ğe katidir. Matbuat cihetinden de it -
ler iyi gitmiy'1r.. Matbuat kanunları, 
"ihtira,, edebil.irim., fakat gazeteci, .,ih
tira,, edemem. Memleke~te, irticaa he
nüz müsamaha ediyoruz. Faka\ i~te -
sek, mürteciler, 24 =at içinde orta·clan 
kaldırılabilir. Madem ki, sa:latıiyet eli
mizdedir, haklı ı,-öroüğümüz her şeyi 
yapmak taraftarıyım ve kuvvetimizin 
hudutsuz olduğuna kanüm.,. 

kimde kalacağmn söylediğim zaman 
gülüyorlar, fakat bu gülüşlerd~ evvel • 
kiler kadar manasızdır.,, 

A vustury ada 
lki tren çarpıştı. 3 ölü Krallık lehinde bir 

birçok yaralı var nümayiş yapıldı 
HOUİLLES, 25 (A.A.) - Pa- ViYANA, 25 (A.A.) - Dün, 

ris civarında dış mahalle trenle • aşağı Avustl ryada, Arsetten'de 
rinden biri Houilles istasyonu ci- krallık lehinde bir nümayiş ya _ 
v':'rın~a, gece ya~ısı, bir yolcu tre- pılmıştır. 
nıle btr marşandız treni çarpış • Arşidük F ransua • F erdinan • 
mıştır. · 

dm oğlu Hohenberg dükesi bir 
Makinist ölmü;-, üçü ağır olmak nutuk söylemiş, bu nutkund.-A-

üzere kırk kişi kadar yaralanmı§- vusturyada krallığın tekrar avde-
tır. tine emniyeti olduğunu bildirmiş-

Karaya oturan gemi tir. 
LlZBON, 25 (A.A.) _ Dura Avusturya tethişcileri 

isimli Norveç yük gemisi, karaya ViYANA, 25 (A.A.) - Avus-

Tevfik Hadi B. Seyhan valiliğine 
tayin edildi. Diğer değişiklikler 
'ANKARA, 25. (Telefonla) - Emniyet işleri Umum müdürü Teu

fik Hadi beyin Seyhan valilijine, yerine de Trakya Umumi mülettisliği 
Baş müşaviri Şükrü beyin tayinleri kcırarlapruştır. · 

Şark ve Trakya umumi müfettişi ikleri baş müşauirliklerile Bo ı'Clur 
valiliğine ve yeni ihdas edilen vali muavinli1Jerine tayin edilecekler • 
le valiler arasında yapılacalf 6eoayişler hakkında/ti kararname de ha
zır'lanmıştır. 

Askeri mektep muallimleri 
'ANKARA, 25. (Telefonla) - Milli Müdafaa vekaleti askeri mek

tep muallimlerinin ma"'}ları hakkın da bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Metr Sa/em hakim huzurunda 
ANKARA, 25. (Telefonla) - Maliye vekaleti Nakit işleri müdür 

muavini Şükrü beye Telefon şirketi namına rüşvet teklif etmekten suç
lu Metr Salem ve Leon Faraci'nin muhakemeleıfoe yarın sabah saat 
onda Ankara Asliye Ceza mahkemesinde baslanacaktır . . 

Hususi iskan teşkilatı layihası 
ANKARA, 25. (Telefonla) - ls<kan kanununun daha seri ve mü

kemmel bir surette tatbik edilebilm esi için hususi bir iskan tefkilatı 
vücude getirilecektir. Bunun için de bütçe encümeni lazımgelen layı
ha esaslarını hazırlamaktadır. 

Sinemacılar hakkındaki karar 
ANKARA, 25. (Telefonla) - Sinemacılarla lstanbul belediyesi 

arasında çıkan ihtilaf hakkında Dahiliye vektileti kaı'D.rını lstanbul Si
nemacıları namına şehrimize gelen Şadi beye bildirmiştir. Bu karar 
aynca lstanbul vilayetine de tebliğolunmuştur. 

Hudut komisyonları toplanıyor 
AN KARA, 25. (Tele/onla) - Türk - Irak hudut komisyonu önü

müzdeki halta İçinde Musulda toplanacaktır. Komisyona tarafımızdan 
Mardin valisi memur edilmi.ftir. 

Suriye ile de bir hudut komisyonu teşkili hakkında müuıkereler ce
reyan etmektedir. Türk - Bulgar hudut komisyonu da bir Temmuzda 
Edirnede toplanacaktır. 

Edirneye tenzilatlı tenezzüh trenleri 
EDiRNE (Milliyet) - Edirnenin günden güne ehemmiyet kesbet

mekte ve umran ve inkisalına doğru yürümekte olduğumuzu gören 
Şark simendiler kumpa,;yası lstanbulla Edirne arasında işlemek ve 
ayda 'dört defaya münhasır olmak üzere Temmuz İptidala~ından iti
baren fevkalade tenzilatlı tenezzüh trenleri tertibine karar vermi,tir. 
Kumpanyanın bu husullu tetkike memur ettiği Umuru ticariye ve ka -
tarlar müfettişi Rifat bey bugün Edirneye gelmiş ve Fırka, Belediye 
ve Sanayi odası reislerile esaslı temaslarda bulunmuştur. 

Rilat beyden aldığım iuıhata göre bu tenezzüh trenleri karşılıklı 
olarak ayda iki defa lstanbuldan Edirneye ve Edirneden lstanbula 
tahrik edilecek, iki nokta arasındaki mesafeyi 9 saatte kesecek, gidip 
gelme bilet ücreti azami dört lirayı geçmiyecek, yolcuların her türlü 
esbabı istirahati temin edileceği gibi muntazam servisli büfeler bulun
durulacaktır. Nısıf ücrete tabi yolcular tenzilattan aynen müstefit ola
cakları gibi ayni halta zarfında bir gündelik trenle audet etmek hak-
kına da malik bulunacaklardır. _ J 

Bükreşte talebe nümayişleri 
BUKREŞ, 25. (A.A.) - Talebe evinin temel atma merasiminde 

Fasist talebenin hasmane nümayişleri karşısında Kral mutat nutku
nu ~öylemeden derhal saraya dön~ÜftÜr. Zabıta nümayişçileri dağıt
mıştır. 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 25. ( A.A.) - B. M. Meclisi bugün saat 15 te reis ve

kili Esat beyin reisliğinde toplanmıştır. 
Ankarada bir milli musiki ve temsil akademisi kurulmasına, mülga 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi son hesabına dair kanun layıhaları 
ve 1683 numaralı askeri ve mülki tekaüt kanununa " harbe hazırlık 
devrinde zabitanın taleplerile tekaut ve istila muamelesinin vaziyetin 
inkişafına, tehlikenin zeualine tehir olunabileceğine ve bu devrin ipti
dcuıile nihayetinde icra vekilleri heyeti kararile tesbit olunabileceği -

ne" dair bir madde ilavesine ve 367 numaralı kanuna göre muvakkat 
kaza salahiyeti verilerek başka yerlere gönderilen hakimlerin maaşla
rına gönderildikleri memuriyetlere muhassas maaş tutarının üçte birin
den yansına kadar vekaletçe tespit edilecek mikta.rdaki tahsisatın ila
vesine dair kanun layıhalan kcıbul edilm~tir. 

Meclis perşembe günü toplanacaktır. 

durduğu ıhakkında yapılan beya • 
nat vakalarla tekzip edilmekte-

' dir. 
Filhakika, bu haha tatili es

nasında, memleketin muhtelif nalı: 
talarında her zamandan faz.la bom
balar patlamıştır. 

Yüzde 50 tenzilat 
EDiRNE, (Milliyet) - Kumpanya, 

Şehin§'llı Hazretlerinin teırifleri ~ola • 
yısile Edirneye de gidip gelme biletl&
rin<le yüzde elli ter-ilat yapnıftrr. 

ade almağa muvaffak olmuftu. Di
ran Kelekyan efendi muhabere ve. 
saire dolayısile bu Fazı! beyle ala
kadar olduğundan, onun lstaııhula 
dönmesinden çok korkuyordu. 
Doktor Bah~tlin Şakir bey Parise 
gelir gelmez Diran Kelekyan efen
di kendisine yazdığı bir mektup
ta bu Fazıl bey meselesi hakkında 

oturmuştur. • turyada Nazi tethişçi harekatının 

L,_E _ ___;,:;;E:..:B=-ı=-" ......::11:..:A:.;:;;..:T;..::B:..U.=-=A:..:T::..::.:I N:.:..::D~A=-..:O~K::..=U....;.D_U_K_L_A __ R~l ll--:"1-::'Z":"""::) 
yareelri, 1111 i avcı ve kefi~ tayyare
leri ,,., 827 si nakliye ve talım tayya· 
releridir. 

Edirnede iş bankası 
EDiRNE, (MiHiyet) - lı Banka• 

sının Edirnede b ·• şube açnıağa karar 
verdiğini ve bu huwsta tetkikatta bu
lunduğunu evve~e Yazmıştım. 

Bankanın Edıme §Ubeıi müdürü ile 
muhasebecisi evvelki gün Edirneye gel
mişlerdir. 

diyordu ki: 
"Şimdiki hürriyetini fedakarlı

ğınıza borçlu olan bu a.blakııız a
dam arada sırada lstanbula dön
mek emelinde bulunuyomıu,. Eğer 
şemdiki mai,et tarzile kalacak olur 
&a, sonunda ,bunu yapmağa mecbur 
olacaktır. Çünkü şahsını ve para
sını idareden aciz olduğu sizce de 
malumdur. Bununla beraber bu a
damın bu hale dü,mesine sebep 
olanlar da vardır. Parise geldikten 
sonra b:raz iyi idare olunabilirdi, 
vakıa esasen ahlakı fena ise de, 
h iç olmazsa fena hareketleri tadil 
::.lunabilirdi. Buraları nazarı dikka
te alınamadı. Çünkü Fazılın hatala
ra düsmesinde menfaat görenler 
oldu. 
Şimdi zabii.linizden mahremane 

ricam •udur ki Fazılı - Istanbula 
geri dönmesini güçlef{tirmek ic:n 

Atinada Reisicümhur \ 
intihabı 

"Ta Neolera,, dan: 
Mebusan meclisi tarafından ayana 

seokedilip taıKiik edilmiyen kanunlar
la, Mebusan meclisinin içtimalannda 
ha':'r bulunmaktan kaçınan muhalif
lerın hareketi Eyliilde icra edilecek o
lan Cümltuı·reisi intihabı meselesini 
meşkuk bir halde bırakıyor. Politika
cılar, meselenin tarafgirlik rengini al
maması için iki cephenin uzaklaşma • 
sını arzıı ediyorlar. Muhaliflerin em• 
niyeti tamme~ini haiz olan M. Zai
mi6'in namzetliğini ortaya atmasının 
sebebi, bunların beyaz; reyini munıa
ileyhe temin içindir. 

Mamafih, muhalifler bu namzet
lik meselesine Fırkao,fık şeklini vere
rek kendi lırkalanndan birisi.ni nam .. 
zet gösterip M. Zaimis'in aleyhine rey 
vermek iatidadmdadırlar. Muhailfler, 
Mebusan meclisi ve Ayanda birleş' p 
temin edecekleri ekseriyetle bunda 
muvallak oldukları takdirde, muha
lefet tarafından intihap edilen bir 
Cümlıurreisinin karşrsında hükUmetin 
vaziyeti ne olacalttır? Müessif bir ne
tice verecek olan bu meseleyi politi-

kacılar şimdiden tetkik etmektedir - \ 
ler. M. Zaimia'in namzetliğinde uzlaf
ma olmadığı takdirde, tabiatile M. Ve 
nizel~s'un namzetliği mevzuu bahso
lacaktır ki, hürriyetperver/er şimdi • 
den buna hazırlanmaktadırlar. 

M. Ven~loa'un namıetliği hak
kında diğer muhalif fırkaların hare
keti malum değildir. Fakat bunlar da
hi mumaileyhin lehine ittifak ederler 
ise, M. Ven~loa'un bu namzetliği 
kabul edip etmiyeceği belli değildir. 
Çünkü ,mumaileyh Cümhurreisinin sa
liihiyetıni gayet mahdut bulmakta ol
duğundan, kanunu esasice vôsi salô.
hiyet ""rilme:ı:ae bu hususta vereceği 
karar meşkuktur. Hükumet fırkıuın
Jan ''Katemenni,, gazetesinin neşri
yatına göre hükümet, Cüm.hurrei.sinin 
intihabı için hiçbir Veçhile fırka pa
zarlıklarına girişmeyip; M. Zaimis'in 
namz.etl;ğini tervic edecek, ve bugün .. 
kü sisteme 'ısadık kalacaktır. 

Mösyö Barthou 
Cümhuriyetçi la Liberal gazetesi, 

M. Barthou'nttn Romanya ue Yugos
lavya \.eyahatlerinden bahsederek di
yor ki: 

"M. Barthou yeni Aunıpa siyaset'· 
ni!.' haJıiki canlandırıcısıdır. Önümüz-

deki sonbaharda Cenevrede dekorla
rın değiştiğini görecejjiz ve Milletler 
cemiyeti nüfuzunu tamamile tekrar 
elde edecektir. 

M. Barthou'nun Yugoslavya dahi
linde yapmakta olduğu M<yahattan 
bahseden Politika gezetesi diyor ki: 

''Franacula siyasi hayat menşei ta
mamile Fransız olan bir hasusiyet ile 
temayüz etmektedir. Fransa şahaiyeti 
kuvvetle inkişaf etmiş siyaset adam -
ları ile doludur. M. Barthou da tabii· 
yeti itibari~ mezkur )oiyaşet a'!a~la
rına mensuptur, o, lırlıacıb.k z:r'!nıy': .. 
tinden kendini kurtararak mıllı bır 
siyaset adamı olmasını bilmiştir.,, 

Amerikanın hava filosu 
Newyork Times,,Jen: . . 
Amerika Birleşik devletlennı? ha

va kuuvetini tam bir suretle tayın. et .. 

k .. k "'ld.. B gu"'nierde tetkıkame muş a ur. u . ha 
tını yapan Baker komitesinın m? 

1
: 

rebe tayyareleri, bombalar, makıne 1 

tüfekler ve techizatı hakkında şaya
nı hayret neticeler vermesi de ~ıı~ .. 
temeldir. Geçen sene Ayan denız:. ış· 
leri komite8İne veril.en rapora gore, 
Amerihada üc bin tıslı.eri tayyare var .. 
dır. Bunlardan 800 ü muharebe ve 
hücum tavvareleri, 238 i bomba tay· 

Bu sene bidayetinde yap.•lan e~a•
lı tahminlere göre, Bahriyede '"ıı" ~re .. 
be tayyarelerinin adedi 500 k~t a; ~~· 
Bunlardan 203 Ü hüc"'!' vA mu e ;6~si bomba tayyareleri~ır. dyn~~ 
aUCt ve keıil tayyaresı var ır 1« mec .. 
muu 786 eder. Orduda 500 muharebe 
t yyar«si vardır. Bunlardan 300 ü ta• 
k°;p tayyar<h, 141 i bomba tayyaresi 
ve 7 Si hücum tayyaresidir. Mamafih 
bir haç tane yeni tayyare müstesna 
olmak üzere, ordudaki bütün bomba 
tayyareleri eski ve kullanışsızdır. Sa
atte 90 veya 100 milden fazla sürat· 
leri yoktur. 

Fransanın nüfuzu 
Newyork Times gaezfesi, son Av

rupa hadiselerini gözden geçirdiği bir 
makalesinde diyor ki: 

"Fransanın beynelm:lel mevkii M. 
Barthou'nun siyasetile gÜnden güne 
hattô.. saa~ten saate kuvvetlenmekte
dir. M. Barthou'nun Bükreş ve Bel· 
grad'ı ziyaretleri esnasında hararetli 
dertluk tezahüratı olmuştur . Alman 
Basveki M. Hitler, Versailles muahe· 
desini yok etmek, kayebdil .. ,. Lehis-

Ccneral Veygand 
Parise döndü 

LONDRA, 25 (A.A.) - Fran
sız erkanı harbiyei umumiye rei
si jeneral Weygand bugün Pari
se hareket etmiştir. 

Müşarünileyhin burada kısa 
süren ikameti, resmi bir mahiyeti 
haiz değildi. 

Yugoslavyada siyasi af 
BELGRAT, 25 (Milliyet) -

Kral Aleksandr, büyük bir siyasi 
affı umumi ilan etmek için tetkik
lerine devam etmektedir. 

tan topraklannı tel!raı· ele gc~umr.h, 
Avusturyayı Almanyaya iltihak ey
lemek ve umumiyetle irsi Jiişman olatı 
Fransayı ezmek gayesile iktidar mev
kiine geçmişti. Netice ne oldu? Hit
ler Lehistanla uyuşmajja mecbur ol -
muş, Avusturya da muvaffakiyctsizli
ğe uğramış ve Fransanı11 nüffuzu ise 
son on sene icincle bugünkü kadar 43-

la kuvvetli olmam<ıtı. 



liııc~.ila§IJ 
Kimden kime şekva? 

Hayat !!'Zrtlannın kolaylığı hak
kında endeksler yapıla durııun, 
şüphe edilemez ki; harp ve harp 
ertesi devrelerinde dünya is/erin
deki umumi düzemizlik he~ şeye 
olduğu gibi bizim de cemiyet ha
latımızın tatlı cereyanına fena te
sfrler yapmıştır. Onun için fazla 
üzülüp işlerimizdeki terazesizliği 
kendimize uzun derin kaygu et -
miye hacet yoktur 

Diyeceksiniz ki; bir adamın 4i 
fena giderken de sevincinden gö
bek atmaz ya! 

Doğnı söz. Liikin az çok rahat 
edebilmek için insanlann uysal 
olman en birinci şart olduğunu ar
hk anlamış olmalıyız. Cereyanlara 
hiıdi•elere ve ,artlara göre uy.at. 
lık. 

Ama bizJe - maalesef - mtıte· 
madi bir fİkiiyet nekarartı ı>ardu 
ki; dilimizden d~mez. Bu fikii -
yette samimimiyiz? Doğrusu onu 
Ja pek kestiremiyorum. 

Bakınız; size bir mİ•al: 
Bir yerde bir münhal olur. isi

ne göre kırk lira, elli lira veya Yuz 
lira aylıklı. iltimaslı, iltimassız 
yüzlerce adam bu İşe taliptir. Bi
zim memlekette işsizlik yoktur a
ma İf te çok değildir. Amele az ol
duğu için amele işsizliği de azdır. 
Lakin maalesef adedi pek az ol -
mıyan bir "herşeyi yapabilen., sı
nıf vardır.Orta tahs;li bitirmemiş,e 
linde ıan'at veya ihtisas namına 
bir şey _yok. Bu adam yaşamak i
çin mutlaka memur olmıya mec
burdur. lfle bu zümre daima issiz
dir.Çünkii bir taraftan işler az'atır
ken diğer taraftan her işte az çok 
ihtisas aranmıya ba.şlamışhr.Onun 
için bu sınıl her açdan memuriye
te hücum eder. Bunun içinden bi
risi o münhale yerleftİrilir. Vç gün 
çalıfhktan sonra bu adam da şi
lıiiyete ba~r. 

- Bu para ile geçinilir mi?. Bu 
da hayat mı?. Müddetimi bitirsem 
de tekaüt olsam!. Falan filan. 

insan bu kadar şilıiiyet edece
ği bir yere girmemelidir. Şartları 
bu derece ağır olan bir memuri -
yet açıldılı :umıan oraya kimsenin 
istekli çıkmaması Uizımgelir. Hal
buki yüzlerce kip oraya tayin edil
meyi büyük bir nimet sayarlar. 

işte benim samimi bulmadığım 
nokta budur: Bir adam için daha 
iyisini bulamaJıhça en iyi elinden 
gider. Herkes bulunduğu işe ken
ılisi gibi birkaç yüz istekli bulun
Juğunu düşünerek haline şükre • 
derse hiıdiselerin İster İstemez dün 
yaya verdiği solukluk hiç olmazsa 
rehrelerimize sirayet etmez. 

Koşaralı, çırpınaralı aldığımız 
bir iş için daha ertesi günü kim
ılen kime ~ekva ediyoruz?. 

Sinemalar kapalı mı, değil mı? 
Bilmem ifitmiyen kaldı mı?. 

lstanbul sinemalannın ekaerisi 
(Darülaceze) hissesi vermek iste
memişler .. Bu yüzden belediye ile 
aralarrmla ihtilaf çılım14 Beledi
ye de sinemaları kapatm~ .. 

Ben İfİn iç yüzünü pek bilmi· 
}orum ama içlerinde aklı başında 
adamlar olduğunu bildiğim sine
macıların kanuni bir verı;iyi ver
m!'mek için gö:z göre g(n., vöyle 
dayatmak istiyeceklerine aklım er
miyor. 

