
Bütün Türkiye 
Mehmet Elendi 

Malltumfarı 
Kahvesini içiyor 

lst. Mısırçarşm kapısı karşısında 

1 Biitün T .. rkiye 
Mehmet Elendi 

Malltumfarı 
Kahvesini içiyor 

lst. Mısırçarşısı kapısı karşısında 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meh'usu MAHMUT 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Emniyet Bahsi 
Geçen aabdanberi silihıızlanma 

konferansı Cenevrecle içtima halinde· 
dir. Amerika, lngiltere , F ran•~. ve 
Ruıya murahhaalan tarafınd"'! soyle
nen nutukların hülaıalannı •JMlS tel
grafları verdiler. Bu bülisalarda~ çı
kan netice ıudur ki en ıayaru dikkat 
teklif Sovyet Hariciye • ~~~seı:! ~· 
Litvinof tarafından ilen surulmuıttır. 
Hariciye knmiıeri, 1932 senesi ıubatın· 
da ıilahıızlanına konferansı açıldığı 
zaman Sovyet Rusyanın silahlan ter
ketmek için teklif yaptığını. hatırlat
tıktan sonra, hili bu nokt~ ı;ıazania!' 
ayrılmadığım, fakat .• geçen. iln sene ı
çinde devletlerin, sıliblan ılga etmek 
ıöyle durıun, ~:ı:_alt~ğa bile muvafa· 
kAt etınediklerını, dıger taraftan em
niyetin hayli azaldığını ve bugünkü 
prtlar altında artık silahsızlanmanın 
mevzuu bahaolamıyacağını, eğer ıiJi.h .. 
lann artmasına mani olacak tedbirler 
almabilirse bunun bir muvaffakıyet 
teşkil edeciğini ıöyledi ve devletlerin 
daha ziyade emniyet meselesile ıneıgul 
olmalannı bildirdi. 

M. Litvinorun emniyet hal<kında· 
ki teklifi Kellogg misakile Milleti~~ 
Cemiyeti misakı ve tecavüzün .~arıfi 
mukaveleıini biı· araya getiren Dlusbet 
ve ameli bir tekliftir. 

Malümdur iri emniyet meselesi hak
kında senclerdeni>eri cereyan eden 
müzakereler neticeıinde iki fikir te
bellür etıniıtir: 

1 - Mütecaviz hakkmda otomatik 
tekilde tatbik. edilebilece!' bi.~alum 
hükümleri ilıtıva eden bır formül bul
mak. Bu Fransanın noktai nazan_dır. 

2 - Mütecaviz hakkında tedbır a
lınmazdan evvel, bir k~er~s ~op
lanınaıını, alınacak tedbırlenn m~za
kereye zemin olmaıını ve bu tedbırle
rin ancak alakadarlarm )ı:aranndan 
ıonra alınma11nı iltizam eden lngiliz 
nok-tai nazarı. 

Bu iki noktai nazar ıenelerdenberi 
çarpıtmaktadır. Mesele ıudur: Emni
yetin muhafazası noktasında dev
letler ne dereceye kadar ileri gidecek
lerdir? Franıa diyor ki Kellogg misa
k:ile tecavüz menedilmittir. Tecavüzün 
ne olduğunu tarif edelim. Bu hareket
lerhı ıureti kat'iyede memnu olduğu
nu bütün devletler kabul etsinler. Son
ra bir devlet bunlardan birini irtikap 
ederıe, hiç bir konferansa, içtimaa ve 
istişareye mahal kalmaksızın, her dev
let harekete geçsin ve mütecaviz hak
kında evvelden tayin edilecek müeyyi
deleri tatbik etsin. 

İngiltere diyor ki tecavüzün ne ol
duğu evvelce tarif edilemez. Fakat bir 
devlet tecavüze geçmek gibi bir vazi
yet alırıa, bir konferans toplansm. 
Mesele orada mürakere edilsin ve tika
yeti mucip olan hareketin tecavüz teı· 
kil ettiğine karar verilirse, o zaman 
müeyyidelerin tatbiki mevzuu bahso
lııbilir. Mac Donald projesinin emni
yet hakkındaki hükümleTine göre, biri 
büyük devlet olmak üzere bet devle
tin teldifile konferans toplanacak ve 
bu konferanı ta ancak büyük devlet
lerin ittifakı ve küçük devletlerin de 
dueriyeti ile karar verebilecekti. 

Bir misal alalnn: Almanya tecavüz 
edene, lngiliz teklifine göre, Franıa 
ve dört müttefiki bir konferansı içti
maa davet edecekler. Bu içtimada te
cavüz teliklıci edilen hBdiıe müzakere 
edilecek ve Almanya aleyhinde bir ted
bir aJınacakıa buna Jngiltere! Ruıya, 
Jıalya, Amerika ve Japonya ~~ . bera
ber diğer devletlerden_ eksen•~. ~~
ran iktiran etmesi lazımdır. Buyuk 
devletlerden b.iri muv~aka~ etmezse, 
hiç bir müeyyıde tad:ıik edılemez. 

Fransız ııoktai nazarına ıöre, tiki· 
yel .. >evzu tetkil eden hareketin "te
cavuz., olup olmadığı evvelce tarif e
dilımt buhmduğundan ve mütecaviz 
hakkındaki müeyyidelerin mahiyeti de 
malüm olduğundan her devlet uhtesi
ne terettüp eden vazifeyi yapacaktır. 

Büyük devletler araıında Fransa 
bu noktai nazannda ıimdiye kadar yal
nızdı. Bunu ne Almanya, ne ltalya ve 
ne de İngiltere kabl!I etm~ıti. Şim
di Sovyet Ruıya da hıı noktaı nazara 
iltihak etınit bulunuyor. Binaenaleyh 
emniyet tedbirlerinin silih11zlanma~ 
tekaddüm etmesi lô.zım gel.eliğine kanı 
olanlar hayli kuvvetleşmit oluyorlar. 

Filhakika hir devletin müdafaall 
için kullanacağı ıil&hlar elinden almır• 
lı:en , emniyeti temin edibnek lazım
dır. Silah11zlanmada esas gaye ıilih
lan azaltmak veya tahdit etmek değil, 
au!Lu muhala:za etmektir. Sitilılann 
-.Jmau her aman ıulhu temin et
mez. Belki de lı.adıe eebew> oı.bilir. Sov
)'et Hariciye komiserinin çok ırüzel 
söylediği gibi, silahsızlanma . me";_lesi 
birçok devletler tarah.nd~n. hır hutç-; 
D>eselesi telakki edılmııtır. Halbukı 
hu. ıulhun muhafazası meselesidir. Si
lahları azaltmak had>e müncer olacak
sa, silahları çoğaltmak pahasına da ol
ıa, sulhun muhafazası elbette mercu
dur. 

Hemen ıunu söyliyelim ki silahların 
arttırılmasına taraftar olan devlet yok
tur. Esaıen kollektif emniyet makinesi·· 
~~ıis edilir edilmez, silihl~r kendili
gınden azalacaktır. Hiç hır memleket 
ıilaob bulunsun diye silahlanmaz. Si
lahlanmayı muhareheye tercih ettikle
ri içindir ki devletler silahlanmaktadır
lar. 

Sovyet Hariciye komiserinin i~aret 
ettiği gibi, emniyeti temin etmek silflh
ıızlanmayı temin etmekten koıay.dır 
da ... Çünkü silahsızlanr.ıayı temin et
lllek için her devle~~J'l siliıhsızlanmaya 
razı o1ması l87A\ldır. Bir devlet razı 
olmazsa, lıüliin teşebbüs suya düşer. 

•Halbuki büyük bir devlet zümresi kol-
--- ..a...~ . -
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Yeni vergiler 
Beyannameler bugün verilecek 

Yeni istihlak vergisi 
hakkında emir geldi 

Dün gece yarısına kadar Maliye ıubelerinde 
buğdayı koruma beyannameleri kabul edildi 

Dün maliye 1ubelerincleki faaliyetten bir İntiba 

Buğdayı korumak, milli müdafa
a istihlak vergileri ve tayyare 
resmi hakkındaki kanunların tat
bikine dünden itibaren batlanmıt
tır. 

Buğdayı koruma verl{i•i: 
Kanunun tatbiki tarihinde elde 

bulunan mal miktarlarının maliye 
fubelerine bildirilmesi icbap ettiği 
için, dün cuma olmasına rağmen, 
bütün maliye tahakkuk tubeleri a
çık bulundurulmuttur. Buğday ve 
çavdar unlarile makarna, tehriye, 
irmik ve her nevi bisküvi bulundu
ran toptancı mağaza, depo, dük-

kin sahipleri, fabrika, değirmen, 
ve fırın itletenlerle zahire tacirleri 
ellerindeki malların miktar ve nevi 
!erini gösteren birer beyenname 
hazırlamıtlar ve tubelere tevdi e
derek mukabilinde birer makbuz 
almıtlardır. Maliye tubeleri dün 
aktam saat 24 de kadar bu itle 
metgul olmuşlardır. Esasen müd
dette dün gece yarısı bitmittir. Bu 
faaliyet bilhassa öğleden sonra da
ha ziyade artmıf, beyenname mec
buriyeti bir çuvaldan fazla un bu
lunduranlara da şamil olduğu için, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Galatasaray mezunları 
çocukluklarını andılar 

Dün, mektep hatıraları içinde samimi 
bir gün geçirildi, abideye çelenk kondu 

Eaki Galatasaraylılar tabur olmuşlar gidiyorlar - Galatasaray müdürü 
Behçet Bey kargatulumba eclilcli 