Esasen bu darülaceze vergisi 
1'ü•kiyenin ba,ka şehıinden alın
mııı;. Bunu lstanbullula.· öderler. 
Denecek ki: Darülôceze l>•anbul
Jaclır. Evet ama Dariıliicezedeki 
ıici::ıerin hepsi lstanbı: .lu değildir 
ki. Zaten bu bir sefka~. bir İçti
mai muavenet mü~sse:ıi ise elbette 
bunun bir kanunu, niz:umı olacak
tır. Halbuki sinemacılara karşı Be· 
{edıyenin aldığı tedbi·· ı;ergi tah· 
sili tedbiri değildir. Çünkü vergi 
tah~ili için ticarethane kapatıl . 
maz ... Vergi icra vasıtasile tahsil 
olunur. işin içinde biraz gev.1eklik 
olduğu, Belediyenin işi eskı biı ta
limatnamenin bilmem hangi fık -
rasına istinat ettirmesi ile de an -
la~ılıyor. 

Bana kalırsa bu Darülaceze his· 
sesi alınacaksa bir umumi vergi 
halinde onu bütün Türk vatandas
larına taksim etmek en tabii yol ·
dur. 

Şimdi Belediye, Dahiliye veka
letindeki komisyonun kararını, si
nemalarda müracaat ettikleri mah
kemenin karannı bekliyor. Bu iş
te anlamadığım bir kaç nokta var: 

Darülaceze ihtilafını tetlıik için 
hir komisyon teşekkül etmiş .. 

Senelerdenberi tahsil edilen bu 
verginin halılı veya haksız tahsil 
edildiği bu derece şüpheli midir?. 

ikinci bir nokta. Bu lwmİçyon 
azasından birisi Belediyeye atfen 
diyor ki: 

- Belediye sinemaları kapat-

... 

S EH 1 R 
• 

HABERLERİ 
ViLAYETTE 

Üç senelik 
Yol programı 

-o-

Edirnekapı - Y edikule yolu 
yakında usfalt yapılacak 

Vilayet hududu dahilindeki 
yolların imarı hakkında hazırla
nan üç senelik projenin tatbika
tına. devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar Paşabalıçe • Çu
buklu , Topkapı - Silivri , Bakır
köy • İncirli yollarının IDfaSma 
başlanılmış, Edirnekapı - Yediku
le yolu bir hayli ilerlemittJr. Bu 
yolun asfal'tına gelecek ay içeri
sinde ba§lanılacaktır. 

Henüz inşa edilmekte olan di
ğer yollardan bazıları da asfalt 
yapılacaktır. 

iskan işleri 
Hemen her gün Bu~aristan, 

Romanya ve Yugoslavyadan kafi
le haliı;de ve münferit muhacir 
gelmektedir. 

Bu muhacirler tayin edilen jg. 
kin mıntakalarına gönderilerek 
yerleştirilmektedir. Bir kısım mu
hacirler de T rakyada is:kin gör
mektedir. 

Bunlar için yeni ayrı iki köy 
de tesis edilmektedir. 

Hükumet iskan işinde halen 
çok muntazam bir program takip 
etmekte ve iskan edilen muhacir
lerin biran evvel müstahsil vazi
yete girmesine çalışılmaktadır. 

Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu 

Büyük Millet Meclisince kabul 
~dilen yeni arttırma, eksiltme ve 
ı'hale kanunu dün vilayete bildi -
rilmittir. 

Mülkiyenin 
Yeni mezunları 

l 

Mülkiye mektebi son sınıf si -
yaısi tubesi haziran devresi imti
hanları bitmiltir. Bu devrede Sa
lahattin idris, Rifat Oğuz, Sadri 
beyler mezun olmuflardrr. Yeni 
mezunları tebrik eder ve muvaf
fakiyet dileriz. Yeni mezunların 
bu münasebetle profesörleri ile 
çekilen fotograflarını derc:ediyo -
ruz. 

----
Kaçak içkiler 

Galatada Mumhane caddesinde 
Fransız tebeasından Mösyö Lüs
yen Sekonun şarap imalathane -
sinde kaçak ecnebi içkiler bulun
duğu muhafaza memurları tara
fından haber alınmış ve yapılan 

aramada bandrolsuz şampanya, 

çin ve ecnebi likörleri bulunmuş
tur. 

Bunun üzerine Lüsyenin ada
mı vasıtasile iki sandık daha içki 
bulunmuştur. Bu mesele hakkın
da tahkikat devam etmekte ve bu 
bandrolsuz içkilerin nasıl memle
kete girdiği araştırılmaktadır. 

mamış, yalmz film göstermeyi me
netmi, .. 

Bu da liil mı canım! Sinema sa
lonunda film gösterilmesi menedi
lirse kapının açılı veya kapalı ol
masının ne ehemmiyeti olar? Si
nemacı salonunda kendi kendine 
göbek atacak değil ya! 

FELEK 

Spor merkezi umumisi içtimaı 
Türkiye İdman Cemiyetleri it

tifakı merkezi umumisi. dün de 
federasyonlar merkezinde reis Er
zurum meiıusu Aziz Beyin re"li
ği altında ikinci içtimamı yapmış
br. 

Dünkü içtimada da ittifak ve 
federasyonlar 1934 bütçelerinin 
müzakeresine devam edilmiştir. 
Bütçenin bugün son tetkiki yapı
larak toplantıların sona ermesi u
mulmaktadır. 

İktısat 
Vekilimiz 

Yeni vazifelere tayin 
edilen memurlar gittiler 

İktısat vekaleti yeni teşkila
tında vazife verilmiş olan vekalet 
yeni müfettişlerinden eski Ticaret 
rnüdtirü Muhsin Bey, vekalet ye
ni şirketler müdürlüğüne tayin 
edilen Remzi Saka Bey ve me
murlardan Şükrü ve Vasfi Beyler 
dün akşamki trenle yeni vazife
lerine başlamak üzere Ankaraya 
hareket etrnişlerdir. 

Muhsin Naim Bey on seneden. 
beri İstanbul gibi en mühim bir 
ticaret şehrinde ticaret müdürlü
ğü vazife.ini liyakatla ifa etmİf 
genç bir idarecimizdir. Muhsin 
Beye yeni ve mühim vazifesinde 
oe muvaffal •yeller temenni ede
riz. 

MAARiFTE 

ilk tedrisat şu11e maooro 
Maarif vekaleti ilk tedrisat şu

be müdürü Hrfzırrahman Raşit 
Bey Ankaradan şehrimize gelmiş-
~~ . 

Hıfzırrahman Raşit Bey Maa
rif müdürlüğünde meş-gul olmak
tadır. Bir müddet, sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Reşat Nuri Bey ge~di 
Bir müdılettenberi cenup vila

yetlerimizcieki lise ve orta mek
teplerde td'tişler yap·;akta olan 
vekalet umumi müfettişlerinden 
Reşat Nuri Bey şehrimize dönmüş
tür. 

Retat Nuri Bey cenup viliyet
lerimizdeki lnelerdeki bakalorya 

' imtihanlarında hazır bulunmus -
tur. Bu İmtihanlar hakkmda Maa
rif vekaletine mufassal bir rapor 
vermiştir. --Atina sefirimiz geldi 

Atina Sefirimiz Enis bey dün 
tebrimize gelmi,tir. 

Yeni bütçeye nazaran bu sene 
idman Cemiyetleri ittifakı teşkj. 
liıtı faali-yetini genişletecektir. Bu 
genişlemenin mühim bir kısmı 
dağcılık, atıcıh.'k: ve binicilik spor
lanna ,amildir. 

Dünkü toplantıda Türkiye o -
limpiyat komitesinin milli iktiya
cımıza uygun olara~ yeniden teş
kili mevzuu bahsolmuştur. Bu hu
susta bazı kar.arlar alınmıştır. 

Eczalara narh 
Koyacak komisykn 
Önümüzdeki ay zarfında 

Sıhhiye 
vekaletinde toplanacak 

Sıhhiye ve-:Caletinin kararı ü
zerine, eczaya konulacak narhın 
esaslarını teshit için teşkil eciile
cek komisyon, önümüzdeki ay i
çerisinde Sıhhiye vekaletinde top
lanacaktır. 

Bu komisyona Sıhhiye vekale
tince tayin edilecek murahhas
lar ve mütehassıs zevat iştirak e
decelder, ayrıca farmakologlar na
mına da mümessiller bulunacak -
tır. 

Narhın esas ve ana hatları 
hazırlandıQctan sonra bir talimat
name ile bir ıle tarife vücuda ge
tirilecelk ve derhal tatbik sahasına 
konulacaktır. 

Sıhhiye vekaleti, bu me$eleye j 
büyük bir ehemmiyet vermekte
dir. 

Bir eroin 
Kazakçısı 

Mişel Reva efendi isminde bi
rinin GaJipoede caddesinde Ada
mayolu apartımanındaki dairede 
eroin sattığı emniyet ve ımıha
faza memul'ları tarafından haber 
alınmı' ve hayli zamandanberi 
yapılan takibat neticesinde mu • 
maileyhin arkadaşlarından Ulvi B. 
namında birinin de eroin satısı 
yaptığı tetkil< edilmiş ve U?.vi B~
ye gönderilen birisi marifetile gra
mı l~O kuruştan 5 gram eroin a
lınırken cürmü meşhut yapılmış • 
tır. 

Ulvi Beyin eroinleri aldığı yer 
de cürmü meşhut yapılmak için 
kendisi Adamayolu apartımam . 
na gönderilmiş, Mişel efendinin 
13 numaralı dairesi araştırılmış 
ve cürmü meşhut için verilen 8 li
radan 7 lirası sandık odasında ve 
muşamba altında bulunmuştur. 

Camlı bir dolapta da eroin ya
kalanmıştır ve suçlular bu vaziyet
te cürümlerini itiraf etmişlerdir. 

Suvari ve motosikletli polisler 

Şdırimiz eınniyet müdürlüğü, 
yeniden bir süvari polis teıkilatı 
vücuda getirmiş, ihtiyat zabitliği 
yapan ve ata binmesini İyi bilen 
pclis memurları bu teşkilata ay
rılmışlardır. 

Süvari polisler nuğfer kılıç 

lamlmıştır. 
Diğer taraftan ınevcut moto

sikletli polislerin adedi de arttın
larak bir bölük teş'kil olunmuttur. 

BELEDiYEDE 

Gürültü ile 
Esaslı mücadele 
Kaymakamlar tamimin 
tatbikine memur edildi 

Şehirlerde, gürültü ile müca
dele hakkında Dahiliye vekaleti
nin gönderdiği tamim dün lstan· 
bul belediyesine gelmiştir. 

Belediye tamimi bütün şubele
re tamim edecektir. Tamime gÖ· 
re seyyar satıcılar sabahın saat 
sekizinden evvel sokaklarda dola
şarak bağırmıyacaklardır. 

Vesaiti nakliye de lüzumsuz 
yere gürültü çıkarmıyacaktır. Ge
ce saat 22 den sonra da satıcılar 
sokaklarda bağırmıyacaklardır. 
Kaymakamlıklar tamimin tatbi -
kine memur edilmişlerdir. 

Telef ,1dan rı'ınan fazla ücretler 
Telefon abonderi, şirketin ken

dilerinden aldığı fazla ücretleri, 
belediyeye terkettiklerine dair ver
dikleri feragat mektupları tamam
lanmış ve bunların hesapları gö
rülmek üzere şir4<ete tevdi edil -
miştir. 

Bu mektuplar 12 bin kadardır. 
İki bini resmi a'airelere aittir. 

Arsalara atılan çöpler 
Şebrin bazı semtlerinde boş ar

salara ve yangın yerlerine halkın 
çöp attığı görülmüştür. 

Bu çöpler birikmekte ve koku 
yapmaktadır. Belediye kaymakam 
bklara töbligat yaparak çöı;lerin 
behemehal çöpçüler vasılasile 
tooplandırılmasmı bildirmiştir. 

Dün birçok yerlerde, böyle 
birilmiş olan çöpler belediye ta
rafından kaldırılmıştır. 

Yollardaki sev ;ar s:ıtıcılar 
Mevsim dola;ısile yaş sebze 

ve meyva satan seyyar sahaların 
büyük c.ıddelerde durarak gelip 
g..çmeyi işkal ettiği gfaülmekte -
dir. 

Dün belediye memurlan böy
le birçok esnaf toplayarak ceza. 
landırmışlardır. 

Mezbahadaki otomotik kantar 
Meziıahadalri otomat;k kanta

rın tamiri eylı'.ilde bitecektir. Ey
lillden itiharen mezbaha resmi bat 
üzerinden değil, k lo üzerinden 
alınacaktır. Eyli'ilcle mezbahada 
yeni yaptırılan satış deposu da 
faaliyete geçecekti;-. 

Ramiye otobüs 
Ramide oturanlar belediyeye 

bir mazbata vererek Ramiye oto
büs işletilmesini İ$temişlerdir. 

Belediye bu müracaatı hüsnü 
telakki etmiştir. Bakırlroyüne iş
liyen otobüslerden bir kısmı Sir -
keci · Rami arasında i§letilecelı. -
tir. 

Cuma ruhsatiya!eri 
' Senelik cuma ruhsatiyelerinin 

müddeti bitmiştir. Ruhsatiyelerini 
yenilemiyen dükkan ve mağazala
rın sahipleri hakkında hafta tati
li kanunu hükümleri tatbik edile
cek, zabıt varakaları tutularak 
mahkemeye verileceklerdir. 

Şimdiye kaa'ar, dükkanlarını 

cuma günleri açık bulunduranlar
dan ancak yarı kadarı ruhsatiye
lerini değiştirmişlerdir. 
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Süya~ ve, motosikletli polisler, 1 
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riflerı sırasında intizamı temin e-
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Yeni san'at telekkileri 
Resim bir çok istihalelerden, 

devrelerden geçti. Ve fimıliki hal
de geniş siyah boyun bağlı, tepesi 
tekerlek şapkalı artistlerden bir 
çoğu, yeni sanat telakkileri declik
leri :şeyıle karar kıldılar. 

Yeni ,,.n'at (Aert moderne) dı 
diğimiz zaman neyi kastederiz? 
Aklımza ilk gelen sey muhakkak k 
tabiatteki bütün ş~ki:;eri,( Eucly
de) henılesesinde,yani asağı yukarı 
hendesei musatıahaya i;ca etmelı, 
onları yaymaktır. Buradaki renk
ler, o maddeyi taşıyan renklerle 
ne fiziki ne kimyevi, ne de bedii 
bir '!eki/de münesebattar değildir 
ve birer leke gibi açıkta kalmakta
dır. 

Yeni sanati doğuran şey tabiat 
değil dimağdır; renk değil, hayal
dir. Manzara değil düşüncedir. 
Yoksa tabiatin hattı müstakimüe, 
Jaiı"e ile ne gibi bir alakcuı olabi. 
lir? 

Onun •• "Y • 
ıçın em semaı., esen 

dediğirni:z bir tabloyu seyrederken 
onu vücude getiren sanatkarın o 
andaki heyecanını o andaki dü -
süncesini, o andaki tasavvurlannı 
anlarsak o zaman sanatinin ılerin
liğine (Eğer varsa, çünkü yukarı
da da söyledik ki mesele sathidir) 
nüfuz edebiliriz. • 

Bunun da imkanı olmadığından 
ekseriya bu müselleslere, bu daire
lere bön bön bakar ve geçeriz. 

Onu vücude getiren ressama 
bile sorsanız, resmi yaparlıen duy
duğu heyecanı bir daha his~etme -
sine ekseriya imkan olmadığından 
o da fa:zla bir fey anladığını :Jdia 
için kendisinde bir cesaret göre· 
mez .. Fakat buna rağmen anlatma· 
ğa çalınrız; ve siz de anladığınızı 
zannederek geçersiniz .. 

Bize kalı.rsa "Yeni sanat" çok 
zeki lokaıt oldukça acami renam1a 
rın oğludur. Bir fırça, bir renk, bir 
çizgi dalaveresidir. Fakat şurası -
nı tavzih ed.,::.., ki yeni sanatle 
uğrasan ressamların acemi olduk
larını iıldia etmiyoruz. Böyle bir 
sey aklımızdan b;I., geçmn:. ff.,.,. 
lar içinde çok fazla mah:r olan
lar, fırçasını istediği gibi kulanan· 
ar da varılır. Bizim ara~tırmamız 
sırf yeni nmati doğuran sebepler 
etralındadır. 

Hiç şüphe yok ki yeni sanatle 
uğraşanla• hatları, renkleri Jiiz. 
fi!Ün. biribirine mütenasip tablo
lar kar•••ınJa en yük•ek heyer.nnı 
Juymak zevkinden mahrum kim· 
seler olamazlar. 

En büyük sanat eserlerini icin
J,. toplayan meshur Louvre müze
:·· • <?ezdik.. OraJa bir Mi~Jı,,l 
Anl?e bir Ralael. bir Rembrandt, 
l i• Leonald de Vinci elbette sizi 
teshir edecek ve dakikalarca önün· 
de durarak hayran hayran bunla
,.. •evre dalacaksınız. 

iste bunun için bugün bir Jo -
conde'un tebessümünü gizli bir lır· 
ça darbesile veremiye~ ressam, 
Joconde'u yaymış onu hatlara. da
irelere ayı,.mıs ve ayrı a_vrı 11ermis
tir: Bir gö:ı: .. Rir lnılok .. Bir ,.,.. • .,:. 
Bir hattı mürtakim .. Bir hath mün
kesir ve saire ve saire .. Ve bunan 
ismirıi Je "Yeni sanat,, koymustur. 

Bu. belki simıli ;n•an/,.,.., -'.-lıa 
seri çalısmak mecburiyetinde ol -
malarından, belki lotoğrnfın •es
me rekabet etmesinden ileri gel -
mektedir. Fakat acaba bu asri re
simler, asri sanat bir frÜn ~elt"'rk 
te eski fırça üstatlarının muozzam 
tabloları yanında ver ala""" ,...,ı [ 
Bunu simılic!en tahmin edemeviz. 
Çünkü on sekizinci aara ıloifrrı en 
yüksek zirvesine i·i~en meıleni:ve
tin bugün •anat cihetinden inhita
ta doğru sürüklendiffene ~ah;t ~10. 
yoruz. Bu tenellüs ettiğimiz inhi· 
tat havası içinde bir fikir sövle 
mek çok müşküldür, Çünkü bunun
la mesbuuz. 

Fakat yine e•ki lırcaları takdir 
etmekten kenılimizi alamıyoruz. 