Galata·saray lisesinin eski me
zunları dün eski talebenin hatıra
larını anmak üzere mektepte eğ
lenceli bir toplantı yapmışlar ve 
birlikte öğle yemeğini yemişler
dir. Bu içtimaa gençlerden baş
lıyarak yetmiş yaşına kadar olan 
eski mezunlar İştirak etmiştir. Sa-

at on birden itibaren eski mezun
lar mektebin bahçesinde toplan
mağa başlamışlardır. Saat yarıma 
kadar bahçede beş yüze yakın 
genç ihtiyar şehrin münevver züm
resine mensup bir çok zevat top
lanmıştı. Eski talebeyi, mektebin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

emniyet havası derhal meydana gel- rettir : 'tŞu ve bu hareketin tecavüz 
miş olacaktır ve silahsızlanma da bu- olduğunu. kabul ediyoru!!'. Ben bu 
nu tabiatile takip edecektir. Ancak harekete tevessül etmiyecegım. Baıka
emniyet taraftarlarının teıebbüsleri bir 11 teve11ül ederse şu şekilde mani ol-
ıiyaıi ittifak şeklini almayıp ta dün- mağa çalışacağım.,, Sulh. v~ '!1üsale-

Balkan misakı 

Cenevrede dört 
Balkan hariciye 
nazırı toplandı 

Yunanistanın miıaktan do
ğan endi§eleri izale edildi 

ATlNA, l (Milliyet) - Ce· 
nevreden Atinadaki siyasi meba
fele gelen haber
lere göre, Yugos
lavya hariciye na
zırı M. Titulesco 
ile Romanya ha
rıcıye nazın M. 
Yevtich, Türkiye 
Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü B. 
ve Maksimos Bal 
kan misakından 
mütevellit vazi
yet hakkında mü- M. Maksimos 
davelei ef karda bulunmuşlardır. 

Atina mehafilinin temin ettiği
ne göre Balkan misakından dola

(Oovaını 4 üncü sahifede) 

Bulgaristanda 
Sof yada yüzden fazla 

kimse tevkif edildi 
SOFY A, 1 {H.M.) - Polis, 

Sofyanın muhtelif mahallerinde 

arattırmalar yap- r--::;;;iiii~ 
mıttır. Yüzlerce 
ki,i tevkif edil. 
mitlerdir. Bun
lardan çoğu bü
viyetler.i tahkik e-
dildikten aonra 
bırakılacaktır. 

Bu tevkifatın 
muhtelif fırka fa
aliyetlerile alaka
dar olduğu söy-
lenmektedir. M. Gheorgieff 

SOFYA, 1 (Mi!Hyet) - Ka
dınlar birliği idare heyeti, nazır

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 
3 üncü sahif~de 

Sokak gürültüleri 
FELE1' 

Sulh 
Mümtaz FAiK 

4 üneü sahifede 

Bü yıl Jönümii 
Nurullah Ata 

Hikaye 

Fenerbahçe atadında açılan Gazi Hey f<eli,Cevat Abbas Bey nutuk irat ediyo.\ 
D .. d-' yan Zeki arkadaılan ara81nda un .son uı-a oyna 

Gazi heykeli merasimle açıldı 

Viyana F enerbahçeyi 
4-2 mağ iı etti 

9000 seyirci önünde öyle yünlü 1 mümkün olduğu kadar anlatmağa 
bir spor ve merasim programı, öyle çalıfa~ğı:". 

. . • . b" . . . I Seyırcı rekoru: 
yenılıklerkı hangı ırısını an atma- Saat birde stada girdiğimiz zamat 
lı, fakat mademki gazeteciyiz, (Devamı 5 inci sahikde) 

Türkiye -t"Lir'-1 
Muhafızgücü 

bir Türkiye 
bisikletçileri büyük 
tur'una çıkıyorlar 

Seyehat 76 gün sürecek ve bisikletçiler bu 
müddet zarfında 2508 kim. katedeceklerdir 

Muhafız Gücü bisikletçileri. 

Muhafız Gücünün 11 inci kurulu' 
yıldönUmünü kutlulamak maksadi
le bu sene de geçen yıl yaptığı Tür
kiye bisiklet turunu tamamlamak 
üzere biıikletçilerini dün yola çı-
karmı9tır. · • 

Geçen·aeneki tur 55 gün devam 
etmitti, Bu seneki tur 76 gün ıüre-

cektir. Ve bisikletçiler ceman 3508 
kilometre yapacaklardır. On birin• 

ı ci yılını dolduran hayatı içinde 
memleket dahilinde birçok seya
hatler yapmak suretile kendi mın· 
takasında olduğu gibi.diğer mınta·• 
kalar sporculuğunda da sporuıı 
asil aşkını kamçılayan Muhafız 
Güçlüleri tebrik eder ve kendileri
ne muvaffakıyet temenni ederiz. 

Biaikletçilerin katedecekleri me
aafelerin ve programlarının listesi• 

-ni içeride ıpor sütunlarımızdadır. ........................................... ...,..., ........ ,...,..~ ................ , •. ~.~· .... ,~.~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~• .. •-•••••••••••••-·~ ,,,,,,,,,,,,,,................................ .. ~~-· 
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Dünkü at yarışları fevkalade muntazam cereyan etti 
yadn nizam ve intizamın muhafazası met içinde yaşamanın en ıptı.daı §artı 
için bir kanun teklini alabilmesi için olan bu taahhüdü kabul etmıyen dev- üzere tam saat 15 te batlanmış, ve 
cihan devletleri arasında büyük bir ek- Jetin ıulhperverliğinden §Üphe edilse d b. • • 

ti birinci ferik F ahrettin, Al" As
keri Şura azasından birinci ferik: saat 18 e ıtmiflır. 
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TARiHi TEFRIKA:54 2- +{o.-L.- HARİ Ci HABERLER • 
ittihat ve Terakki! 