Mümtaz FAiK 

Gayri mübadiller 
Tevzi edilecek paranın 

havalcnamesi geldi 
Gayri mübadillere yapılacak pa· 

ra tevziatı hakkında Takdiri kıy
met komisyonu hazırlıklarına de • 
vam etmektedir. Maliye vekale -
tinden tevzi edilecek para için bek
lenen havalename gelmi!tir. Hazır
lıklar bitince birkaç güne kaddr 
tevziata başlanacaktır 

Tevziat evvelce de yazd.ığımız 
veçhile 5 binde 4,3 nisbetindedi.. 
Küçük istihkak sahiplerinin on li
raya kadar olan istihkakları ko • 
misyonca nakden verilecek, daha 
fazla istihkaklar için sahiplcrii;e 
bankadan al=:ı!:o ;•~~-e cel. ve. 
rilecektir. 
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r Fikirler ve insanlar 

Tercümeye dair ııı> 

,ır __ , __ ....... J _ Öz dilimizle 

Ali Kemali Bey manzumelerin ı 
tercümesine büyük bir ehenmıiyet 
veriyor ve onların nasıl ohnaııı li· 
zımgeldiğine. <\ıı;i.r bir Rus m.uha~ 
ririnin Gumılef ın, uzunca bır mu
teleası~ı zikrediyor. Maatteessüf 
tanımadığrm bu Rus muharriri çok 
güzel ve çok doğru feyler söylü • 
yor; mesela o bir manzumenin ter
cümesinde "vezne hürmet etmek 
lazımgeldiğini,, anlatıyor. (Hiç 
•üphesiz Ali Kemali Bey bu parça
yı tercüme ederken "vezin,, keli . 
mesini, "rythme,, mukabili olarak 
kullarunı,,) Elbette, tiir manasın
dan ziyade ~li ile tesir eden bir 
sözdür; fakat Ali Kemali Bey, 
Gumilef'in iddruına tamamile i.
tiri.lc etmiyor; çünkü kitabının bir 
yerinde diyor ki: 

"Vatadı Ekrem'in La Fontaine'· 
den (1) nazmen tercüme etmif ol
duğu masallardan bazılarını, muh
telif mehazlarda tatbik ederek, mi
ıral makamında metne derç ve bil
hassa Ali Ulvi beyin adaptaaionla· 
rile mukayeselerini temin ettim. 
Bunları beğenmiyenler var. Bizce 
La Fontaine'in maksadı bu man • 
zumelerde tamamile ifade edilmif· 
tir. Lisan bugünkü istimale uygun 
olmamakla beraber, intihap ettiği
miz parçalar türkçe hocalarınca 
"recitation,, için pekala intihap o
lunabilir ve olunmalıdır.,, 

La Fontaine'in maksadı tamami
le ifade edilmiş· .. O Fransrz şai
rine olan hayranlığun günden gü
ne artmaktadır; fakat onun eseri 
maksada, n, 'vzua irca edilince, hi
kayelerin hemen hiç birinin kendi 
malı olmadığı unutulsa bile, ortada 
büyük bir şey kalmaz; La Fontaine 
in bütün büyüklüğü 'airliğinde, 
yani bir nazım sanatkarı olmasın
dadır. Onu tercüme edenler üslu
bundaki "grace,, ı bir türlü taklit 
edememitlerdir. Bilhassa Recaiza
de Ekrem Bey. • • "Türk şairleri a
rasında La Fontaine'den en uzak 
olanı hangisi.dir,, diye bir sual so
rulsa Ekrem Beyi göstermek hiç de 
yanlıt olmaz: 

Salhurde, fakir bir hattap, 
Bin meşakkatle kestiği hatabı • 
Yüklenip sırtına, misali devap 
Naki için de çekerdi bin teabı ..• 
La F ontaine gayet tabii bir su • 

Telle, oynuyorm~ gibi nazı.m aöy -
ler; halbuki Ekrem Beyin, büyük 
bir sıkıntı ile söylendiği herkes i
çin aşikar olmıyan hiç bir mısraı 
yok gibidir. Ali Kemali Bey bu 
mısraların La Fontaine'i temsil e
debilmesine nasıl imkan veriyor?. 
Ve yahut ki Gumilef'in sözlerine 
nasıl iştirak ediyor? 

tercüme uswlerini öğrebnek, ten:ö
me ile uğraşanların önüne birer nü 
mune koymak istiyor. Bilhassa bu
günkü tercüme dilimizi kurmak is
tıiyor. Fakat bu hususta, intilıap 
ettiği parçaların çoğunun ne kıy • 
meti vardır? Onlar bugün tamimi. 
le ölmüt bir dille yazılmıştır; bu
günkü tercüme dilinin kurulmasın
da bir hizmetleri olabileceği çok 
fÜphelidir. Ali Kemali Bey bizde 
fimdiye kadar yapdmıt tercümele
rin tarihini yazmak, onların pano
ramasını göetermek İste.eydi o za
man Ekrem Beyin, Sadullah Pata· 
mn tet>cümelerini örnek diye alma
sını tabii bulurduk; fakat kitahm 
böyle bir gayesi yok, çünkü çok 
eksik: Kamil Pafa, Vefik Pap. an
cak mukaddimede zikredilmif, ter
cümelel'i nümuneler kısmına alın
manıq· 

Tercüme dersi veren, yani ter • 
cüme usulleri öğretmek istiyen bir 
kitabın yalnız bir dille iktifa etme
sini doğnı bulmuyorum. Ali Kema
li Bey, kitabına aldığı parçaların 
yalnız türkçeye değil, batka bir iki 
dile de nasıl tercüme edildiğini 
gösterseydi, bilhassa mütercimle • 
rin asıldaki hususiyetleri ifade i • 
çin ne gibi çarelere ba,vurduklan
nı anlatsaydı elbette daha hayırlı 
bir it görrnüt olurdu. Bizde iyi mü
tercim yetitmemesi zannediyorum 
ki mütercimlerimizin bir tek ya • 
hancı dil öğrenmekle iktifa etme
sinden geliyor. Bir adamın hem 
fransızcadan, hem İngilizceden 
v. s. kitaplar çevirmesi lıizımgeldi. 
ğini söylemiyorum; fakat yalnız 
b · r tek dil üzerinde çalışsa bile 
yine başka bir dil daha bilmelidir. 
Mademki bizde iyi tercüme edil. 
mit kitap yok gibidir, iyi tercüme
nin nasıl olduğunu da yine batka 
m:lletlerden öğreneceğiz; yani İn
gilizce bir eserin fransızcaya iyi 
tercüme edildiği söyleniyorsa bu 
tercümenin nasıl vücuda getirildi
ğini de ancak asıl metinle mukaye
se ederek anlıyabiliriz. 

Ali Kemali Beyin kitabını de . 
ğerli bulduğum, o cins eserlerin ço
ğalmasını temenni ettiğim için ku
surlan üzerinde ısrar ettim. Fakat 
bu kitap fransrzca öğrenmek isti
yenlere, bilhassa o dili öğrenmek 
için yalnız çahpnıya mecbur olan
lara çok iyi bir yardımcıdır. 

Nurullah ATA 

Devredilecek ihtira beratı 
" ldrokarbonJann tahvil ve tasfiyesi

ne mahsus uıul ve ameliye" hakkında
ki ihtira için istihsal edilmiı olan 8 Ağus
tos 1932 tarih ve 1486 numaralı ihtira 
beratının ;htive. ettiği hukuk bu kere ke· 
re batkasına devir veya icara verilece-
ği teklif edilmekte olduğundan bu huıus
lr fazla malilmat edinmek isteyen zeva· 
tın, htanbul"da, Bahçekapu'da, Taı ha
nında 43-48 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur. (513) 
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işe... yaramaz! .. 
Ara..~rında epeyce ya, adırt 

(1) ı olan bir kan koca, geçende 
bize konuk gel~lerdi. 

Kadın, erkeğinin yanında o 
kadar genç k..lıyordu ki, bunları 
bir arada görenler, kan koca de
ğil, baba kez sanırlardı. 

Merdiveni biraz teleaik (2) 
çıktığı için çarpıntısı tutan bimm 
yaşlı bildin, mindere yaslanırken, 
içini çekti: 

- Topla yıkılmazdım amma, 
eh ••.. Ne yapwııın, artık kocadık,. 
Bir merdivene bile yüzümüz kal • 
madı. Belli ya, kurt kocayınca .. 

- Yok. yok .. Daha kocamı, 
sayılmazsın sen? Diyecek oldKk 
güldü: 

- Ona bizim hanıma sorun 
bak<Aım, size ne söyler? 

Ben dayananıadım, sordum: 
- Siz ne düşüncedesiniz ha

nımefendi •. Kocanız genç mi, yaş
lı mı? 

Çığlık basar gibi keskin bir 
kahkaha kopardı: 

- Onun gençliğini görmedim 
ki .•. Beni aldığı yıl, kırk beşini 
tlfkındı! •• 

Kocamıf koca, bQflnt kaldır • 
dı: 

- Kırk bqini t1Jkıntlım .• E
vet .. Yalnız, o zaman şimdiki gi. 
bi, bana burun kıvırmıyordun. V11-
telik, arada bir: 

- Seni yaramaz seni!. Diye
rek çene mi ok1Jardın •. 

Burada sustu, nerede o gün
ler .. Der gibi gözlerini göğe kal· 
dırdı ve ellerini oğuşturarak karı
•ıı•a baktı. 

Otuz bf!flik hanımefendi, alt -
mı~a yaklaşmış kocasına, gülüm • 

. siyerek dedi ki: 
- O günler, gözümde ne isen, 

bugün de ownf.. Hep o dünkü ya
ramaz •. Değişmedin ki .. • 

Kocası, yüzünü ekfitti: 
- Evet •• yaramaz... Doğru! •• 

Bana bugün de yaramaz, diyor
sun .. Yalnız, ben ife yaramaz ol
dum. Yaramaz, demen ağnma gi. 
diyor!.· 

M. Salıihattin 

(1) Adırt· Fark, (2) Telesit· 
Acele. ....................s 

'1illiy~t) 
Asrm umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için H•riç içia 

L. K. L. IC. 
3 ayhiı. • • • • • • • 4 - 1 -
6 ,,. •••••••• 750 M-

12 tt •••••••• 14 - 28 -

Gelen enak seri ""rilm••~ Miiddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait i.ıler için müdiri,.ete mün
caat .Oilir. Caz.et•miz ili.nlarm. mea'aliye• 
tıni kabul etmez, - • 

Hem bunların, "li.,.nı bugiinkü 
istimale uygun olmamakla bera • 
her,, çocuklarrmızıa ezberletilm~~
ni tavsiye ediyor. · · Bunu, tercu
me ile alakası olmadığı için, kay. 
detmek i.temezdim; fakat Ali Ke
mali Bey, kitabına yalnız lisan öğ
renmek istiyenlere değil, mektep
lerde ezber kitabı olarak da yarı
yacağmı ısrarla söylüyor. 

Dil meselesini mevzuubahis et • 
merniz zaruridir. Ali Kenıali Bey 
bu kitabı elbette ki sırf mektep ta
lebesi için yazmadı; bununla bil •. 
hassa bir tercüme dersi vermek, 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

( ı) Ali Kemali Bey "Lafon
ten,. şeklinde yazıyor; ismihasla
nn imlasını değiştirmek adetine, 
kendi sözlerini zikrederken de. 
iştirak edemiyeccğim. 

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

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acent._ ·• bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. <1111111~3130 ... ll!ij 

Milliyet'in romanı: 3 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
küçük çerçevelerinin içinde dön- 1 du. Keser takırtılan, destere gıcır
düre döndüre etrafa baktı. Ostü 1 tılar, kalfa kumandaları .. Sağda 
daha genit olan kafasını kaplamış Ankara Palas otelinin ötes:ne beri. 
yanık ınısır püskülü rengindeki sine teneke kubbeler geçiriyorlar. 
saçları terden f&kaklanna, alnına Müteahhitlerin mimarı haykırıyor; 
yapışınıttı. Olmamı• portakala ça- - Planda merdiven yok! Mer-
lan yüzünün çukurları elmacık ke- diven yerini bulamadık! Bu dört 
mikler:ni daha büyük gösteriyordu. katlı bina merdivernıiz mi olacak 
Sırtında kolları aıvanmıf, yakası a- yahu! 
çık eski bir mintan vardı. Fakat Günef .. Toz .. Ter .. 
temizdi. Bir kayıtla heline tuttur- Belediye bahçesinin köşesine ge-
duğu yamalı gri pantalonu belli ki lince soluklanmak için biraz dur. 
gövdeli bir adam vermit. Ayakla- du. Yandan bir ses: 
rında Şarlonunkine yakın kocaman - Sansaros ! Ulan Sansaros ! 
yamalı kara iskarpiler. Bu bir yırtık pırtık delikanlı idi. 

Kırışık alnının arkasında düşün- Beled'yeden küfecilik numarası al 
celer var. madığı için çalışmasını yasak etmis 

Birdenbire arkaya döndü ve iz- lerdi· Bir haftadenberi i,siz bir ser
beıı n içine bir itmar etti. Bu i~mar- seri olmustu. 
la içende kim varsa ona: "Bekle - San;aros! Nereye böyle? 
ş:mdi gelirim.,, demek istedi. Ka- Nasr~d~n hocanın neft yağlı 51• 

pıyı ~-,.kip kapadı ve hızlı adımlar- pası gı~.ı .. : . . .. . .. 
la ~ehre doğru yürüdü. ( - Muhım ı'ım var, muhım ış1m! 

lsta~yon. şehir cadde~'.n~ ka~- - ~ü~im ne de;nek_ ül~n?! 
fUl1<'" sola saptı. Solda Buyuk Mı!- - Müh. ~ ~~mek ". !~• elım kan-
IPt Medisinin yeni ·binası yapılıyor· da olsa o ı~ı gonneklıgun gerek de-

mek. Sen buralarda ne arıyorsun 
Karpantiye ! ? 

Küfecilik eden bu delikanlıya 
içlerinde en kuvvetli dövütk~ 
o~duğu içi arkadllfları Karpantiye 
d!yor!ardı. Deyenler, Karpantiye
nın kım ve ne olduğunu sinemanın 
dıvar afitler:nde görüp öğrenmi.
lerdi. Karpantiye Sansaros'un a
yaklarına bakarak: 

-Vay canına! dedi. Bu ne tık 
iskarpinler be! Bunları giyitine ba
kılınca paralı olduğun anl~dıyor. 
Paran varsa versene bana. Çok de. 
ğil. Belediyeden numara alacağım. 
Harç istiyorlar. 

- Anam avradım olsun, namert 
kapısında dileneyim ki on param 
yok. Olsa vermez miyim? Kaç de
fa istedin de, varken vermed"m. 
Hem &en aldığını verenlerdensin. 

- Öyledir de bu tık iskarpinle
ri ne ile aldın? 

- Bir bastonla bir ta~ aldım! 
- Atma Sansaros ! Din kardesi-

yiz. Sende baston ne gezer? T ~f 
ocağı ne arar? 

- Öylesi değil Karpantiye a
ğam, öylesi değil! 

- Nasıl ya? 
- Papuçların eskimi.ti. Anlıya. 

cağın Tanrının daltaban diye ya
rattığı papuçlara kalmıttım. Papuç
suz gezene polia serseri diyor ya. 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 

18,30: Pl5k neşriyab. 19: Çocuklara masal. 
19,30: Türk musiki ne,riyab, (Reınt B . Me· 
aut Cemil B. Veeibe H. Muzaffer B. Vedia 
Rıza H.) 21,20: Ajanı haberleri ve borsa. 21, 
30: Cemal Neıit B. izzet Nezih B. Meıut Ce· 
mil B. oda muıiki konseri. 

223, Khz. VARŞOVA. 1345 m. 
19,15: Trio oda musikisi.. 18,45: Plilıı:. - Mu 

aababe. 19,15: Tagt1.nnili piyano konıeri. 19145: 
Muhtelif ba.lıialer. 20,lü: Kahvehane muıikiai. 
- Musahabe. 21,12: '"Sa•aya b.aboıu,. isimH. 
li Paul Abrahaının eıerlıet-inden operet temsi• 
sili. - Musahabe. 23,45: l\.1uaahabe. 

823 Kh•. BUKREŞ. 364 m. 
13: Herıünkü aeıri,.;t. 19: Petrica Motoi. 

takımı, 20,30 Üniversite. 20,45: Pl.it.k. 21: Ban
yolara do.i.r ıözler. 21,15: Senfonik koaıor. 
22,15: Konfer&ns. 22,30: Plak. - Haberler. 

713 Khz. ROMA, 420 m. 
21,45: Oda mu.aikiıi. 22.,45: Bir ptrdelik 

uu divino Ramoo0 isimli komedi. 23,15: Dan• 
rnu•ikiai. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 

21,45: "Sinyorina Jaz.z., isimli Üç perdelik Pa
bantioin operet temıili. - Mütealuben dan• 
rnuıikiıi. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika •Üvareıi. 20: Kanşık konser. - Ha

berler. 20.20: Karıtd' orkeatra musikiıi- 21,15: 
Dünya haberleri. 21,40: Muıababe. 21,45: Şar· 
kılar. 22: Cazband 22,35: Orkeatra. 23: Taıan
ni 23,25: O&na musikisi. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,40: Piyano konıeri. 21,10: Tiyatro, 23: 

Heinemann caz takımı. 23,40: Budapeşte kon• 
•er arkesetraaı .. 

904 Khz, HAMBURG. 332 m. 
20: Musah:ıbe. 21,10: Alman halk 9arkıları. 

'Ye danslarından mürekkep neıeli bir neıriyaL 
22: Ne9eli mübahaseler. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20,30: Piyano - Keman konseri. 22: Rek

limlar. 22,10: Radyo temsili. 22,40: Grieain 
eserl.ıorinden .. PHır Cynl., len parçal•r. 23,10: 
Haerler. - Orkestra refakatie popüler tarlular 
23,45: Dans pli.klan. 

950 Kh•. BRESLAU 316 m,: 
19,15 Koro çocuk hey'eti, müsahabe, 20 

Skeç, 21 Kıaa haberler, 21,10 Avusturya 
köyü. muaikiai, 22 Silisya dej-jrmenleri, 23 
Müsahabe, 23,20 Haberler, 23,25 Radyo 
tekniği, 23,SS Dana musikisi. 

ICh•. VIY ANA 507 m,: 
21 Viyana filharınonik h•y'et.i, 22 ,30 Müaa· 

ha.be, 22,40 Oda muaikiai, 23 Haberler, 23,20 
Konferans, 23,30 Bar muailcisi, müsahabe, 
1 Bar muaikisinin devaını. 

V PURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Mersin yolu 
GERZE vapuru 1 

Temmuz 

p AZAR günü saat 10 da Sirkeci 
nhtımından kalkac:.d.:, giditte Ça
nakkale, lzmir, Antalya Küllük, 
Bodrum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
f ethiye, Kalkan, Ka~, Finike, Mer· 
sine ~decek. DönÜfte ayni iokeleler· 
le beraber, Tqucu, Anamur, Kuf8• 
dası ve Geliboluya uğrayacakflr. 

lzmir sürat yolu 
Her PERŞEMBE günü ...at 

16 da Galata nhtnnından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmirden 
kalkıp doğru l.tanbula gelecektir. 

.. .. - Dr. Nuri Fehmi ---ı 
Göz Hekimi 

Cağaloilu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 ._ _______ 3126 

Sultan Ahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Müddei Amıenak ef.nin, müddeialeyh 
Atir Ef. cadde•inde Dilsiz zade Han 
No. 8 ele Artin Azaryan ef. aleyhine Ad
liye yangınından evvel açtnlf olduğu iki 
( 200) yüz lira &!acak davasının bu kere 
yenileme suretinin cari mahkemede müd 
deialeyhe gönderilen duetiyed9 ika
metgahının mt"Çhul olduğu yanlan meı· 
ruattan anla!masına mebni ilanen tebli· 
ğat icrasına karal" verilmİf, ve mahke
mesi 17.7.934 ıalı günü saat on birde 
talikine kArar verilmit olduğundan yev-

Serserilikten kurtulmak için papuç 
bulmalı dedim. Cdttim Zincirli Ca
misine, aktanı namazına gelenleri 
lcolladrm. Papuçlukta ilk elime ge
çeni koltukladım. Tam s~v!•ırk~ 
arkadan iskarpinlerin sahıbı yelıf· 
ti. Sırtıma bir baston yerletttirdi. 
Ciğerlerim ağzıma geleyazdı. Al
dıımadım. Beni tutamıyacağını an
layınca yerden bir tat kaptı fırlat
tı. Sağ kalçama fÖyle bir dokun
du. Yıkılmadım. Anladın ya? Bun· 
!ar aslında sarı idiler. Polis yaka
lamasın diye boyacı kör Mehmede 
karaya boyattım. Boya parası al
madı. Beni lafa tuttun Karpantiye .. 

Batka bir laf dinlemeden Kara· 
oğlan çartısına doğru hızla yürüdü. 
Tahtakalede manav Alinin dükka· 
nına daldı. . 

_Ali dayı! Portakallar, lımon· 
lar kaça? • 

_ Mebus ısmarladı ıse ı;ıo~a-
kallar kırkara, limonlar . on 1kişer 
buçuğa.. Müdür mümeyyız gönd~r
di ise birincileri otuz beşere, lı
monlar onara .. Esnaftan.. h:ı~tan 
biri söyledise portakal yırml he~! 
limon yedi buçuğa. .. Ama epsı 
peşin para ha!! . . . 

_yok dayı, ben kendım ıçın so· 

ruyorunı. rtak 1 - Hay ebesini! Sen po ., a 
limon alacak adam mı oldun· U-

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1- Akay Ilatlarının Adalar, Anadolu ve Yalovaya ait 

yaz tarifesi 28 Haz~ran 934 perş.-mbe giinünden itiba· 
ren tatbik olunaciiklır. Tarifeler Gişelerde ~atılmak 
tadır. 

2 - Haftanın üç günü yapılmakta ofan tenzilatlı göç se· 
feri 27 Haziran 934 ten itibaren lağvedilmiştir. 

(3451) 

Gayrimübadiller Takdir kıymet 
komisyon un danı 

Gayrimübadiller hesabına Muhtelit Mübadele Komi11· 
yonunda mahfuz olan paradan 25000 İngiliz lirası Gayri· 
mübadillere tevzi edilmek üzere hükumetçe Komisyonu· 
muza devredilmiştir. Bunun Türk parasiyle tutarı olan 
160000 lira tesellüm edilmiş ve mevcut istihkak yekiinu
na göre binde 4.3 itibarile tevzi edilmesi derdest bulunmuş· 
tur. 