Boğazlar meselesi 
lngiltere bir nota ile noktai nazarını 

alakadar dev !etlere bildirecek 

; '~ : . ~ . : ,. ~ ... : -. - .. . . 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOR.E) 

Başvekilin Mecliste bugünkü nutku İehak Sükuti Beyin mektupla
rında neler vardı 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Başvekilimiz ismet Paşa Hazretleri
nin yarın Mecliste irat edeceMeri nutka hususi bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. 

Bu hikaye dini olmakla beraber 
bizim için ilmi b · r misal de olabi
lir. İnsanların hilkatın İptidasında 
hayvanlar gibi yalnız geçirdikleri 
bir devir olmuttur. O devirde in
sanlar aharın zararını, nef'ini id -
rak edecek menzelede değildiler. 
Ya' nız nefislerinin muhafaza:nna 
ça'ı,ıyorlardı. Fakat yav-. yavaf 
karı koca birlikte ya~mıya batla
d ı lar, bir gün kansı hasta olan a
dam, ava gidecek olursa karrı1nı 
vab;i hayvanlara karşı müdafaa e
decek bir kimse bulunmadığını hrs 
setti, bu hiı birçoklarında da hasıl 
oldu, üçbeş aile birlett"ler, bir za
man sonra intizamın temini için 
bir şeyin noksan olduğunu anladı
lar, beyinlerinde bir karar verdiler, 
işte ilk kanunu b~riyet bu suret
le meydana çıktı. Sonra bu kanun 
maddi ve manevi kısımlara aynl
dı. Ahlıik. . • . Halim yok, nöbet i
çindeyim! 

Bu sayede cemiyeti be,eriye git
tikçe basitleşecek, herkes kendi 
nefsinin müstakil hakimi olacaktı. 
Hürremiye tayfasının riayet ettik
leri daha birçok kaideler varsa da 
,u izdivaç bahsinden diğer fikirle
rini de kolayca anlamak kabildir. 
Tatvile vaktim yoktur. Hürremiye 
tayfası da, bugünkü anarşistler gi
bi, mesleklerine iktidarlarile muha 
lefette bulunacakların kanları he
laldir, diye ilan ettiler. islim mem 
leketleri altmıt yetmit sene kanlar 
içinde yüzdü. En nihayet Abbasi -
!erden Elmutasam deh,etli bir 
ordu ile bunların kalelerini bastı, 
eline geçirdiği hurremiyi idam ettir 
di, bu suretle altmıt bin kişi kes· 1-
di. Geri kalanlar peripn bir su -
rette kaçmıya muvaffak oldular ve 
gizlendiler. Korkularından meslek
lerini gösteremedikleri için mahvol 
dular. 

ingiliz gazeteleri Boğazların tahkimi işinde 
Rusyanın amil olmakta bulunduğunu yazıyor 

SOFY A, 1 (Milliyet) - Lon- raz olsun tahrik edecek faaliyet-
dradan bildiriliyor: Cenovada tet- !ere sevkettiği kanaatini beslemek-
kik edilecek olan büyük Avrupa tedirler. Bu defa da boğazlann, 
ve dünya işleri yanında İngiliz tahkimi meselesi Tevfik Rüştü B. 
efkarı umumiyeai, diğer daha az tarafından Litvinof'un ıararile or-
ehemmiyetli görünen meseleleri taya atılmıştır. Foreyn Ofia'e 
de dikkatle takip etmekten geri merbut "Yakın şark" hususi dai-
kalmıyor. Bir kaç günden beri İn- resi boğazlar meselesinde İngiliz 
giliz matbuatı boğazlar meselesi- noktai nazarını bildiren etraflı bir 
le de oldukça meşgul olmaktadır. layiha hazırlamıştır. Bu layiha 
Biraz İmalı da olsa, fngilizler her · d T·· k' l t 1 nota ha~ın e ur ıye, a ya 
ne pahasına olursa olsun Türki- d' b d 1 ti Fransa ve ığer azı ev e ere yenin boğazlan tahkim etmesine 1 
razı olmayacaklarını anlatmak is- bildirilecektir. Bu layiha boğaz ar 
tiyorlar. Türkiye Sovyet Rı' ;ya- meselesinin beynelmilel bir mese-
nın müttefiki olduğu için İngiliz- le olup Türkiye ve İngiltereyi an-
ler buna daha çok ehemmiyet at- cak Fransa, İtalya, Romanya, Bul-
fetrıekte ve Rusyanın daima Tür- garistan ve saare kadar alıikadar 
kiyeyi, İngiltereyi tehdit veya bi- ettiğine İşaret edHiyor. 