T evziata küçük istihkak sahiplerinden başlanması em 
redilmiş olduğundan bono hakkında olduğu gibi karar nu· 
maralı takip edilmiyecek ve ilk tevziat bin 
liraya kadar esas istihkakı olanlardan ilan 
edilecek tarihlerde başlangıç ve son No.lar arasındaki 
kararlarda bin lirayı geçmiyecek kadar alacağı olanlar Ko
misyona müracaat edeceklerdir. Beş liraya kadar olan pa· 
ralar doğruca Komisyon tevziat kalemince ve bundan yu
karı olanlar da verilecek çeklerle Ziraat Bankasınca tediye 

edilecektir. 
T evziatta intizamın muhafazası ve izdihama mahal 

verilmesi için istihkak eshabının ilan edilen günlerde ko· 
misyona gelmemeleri rica olunur. (3462) 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

8000 Adet Çavalye : Açık azaltması: 18 Temniuz 934 

17000 Amerikan Bezi . . 

8000 kilo arap sabunu : 

1000 kilo Beyaz sabun : 

300 kilo gırçala 
200 ,, lspavlo 

; 

• • 

18000 kilo beyaz üstübü: 
18000 ,, elvan üstübü : 

" 

u 

il 

,, 

,, 

18000 kilo kaskam üstübüı ,, 

10300 adet muhtelif nuına- ,, 
rada zmıpara kiğıdr: .... 

" 

" 

., 

,, 

" 

Çarşamba gunu 
saat 10,30 da. 
18 Temmuz 1 34 
Çarşamba gÜnÜ 
saat 14 de. 
18 Temmuz 1934 
Çarşamba 
saat 16 da. 

günü 

: 19 Temmuz 1934 
Perşembe günü 
saat 14 de. 
19 T emınuz l 934 
Perşembe günü 
saat 16 da. 
21 T emınuz 1934 
Cumartesi günü 
saat 10,30 da. 
21 Temmuz 1934 
Cumartesi günü 
saat 14 de. 
21 Temmuz 
Cumartesi 
laat 16 da. 

1934 
gÜnÜ 

Deniz Levazun Depolan ihtiyacı için yukarda cin• 
ve mıktarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gÜn ve 
ve saatlerde açık azaltma ile satın alınacaktır. Şartnamele-
rini gönnek ve almak İsteyenlerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin de muvakkat teminatlariyle birlikte mezkiir 
gün ve saatlerde Kumıpqada kain komisyona müracaat
ları. (3411) 

latanbul Vilayetinden: 
idare mecmuaamm 934 3enesi temmuzundan 935 sene 

si Mayıs gayesine kadar 11 numarasının tab'ı 20 Haziran 
934 tarihinden itibaren 9 Temmuz 934 tarihine kadar mü· 
nakuaya vaz'edilmİ§tir. 10 Temmuz 934 tarihine müaadif 
sah giinü ihalesi yapılacağından f.artnamesini öğrenmek için 
her gÜn Vilayet Daire müdüriyetine müracaat olunınuı:. 

. ·. (3337) 3599 

mi vaktı mf'2klirdc eeJme<liği •eya nııöi

saddak bir vekil göndermediği taktir
de yenilemenin ğıyabrnda icra edilece-

lan! Çık paralan! 
- Param yok ağam. 
- öyledir de neye dırdır edi-

yorsun serseri ! ? 
- Bana iki portakal, dört li

mon ver sana bir gün sonra öderim. 
- Bana Ziraat bankası umum 

müdüründen biT kredi mektubu ge
tir.! Hemen vereyim. Ama umum 
müdürden olacak ha! 

Sansaros kızdı. 
_Peki! dedi· Umum müdür be. 

nim ahbabımdır. 
Manav kalfası, çıraklan, mütte· 

riler kahkaha ile güldüler. 
Sansaros Sıhhiye Vekii.letine gi

den cadde üzerindeki Ziraat ban
kasına gitti. Umum müdürün oda
cısını Sansros tanıyordu. 

. - Müdür bey burada mı? Şim
dı, acele görmek isterim. 

- Vay! Sansaros bey! Çek def. 
teri mi alacaksın? 

-Çok mühim i'im var. 
Sansaros umum müdürün sahi

den ahbabı idi. 
Müdür bey bir gün Balıkpaza

rından yarım okka kara hat-yar, 
Ye pirinç almıştı. Sansaros çocuk 
ilk defa yanına sokuldu ve boynu
nu bükerek dedi ki: 

- Beyim! Bunları ben götüt"e· 
yiın. Hepsinden ucuz götürürüm. 
Umuuı müdür bev verdi. O aı-

ği ııibi tebliğabn muhteviyatını ı..._ 

etmit addedileceği tebliğ edileceii ilao 
oluuur. ( 662) 

rada yanma bir zabıta memuru 
yaklattı ve kulağına iğildi: 

- Beyefendimiz! Aldlidannıı:ı 
huna vermeyiniz. Buna, ınethur 
Sansaros derler. Bugüne kadar hır 
sızlıktan, yankesecilikten altmıt
tan artık vakası vardır. Ankarada 
bundan sabıkalı çocuk yoktur. 

- iyi ya. Siz bunu tanıyorsunu:r. 
Ben aldrklarımı buna verdim. Kat 
bolıırsa yakalarsınız· 

- Ne çrkar beyim efendim! 
Mahkemeler ya,ının küçüklüğün• 
den ötürü bırakıyorlar. 

- Malım kaybolursa dava et• 
miyeceğim ! itime kantmamanı:ı:ı 
rica ederim. 

Sonra Sansaro~a döndü: 
- Al 'u yirmi bet ku~u. Oıı 

kuruşu hamallık parası. On bef 
kurutunu eve bırakacaksın. 

Sansaros eşyayı sepet:ne yirıni 
b~fliği. cebi_n~ koydu. Polisin gizli 
sc:>~led1klerını anlamıftı. Polis çe
kılınce bu sefer Sansaros müdürüll 
kulağına eritmek için topuklarıııı 
kaldırdı: 

- Beyim! dedi. Bana hırsız Sarı 
~aros derler. Bugüne kadar taııı 
altmış sekiz geçm;tim var. 

Şaşkın ,aşkın sordu: 
- Ne demek istiyorsun? 

B:tmedi 



, 
NESiR 

Kurbağalar •.• 
Kulağıma vahşi loesler geliyor . . 

Çakallar uluyor... Kurtlar bağırı . 
yor ••• 

Gece; karanlık bir gece. . . Bır 

papas takkeai gibi dünyamn üzcrı
ne çökmüş ..• 

Koca nehir bir mürekkep çizcisi 
gibi •.. Sahillerde timsahlar, muaz -
%am gövdelerini kumlar üzerine 
yaymıı uyuyorlar. • . Bir timsah, i
ki timMıh ... Uç timsah ..•• 

Ve avcı bunlara bakmadan ileri(. 
yor .•. Eskiden gözüne nişan aldıit 
timsahlar bu avcının karf131nda 
göz kırpmadan uyuyorlar ... Ve av
cı bunlara gözatmadan ileniyor •.. 

Ne anyor? .. Bu kıınqlar anuın
da ne arıyor? •• 

Gündüz ..• Sema, içi aynalı bir 
billur lanus gibi dünyayı. lıapatnıış. 
Ziyalar, ziyalara aksederek ratl -
yümlefiyor ... Uzun Boğa yılanlan 
güneıin altında sırtlarının binbir 
meneVİfi ile binbir münhani çize -
rek süzülüyorlar .... atlak kayaların 
arasından kertenkeleler fıldır fıldır 
göz/erile etrafı •eyrediyorlar .•. 

Ve avcı ... Hiçbir sas, sada çıkar
madan korka korka ilerliyor ..• 

Bunlann yüzüne bakmıyorlar bı
le. Yılanlar, kertenkeleler kendi -
s'. nden ürkmüyorlar bile .•• 

Avcı kam,şlann arasında, sazla · 
rın arasında dolaşıyor .•• 

Avcıdan korkan yalnız bir mah
IUk var: 
Kurbağalar ••. Zavalfı kurbağa . 

!ar ... Biçare kurbağalar .•• 
Durgu,, gölleri" mehtapla yıka -

"an sularında, bir katliam başlı -
yor .. Gölgeler sili'1İyor ••• Ve arhk 
zıplamıyor ••• 

Avcının borusu, bu yerden bit -
me, fırlak gözlü ürkek mahlukların 
sesini boğuyor .•• 

SazlıklaNn dibinde, yüksek ka -
mışların içinde Nevrıız akşamları 

ney üfleyen kurbağalann nef«aini 
tüh.eliyor ..• 

işte avcı atlattı ... işte a11eı yaka
ladı ... 

Ne o ürküyor musun uvgilim?. 
Korkuyor musun sevgilim? Bu ,ırea
sizlik seni rahatsız mı ediyor? .• 

Evet göller sustu, havuzlar sus -
tu, dü"ya sustu. Çünkü kurbağalar 
sustu •.. insan artık: 
Akşam gene alqam gene akıam; 
Göllerde bu dem bir kamıı olsam! 

diyemiyor. Bir heyecanı elektriki ile 
sarsılıyor ve kalbi duruyor •.• 

Korkma, ttv11ilim korkma .. Ayak 
lan"a kapanarak \sana yalvannm. 
Fakat ayaklarına lıapanmadan ev
vel mü:>aade et te sana bir sual so
rayım: 

- O minimini ayaklarını örten 
deri kurbağa derisi midir? ••. Hayır 
mı? .. 

Öyleyse git buradan ••. Git lıar • 
şımdan! Sen zarif, ıık bir kız değil
sin ..• 

Bilmiyor musun ki kurbağa de
ri•i artık modadır! 

* * 
HAMiŞ: 20 kurbağa deriıindje 

bir çift ayakkabı çıkmaktadır. İılit-
raten arzolunur. 

"~~~~~ 
CAşçıbaşı J 

Tatar böreği 
Tatar böreğini hepiniz sevel'Sİ

niz değil mi? Size bugün gayet 
ılezzetli güzel bir tatar böreği tarif 
edeceğim. Bu sizin bildiğiniz tatar 
börekler'nden değildir. Enfesülne
fais bir teydir. 

Dört yüz gram kadar un, bet 
yumurta F •:lctar tuzu hep bera
ber iki kepçe ~tadar ılık su ile yo
ğurunuz. iyice yoğurunuz sonra bu
nu bir top fekline koyarak serin 
bir yerde bir gün bırakınız. Ertesi 
günü, kafi miktarda kıyma, bir ko
yun beyni, iki yumurta sarısı ve bi
Taz da rendelenmi' kqar veyahut 
gravyar peynirini biribirine karıttı
rınız. içine biraz da biber atmayı 
unutmayınız bunun üzerine biraz 
süt ve iki yumurtanın çalkanını, 
beyazını dökün ve hamur gibi bu 
nu da yoğurun. 

Sonra bir gün evvel hazırladığı
nız hamuru b:r oklava ile incecik 
açın. Sekizer ve onar santimetre ge 
ni,liğinde ve boyunda parçalara 
keserek kaynar tuzlu sı,ıya atın ve 
on dakika kadar pişirin. Sonra 
çrkarın bir bezin üzerine koyarak 
suyunu alın, her yufka parçasının 
üzerine evvelce hazırladığınız iç
ten bir parça koyun ve bükerek bir 
tepsiye diz'n. Bunun üzerine biraz 
rendelenmiş peynir serpin ve do 
matesli salça koyun, sonra tepsiyi 
fırmıı salın. Bir cevrek kadar pi.i
rin. Bakın tadına" doyum olur mu? 

M" dyenin zı manı 
Bir okuyucum bana soruyor. Bu 

zamanda ıpidye :en~r mi? Midye-

Çirkin Kadın Yok Oluyor! 
~lUıtlYılfil ka<dlonUc§l1r ga~~Dcdlürr 
Fransada güzellik yapan fabrikalar ha
rıl hani işliyor, ve fabrikatörler boyuna 
güze~ şaheser kadınlar yaratıyorlar 

Çirkin kadın öldü... Yaşasın güzel 1 
kadın .... 

Artık dü,1yada çir/tin Jıaclın diye 
bir mahluk yoktur. Bütün kadınlar gÜ· 
zeldir. Yalmz giizel kadın olmamu 
bilmek ıartile. 

Ve bu gÜzelliğin doğduğu yer, yara
tıldığı yer Paristir. Paride baılıyan 
güullik labrikalan fİmdi yavaş ya
vaı etrafa dal budak salmakta Av
rupanın bütün büyük ıehirlerini isıilıi 
etmektedir. Çok yakm :uvnanda, ha· 
VQ\.n, benzin ue petrol kokusu yerine 
hoı rayihalarla tatir edilmİf, dıııarlan 
bir güzelliği bin bir güzellik halin
de ak•ettiren ajnalar ve beneklerle 
süslennüı olan bu fal>rikalann, bu gÜ
zellik sanayiin:n latanbulda da yer• 
leıttiğini görmemiz muhakkaktır. Bu· 
gün bir İpek kozası bir taraftan bir 
imalathaneye ncuıl giriyor Ve öbür la· 
raftan göz kamaştıran bir kumaf ha
linde çıkıyorsa, tabiatini yarattıjı ıe
kilde bir kadın tıpkı o koza gibi, bu 
güzellik imalathanesine giriyor ııe ö
bür taraftan ıayanı hayret bir sihirle 
çıkıyor ... 

Bu sayfamızda nqrettiğimiz resim
lere bakın. Kim der ki sağdaki kadın
lar, soldaki kadınlardır? Hangi sihir
bazın deyneği bunlar ü:serine değ
miş ki bu ıekeli alabilmişler? .. 

Soldakiler, alelade bir mahalle kı:a. 
Sağdakiler harikulade bir salon kızı •. 
Bunlara o sihri, o halaveti, o güzelliği 
veren bu fabrikalardır. Bu gÜ:ıellik 
fabr!kalanndaki güzellik büyücüleri· 
dir. 

Art<k eski güzellik telakkileri mah
ııolmuştur. Onun yerine yeni fikirleı·, 
yeni düfiinceelr, yeni tahcl·sü•ler ~
lamıştır- Güzellikle, cirkinliğin arannı 
ayıran büyük hisar bitirilmi,ıir. 

Zaten bugüne kadar bile güzellik 
telakkisi herkese 11öre, herkesin nük
yaıına göre değişen bir şey değil mi 
idi? Biz elile hatlan dü:ıgün fakat 
hiçbir sihri olmayan çirkin bir kadını 
yoklayan bir ama gibiyiz .. O da ken
di mik)'ClSına, kendi ölçüsü.sne göre 
böyle bir kadm halıkında (ne 11üzel) 
eleme% mi? 

On kifiye Marlene Ditrich hakkında 
ne düşü,,düğünü sorunuz. Muhakkak 
beşi size: (harikulade!) diyecek, beıi 
(korkunç denecek derece çirkin) diye 
yaka silkecektir. Bu kadar dağınık, 
bu kadar gayri mütecanis mikyıuılar 
• - -,l- ~ıı,~tte ırüzellik ve çirkinlik 
telakkiai kalmamtıtır. Güzellik te 
,.. . "irki"H' te yoktur denilebilir. 
Güzelliğin yül /-ek kudretine inanmalı 
için bir Palton olmalı lazımdır. 

Kadın güzelliği bundan böyle artık 
hakkında karar verilebilecek bir mev
zu değ'ldir. En çirkin kadın, zekası, 
mehareti, ııe suniliği ile göz boyayabi
lir. Halbuki hergü,,, bediiyat mütelıas
sı:slarının ölçülerine uygun birçok ka
dınlara rastgeliriz de hiç farkına var
madan geçeriz. 

Zaten güzellik, modaya tôbi bir şey 
deiil midir? ;zaT'1anla de~işmez mi? 

Bugün hoşa giden kadınlan anlat-

lerin içinde birtakım siyahlrklar 
varrnıf bu neden oluyor? 

Midyenin mevsimi geç.mek üzere 
dir, midyeler eylil.lden nisana ka
dar iyidir. Diğer aylarda yenirse 
mi<leve biraz ağır gelir. 

"!ak _İçin daha ziyade çirkinliğin ka
side.!tni yapmak liizımdır. Güzellik 
fabrikaları a7tılı bedii heyecan uyan
"-ran bir kadrnda,, ziyade bir •İnir 
heyecanı uyandıran kadınlar halket
meğe çalıpnaktadırlar •• 

Bir Jean Grawgord'ın :sarkık dudak 
lanna bakınız; bir Greta Garbo'nun 
açık alnına bakın. Bir Jean Harlow'un 
alnında İçeri doğrıı kaçmıı Ve •onra 
dudakların &tünden dışan uzanmlf 
burnuna bakın... Bunlann hepsi 
çirkin hepsi güzel değil midir.? 

Dünyaya güzellikler, çirkinliriin 
haddı faslını tayin edecek bir miıhen• 
di.s gelmemif(ir. Bir gün kısa aaçlı ka
dınlan '.sevdik. Bir gün uzun saçlılara ı 
pereatİf ettik... Bir zamanlar i•kem• 
leye oturduğu zaman vücudu ikı ta
rafında,, taşan kadınlar mal.buldu. 
Bir zaman geldi ki aanatoryomluk ka
dınlar hofl"t1uza .gitti ... 

Stendhal ( aıktan) namındaki kita
bında gü.,.,lliğin bir nevini yapmakta
dır. Ba, belki bir tariftir. Stendhal der 
ki: cgüzellik, saadetin vadidir.» 

Halbuki kadim Yunanlının aaadeti. 
1934 te yaıayan bir adamın saadetin. 
den büsbütün başkadır. Vena de Me· 

'ı:licis'in gö:ılerini Greta Garbo'nun 11ö:ı ( )' 
lerile mukayese edin? ve ondan sonra Faideli mal'ftmat 
hangi.sini tercih ettiiinU( söyle,,;.. 1., ____ ~----------.1 
Bedüyat kitaplannda balıoedilen gÜ- T 1 k · 
zellik, ahlaki ve manevi itiyaılarm er e e:sı 
malıaulüdür. Hakilıatin deiil. Bunun Geçen gün bir çaya davetli idim. 
ifin har neoi ihtirasm oe M)'eCCMMn Tabii yeni yaptırdığım çay elbise-
haricindedir. Halbuki bize heyeecan neb"l • 
lıizmıdır. &ıgiin ltııt güuRiii aşağı ya &İni giydim. Kardet ben ı eyırn 
kan iflcia etmif ve yerine his güzelli bu sıcakta cehennem gibi içinde 
/takim olmuıtur. Ve bu hia gü:ııelliiini günet kaynayan bir odaya kapana
güzellik labrilralan yaratmaktadır. cağımızı gittiğime gideceğime pit-

man oldum. Canım yeni esvabımm 
halini görme ter lekeleri içinde .. O 
sıcakta o kalabalrkta insan terle
mez de ne olur .. Elibeseme yamyo
nırn. Şimdi lekeciye de versen ter 
lekesi çıkmaz ki.· Y rkasan çeker 
büzülür yahut ta solar •. Boyanmak
tan batka çare yok. 

Öyle demeyin efendim, boyan
maktan bqka çare olmaz olur mu 
biç? Btr parça suya bir parça a
moniague kanttınn ve o su ile le
kelenen yerini silin lekeden eser 
kalrr mı acaba .• 

Gümüı takımların 
temizliği 

Dün aktam yemekte misafirler 
vardı. Hanımefendi gümü' takım
ları çıkardı. Sonra da hemen yıka
yıp kaldırtmayı unuttu eh Katina
da gece ya~ı bulaşıkla uğ~acak 
değil a. Yarın yıkarım diye kabı 
kaçağı mutpağa yığmış çıkmış 
yatmış.. O canını gümüt çatal bı
çaklar yumurta salatasının tabağın
da kalmıtlar. Ertesi gün hanıme
fendi bir de ne baktım simsiyah ol
mamışlar mı?. Hanımefendi hırsın
dan ne yapacağını faşırdı.. Tuttu 
Katinayı kolundan "benim senin 
gibi tenbel hizmetçiye ihtiyacım 
yok.., diye kapı dışarı eti · Katina 
tenbeldir ama bilmediği yoktur. 
"Hammcığnn, dedi, sen ne üzülü
yorsun ben şimdi onları temizlerim. 
Eğer temizleyemezsem o zaman be. 
ni kovunuz.,. 

Bir, iki patates soydu, kabukla
rını kaynattı gümüş çatalları, ka
'rkları bu suyun içinde bir güzel 
yıkadı .. 