Ankarapalasta bir briç turnuası 
ANKARA, 1 Telefon~a) - Ankara palasta bir biriç turnuvaaı ter

tip olunmuştur. Turnuva birkaç gün devam edecektir. Ankaranın en ma 
hir biriççilerinden dokuz çiftin iştirô.k ettiği bu turnuvanın neticesinde 
puvan hesabile birinci ve ikinci gelen çiftlere hecl:yeler verilecelztir. 

Birinci günün neticeleri şunlardır.: 
Ahmet Emin ve Ekrem çifti kırk puvanla ön saftadır. M. Krusim 

ky ve Riza Derviş çifti yirmi üz puvanla ikinci, Reşat ve Mehmet Kara
kaş çiftçi on dokuz puvanla üçüncü saltadırlar. 

T urnuvayn iştirak eden d "ğer hanımlar ııe beyler şunlardır: 
Rebia Akil hanım, Rcuim, .<\kil, Kazım Nuri beylerle Nebi:e lsmail 

hanım, lsmail Şevki, Kemal, Ragıp Bakı Beyler, Madam Aciman, Şem
settin R. hanım, Ahmet Bedri, Acln an beyler. 

Matbuat U. Müdürlüğünde iki tayin 
ANKARA, 1 (Telefonla) - ı"r1atbuat Umumu Müdürlüğü neşriyat 

müsavirliğine lzmir Ticaret Odası iafhbarat şefi Zeki bey, memleket 
işl~ri müşavirliğine Sadri Etht-m B. tayin edilmişlerdir. 

Bir köy kahvesinde bir adam av 
tüfeği ile dört kişiyi öldürdü. 

... işte az· zim,)nsanlar İptida a
nar,ist imişler, o hali tabiatin icba
rlle terketmi,ler. Halbuki timdi ge 
ne o hale ric'at kabil midir? lste 
buna aklım ermiyor. lnsanlar e.;ve
la çıplak geziyorlardı. Şimdikiler 
de evvela şunu b · r kere tecrübe et
se~er de sonra dilnyadan merhamet ı 
ve mürüvveti, insaniyeti ve alice
naplığı ka1dırsalar ! 

Demek ki bu fikir şarkta hıristi
yanlardan altı yedi yüz sene evvel 
iılamlarda zuhur etmişti. O zaman 
Avrupa halkı daha ormanlarda yşı 
yordu, fikrin euı maddi olduğu i
çin temel tutturamadı. Vakıa ha -
yat bir mübarezedir. O mübareze
de yaşamak için yekdiğerini mah
vetmek demektir. Fakat madem ki 
inıan ~rafeti akliye ile mümtaz
dır, o halde hayvanlıktan ayrılma
sı elbette elzemdir. insanlar g"ttik 
çe de hayvanlıktan ayrılıyorlar.Me 
sela eski muharebelerde ele geçen 
esirler idam edilirlerdi, şimdi izaz 
olunuyorlar. Şehirler yağma edi -
lirdi, şimdi Avrupada olursa, mu
hafaza olunuyor. Çin gibi uzak ma 
hallerde ehemmiyet verilm'yorsa 
da bugünk Ü terakkinin lisanı olan 
matbuat ta mırıldanmaktan geri 
durmuyor. Hatti bazı gazeteler a
çıktan açığa lanetler, nefretler yağ 
drrıyorlar. Bun'ar hep ahlaki te -
rakkinin birer bürhanıdır.,, 

Yunanistanda 
--o--

Ordunun tensikine 
dair layiha 

kabul edildi 

Yugoslavlar 

Belgrada ticari bir 
ehemmiyet ver
meğe çalışıyorlar 

BANDIRMA, 1. (H. M.) - Dün gece Cepni köyünde çok leci 
cinayet olmuştur. Katil yirmibeş yaşında Kar~ llcuan köy kahvesin
de oturmakta olem üvey kardesi Kara Mehmedı Ve esraftan Haci Ah
met ve Mehmet beyleıle Meh,;.et oğlu Mustafayi kırma çiftesile öl
dürmüştür. Muhtar Mustafa Mustafa Beyi elinden hafif surette Ko
rucu Mehmetli kolunda yaralıyarak kaçmıtşır. Cinayetten derhal ma
lıimattar olan Bandirma ve Agonen jandarma kuvvetleri şiddetli ta
kip neticesinde katili Çonlu nahiyesi tarlalarında ekinler içinde ya
kalayarak Bandirmaya getirmi,lerclir Acili ta.1<ibat devam etmekt6-
dir. 

Eğer halihazırdaki felsefe "a
harin zararından ve faydasından 
bikayit bulunarak yalnız kendi is
tifadeıini düşünmek esası üzerine 
müesses ise,, bizim lstanbul balkı
nın Avrupadan daha müterakki, 
daha mütemeddin olmasr lizımgel
mez m:? Vükelanın içinde kim bi
rinin zararını, diğerinin =faali -
ni düşünüyor? Herkes kendi men
faatine bakıyor. Öyleyse yakında 
biz terakkide umum dünyayı geçe
riz, azizim. 

Mecliste bu münasebetle 
şiddetli münakaşalar oldu 

ln!{iliz kabin~si sarsılıyor mu? --ficaret ve Sanayi nezareti 
bir proje hazırladı LONDRA 1. A.A.- Milli hükılmetin yakında devrilmek ihti-

' k L_ "N K "kl" . 

ATINA, (Milliyet) Dün mec
liste ordunun tensikine dair layi• 
hanın müzakeres.ine başlandı. La
ynhanın meclisçe kabulü hususun
a'aki halkçı meb'us M. Karanyo
taki bir teklif yaptı. Bir çok delil
ler dermeyan etti. Buna Preveza 
meb'usu M. Havini itirazda bu
lundu. Bundansonra bir çok mu
halifler söz alarak aleyhte söyle
diler. Nihayet sözü harbiye nazı
rı M. Kondilis alarak hükumetin 
görüşlerini izah etti ve mll'halef.!
tin tenkitlerine cevap verdi. 

maline dair sayialar te rar çı,.,,.ışlır. eyus ronı gaı:etesı, son 
bahar iç:n bir kabine buhranının arhk muhakkak olduğunu bildiri-

Yunan hakimine hitapta bulu -
nan Avrupalı bunu düşünmemiştir, 
doğrudan doğruya Yunan hakimi
nin mesleğin taarruz etm · ştir. Bu
nun için ispat istersek edebiyatta 
\:;:\naye ve tariz hah.ini ,..hit o\a. -
rak gö•terebilirim. Eğer Avrupa -
nın eski ve yeni kavimleri bu felse
feyi üssühaı:eket itt haz etmis olsa
lardı, bütün bu mektepler, bu' teda
vi yurtları, maliiller ve fakirler için 
barınacak yerler bulunur muydu? 
Bunların hepsi başka.sının menfa- 1 
ati'..'i, yani ce~iy~te k~ı borçl_?' ?.l
dugumuz vazıfeyı diı,unmek yuzun 
den vücuda gelmiştir. 

Eğer azadeser!erin. it•ı..::.Jıncı. ta- ı 
~i olsaydım v-: .ccvehm de bulun
fl->.;·.Jı, ne mektep yaptırırdım, ne 
hastahane! Bir dağın tepesinde 
~e' altı milyo ~ lira sarfile acayibi 
alemden kendım için bir türbe yap 
tırırdı~, bu su~etle daha ziyade na
mımın ıdameaıne hizmet etmiş 0 _ 

!urdum ve parası çok, aklı yok bin
lerr.e Amerikalı veya İngiliz sey _ 
Y~hı her sene beni ziyarete gel" rler 
dı. 1,le bunda kimseye bir zarar ol
madığı gibi bir menfaat te yoktur. 

Fakat beteriyet sırf maddi ola
maz. Çünkü inaanlar milyonlarca 
sene zarfında bu hale gelebilmit
tir. Bu halin ortadan kalkması icin 
de gene milyonlarca sene lazımdır. 
Gayet rahatsız olduğum için mek
tubumu burada kesiyorum ... Eğ-er 
nöbefm geçerse devam ederim 
yoksa mektubumu böyle yarım gö~ 
dermeğe mecbur olacağım . ., 

Görülüyor ki Dr. İshak Sükuti 
Bey verem hastalığının son derece
ye gelmesinden dolayı kendisine 
yazı yazmak için bile kuvvet kal _ 
mamışh. Yukarıda felsefeden ba
his olan 28 nisan 1901 tarihli mek
tubunu bu yüzden yanın bırakmıya 
mecbur kalmış ve ona ancak 3 ma
yısta devam etmeğe muvaffak ola
bilmi,ti. Doktor, maddiyun hakkın 
daki fikir ve müta!ealarını su su _ 
retle teşrih ediyordu: · 

"Bugün üç mayıs, b=raz rahatım. 

Dr. ishak Süki'iti Bey hastalığın
dan dolayı bu mektubu ikmal ede
miyerek yarım bir halde Dr. Nazım 
Beye göndermişti. Ondan sonra u
zun müddet Nazım Beyle ishak 
Sükuti arasındaki muhavere inkı -
taa uğramıştır. Buna lshak Sükuti 
Beyin hastalığından ziyade Dr. Na
zım Beyn Mısırda gazete çıkaran 
Ahmet Saip Beyin tarafım iltizam 
ebnesinden, Dr. İshak Sükilti Be -
yin ise Ahmet Sa ip 11 :, , :;;ç sev -

:::~ ... ~~i seoep oluyordu. ishak Sü. 
kuti Bey vefatından evvel 2 l te,ri
nievvel 1901 tarihinde Dr. Nazım 
Beye yazdığı son mektubunda Dr. 
Nazım Beye karşı da kendisini mü
dafaa etmeğe ve Nazım Beyin hü
cumlarından dolayı muğber olarak 
Türklükle Kürtlüğü b · ribirinden a
yırmıya mecbur oluyor ve diyor ki: 