Son moda güz el bir yazıhane 

Sonra kovulmadıktan maada ha
nımefendiden bir aferin bir de bah
flŞ bile aldı-

Güneş yanığına karşı çare 
Y annıak moda ya •• Siz de geçen 

gün plajda iki saat günefin akm
da yattınız .• Böyle yapmakla vü
cudunuzun simsiyah olacağını ve 
modaya uyacağmızı zannediyol"du· 
nuz, Fakat ne gezer! Simsiyah ola
cağı yerde deriniz kıpkmnızı oldu. 
Daha iyi ya.. Evet kıp kımırzı o\.. 
cası daha iyi ama o gece yatağa 
yatamadını.z .. Cayır cayır her tara• 
fınız yanıyordu. Sabahleyin bir ~ 
baktmız ki o kıp kırmızı olan yer
ler fiske fiske kabarmış içerlerine 
su dolnıuf, deriler kabannağa bat" 
laDUf· Aman Alla.fırın ya acnı ta
hammül edilir •eylerden değı1 •• 

l~e hem kararmak hem de bu 
tehlikesi çok olan vaziyete düflDCli 
i.tcmiyenler, plajda iki aaat yattık
tan sonra eve döndükleri zaman 
hemen bir parça .ütün içine bnz 
sirke koyııunlar süt kesilir, bu ke1il
miş sütü gün.,.in yaktığı yerlere 
sürsünler.. Ne cayır aoyll' yanar, 
ne titer ne kabarır .. Sadece karar
rır .. Sizin de istediğiniz zaten bu 
değil mi idi? 

Ak saçlar! 
Bugün korosunun küçük hanımı

na görücüler 'geldi. Küçük hanım 
karıtılarmda ezilip büzülürken on
lar dört bir tarafından kızcağızı se
yir ettiler, seyir ettiler •• Nihayet, 
yarabbi tükür, gittiler •. Acaba be
ğendiler mi? Görücülerin kız evin
den çıktıktan eonra ne konUfnıkla· 
rını siz de öğrenmek ister misiniz ? 

- Ben beğendim, doğrusu inci 
gibi kız, enine, boyuna.. 

- Allah için güzel; benim de 
çok hotuma gitti .• 

- Güzel demeğe güzel ama si~ 
pek yakından görmediniz ben Al
lah ısmarladık derken f(iyle dikkat 
le bir baktım. •. Ayol takaklarında· 
ki saçlar ağarmaya batlamıf .• 

- Öyle deme kardef, pekala 
yaşı küçük .. 

- Ben de y~ büyük demedim 
ki zaten .. Belki hastalıktan falan 
ağarmıttır. 

işte görücüler böyle konuturken 
ben işittim .. Aman küçük hanım 
saçlarına dikkat et yok!\ gelecek 
sene ak pak bir büyük hanım olur· 
sun da kimseler beğenmez sonra •. 
Ben karı,mam ... 

Ne yaparsın bil"yor musun. 250 
gram kırmızı şarabın içine 4 gram 
sulfate de fer koyar ve kaynabrsın 
elde edeceğin suya tarağını batırıp 
günde birkaç defa ba,ını tararsın 
yalnız aman bu suyu bir fİşeye ko
yup ağzını iyice tıpamayı unutma .• 
rünkü suyun aydınlık yüzü görme
:ıesi lazımdır .. istersen ti şeyi bir 
kağıda sarıp karanlık bir yere koy. 
Daha iyi olur. 



._( _A_m_e_ır_ııK_a_se_f_ıır_üırıı_auıı_~_ö_z_ıne _ _,.]
1 M Ü T E f E R R i K 

İstanbulun işgali 
HABERLER 

Bütün Alman ve Avusturyalılar 30 .gün zar
fında Türk topraklarını terke mecburdu. 
Ceneral Leyman, Mustafa Kemalin liderlik 
evsafı önünde saygı ile iğildi ve ayrıldı 

Amerika Sefiri M. eharles Sherrill'in TiiTkiyeye 
da·r yazdığı fayanı dikkat eserden parralar. 

Bir Arap ata sözü der ki: "Nil 
ırmağı Filistinin iç!ne taşmadıkça, 
garplı peygamber, Omıanlıları Ku 
düsten atamıyacaktır.,, 

Allenby'nin hayretlere taYan bir 
surette techiz edilmit ve beslen
mit 96000 muharip, 40,000 deve 
ve 13,000 katırdan mürekkep olan 
ordusu, Süveyf kanalından tima
le doğru yürümeğe b~layınca; 
i•te bu hadise vukubuldu. 

Bu ordunun arkuında bütün 
menzil kolaylıklarını temin eden 
demiryolu hemen kurulduğu gibi 
su ihtiyacını gidermek için de, mu
azzam bir boru tesisatı vücuda ge
tirilmitti. Mısırda bir kanaldan çe
kilen Nil suyu Kantara'da filitre
den geçtikten sonra Süveyf kanalı 
nın altındaki yollardan pompalar 
vasıta.ile, kanalın sağ yalısındaki 
sarnıçlara akıtılmakta burada "ye
di tane yardımcı tulumba istasyo
'llU vasrtasile, kurak ve çorak çölde 
200 milden daha uzun bir mesafe
ye su borularile götürülmektedir. 

Ata sözünün ne dereceye kadar 
yerinde getirildiğini takdir edebil
mek için, Peygamber kelimesine 
arapçada El - Nebi denildiğini ve 
bunu da lngiliz kuvvetlerinin ku
mandanı olan ve garptan gelerek 
Osmanlıları Kudüsten atan Ailen. 
ıbynin adına çok benzediğini, bil· 
mek lazımdır! 

Şimdi de Osmanlıların önce 
Şamda sonra da ( ıburaya iyice dik
kat ediniz) Halebin on mil fimalin 
de bir noktaya kadar gösterdilderi 
cesurane mukavemetin acı hikaye
si gelir. Çok sağlam ve genit bilgi
li Mu91:afa Kemal, T oros dağları 
iç .nden fİmale doğru olan geçitler 
için bu noktanın uıl müdafaa mer 
kezi olduğunu biliyordu; burası ol
duğu gibi bütün cenubi Tüıkiye
nin sevkulcey• ve taıbiye kapısı idi. 
Orada durdu; zafer ve galibiyetin 
.,,erdiği n~, ayni zamanda ric'at 
eden d~manı ta.kipten duyulan he
yecanla ilerliyen İngilizlerin bü
tün lıücımı dalgalarını kırarak ora• 
da durmakta devam etti· Bu uzak 
iç topraktaki muharebe meydanı
na birdenbire, Mondroıta 30 letri
nievvelde mütarekenin imza edil
mit okluğu havadisleri geldi. Müt
tefikler lstanbulun ve diğer bütün 
anahtarlanrun i.şgali de da.bil ol
mak ...,-tile istedikleri berteyi al
mııplardır. Bütün Alman ve Avus
turyalılar 30 gün zarfında Türk 
topraklarını bırakıp gitnıeğe mec
burdu.Cene!al LeyınanMustafa Ke 
m9'.1in. ~i.derlik evsafı önünde say
gı ıle ıgılerek kendilerine veda'• 
etti. Gözönünde tutulması lazım
gelen iki vaka vardır· bunlar ekse-. ' 
rıya unutulmaktadır. lstanbuldan 
ver· imi' olan sarih ve kat'i emirle
re rağmen Mustafa Kemal Fran-

sızların "Suriyedeki ordularını ia
fe için,, lskenderonu ifgallerine 
mani ohmıt ve Türkiyenin Suriye
deki bu tehrine girince bir daha 
çıkmıyacaklarmı söylemişti. Bu 
sözler:nde çok haklı idi •• ikinci 
vaka da lstaırbula gi.tmek için ku
mandayı bırakmadan evvel Türki
yenin Antep gibi b1121 cenup .OOir
lerinde sil.alı dağıtlmf olmasıdır. 
Sonra göreceğimiz vechile bu ha
disede tekrar canlanmayı bekliyen 
yeni Türkiyenin silahlanma baf
langıcı olduğunu ispat etmittir. 

Tekrar ktanbula dönen Mustafa 
Kemal, Türkleri ümitaizliğin en de 
rin uçurumlarına sürüklenmit bir 
halde ıbuldu. lngilizler Çanakkale 
ve Boğaziçini tubnutlardı; Fran
aızlar Galatadaki Senegalli zenci
lerile lstanbula yerletmifler; ltal
yanlar Beyoğlunu ellerine geçir
mit ayni zamanda da fimendifer
leri kontrolları albna almııılardı. 
Kendilerinden evvel Balkanlar, Ar 
navutluk, Yunani.ıan ve Garptrab-
lus gitt;iği eibi Mısır, Suriye, Ara
bistan ve Filistin de bybedilmit
ti. Osmanlı imparatorluğunu kat'i 
bir surette parçalanmuı artık mu
haklcak gibidir. Sadrazam izzet pa 
fi'. Enverin kııçmlmıwın ve diğer 
kabaJıa.tleri padiplıa yüldiyerek 
Urtifa eh11İlti. Şimdi paditaJını sır
bnı .ağlamlaştırmak için belki de 
M..tafa Kemalin tetebbüslerine 
münasip zaman gelmİ'ftİ. 

Hayır bu sefer de 6 ncı Mehmet 
. ittihat ve Terakki komitesi yerine 
müttefiklerden korkuyor. 

O.manhlarm guruptan önce ge
len aydınlıkları artık sönmek üze
redir. Türkiyenin yenihaflan can
lanmasını gösterecek günetin doğ
ması da yakındır 

Türkçeye çeftren: Ahmet Ekrem 

lstanbulla lsviçrc arasında 
doğru tayyare postaları 

Şehrimize geleCeğini yazdığı
mız hviçre tayyarecilerinden Suia 
-İr idare&İ müdürü ·Mi.tteholzer 
İn lıagün öğle üseri Y etill<DY tay.. 
yare istasyonuna muvanlatı bek
lenmektedir. 

Tayyareci lniçre ile merkezi 
Avrupa ve uta.ıılıul arasında doğ
ru tayyare postalan tesisi için tet
kikat yapmaktadır. 

Bu sebeple, bu sabah lsviçre
den hareketle öğle üzeri Y eş.itkö
ye varacak, ve iki saat lcadar te
valdrnftan scnra akl}aJDJ İsviçreye 
vasıl olmak üzere tekrar hareket 
edecektir. 

Tayyare, şehirimizden hareke
tinde posta da alıp götürecektir. 

Milliyet'in tefrikası: 42 

Tanıdığım Casus ar 
( Meli. Knckaert'in hatıraalr• ). 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 

1 Emir demek ben demek~ ben 
demek emir .. Kapıyı sürmelediği
nize bakılacak olursa burada giz
lemek istediğiniz bir teyİn mevcu
diyeti anlatılıyor. Öyle yüzüme a
lık alık bakmayınız. Ben sizlerin 
ne hinoğlu hin olduğunuzu bilen
lerdenim· Bana katkariko oynıya
mazsınız. Haydi bakalım önüme dü 
tün<iz, evi arıyacağım. Annenı bu 
sarhot herif karşısında bir muci
ze kabilinden bütün metanetini 
toplamı' ve sobanın üstünde duran 
kahve ibriğinden bir fincana kah
ve botaltarak sakinane cevap ver
m.itti.: 

- Bana bakınız Mösyö (Hel
man) .• kocam hasta. Kendisi bir
kaç gecedir uykusuz. Bu gece ilk 
defa olmak üzere biraz gözlerini 
yumabil<li. Evi yukardan ~ğıya 
kadar arayınız lakin rica ediyorum 
gürültü edip kendisini rahatsız et
meyiniz. 

(Viktor Helmaı_ı) sallana, s~lla
na evi aramaya batlamı' ve nıha
yet taharriyat sırası babamın yatak 
odaııma gelmişti. Annem odaya 
Alman onbaşısı ile birlikte gir
mi~ tabii bir eda ve soğuk kanlılık
la J,,,!ıve fincaı>ını v"t"iYın basında 

ki masanın üzerine bırakmıftı. Ve 
ayni zamanda sanki hastanın ü,ü
mesine mani olmak için yorganı 
gözlerine kadar çekmişti. Şimdi 
yatakta yatan adamın alnı ile be
yazlatmış saçlarından maa<la bir 
yeri görünmüyordu. 

(Viktor Helman) babamı çok iyi 
tanırdı. Lakin yatakta yatan ada
mın babamdan batka bir kimse ol
ması o kadar uzak bir ihtimal idi
ki yatağa yakl'4ıp sahte hastayı 
yakından muayeneye lüzum b:le 
görmemi, ve o tarafa ııeri bir göz 
gezdirdtkten sonra odadan dıtarı 
çıkmıştı. Annem herifin dıtarıya 
çrktığını görünce derin bir nefes 
almıt, onbatı bir müddet sonra so
kak kapısından çıkıp arkasından 
kapıyı kapayınca memnuniyeti te
z:ıyü~ e~iJtı. Demek ki sarhoş he
rıf h ç bır 'eyin farkına varmadan 
defolup gitmişti· 

. . (Stefan)ın adamı ise o gece e
V'lmızde kafi derecede istirahat e
derek ertesi sabah erkenden tehli
keli seyyahatine ba1<lamak üzere 
yola çıkmıştı. Y abıı.~ı Alman as
keri hafiyes· (He!man)ı:rı evimizi 
taharri ettiği bütün müd.Iet esna
rın ~a hi.-bir şeyden süphelcnmiye-

EKONOMi 

Yerli mallar sergisi 
için hazırlıklar 

Milli Sanayiı Birliğinin her se
ne açtığı ve büyUk bir muvaffa
kıyetle devam ettirdiği yerli mal
lar sergisinin .altıl\cısı için hazır
lıklara baJlamnışlf:ır. 

Bu seneki seııgi 18 temmuzda 
açılacağından sergi komieerlik 
bürosu dünden itibaren sergi bi. 
nası olan Galatasaray lisesinde 
faaliyete geçmiştir. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de sergiye Maarif vekaleti tara
fından Galatasaray lisesinin alt 
katı tahsis edilmiştir. 

Yalnız bu sene sergiye iştirak 
için fazla müracaat olduğundan 
yerlerin taksİminde mü§külata te
sadüf edilmektedir. Sergide dün
den itibaren müracaat edenlere 
yer veri.ımeğe ba§lanİnıştır. 

Ayakka~ıcılır ve köse!eci!erle 
IAstikçilar arasındaki ihtilAf 

Ticaret odası idare heyeti a
yaldcabı, deri ve lı;ösele sanayicile
rile lastik fabrikatörleri arasında 
çıkan ihtilafı melnleket iktısadi -
yab bakımından mühim gördü
ğünden bu mesele ile daha esaslı 
tekilde ınetgul olmasına karar 
vermiftir. 

Oda idare heyeti bu ·hususta 
laa.tik sanayicileri ve ayaikkabıcı
larfa temas etmek ve bu işte mem
leket menfaatine en uygun bir 
hal tekli bulunmak üzere idare 
heyeti azasından üç zatı memur 
etmiıtir. 

Diğer taraftan söylendiğine gö
re !istik sanayiile meşgul olanlar 
da aralarında aya'kkabıcılarınki -
ne miifabillı bir ·toplantı yapmak 
İ'Çİn hrzırlanmaktadırlar. 

Dün a~akkabı , deri ve kösele 
tıuıayicileri Ayakkabıcılar cemi -
yetinde toplanmışlar ve lrongre 
temenniyatınm tesbitine devam et
miflerdir. 

Japnn heyeti gitti 
hrtısadi tetkikat yapmak üze

re üç gün evvel şehrimize de 
selen Japon ticaret heyeti dün ak
f&Dlki ekspresle Belgrada hareket 
etmiştir. l 

Heyetin şebrımizdeki temasla
" tamami.le ıhusu•i mahiyette ol
muttur.Heyet azası ticaret odası 
reislerinden Habip zade B.le gö
rütmütl~r ve l&tanbuldaki ticaret 
i§leri hakkında izahat a:lmıtlar -
dır. 

Japon heyeti daha ziyade Ja
pon emtiaaınm bütün dünyada re
vacını temin için seyahat etmek -
te olduklanndan §ehrimizdeki tet
kikleri de Lu bakımdan olmuftur, 

T akıtu anılü 
Japon heyeti ile birlikte §eb

rimize gelmiş olan Japon gazete
cilerinden Mösyö Shimoda dün 
heyetin yaptığı tetkikat hakkında 
demiştir ki: 

- Bugün para artık bir mü
badele v..-sıtası olmaktan ç.rkmış -
tır. Harp sonrasın.ın iktısacii ica
ba tından cıılmak üzere, memleketler 
daha ziyade trampa sistemini an-

rek derin uykusuna dalmıt ve bu J 

itibarla atlatnııt olduğu ·büyük teh
likeden tamamile bihaber bulunu
yordu. Ertesi sabah annem kendi
s" ni korkutup kuvvei maneviyesini 
bozmamak bu hususta bir kelime 
bile söylememişti. 

Müteakıp haftalar zarfında 
(Helman) annemi iz'aç etmekte 
devam ebnit ve her ve&ileden i&ti
!ade ederek: 

- Bana bak hatun ! Biz menfa
atlerimizi n:ilıayet boğazlarından 
yakaldık. Yakında tamamile hak
larından geleceğiz. Sizler de bü
yük Almanyanın tebaası olacaksı
nız. Yolunda füzuli tefahürlerile 
kadıncağızı üzüp durmUfhı. Sar
h~ ve tafrefuruf herif elindeki 
Alman gazetesini tehditkar bir ta
vırla sallıyarak barbar bağırıyor
mut.: 

- Bak görüyor musun (Paris)i 
nasıl kutattık? Bunlara bakmak i
tine gelmiyor değ<I nıi? Halbuki 
merak etme birkaç güne kadar bü
tün Belçikayı siz sivil Belçikalılar
dan temizliycğiz. Hele fu havadi
se bak; kulaklarını aç ta iyi dinle: 
Tamam yüz yirmi bin lngiliz es·r 
aldık. Hem esir aldığımız adamlar 
bu sefer Ruslar değil lngilizler ..• 
işitiyor musun? Hani azametli 
müttefikleriniz olan lngilizler. BW. 
tün bunlar gösteriyor ki harbi par
lak bir zaferle bitireceğiz. Ha, ha, 
hay .. · Hani Amerikalılar imdadını
na koşmıyorlar ya?.. Bakalım A
merikalılar da gelsinler de boyun
larının ölçüsünü alsınlar .... Yalnız 

Yunan Dağcılık kalübilne mensup yirmi sporcu Jün Romanya v'!-
·ı h • · gelmı",.ferJir Yunanlı sporcular boradan Burtaya gı-

purı e şe nmıze T • 

Jecekler ve Uludağda Spor yapacalılaılJır. 

Tarama dergisi 
Altıncı fasikül de çıktı. 
7 ncisi yakında çıkacak 

ANKARA, 25. (A.A.) - T. D. T. 
C. Umumi katipliğinden: 
ı - Osmanlıcadan türkçeye söz karşı• 

lıklan tarama dergisi, adıyla netredi
len eserin al tmcı fasikülü de çıkını§• 
br. 

2 - Bu fasikül aı.tı formadır. "M,, 
harfiDCl.,n "P,, harfine kadar olan ke
limeler bu faı.ikülde yer buhnuş.tur. 

3 - Ankarada mebus beyefendi
lere dağ>tılacak nü...ııalar B. M. M. 
mnunıi katipliğinden gönderilmittir. 

4 - Cemiyetin kol ve bölükleri a-
zasından olanlara cemiyet merkezin_.. 
den imza mukabilinde ver·lecektir. 

5 - I..tanbulda kendilerine mek
tup gönderilmi~ olan zatlar. o.evlet 1 
matbaası ıs.atış yerinden kendı]en:ne a
it nüslıalan aldırabilirler. 

6 - Ankara ve lstanbuldan ba,ka 
yerlerdeki zatler bulunduklan yerin 
maarif müdürlüğünden lı:end' adlarına 
gönderidn nÜ$haları alacaklardır. 

7 - Tarama dergisinin yedinci fa
s>külü de yakında ç•kacalııtır. 

Feci b1r vı1dırım kazası 
BiLECiK, 25. (A.A.) - Bir haf

tadır vilayet dahir nde sürekli yağ -
murlar yağmaktadır. Bir hafta evvel 
Bozöyükte Kapanalan köyünde bir kı
za bu:lfÜıı de Gölpazannın Viran kö- ı 
yü' muhtarı Halit ağaya yıldırım isa
bet ederek her ikisini de öldürmiif -
tür. 

dıran takas usullerine müracaat e
diyorlar. 

Heyetimiz, Japon sanayi mal
larının, Tür'kiyede hangi nevi mah
sulat ile mübadele edebileceğfoi 
tetkik etmiştir. 

Türkiye iktısat vekaletinin Ja
pon emtiasile ta'kas yapılacak olan 
Türk mamulatı hakkında bir (L) 
listesi hazırlamıştır. Bu Jistede mev 
cut mevat meyanında en ziyao'e 
pamuk ve tuz bizi alakadar et -
mektedir. . • . . 

Fakat senede istihsal ettıgınız 
100 bin balya pdmuktan yarısı':~ 
dahilde Uıti'hlilk ediyorsunuz, Mu
teba'kisi de en yakın memleketle
re ihraç ediliyor. Tuza gelince_: 
Bundan bizim istifade etmen.ız 
,_ b•t d - ·ı-" ç·· ._., limanlarıxa ı egı uır. unKu 
mızda asri tesisat mevcut olma
dığından yükleme işi pahalıya 
mal olmaktadır.,, 

turası ınuhakaıkk ki (Viktor Hel- 1 

man)ın bu boş tefahürleri validem 
üzerinde cüz'i bir tesir bile husule 
gefrmiyordu. O, müttefiklerin Al
manları perişan edecekerine bir 
kere sureti kat'iyede iman etmitti 
ve bu demir gibi sağlam imanı hiç 
bir haher, billıassa ( Helman) gibi 
botboğnz ve yaygaracı bir adamın 
hezeyanları rarsaınazdı. Diğer ta
raftan b'.Tkaç hafta evveline kadar 
çok bitkin görünen Alm~n .. kıt~a
tı bu son zafer haberler• uzenne 
yeniden canlanmıt grbi görünüyor
lardı. Her tarafta: 

- Arkadas zaferi nihai terefi
ne ! Avazeleri yükııeliyor, gözler 
yeniden zafer neşesile parlıyordu. 
Rusların harpten çekilmeleri Al
manların yüzlerini bir hayli gül
dürmüştü. (Brest L:tovsk) muahe
desi Almanları Rus pençesinden su 
reti kat'iyede kurtarmıt ve şarkta
ki kuvvetlerini tama.mile serbest 
bırakmıttı .. Lakin bütün bu~~ara 
rağmen ba.banı ve annem mutte-
f .kl . eç partiyi kazanacakla-r erın erg L 

d . b lunuyordu. Acaua 
rın an emın u 1 
b .,_, td·d ihtiyar Alman arın 

u uu sa ı e b. d b. 
b retten sonra ır en :u son gay · b. 

k ··kü' d n devrilen muazzam ır re o n e . • . . b. h. 
kütük gibi yere serılecegını ır. .11-

sikablelvuku j.le anlamışlar mı ıd!?. 
Aradan uzun müddet geçmem·~ 

. k. Al l daki zafer nefelerı, 
tı ı man ar . k 1• 

tka b ·r sükutiliğe ın ı ap et 
somur n ı · H 1 

. bulun C)T'(lu. He' e (V ıktor e -
mış Y . . b ak açmıyor-
man) ın çenelerını ıç h .f 

b sbog"az erı du. Bu geveze ve 0 • 

k . . .b. t harriyat yapmıyor, 
eı ısı gı· ı a 

ADLiYEDE 

Sinemacılar 
Mahkemede tedbiri ihtiyati 

talebinde bulur: dular 
Sinemacılar ta.rafından beledi~ 

ye aleyhine açılan tedbiri ihtiyati 
davası mahkemenin esas dava a
çıldıktan sonra tedbiri i'htiyati ta
lebinin bir karara raptecillebile
ceği kararile neticelenmişti. 

Sinemacılar cumartesi günü e
sas davalarını ikame etmişler, dün 
de gene mahkemeye bir ikinci isti
da verere!k tedbiri ihtiyati tale
binde bulunmuşlardır. 

Mahkeme henüz tedbiri ihtiya
ti talebi hakkında bir karar ver
memiştir. 

Bugün karar vermesi muhte -
meldir. Maamafih mahkeme ted
biri ihtiyati talebini müstacelen 
bir karara bağlamakla mUkellef 
te değildir. Esa~ dava hakkının 
kabul edilmiş olmaıııı sinemacıları 
memnun etmiştir. 

Sinemacılar Darülaceze resmi
nin yüzde yedi b·:-;ıık belediye res
mi içinde mündemiç olduğunu, 
binaenaley'h ayrıca yüzde on Da
rülaceze resmi alınamıyacağı nok
tai nazarını ileri sürmektedirler. 

Esnaf bankası meselesi 
Esnaf bankasında dört yüz bin 

liranın kayboluşu bakkmciaki adli 
ve idari tabki,kat devam etmekte
dir. 

Adli ta1hk:ikatı idare etmekte O• 

lan Ahmet Muhlis Bey tahkikatını 
ve evrak üzerindeki tetkikatını ik
mal etmiştir. 

Ancak henüz bu tahkikat hak
kında mütaleasını hazırlamamış -
tır. Bunun için Esnaf bankasında 
idari tahkikatla ıneş.gul olan ko. 
misyonun raporu beklenmektedir. 
Bu komisyondan raporun sureti 
yeniden istenilmittir. 

Rapor ı.ureti .gelir gelmez 
Ahmet Muhlis Bey mütaleaname
sini hazırlayacaktır. 

Takas suiistimali tahkikatı 
Takas suiisıtimalinden cl'olayı 

tevkif edilip te haklarında 35 bin 
lira nakti kefaletle tahliyelerine 

yaptığı zamanlarda da o eski ağız 1 
kalabalrklarını unutmuş görünüyor 
du. Zavallı ebeveynim ise bundan 
i~er:n Almanlar hakkında fena git 
~eğe başlamış ol.Iuğu manasını 
çıkararak için için seviniyorlardı. 
Ayni zamanda (Stefan)dan ve 
(Alfons)tan müstevli düfmanın 
müttefik kuvvetler tarafından ağır 
mağlubiyetlere duçar edilmit ol
duklarını öğrenmişlerdi. HaftaJar
ca süren sükfrt ve sükunetten son
ra top sesleri yeniden şehir civa
rında gürlemeğe batlamıftı. De
mek oluyor ki halaskar müttef.k
ler yaklatıyorlardı. Artrk her ge
ce tayyare hücumları yapılıyor ve 
Almanlar tarafından hiç müma_ne 
at görmeden dü,man tayyarelerı şe 
hir afakında mekik dokuyorlardı. 
Şehirde anam ve babamdan hatka 
sivil halktan h~çbir canlı mahluk 
kalmamı' oldugundan zafere fürut 
(Hehnan) iz'aç edecek kimse bu
lamıyor, ve bütün kin ve hiddetini 
zavallı ihtiyar ebeveynime sarfe
diyormuş. Bu aralık biz' m eve yeni 
bir asker yerleştirmi,. Bu nefer he
nüz on yedi yatında bir çocukmuş. 
Geveze (Yiktor Helman) evlerimiz 
de taharriyat yaptığı zaman bu ço
cuğa tesadüf edince fırsattan İ&ti
fade ederek kendisine vatani mevi
zeler İradına haşlamıf nihayet bir
gün çocuğun sabrı tükenerek 'u ce
vabı verm't: 

- Onha,ı. insan şerefi bilhassa 
dolu bir mide ile daha iyi hisseder. 
Halbuki bizi.m mideler maalesef 
bo •. 

POLiSTE 

Makineyi temizlerken 
Dün Deftardarda teneke fab

rrkasrnda feci bir kaza olmuştı-r · 
iskele caddes;m!e tene . 

ke fabrikasında çalışan Ayşe •·- 
nım, makineyi temizlerken elini 
çarka kaptırmıştır. 

Bereket va·ktinde görülerek 
makine durdurulmuş, bütün ko -
lun ezilmesine meydan verilme -
miş.tir. 

Parmakları ezilen Ayşe hanım, 
tedavi altına alınmıştır. 

Ceset meydana çıktı 
Evveli'Si sabah, Heybeliadada 

Değirmenburnu civarında iki yaş
larında kadar lküçük bir çocuk ce
sedi bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta, bu cese -
din on gün evvel Haydarpaşa va
purundan anası tarafından denize 
atılan çocuğa ait olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bir bıskDI hırsızı 
Muharrem isminde birisi, Sa -

matyadaki kireç fabrikasından i
ki baskül aşırdığı iddiasile yaka
lanmıştır. 

Açıkgöz ırkadas 
' Balatta Tarhtaminare caddesin-

de 220 numaralı dük'kanda ikalay
cılık eden Mustafa, ayni dükkan
da yatıp kalkan arkadaşı Mehme
din çekmecesinden parasını aşır -
mış, fakat y~kalanmıştır. 

karar verilenlerin vekilleri kefale
tin miktarının azaltılması için a~
liye mahkemesine müracaat etmış
lerdi. 

Mallıkeme tetkik etmek üzere 
takas komisyonundan evrakı iste
miştir. Dün evral<ı gene bizzat 
tetkikatı idare eden müfettişler 
tarafından getirilmiş ve mahkeme
ye tevdi edilmiştir. Mahkeme ka
rarını bugün alakadarlara tefhim 
edecektiı· •. 

Bir yankesici mahkOm oldu 
Yankesicilik yapmaktan suçlu 

ve sabıkalı Sıçan Salabatıtin birin
ci ceza mahkemesinde 8 ay hapse 
mahkllın edilmiştir. 

Bir cinıdet davası 
T Dplı:apıda bir kış günü tram

vay '11lakasçısı Murat efendiyi öl
dürmekten suçlu Agobun muha -
kemesine dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edilmİ§, iddia maka
mı Aıgop ıhakkında 448 inci mad
denin tatbikini isiemİ:§tİr. 

Muhakeme Agobun müdafaası 
iç.in başka güne bırakılmıştır. 

Bir katil 3 seneye mahkQm 
oldu 

Çarşı kapıda Hacı Ömer İsmin
de birisini öldürmekten suçlu Ö
merin muhakemesi dün ağır ce -
za mahkemesinde neticelenmit, 
iddia makamı 448 inci madde ile 
cezalandırılmasını İstemiştir. 

Mahkeme müzakereden sonra 
Ömerin 3 sene, 3 ay mücl'detle 
hapse konulmasına karar vermiş
tir. 

Bir sabah erkenden, tiddetli bir 
gece hücumunun heyecanlarile ge
çen feci b;r geceden sonra, o genç 
Alman askeri alelacele mutpağa 
gelerek annemi bulmuş ve: 
- Valde, demiş, yakında sizler 

beyaz ekmeğe kavupcaksınız ve 
mideleriniz ha:kiki et ile yeniden 
tanısacak. Mütefikleriniz (Kros 
Çap~l)e kadar ~a:kla,tılar. 

Bu esnada (Viktnr Helman) içe· 
riye girm~f ve Çocuğun son sözle
rini i'itm•• olacak ki sormuş: 

- (Kros Çapel)e kimler yak
latmıŞ söyle bakayım. 

- Kim olacak, lngilizler· Geçeni 
gece ben cepheden gelen bir arka
~la görüstüm. Cephede zaten 
pek uzakta· değil, hem gittikçe ge
riliyor. Esaııen kıtamın zabiti de 
eşyasını alark (Thielt)e gitmekli· 
ğimi emretti. Bana Allahısmarla
dı:lc. 

Çocuk ıbu sözleri söylerken alela
cele kendisinin ve zabitinin levazı
mını toplıyormuş. Nihayet işini bi· 
tirip kapıdan çıkarken gençlere
has açık sözlülüle geveze onbaşıya 
fU tavsiyede bulunnmt: 

- Onbaşı efend;, beni dinlerse
niz siz de biran evvel ba,mızın Ç3· 

resine bakınız. Sonra karısmaın 
çok geç kalmış olursunuz... . 

Zaten mitralyözlerin takırtısı. 
sahra toplarının hiddetli ökMirüş· 
leri de genç fakat onba,ıdan ziya· 
de tecrü.bedide görünen nefc!'ll 
hak verecek b;r mahiyette imiş. 
Likin abk olduğu kadar da inatçı 

-Bitmedi -
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Şehinşah Hz. bugün geliyorlar 
(Başı 1 inci sahifede)) 1 seyredecek olan Gül cemal, Ege ve Sa- 1 ğu temiz hisleri ifade eylemiştir. Kız 

talebesinin, lran kolonisi erkanının Ö· karya grubu.nu s~cakta bırakarak o~~ çocuk, iki büyük inkilapçı Şefin buzu· 
nünden geçerek otomob ile Soğukçeş· lara ya~".'. hı~ Jekilde sey~ed~e~ ~e Gul- runda heyecana kapıldığı ve tasarladığı 
me kapısı, Ayasofya, Türbe, Ankara cemal uçuncu gr~p gemılerın on~.n~.en sö~le•·i bitiremiyeceği anlaşılınca Mus-
caddesi, Köprü, Taksim, Harbiye, geçer~en bu gemıler tarafından duduk· lata Kemal Hazretleri : 
Maçka yolile Dolmabahçe sarayını teş· le selamlanacaktır. - Müteheyyiç oldum Şehinşah Haz• 

Hal etrafındaki 
Dedikodular 

(Başı 1 inci sahifede) , 
ortaya atılan sözlerin mahiyeti Ü· 

zerinde durmaktadırlar. 

MEMLEKETTE 

Kırklarelinde [ 
Gençlik hareketleri· ---

M. Barthou şerefin~ 
ziyafet 

rif edeceklerdir. Madde: 16 - Ege ve Sakaryanm saat relle,i deyiniz çocuğum bu kafidir .• 
Şehinıah Hazretlerinin lsta.nbuJ 12 d~ demjr mevkiinde bulunmaları, ro- buyurdular. Hannn kız ~utkunu bunun-

toprağına ayak ba•'!ları limanda morkör ve m?torlar~':' d~ saat 15 de la bitirdi. Şehinşah Hazretleri : 

Belediye Daimi encümeni aza. 
sından Adalı Avni bey dün bir 
muharririmize ~unları söylemiş • 
tir-

Okuma odası - Alpull u 
maçı - Güreş hazırlikları 

BELGRAT, 25 (A.A.) - Dür 
akşam M. Y evtiç , M. Barthounu 
şerefine hususi bir yemek vermi;· 
sonra nazırlar, Yugoslavya mat
buatının şereflerine ziyafet verdı-
ği ecnebi gazetecilerini gidip · 

bulunan donanmamızdan atılacak 21 ~erlcrınde ~zı mevkıı ~tmış olmaları - Çok memnun oldum küçük yav- KIRKLARELi, (Milliyet) - lamla1D1şlardır. 
M. Barthou, Yugoslavya tara~ 

atım topla selimlanaca.k, harp remi.. lazu~dır. Ll!'1~" ve Pohs . memurların~ rum ... diyer-eJc ve saçlannı okşiyarak il-
lerimizdeki efrat ihtira:m vaz:yeti a- hamil ?'lan ıkı ~tor, Tabır .. ve Sabrı tifalta bulundular. Yine burada mektep-
lacaklardır. Beylerın nezarebnde romorkor ve mo.. liler büyük misafirlere Türk ve lran 

"- Evveli infa edilmekte olan 
hal, meclis kararile şehir muvak
kat hali olarak in~ edilmektedir. 
Asıl şehir hali bili.hara ve daha 
geniş mikyasta yapılacaktır. Bi -
naenaleyh muvakkat olan mahiye. 
tini hatırdan crkarmamak lazım • 
dır. Kabzımalların bazı şikayet • 
leri vardı. Gittik, mahallinde tetki
kat yaptık. Mevcut seksen kabzı
malın hale sığamıyacağı endişesi 
vardı. Yeniden 20 den fazla dük
kan insası takarrür etti. Bütün 
kabzıın"alları bal istiap edecektir. 
Hatta, bir dükkan kifi gelmiyen 
kabzımallar iki dükkan verilecek
tir. Biz, kabzımalların şimdi otur
duk.lan sefil, feci, gayri sıhhi hal
den kendilerini kurtarmak için ça
hşıyoruz. Halde bava tertibatı da 
yapılacaktır. Bugünkü fennin, tek
niğin il er !emiş vaziyeti karşısında, 
hal binasının rüzgara, ağzının bur· 
nunun verilip verilmediği mesele
si mevzuu bahsolamaz. Halde as
ri ve fenni her türlü tertibat yapı
lacaktır. Müstahsillerin malları ko
runacak, hiç bir vakit bunların 
kokmasına, çürümesine meydan 
verilmiyecektir.,. 

Kıraklareli, gençleri yeni bir faali
yet devresine geçmişlerdir. Kasa
banın işlek caddelerinden biri üs
tünde güzel bir okuma' oda.rı açan 
halkevinin spor şubesi geçen cuma 
günü Alpulluya giderek Alpullu 
sporla ka,..rlaşmıştır. iki taraf spor 
cularını üçüncü temasını teşkıi e
den bu maç, Kırklareli, sporcularr
nın O • 4 mağlup olmalarile netice
lenmiştir. Bundan evvelki temasla
rın ikisinde berabere kalınmış, iki
sinde de Kırklareli, gençleri galip 
gelmişlerdi. 

fından kendisine gösterilen iyi 
kabulün samimiyetinden bahset 

Şehinşah Hazretlerinin geçecekleı i 1?r gruplarının intizamını temin edecek.. milli renkleri ile bezenmiş birer büket 
yollarda mektepliler ve izciler, ken· tır. takdim etmişlerdir. Müteakiben fırka 
diler ine tahsis edilen mevk !erde yer . l_\'ladde : 17 - Gülcemal seyrederken kumandanı bütün kıtaatı ile Ala Hazre-
almrş bulunacaklardır. bı~·ınci ve ikinci grup gemilerle res- ti Huma.yunun iradelerine muntazır bu .. 

Köprü üstünde bulundunıalcak sü- m~. motorlard~ maada. hiçbir geminin lunduğunu arzetmiştir. 
vari ve deniz kıtal arı Şehinşah hazret· Gulc.emal P.eş•nde seyrıne müsaade C• r stasyon dışında toplanmış olan hal-
lerinin mevkiplerini selimlıyacaklar.. ddmıyecektır. krn, yaşa varol avazeleri ve sürekli al-
d Madde: 18 - Gülcemal Kızkulesin· kışları ar~•ında otomobile binen Ala 

ır. Talebe alaya İştirak edecek de demirledikten sonra peşinde bulunan Hazreti Humayun ve Gazi Hazretleri 
b. irinci ve ikinci grup gemilerde.o. evveli yol boyunca yer alını-ot olan kıtaab tef: 

ŞehrRn.izdeki li•c ve orta mektepler k led b 1 bu eak ' ıs e c u unan grup, nu mut ıp, ti• etmi•ler ve bunu izcilerle bütün mek· talebesi dün mekteplerinde toplanarak k b 1 ' ' sanca ı... u unan grup Köpl"iiye avdet teplilerin iltihak ettikleri büyük bir ~.,.. 
yürüyüş talimleri yapmışlardır. Tale - ed k ~ 

. . . ece .tır. .. çit resmi takip etmİ•tir. Şehinşah Ha:ı-be Şah Hazretlerı ıçın yapılacak alaya Hal 1 k ' 
d -'-! d" ıç v .. apur arı ve .romo. r or ve mo- ı·etleri ile Reisicümhur Hazretleri geçit 

iştirak e <:CeK er ır. t 1 G 1 emal d 1 d k or ar. u c emır e ı ten sonra resmini Vali konağı balkonundan takip 
Son dakika <?ülcemalin ."':nc:a~ınd~n geçmek ~r- buyıırmuşlardır. ,. 

lran Şehinşahı Hazretlerile Reisi- t~le. Kızkulesı'.'ı.n pmalmde serbestıle· Necati Bey muallim mektebinde 
.. h H ti · · h ·ı 1 c··ı rını elde edebılırler. K b' . . ah tt N . B cum ur azre erını anu <>an u • Madd 19 R .. ümh" H I . ı•a ır ıstir a en sonra ecatı , 

b ·· ll S e : eısıc ur azret erı- 11 . k b" ,_, . I cemal vapuru ugun saat , ta Ka- 1 .,.... • h H tl . . nıua un me te ı l..cbf o unmuş, Şe• 
dLköy önlerine gelmiş olacaktrr. e ">"' •• ınşa azre erını karay~ çıkara· binşah Hazretleri bu mektebin muhte-

Akay ve Şirketi Hayriye vapurlan cak olan Kınalı~da vapuru Gulcemal- lif laboratuvarını, dershanelerini ve her 
saat 10,5 ta köprüden hareketle Kadı- den a:rniu:k":" limanda .~u.lunan veya türlü modern tesioatını teftiş buyur· 
köy önünde Gülcemali bekliyecekler mer~sıme ıştırak eden butu.~ .. ~apurlar muşlardır. Şehin§ah Hazretleri talebe-
ve onun vürudunılan sonra Boğaza duduk çalacaklar ve bu dudukler. K~- nin alkı~lan arıısmda mektepten çıktık-
doğru ile;. i . ..: uc~k ve Bog""' 82.:da bir ce- nahada vapuru Saraybumun~ yanaştıgı tan ve Sehir İçinde dola§l'lktan sonra j .. 