"Ben sizinle ahlıik mübahasesi
ne giri,medim ki doğrudan doğru
ya ahlakıma taarruz ediyorsunuz. 
Ben ne kadar ahlaksız olsam Bi -
zans ahlakı daha Elcezire cihetle
rine uğra.mamıttır, bununla müte -
selliyim . ., 

Ondan sonra gene Ahmet Saip 
Beyi mevzuubahsederek fUnları ya 
zıyor: 

-Bitmedi-

Sabahın saat 3 ünde M. Burdu
ranın sözlerinden ve M. Kondilis
le M. Havini'nin ikinci d<!!fa ola
rak söyleciikleri sö:tlerden sonra 
layi~a 66 reye karşı 112 rey ile bi
rinci kıraatte kabul olundu. 

Ordu tensikatı layihası önü
müzdeki salı celsesinde ikinci de
fa okunacak ve tasdik edilecek-_______ ,,__ _____ _ 

Donanma --Bir memleketin hariei 
ticaretine istinatgahtır 
HAMBURG, 1. A.A. - Jutland 

haı ·binin yıl dönümü münıuebetile 
Hamburg'a gelmiş olan bir torpip
to filosu zabitleri f<!refine verdi
ği ziyafette, belediye reisi Krug
mann demiştir ki : 

Batvekil, bir memleketin hari
ci ticaret yap<1.bilmesinin ancak 
bu memleketin, ticaretine istinat
gah olabilecek derecede kuvvetli 
o_lmas~le kabil olacağını söylemif
tır. Hıtler, milletin bu iradesi ha
riçte temailede cek bir vas1tannı 
lüzumuna kaınidir. Bu vasıta ise de 
nanmadır. 

SOFY A, 1 (Milliyet) - Belgrat
ta İngilizce olarak çıkan Stautslav 
Herald gazetesi, Ticaret ve Sanayi 
Nezareti tarafından Be~gradın ti
cari vaziyetini yükseltmek için ha
zırlanan büyük bir projeden bah
setmektedir. Yugo•lavya hükumeti 
büyük gayret ve masraflarla., bir 
kaç sene içinde Belgradı Balkan 
memleketlerinin ticaret geçidi ve 
cenubu flU'ki Avrupada en büyük 
Tuna limanına malik, bütün Bal
kan hükumetlerinin ticaret malları 
için bir serbest mıntaka haline ge
tirmeğe çalı~caktır. Bu maksatla 
Belgratta liman işleri, yeni rıhtım 
lar ve büyük t:caret mağazaları in
şasile kolayla.tırılacaktır. Bundan 
başka burada her sene birincisi 
önümüzdeki teşrinievvelde açıla

cak olan beynelmilel bir panayır 
kurulacaktır. Panayır Belgradı 
Zemun'a bağiıyan ve inşaatı niha
yet bulmak Üzere olan yeni köprü 
ile ayni tarihte açılacaktır. 

Alman yada 
Bir gazeteci hudut 
haricine çıkarıldı 

BERLIN, t. A.A. - Deyli Telg
raf gazetesinin Berlin muhabiri 
Pembroke oSephens, Almanyanın 
vaziyeti ve Alman vekayii hakkın
da gazetesine mütemadiyen asıl

sız ve hayal mahsülü haberler 
vermek suretiyle Almanyanın mi
r afirperverliğini sui istimal etmit 
olduğundan dolayı hudut haricine 

yoı·. 

Ankarayı zİ:yaretten sonra şeh
rimizde i..Ô<j: gün kadar kalacak <>: 
lan lran Şahı Pehlevi Hazretlerı
nin Dolma'hahçe sarayında mis.a
fir edilmeleri muhtemeldir. 

Bununla beraber, Şah Hazret
lerinin hüki'ımet namına Perapa
las otelinde misafir edilmeleri de 
muhtemel olduğundan otelde ha
zırlrklarıa başlanmıştır. 

Otelin birinci ve ikinci katı 
Şah Hezretlen ile mail'.eti ı;rkiru 
na ve diğer zevata tahsıs edılecek
tir. Bu iki kattaki mefruşat tan· 
zim edilmektedir. 

80 odadan ibaret olan bu 
katlar lran halılarile tefriş edil
mekte ve ır.uhterem misafirin is
tirahatini temin edecek eşya ta
mamlanmaktadır. Şab Hazretleri 
ile maiyeti erkanı birinci katta, 
diğer zevat ta ikinci katt-a otura
caklardır. 

Şah Hazret~:rine tahsis -~dile
cek dairede dort salon ve uç o
da vardır. 