zamana kadar devam edecektir. k 1 '· · • b l V ı· k • vel.indan sonra saat 15 te Krzkulesi ö- L. dairi 1 G 1 ıh d amet erı ıçın azır anan a ı onagma 
nüne gelerek dernirılenecektlr. ıman vapua· ar, a ata r ~·~~n .. a dönmüşlerdi>". 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden: duran Vatan vapurunun verecegı dudük Ç akktd J 
Reisicümhur Hazretlerile lran Şe- işareti üzerine düdük çalmağa başlıya· ÇANAK~~ 25 e( e.A 

caklardır • A ·) - lran 
binşahı Hazretlerinin istaclıal merası- Liman· reisi Vatan vapuruna ilk dü- Şehinşabı. H&Z;'"etle..i i~ Reisicümbur 
minde bulunacak vıııpurlar saat 1,5 ta dük işaretiıı.i vermek Üzere bir memur Hazretlerı bugun •aıtt ı5,SO de Çanak-
köprüden hareket edecektir. koyacaktır. kaleye muvasalat .. buy~rıtlUJ)ar ve hal· 

Kar,ılama programı Madde : 20 _ Akay vapurlarile Şir· kın soıkun tezahuratı ıle karşılanml§ • 
lran Şebin•ahı Hazretlerile Reisi· k · H · · h • . lardır. :r etı ayrıyenın uıusı surette kiralan- J d k 

cümhur Hazretlerini deniz üzerinde kar.. mamış olan 72 ve 73 numaralı vapur.. ~ ~ ~ ıtaatı. resmi sel~ ıila 
şılama programı şudur: !arı ve Haliç vapurları ve lzmir ve Sa- erlemıştır. ~l~azreti humayun ıle Ga-

Madde : l - Haziranın 26 ıncı •alı karya vapurlan tafıyacaklan halkı pa· zı H":':retlennı lstımb~la götü~ .,.. 
günü Çanakkaleden lstanbula gelecek rasız olarak merasime iştirak ettirecek· lan Gulcemal vapunı ık ona refakat e-
olan Reisicümhur Hazı:et\erile lran Hü • \erdir. Bütün bu gemiler haddi istiabile· decek ~lan Adatepe ve. Kocatepe torpi-
kümdarı Hazretlerini hamil bulunan rinin yarısı kadar yolcu alabilirler. Bu tolan lunanınuza gdmış bulunuyor· 
Gülcemal vapuru, Y efilköy açıkların• ·ı b" k ( \ ·ı · lar genıı ere ınece yo cu ar, gemı enn · 
dan itibaren aşağıdaki ıekil dahilinde mensup olduğu müesseseler tarafından .. ÇANAKKALE_, 25 (~.A.) - Rei•İ-
karşılanacaktır. bir davetname ile davet edilirler. Davet- cirnıılıur Ha-zretle.rıle ~hınşit'ı Hazret-

Madde : 2 Karıılamaya: namesiz yolcu gemilere binemez. len ".e refakatlenndeki zevat bugün Ba-
A: Deniz yollarının Ege vapuru, Madd • 21 _ H · · merasim- lıke&1r · Çanakkale :poııesi üzerinde Ki· e. er gemının 1 __ _._ .. d ..• 

1 B: Vapurculuk Şirketinin Sakarya de sırasını tut!masından ve seyredecek raz ı me ... nn e og e yemeği yedikten 
vapuru, gemilerin tayin edilen aralıldan munta· "" 0 ta~a :'skerleriıı yaptığı tatbi • 

C: Akay•n Heybeliada ve Kalamış zaman muhafaza etmesinden gemi süva· katı tetkik ~t~n so~ra saat ı5,45 le 
vapur\an, .1 • 'uld" Çanakkaleyı tetrif ettıler. 

Ş . k . H . . rı en mes ur. Ş h . _ _.,_ . 
D: ır eti aynyerun 67, 68, 72, 73 Gemi süvarileri gruplara nezaret e· e rm mecoalinde memurin ve ka • 

numaralı vapurları, <len kılavuz kapta'.. ve kontrol memur· dm erkek bütün b~k tarafından "Ya· 
H: Halicin iki vapuru, larnun ve meraıiaıe umumi fekilde ne- !a,. varol,, :rv~elenle candan aHaflarb 
K: Gemi Kurtarma Şirketinin bir zaret eden lstanbul Liman Rei.inin ve- ıstiılılha_I .e~diler. 

vapuru, ... rec4'ğİ direktif dahilinde hareket ede- . R~ısıc~ur. Hao:retlerile mıııhterem 
L: Liman Şirketinin romorkörleri, eklerdi m,.afırlerı Şehinşah hazretleri açık 
M: Motorcular Cemiyetinin 3 motÖ• c 1 t bur.l L" R • · M""d" · ti" bir otomobilde beraber idiler. Kendile-& an unan eııı, u ırıye n . ....-&.. • • 

1 inci motorunda bulunacaktır. rı.ne. ~·ır nanuna buketler ta.kd•m e-ru, 
Z: Hususi motorla 

i~tirak edecektir. 
Madde: 3 - Kartdayıcı gemilerden 

.~ayın iki vapurile Şirketi Hayriyen.in 
dört vapuru, merasime ittirak etmek İ&-. 
teyen halkı hamilen saat 13 de Yeşil· 
k5y açıklarında bulunacaklardır. Bu ge· 
miler iki gruptan müteşekkildir. Saat 
14 le Köprüden hareket edeceklerdir. 

Birinci grup, sırasile Akaym Kala· 
mış ve Şirketi Hayriyenin 67 ve 73 nu· 
maralı vapurlarından ; ikinci grup ta, 
A kayın Heybeliada ve Şirketin 68 ve 
74 numaralı vapurlanndan terekküp e• 
decektir. 

Her geın.ide, bir Liman ve bir Poliı 
memuru bulunacaktrr. 

Madde: 4 - Birinci gruba, Kılavuz· 
!ardan Fehamet !>. Kaptan; ikinci gru• 
ba, Kılavuzlardan Şükrü B. kaptan ne· 
z.aret cdıecek ve bunlar, grupların nazım 
gemisi olan 67 ve 68 No. Akay vapurla
rında bulunacaklardır. 

Madde : 5 - Birinci ve ikinci grup 
gemiler, Gülcemal vapurunu Y ~ilköy 
açığında demirli olarak bekliyeceklerdi.r 
Demir mevkilerini Fehamet ve Şükrü 
Beyler intihap edeceklerdir. 

Madde : 6 - Gülcemal ufuktan gÖ· 
rü1düğü zaman her iki grup gemiler de
mil' alacaklar ve provaları Selimiyeye 
müteveccih olarak herbir grup prova 
nizam1nda ve her iki grup borda halin
de ahzi mevki edeceklerdir. Gruplar a
rasındaki mesafe iki gomiııe olacaktır. 

Madde: 7 - Gülcemal bu iki grubun 
ortasından geçecek ve geçişi müteakip 
ikinci grup, Gülcemalin sancak ve birin .. 
ci grup iskele kıçomuzluğunda ve Gü\. 
cemalden birer gemine mesafede Gü!ce
malin rotasına müvazi olarak seyre baş· 
lıyacaklardır. Grupların, seyir esnasın .. 
da kolayca mevkilerini alabilmeleri İçin 
daha evvelden ona göre mevkilerini la· 
yin etmeleri lizımdır. 

Madde : 8 - Gülcemal, gruplarm or· 
tasından geçerken gemiler tarafından dü. 
dükle s~!amlanacaktır. Seyir esnasında 
her grup gemilerinin araıındaki mesa• 
fo yarını ~omine olacaktır .. 

Ma<lde 9 : - Gülcemııl, Y eşilköyden 
sonra F enerbahçc provada olmak üzere 
10 mil süratle seyredecek ve Ahırkapı 
ff!neri bordalandığı zaman tedricen is. 
keleye gelerek ve akıntıyı başa alarak 
demir 1nevkiine doğru seyredecektir. 

l\1"dde 10 : - Üçüncü grubu teşkil 
edecek olan Ege ve Sakarya vapurlarile 
ror:torkör ve motorlar atide gösterilen 
nföhal ve şekilde duracaklardır. 

Maılde : 11 - Ege vapuru Plati ada
sı ile Kızkulesi beynine mev•ul hat Ü· 
zerinde ve Ahırkapı feneri iskele borda· 
sıncla ve fenerden yedi buçu}ı: gomine 
mesafede olmak üzere demirliyecektir. 

Marlde : 12 - Egenin gerisino bir 
Hali~ vapuri!e karşılamaya iştirak eden 
bütün romorkörlel', başt.,. Liman Şirke-. 
ti roınorkörlerj olarak, birbirinin peşine 
ba~ 1a11acaklard r. 

Madde : 13 - Sakarya vapuru, Ege· 
nin demirlediği aynı hat üzerinde ve 
Egenin takriben üç gomine gerisinde ve 
l-lc:.ydarpaşa ln3"iliz mezarlığı sancak 
borrl~"ında olarak demirJiyec::ektir. 

Madde : 14 - Sakaryanın gerisine 
(~emi Kurtarma Şirketinin vapuru demir 
liyecelc ve bunun gerisine de karş~lan1a .. 
ya istir-ak edecek olan bütün mol1orlar 

. • • • • • • • • .. • • • 1 

M;odde : 22 - Gemilerin bu tarzı sey. dıldi. 
ri Denizde Beynelmilel Men'i müsade- Jandarma, mektepler ve iki kilo-
ıne izam.,aıneıi Nahk.iınınm tad>ikini metre tulünde bir sahayı dolduran 
ihlil etmez. ~ halk ara.aından çok yav&f bir yürü-

Kiralanacak vapurlar - yüşle ve halkı taltif ederek geçtiler. 
istikbal merasiminde bulıuuna.k üze· Kaleden doğruca Erenköy cihetine 

re kiralanacak olan bütün hususi deniz tefrif ebtiler. Saat on sekizde kaleye 
avdet buyunnalanna intizar ed imek• vesayitinin kaptanlan hareketten evvel 

liman reisliğine müracaat ederek deniz- tedir. Bu gece geç vakit Gülcemal va .. 
de duracaklıın ve seyredecekleri mevki· purile lstanbula hareket buyuracak· 

!ardır. leri öğreneceklerdir. 
Çanakkaleye doğru ÇANAKKALE, 25. (A.A.) - t • 

BALIKESİR, zs. A.A. _ Dün ge· ran Şehinşahı Hazretlerile Reisicüm· 
hur Hazretlerini hamil bulunan Gül· ceyi burada geçiren lran Şebinşahı 

ilazretlerile Reisicümhur Hazretlerilc: cemal vapunı &aat 19.15 te limanınuz .. 
bu sabah sekizde Çanakkaleye gitmek dan harekt etmiştir. Gülcemale Ada • 
Üzre şehrimizden ayrılmışlar ve geli§le· tepe 'Ve Kocatepe torpitoları refakat 
rinde olduğu gibi askeri kıtaat, izçiler, etmekted. r. Ali Hazreti Humayun j .. 

mektepliler ve büyük bir halk kütlesi ta- le Gazi Hazretleri yarın saat 16 Ja 
rafından uğurlanmışlardır. htanbulda bulunacaklardır. 

Soma' da - Köylerde 
CANAKKALE, 25 A.A. - Yol ü-BALIKESIR, 25 A.A. - Sabah saat 

2,20 de lzmirden aynlan Ala Hazreti 
llumayun !le Reisicümhur Hazretleri, 
bütün yol üzerindeki istaaiyonlarda~ ge .. 
ce olmasına rağmen, halkın sevgi dolu 
tezahürleri arasında karşılarunı§ ve u
ğurlanmış olarak saat 11 de Somaya 
varmışlardır. Burada mülki, a•keri er
kanile bir tabur piyade ve mektepliler 
t.orafından karşılanan Şehinşah ve Rei· 
.sicümhur Hazretleri, balkın alkışları a .. 
rasmda istasiyon müdiriyetine ait bina .. 
ya Ueşrif ederek istirahat etmişlerdir. 
Burada bir küçük mektepli kız, gençli
ğin büyük ülkü•ünü ve büyüğüne karşı 
bağldığını anlatan beynelınilel musiki 
usulünde birkaç parça okUIJIUJ ve Şehin
şah Hazretleri ile Gazi Hazretlerinin 
takdir ve iltifatlarını kazanmıştır. 

Bir muharebe tatbikatı 
Kısa süren bu istirhatı müteakip A

la Hazreti Humayun ile Gazi Hazretleri 
şehir civanndaki açık sahada toplu bu· 
lunan muhtelif sınıflardan mürekkep 
bir kıt'a kadar kuvve~j teftiş buyunnuş
lardır. Bundan sonra Şehinşah Hazret
lerinin arzu buyurmaları üzerine Gazi 
Hazretleri hu kıtaata muhtelif talim ve 
nihayet manevre, fİfek ve hartucları 
kııllandırmak suretiyle bir muharebe 
tatbikatı yaptırmışlardır. Tatbikatı ya• 
kından takip buyuran Şehinşah Hazret
leri, 3skerJerimizin gösterdiği muvaffa. 
kiyetli hareketlerden dolayi çok büyük 
takdirlerim izhar buyurmuşlardır. Tat
bikatın hitamında, kıtaat seri bir suret
te derhal toplanarak Şehinşah ile Ga
zi Hazretlerinin huzurlanndan her kıt'a 
kendi marş~ru söyliyerek • ·eç~i§lerdir. 

lran Şehınşahı Riza Şah Pehlevi Haz· 
retleri ile Gazi Mustafa Kemal Hazret. 
!erini taşıyan tren, halkın tezahüratı a ... 
rasında saat 13 te ayrılmış gelişte oldu
ğu gibi, 21 top atımı ile selamlarunı§tır. 

Balikesirde 
lran Şehinşahı Hazretleri ile G:ui 

l-la2retlerinin Balikesire muvasali.tları 
İse bütün halkın candan ve çok heye
canlı tezahüratına meydan vermiştir. 
S~at .17 de tren durur durmaz büyük 
mıs~fır lran, Türk milli marşları arasın
da ınerek kendilerini selimlıyan sivil 
asker crk3na iltifatta bulunmuşlar v~ 
resmi ihtiramı ifa eden piyade taburu ... 
nu selamlamışlardır. l•tasyonun d•ş ka
pısında belediye reisi Şehinşah Haz •• 
retler.lnP., bu ziyaretlerinden dolayı Ba .. 
likesir halktnın duyduğu ~evinci arzet-

zerindeki bütün köyler Tü•k, lran 
bayraklarile süslemn;ş tir. 

M. Suriç gidiyor 
(Başı 1 incı sahifede)) 

den olacak, ki son günlerde ayrıl
ma anı yaklaştıkça teessürüm de 
o nisbette artryordu. 

Memleketlerin büyüklerinden 
her vakit gördüğüm müzaheretin 
ebedi m.\nnettarı olduğum gibi 
bu uzun mesai seneleri içinde Türk 
matbuatının hakkımda esirgeme
diği kıymetli dostluğun şükran 
duygularını taşıyacağım. 

Sevgili ve aziz Türkiyemi ilk 
fırsatta tekrar ziyarete geleceğim. 
Misafir olarak geldiğim zaman 
daha ziyade terakki ve inkişaf et
miş bir Türkiye ile karşılaşacağı
ma inanarak ikinci vatanımdan 
ayrılıyorum. Matbuattaki dost • 
!arımı selamlarım.,, 

Hakimiyeti Milliye bu sabahki 
nüshasında Mösyö Suriçe tahsis 
ettiği bir fıkrada ezcümle demek-
teciir ki: • 

"Moskova Ankara dostluğu 
tarlhindo! kendisinin ve arkadaş • 
!arının hatıraları baki kalacaktır. 
Haki='iyeti Milliye dost devletin 
büyük mümessilini teşyi ederken 
Ankara şehrinin hatırasına o ka
dar derinden bağlr olduğu muhte
rem Madam Suriçi yadetmeği va
zife bilir. 

Faziletli ihtilal Trnd'ınlığının ve 
şerefli hayat arkadaşlığının bir 
örneği olan Madam Suriç bulun
duğu her muhiti asilleştiren müs
~esııa şahsiyetlerdendir. 

ihtira beratı 
" Ağır ldrokarbürlerin, daha dun bir 

kaynama nokta•ına malik idrokarbür
lere if'rağı için usu) ve alet'' hakkında 

istihsal olunan 23 Mayıs 1932 tarih ve 
1366 numaralı ihtira beratı bu defa mev-... . .. . . ..• 

Belediye erkanından diğer bir 
zat kabzımallara cevap vererek 
diyor ki: 

"- Kabzımallar, çizmeden yu
karı çıkıyorlar, ha va tertibatının 
nasıl olacağını onlardan öğrene • 
cek değiliz. Keresteciler hali biç 
bir vakit Kadıköy haline benzemi
yecektir. Yapılmakta olan hal top
tancı halidir, perakendeci hali de
ğildir. Bütün kabzımalların bura
da toplanmaları kanuni bir zaru -
rettir. Hali beğenen, beğenmiyen 
bütün kabzmıallar halde toplana
caklardır. Kabzmıallar fUDU bil • 
melidirler ki, yeni halde, hiç bir 
vakit fazla bir resim alınacak de
ğildir. Böyle bir ~eye yani mevcut 
resimleri arttrrmağa lüzum yok • 
tur, çünkü yeni hal yapılınca, şİm· 
di hariçte muamele gören bir çok 
efya da hale girecek, buradan ge
çecektir. Yan' hal kaçakcılığı ol • 
mıyacaktır. Bu vaziyette tabii hal 
varidatı kendiliğinden artacak • 
tır .,, 

htanbul Asliye mahkemesi üçüncü 

ha!<uk dairesincle : 
Keskin kazasında Kırık Kal'a Mermi 

fabrikaoında n:üstahtem Mehmet Şükrü 
Bey oğlu Bekir Cemal Bey ile 15-5-930 
tarihinde ınemuı·u huzurunda akıUeri 

icra edilnıif İfede evlenmenin tahmil et
tiği vaı:ifcleri ifa etmeınek maksadile 
aile birliğini tesii etmemiş olduğun• 

dan hoşanntc.ıılarrna karar verilmesi tale

bile Seher hanım tarafından. açılan dava· 
ya ai.t arzuh:ıl Slu etinin elyevm ikamet· 
gahı meçhul bulunduğu anlaşılan mü
maile<.:h Bekir Cemal Beye ilanen tebli
ğine karar ~ .. erilerek tebliğ makamına 

kaim olmak üzere istida suretinin mab .. 
keme divanhanesine talik ettirilmiş ol· 
duğundan tarihi iJindan itibaren yir .. 
mi gün zarfında davaya karşı cevap 
vermesi lüzumu ili.nen tebliğ olunur. 

(664) 

Şile asliye hukvk mahkemesinden: 

Şilenin AYCI koru kariyesinden Said 

ağanın ır,üddeial'"'vh karısı vicdan hanım 

aleyhine ikame eylediği boşanma dava· 

sının yevmi muhakemesinde müddeialey 

hin ikametgahı >neçhul olması dolayiıi· 
le il.inen tebliğat yapılmıı ve yine ila
nen gıyap kararı dahi tebliğ edilmi§ ol

makla n1üddeialeyh gelmediğinden gı

yaben cari muhakeme neticesinde taraf .. 

lar arasında şiddcf Ji geç.im&İzlik olduğu 

şahadet •e ilmühaberle sabit olduğun· 

dan bo;ıanmalarrn<! kabili temyiz olma~ 
üzere z.5.933 tad'1inde karar verildi

ğinden ve iJ~mJn bir sureti mahkeme 
divanhana•;ne talik kılındığından tebliğ 

mekanuna kaiın 
nur. {660) 

olmak üzere ilan olu· 

Devredilecek ihtira beratı 
" ldrokarbon yağlannın tefrik ve tas• 

fiye•indeki usul ve ameliyat" hakkında
ki ihtira için istih•al eılilmit olan 8 A· 
ijustos 1932 tarih ve 1485 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukukun bu 
kere başkasına deVir veyahut icara veri
leceği teklif edilmekte olmakla bu hu· 
susta fazla ma1Umat edinmek İsteyen ze
vatın lstanbul'da, Bahçekapu'da Taş ha· 
nında 43-48 numaralarla mürakkam i· 
darehaneye müracaat edilmesi ilin olu
nur. (512) 

3606 

veya İcar edileceğinden talip olanların 
G"llata'Ja, Çinili Rıhtım hanında, Ro
hert F-r:ı-ri'ye 111iı.racaatlan ilin olunur. . 

Kırklareli halk sporu Ferit, Ne~
mi, Hüsnü, Bürhan, Necmi ve Hay. 
rı beylerle Hulllsi, Murat, Cevat, 
Rifat, Vasfi beylerden; Alpullu 
spor, da Şemsi, Cemal Cemil, Mem 
duh, Mehmet, Ömer, Rauf, Turgut 
Şahap, Hulusi ve Şahap beylerden 
mütetekkildi. Oyuna betiktaşlı İz. 
zet beyin hakemliğile başlanınıştı. 

llk anlar, iki tarafın, yekdiğerini 
denemesile geçmİf ve dakikalar j. 
lerledikçe nefes kabiliyetleri fazla 
olan Alpullu, gençleri ağır ba.rma
ğa başlamışlardır. On üçüncü da
kika Turgudun ayağı ile bir sayı 
kazamlmıt, halk sporun bu devre
de de güzel oynıyan kalecisi tara
fından birçok muhakkak sayılar 
kurtarıldığı gibi kale direkleri de 
kendisine yardımcı olmus ve dev-
re 1 - O la bitmiştir. ' 

ikinci devrede takımların ıkisi 
de bazı tebeddülat yapmışlardır. 
Bu tebeddülden kazanan Alpullu, 
zarar eden de Kırklareli halk spo
ru olmuştur. Mevkilerinde oynamı
yan oyuncular büsbütün ~ırmış
lar ve 17 nci dakikada Şahap vıı.sı
tasile, 38 nci dakikada gene Mem
duh tarafından atılan sayılarla O· 

yun KII'klareli halk sporun o. 4 
mağliibiyetile neticelenmittir. 

Esaslı bir program dahilinde ça· 
hşarak az zamanda yetişen Alpul
lu, gençlerinin bu muvaffakıyeti 
tesadüfün tecellisinde değil, çalıt· 
malarmrn kuvvet ve mükemmeliye 
tinde aramak 18.zımdrr. Fa.hrilı.a 
müdürü Ali Şefik beyin yüksek mu 
avenet ve alikal~•1na mazhar olan 
bu gençlerin Türkiyede emaalce 
az bulunur mükemmel bir fu t bol 
sahasına malik olmaları muvaffakı 
yetlerinde saik olan hevesi çalış
malarının temelini teşkil eder. 

Alpullu da çok güzel bir tenis 
sahası da yapılmıştır. Haber aldığı 
ma göre bugünlerde bir de voley
bol sahası yapılacak ve bir müd
det sonra futbol sahalarının etrafı· 
na fenni bir koşu pisti ilave edile
cektir. 

Kırklareli hususi muhasebesine 
mensup memurların maaşlarını 
muntazaman almakta bulundukla· 
rını öğrendim. 

Edirnelilerin geçenlerde y3p· 
tılcları gibi Kırklareli'lilerin de 
safi hasılatı Him,ayeietfal n.enfaa· 
tiue tahsis edilmek üzere temmu
zun 5,6 ncı günlerinde büyük bir 
pehlivan güreşi hazırlaına!;;a kaıar 
verdiklerini haber aldım. 

Uzun köprüde dolu 
KlRKL RELl, (Milliyet) -

T rak)anını zahire anbarı ~ayılan 
f ı zunköprü, kasabası geçe'\ cuma 
g :.inü dehfetli bir dolu tahrı batına 
uğramıştır. Ceviz büyüklüğünde 
yagan 've koyun, keçi gibi birçok 
ha.;~ aantın telefatına ve bazı kim
Ieserin mecruhiyetine sebebiy.:l ve
ren bu ,iddetli dolu afeti 12CO kü
sur dönümden ibaret olan ekilmiş 
a~aıiyi kamilen tahrip etmiştir. 
Yalnız kav acık, köyündeki zarar 
miktarını aynen aşağıya vazıyo-

rum~ 

1000 dönüm buğday. 
500 dönüm Çavdar. 
600 dönüm arpa ve mı.su:. 
150 dönüm karpuz. 
150 dönüm kavun • 

Ekilmit zahireye ait olan zararın 
asgari yekunu tahminen 150,000 
lirayı geçmektedir. 

Veda müsameresi 

miş, M. Y evtiç, Yugoslavyanın 
Fransaya karşı olan ebedi tesanu 
dünü teyit <ıtmiştir. 

Bir tayyare kazası 
PETTERSON • Luizian, 25 

(A.A.) - Cimi Vende! tayyare· 
den düşmüş ve ölmüştür. Tayya
reci 1933 eylulünde, saatte 491 
kilometre yaparak Amerika sürat 
rekorı nu tesis etmişti. 

Alman - Fransız golf 
turnuvası 

FRANKFORT, 25 (A.A.) -
Alman - Fransız Golf turnuvasr 
neticesinde Fransızlar 7 1/ 2 po
van ile galip gelmişlerdir. Alman 
lar. 1 1-2 povan almışlardır. 

16 yaşında bir pilot 
LONDRA, 25 (A.A.) - 16 

yaşlarında Lavson Royle ismind«ı 
bir pilot, ilk uçuşunu yaparken 
havalandıktan on dakika sonra 
düşmüş ve kavrulara'k ölmüştür. 

balyaya gelen Fransız 
askerleri 

ROMA, 25 (A.A.) - San 
Mar'tino ve Solferino meydan mu 
harebelerinin 1ıatırasmı taziz için 
yapılacak merasime iştirak etme' 
üzere Veronaya Fransız avcı as
kerleri ve zabrtleri gelmiş ve çok 
samimi tezahüratla karşılanmış -
lardır. 

Gazeteler bu ziyarete hususi 
bir ehemmiyet atfetmekte ve bu 
tezahüratın do.tane mahiyetini 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

Hindistanda seylaplar 
SIMLA, 25 (A.A.) - Evvel

ce hareketi arz yüzünden büyük 
zararlar görmüş olan Bi!kar vila
yetinde, bu defa tuğyanların tah
ribat yapmakta olduğu haber ve
riliyor. 

.Sular, Assan ve Bengal vilıi • 
yetlerinde de tahribat yapmıştır 
İnsanca zayiat vardır. • 

H ariciye nazırını ziyaret 
ATINA, 25. (Milliyet) - Tür

kiye ve Romanya sefirleri dün Ha 
riciye nazırı M. Maksimos'u ziya • 
ret etmİftir. 

M. Çaldaris Bükreşe 
gidecek 

BÜKREŞ, 25 (Milliyet) -
Kurentur gazetesine Atinadan te 
grafla bildirildiğine göre, Yunan 
Ba!v.e'kili M. Çaldaris temmuı; a
~ ıçınde Bükre!i ziyaret edecek· 
tır. 

Amerikada şiddetli 
fırtınalar 

ŞlK.AGO, 25 (A.A.) - illi 
nois ve Viskonsin mıntakalann . 
da şiddetli fırtınalar olmuştur. 

Zarar 500,000 dolar olaral 
tahmin ediliyor. Altı kişi ölmüş • 
tür. 

YENi NESRIY AT 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 26 ıncı sayısı sanal 

ilim makaleleri, siyasi t:ahliller ve Hal 
Üniversite•i dersleriyle çıktı. Bu sayu 
arziyat dersi de başlamıştır. Sunlard. 
batka Sovyet tiyatrosu, Yeni Rom1ıını 
fikir, !randa sanayi sennayedarlığı m• 
zulu ted..ikler var. Okuyunuz. 

iZ macmuası 
Altıncı sayısı bugün çıktı. Tür 

münevverlerinin tezi olan Kema1iziı 
serisi devam ediyor. 

Bu sayıdaki "Kemalizm ve haya 
lelik.kisi,, makalesi bu prensipin ca 
lılığını anlatıyor. Bu yazıyı münevv1 
okuyucularnnıza tavs"ye ederiz. Ga 
zetedeki diğer yazılar da canlı ve ışı 
lıdır. Güzel k.iğıt, temiz resim, özl 
yazı izin şıarıdır. Bunu okuyucular 
mıza tavsiye ederiz. 

ni bitiren hanımları temsil eden 
da tablosu .. Müsamerenin anaha 
!arını tefkil etmif ve davettliler 

zerinde derin intibalar bırakmışt 

EDlRNE, (Milliyet) - Edirne 
Kız Muallim mektebi, 1934 senesi 
mezunları terefine, parlak bir mÜ· 
tamere vermiştir. İstiklal marşile 
ba,lıyan bu müsamere programı 
nın heyeti umumiyesi bu sene mek
teplerini muvaffakıyetle ikmal 
eden hanımların bizzat kendileri 
tarafından hazırlanmıs olmak i
tibarile çok güzel, çok' muvaffakı
yetli olmuş ve çok heyecanlı alkış
lar toplamıştır. 

Rana hanımın "köye doğru,, baş 
lıklı manzumesi, Nezahet hanımın 
"ı,ık yurdu,, isimli üç perdelik pi
yesi ve Gazi, ülkesinin yurdu ı•ık-, 
. " ' .... ., ........ .. .ı.-..ı... • ·•eri . 

H ;vamn yağmurlu olmasına r 
men müsamere salonu güzide d 
vetliler le dolmuş, umumi müfe 
tişlik erkanile vilayet ve adliye e 
kanı, garp hudut kumandanı, or 
tedrisat müfetti,i, maarif müdü: 
ve gazete muhabirleri hazır bulu 
muşlardır. Davetliler, yüksek i 
nalarla karşılanmışlar, salona is 
edilmişler, müsamere orta.mdal 
istirahat dakikalarında limonat 
la:rb izaz edilmisl:ı.~ 
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Belsoaukluğu ve ihtilatlarına karı• 
pek t;sirli ve taze a~ıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

3310 

k •• m 
Umumi üdürlüğünden: 

Q üncü kolordu ilanları ' 

,,.,;.,.. O. ve Fırka yiyecek. anbar 

Bankemızm Ankıra merkuinde istihdam edilmek üzere mlisa
baka imtihanı ile riyaziyesi kuvvetli [4] memur alınacaktır. 

imtihana iştirak için: 
l - Asker:iğ.ni ifa elmiş olmak, rında birikip müteahhıt nam 

ve hesabına pazarlıkla satıla
cağı ilan edilen 2000 adet boş 
tenekeye ihale gününde hiç bir 
talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığı 27-6-934 çarşamba 
g\inü saat 1~,30 da yapı!ac.~k
tır. T aliplerın tenekelerı gor 
mek üzere anbarlara ve pazar
lığa iştirak için o gün ve vak
tinde Fındıklıda K. O. SA. 
AL. KOM. na müracaatları. 

2 -· Lise veya Ynksek Ticaret Mektebi me.ı:unu bu!unmak 
şarttır. Taliplerin Ayrıca sür'atle hesap makinesi kul~anmannı ve 
münhani .ç"zmesini bilmeleri ve ecnabl lisanına vakıf bulunmala7ı 
mat'uptur. 

Meıhur Pa-isli mi;•ehassıs JEAN DE 
PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatı 
neticesinde, bütün dünyada büyük bir 
muvaffakıyet kazanını~ olan yeni bir 
GÜZELLiK KREMiNiN imaline mu
vaffak olmuştur. Beş milyondan fazla 
kadın tarafından kullanılmakta olan bu 
kremin başlıca ha•s.a~ı " havalandırıl
mı;." olmasıdır ki bu aayede cilt hü
ceyratının teneffüsüne müsait kılar 
Gündü• SIAMOISE KREMi tene mat 
ve tabii güzelliği verir, pudrayı bü-

Hizmete alınacaklar.1 [80) lira maaş ve ayrıca mesken tahsi
satı veril cektir. 

İmtihan 3 Temmuz Salı glbıll ıaat 9 da Ankara ve fatanbulda 
aynı ıamanda icra edileceğinden bu malumat vıı şeraiti haiz ~ulu
nanların mezkiır tarihe k1dar bir istida ile Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Müdürlllk Memurin şubesine ve İstanbul'c'a Galatada St:mer 
Pa'1k f ,tanl:ul subeaine müracaat etmeleri iia'1 o'unu,.. (3440) 

(35) (3454) 
* • * 

Ankarada M. M. V. Satın- tü" ıı-ün ıabit kalmasına medar olur ve 
aJma. Komisyonu Reisliğin- Yaılılığın çizgilerini giderir. Cildi toz

lardan ve siyah kabarcıklardan temiz-
den : lemck için yüzü şayanı hayret bir Cold 

Ordu ihtiyacı için 200 çift Cream olan GECE SIAMOISE KRE-
Mi ile temizlemek kafidir. Muvaffakı

seyyar eczayı baytariye sandı- yet temi,,allıdır. Akıi takdirde paranız 
ğı ile 1000 adet ampul kutu- iade olunur. 
hrı kapalı zarf usulile C r e m e S i a m o i s e 
tatm alınacaktır. ihale- Her yerde satılır. (13) 

si 24-7 -934 salı gunu .---------·-
l!aat 14deicraedilecektir. Ta- Deniz yolları 
}ipler şartname ve nümunesini t ş L E T M E S l 
görmek Üzere her gün öğle- Acenteleri, K.araköy Köprübat• 

den sonra ve münakasaya iş- Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
tirak edeceklerin o gün ve saa- Han Tel. 22740 

tinden evve1 teminat ve teklif Trabzon yolu 
mektuplarile birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Kom. na müracaat- VAT AN vapuru 26 Haziran 

SALI 20 de Galata rıhtımm-
Jarı. (3053) (3455) dan kalkacak. Giditte Zongul-

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

Eyi ve tun bit sllıhat iç~o, 
uıuntazam bir hazİm lizimdır. 
'Tatli müleyyin ve taami IAtif, 
'olan Eno's "Fnıit Salt"' s_ize; 
bunu teınllı, ınideyi takvıye 
ve barsaklari tanzim eder.' 

-------..... ·ı-----------" * * * r dak, İnebolu, Sinop, Samsun 
Ankarada M. M. V. Satın- Fatsa, Giresun, Vakfıkebir: 

alma. Komisyonundan: Trabzon, Rize'ye. Dönü,te ,bun-
Hava kıt'aları ihtiyacı için !ara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 

11460 metro mavi renkte kış- uğrayacaktır. (J4l 6 ) 3705 

lık elbiselik kumaş kapalı zarf- Ayvalık yolu 
la münakasaya konmuştur. i-

Istanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

halesi 23-7-934 pazartesi gÜ BANDIRMA vapuru 27 Ha-
nü saat 15 tedir. Taliplerin ziran ÇARŞAMBA 19 da Bllyllk Reisicumhurumuz Gazi Muıtafa Kemal Hazretleri Aıi.ı: 

Sirkeci rıhtımından kalkacak-
nümune ve şartnameyi gör- tır. (3459) 
mek üzere her gÜn ve münaka- illliiiıiııiıı..m ........ -•--

Misafirleri Şehinşabı İran Ali Hazreti Hllmayun ile bugün ıehrl
mizi teşrif buyuracaklardır. fatikbal merasimine iştirak için Oda
mızca Şirketi Hayriyenln 72 numaralı vapuru ihzar edi!mlıtir. Bu 
vapur klSprllden tam uat ikide kalkacaktır. Ticaret ve Sanayi !aya iştirak için de o gün ve ihtira ilanı 

vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Kom. na 
müracaatları. (3054) (3456) 

* • • 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan : 
J\.falkaradaki kıt'at ihtiya

cı için beher parti 250 bin ki
lo olmak üzere üç partide 
750 bin kilo odun kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
lhalesi 5 Temmuz 934 Per
şembe günü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Corluda Aske
ri Satınalma Ko~İsyonuna mü 
racaatları. (3031) (3199) 

3511 • • • 
Çorlu Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 
Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 

için 18,000 kilo Sade Yağının ) 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 8 Temmuz 
934 Pazar günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka
saya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve tek 
lif mektuplarile birlikte Çor
luda Askeri Satın Alma Ko
misyonuna müracatları. 

(3033) (3222) 3512 
• • • 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'at ihtiya
cı için 13,000 kilo Zeytin Ya
ğı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 17 Tem
muz 934 salı günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka
sava istirak için de o gün ve 
va1tinden evvel teklif ve temi
nat mf·ktuplarile Çorluda As
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (3038) (3227) 

c 3621 
• * • 

Ankarada M. M. V. Satın· 
alma Komisyonundan : 

Yerli Fabrikalar mamula-

" ldrc,"arhürlerin ameliyesi için uıu] 

ve c.ahıızlar" hakkında istihsal olunan 
erbabının vapura t şrifleri ric1 olunnr. (34.S8) 

23 Ha2iran 1932 tarih ve 1389 numa
ralı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 15 Kr. K U Ş T 0 Y 0 
konmak üzre ahere devrüferağ veya icar 

edileceğin.ıen talip olanların Galata'da, 
Çinili rıhtım hanında, Robert Ferriye' 

müracantlan ilin olunur efendim. (666) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundanı 

Haydarpaşa lisesinde yapılacak apdesane ve dersane tadi
latının 15, 21 Temmuz 934 tarihlerinde ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 17. 6. 934 tarih
li gazetelerle ilan edilmişti. Ahiren görülen lüzum-üzerine her 
iki münakasanm da 9 Temmuz 934 Pazartesi günü saat 16 
da yapılması takarrür etmiştir. Taliplerin keşif ve şartnamele
ri görmek üzere lstanbul Erkek lisesindeki Komisyon kalemi
ne ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı 
muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaat -
ları. (32S6) 3561 ---··---· Satılık Mükemmel Muı ve Motörler 

İstanbul Liman Şirketinden: 
Şirketin malı olup mükemmel bir halde buluna• f, muıu ile 

Kuvvet •e Zaman motörleri ıatılıktır. Her Oç tekneyi görmek 
ve ta~silat almak üzre Yağkapanında Haydar haııında İşletme 
şubesıne mllracaat olunmalıdır. Talip olanlar kapalı :ı:arf içinde 
tekliflerini 11 Temmuz çaroamba gDllll saat 16 da Sirkecide Liman 

hanındaki komisyona vermeleri ilin olunur. - [668] 

Nafıa Vekaletinden: 
4 • Fily~s • Ereğli hattının Filyos ile Çatal ağzı c:.rasmda 

~aın ta~~ıben 15 kilometrelik kısmının İnşaati kapalı zarf usu 
liyl~ .mun~as11;ya konulmuştur. Münakasa 15 Temmuz 934 
t~rıh~ne _ı:rıusadif Pazar günü saat 15 de Ankarada Nafia Ve
kaletı M!-1ste~arhk makamında icra edilecektir. 

T aliplerın cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 
562~0 liralık teminatı muv:ı-kkateleriyle aynı gün ve saatte 
komısyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki 
§artnameleri ellişer lira mukabilinde Ankarada Nafia Veka
leti Malzeme Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (3378) 

tından (375,000) metro Ça
maşırlık bez kapah zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
7 Temmuz 934 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Talipler şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. M. 

3685 

V. Satınalma Komisyonuna 
müracaatları, ve münakasaya 
İştirak için de o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz muka
bilinde mezkur Komisyon Rs. 
ne tevdi eylemeleri. (3012) 

(3085) 3383 

--(464) 

I 

3582 

• 
iyi, Temiz ve Zarif 

giyinmek istiyenleri ancak: 

Kuma~ları 

tatmin edebilir 

Yünit kumEşh rı gerek desen, gerek renk, gerek mukavemet 
ı:oktai naznından İngiliz kumaşlarından farksı:ı:dır. 

Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı - Eski Şamlı Haıı - No. 18' 
Perakende satışlar için: 

1 Yeni Postane civar.ne.la Milli apor Zeki Rıza mağazası 
2 Sultanhaınam İpekit karııaınca İsak Nyego kumat mağazası 
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Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetindenı 

Mülkiye Mektebinin 934 Mali senesi mekülat ve.~11ah· 
rukat ihtiyacı aşağıda isimleri hizasında gösterilen gunler· 
de Fındıklıda Güzel 8an'at1ar akademisinde Yükse~ mektep
ler muhasebeciliğinde nıüteşek kil mübayaat ko~.ııs~llu ta 
rafından a9k münakasa suretiyle ihale edilec:~k~ır. ' a ple-. 
rin §eraiti anlamak üzere Y ılrlı:zda k~~ Mul~ye mek.~ehı 
Müdürlüğüne ve nıünakasaya iştirak ıçın komısyona nıur:ı
caatlan teminat akçesinin bir gün evvel muhasebe vezneıı
ne yatırılması, münakasanm saat 14 ten 17 ye kadar dev~
edeceği ilan olunur. (3078) 

Nev'i 
Ekmek, Et, ~.ıde yağı, Zeytin 
yağı, Zeytin, Sabun, Beyaz 
Peynir, Kaşar, Yumurta 
Pirinç, Kuru fasulya, Nohut, 
Mercimek, tuz, Patates, Soda, 
Kuru Soğan, Un, Makarna, 
Şehriye Nişasta, Pirinç Unu 
irmik Toz ve kesme şeker. 
Sebze, Odun, Manğal kömürü, 
Çamaşır yıkama ücreti kok ve 
maden kömürü. 

ihale tarihi 
2 - 7. 934 

3- 7 -934 

.---
4. 7. 934 ~ 

Nefriyatı idare eden: MOMTAZ FAiK 

Günü 
Pazartesi 

Salı 

«;..arşamb"a 
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