Diğer taraftan Erzurumda çı-çıkarılmıştır. 
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İtalya Ve Sulh - n-111· emniyetin hakiki e1<Utm te•ki( Cenevre müessesesi için büyük aempa 
rile Fransa nolı.tai nazarları orasında ~ tiler be.slemedint. Ve bunu yalnı.z mu .. 
münasebetler mevcuttur. Fakat Avru etmektedir. f "d l" 1 b'l Sı·yasetı" Fak-• Franındar ita/va muhtıra- ayyen meseleler için a• e ı o a ı ece-pada siyasi •ahada sulhün tahkimi - ' k b 1 · O t' d k ldır 

•ının bı·nn· cı· kıamını kabul ettikleri ğini a u etftm. nu or a an a · "L T _,, • I hususunda iki memleket arasında e- • d k d" · · b lk' daha . e e_mp •. gazetesı, talyanm es- halde ikinci kunrtnı ;yani Almanya- maktan ziya e, en ısını e ' 
kı muhanplennden Garibaldicu'lann saslı bir itilaf haıl olmuıtur. nın dileklerine cevap veren kısmını az cihantümul ve büyük, b~dnu{!la by:-
Pari.si ziyaret etmeleri münasebetile (Le Temps) kabul etmiyorlar.. Filhakika ltal;yan raber in.anlar için daha faıl e .' ga t -
lt_alya hakkında yazdığı cok dostane Yeniden silahlan- muhtırası Almanyanın taleplerini ka- leri elde 'edebilecek bir ha .. ırca e -
bır btı§makalede diyor ki; bul etmeği mutaı:ammuıdır. rr.e"e çaltfıyorum. Silahsızlan~a. kon-

"lt 1 ·ı F maya doğru M. Muasolın" ı· bundan ıronra maka· f ang ıındaki murahhaaların sılahna-~ ya ı e ran.ıanın teşriki mesai er b" h t 
etmesı, aralarında çok karabet bulu- lesinde bugiinkü ua.iyeti izah ederek lanmamtt mua.z.am ır mald c..,era v~ . a 
n~, her birüi yalnız manevi büyük. M. Mussolini, Popu/o d'ltalia ga- diyor ki: t - tehlikeli bir hayal o ugunu ıtıra-
1".k ve m_~•-~akil mevcudiyetten baıka zetesinde yazdığı bir makalede diyor Silahlanmıı milletler '1İlahlar<n<n / mecbur oldukları gün Akvam Ce-
btr fey dufUnmeyen bu iki milletin ta- ki: bugünkü aeviye'1İni ~hala:uı etmekle .::iye ti bütün mcinha~ını ille heydbetini 
sanüdü, Avrupada su/hü temin eden Silahsızlanma konferanaı iflas etti. iktifa etmiyeceklerdır. Almanya da kaybedecektir. Za ıren ° sun evlet-
fartlardan biridir. Bunu biz Roma ile Şimdi bir yeniden nlahlanına konle- böyle yapacaktır. Onu bund<m m-;- ler bloklarını hariç bırakan politika-
Pariır arasında en çetin münak<J.fala- ran•ı baılıyor - veyahut baılayabilir _ nedecek kimse var mıdır? Zannetmı- ın bloklar politikasına yani ittifakla-
rın vôki olduğu ~amanda bile gene :lu .ifin büyük mübeııirlerinin aldığı yorum. Her ne olursa,. olsun bir !.ek ,.~ yer verecektir. Ve bu harpten ev-
burada •Öylemekten fariğ olmadık. va~yet ırayet aarihtir. çare vardır. "Tahalluz.ı ha~be,. mura velki ıriyaut olacaktır: En nihayet 

H · · N M caat. Bu ;;ı;aten ba;;ı;ı mahalılde naza- söz Haşmet/Ü Top Hazretlerinindir. .: · . • . ~ncıye alUrımız cuma gü,. • • . • uhtıraların nepinden Eden k F 
nu Meclısı Mebusanda verdiği izahat in yaptığı muhtelif zi~etlerden, ile riye halinde mevcuttur. Fa at ransa , •. , Konferansın akametine ait 
ta Cene11nde Sarre re.,;a'mı me·-l-•ı"· ,_. bunu bir sempati ile karplayama;;ı;, meauliyet/erin taharrisi vru:iyeti daha , • ·~ ~ F ransanın Londra kabineMe 11önder- · d k d•rsler alm 

· h [ 'l Ruhr tecrübesın en co ~ - ziyade gerginleştirmekten başka bir nı a ı e meşgul olan komitenin reisi diği son notadan aonra va.ziyet tama. 
"" ltalyanın mümessili Baron AloiA;'. mile bu merkezdedir. iki şık vardır: ,,_,ıtır, şey yapmıyacaktır. Herkes istikbalde 
nin bita~afbğına fÜkranlarını arzetti. Ya ltalyanın plcinı kabul edilir. Ya- ... Hitler tarafından ida~e edile". kendüini kurtarmak için hatayı baf-
Ve Louıs Barthou ltalya ı"l- Fran. a Almanyanın Frnasanın bütiın asken k....,nın üz.erine yÜk/emeğe çat.facak-

~ hut yeniden ailahlanm<:ya doiru gidi- ' b k b" ukave ı d arası.tnda kat'i ve samimi bir En- faaliyetine kar§ı üyü ır m .. fır .. ltalya son aeneler zar ın a, evve 
C d . 1 lir. ltalya planının temin ettiği laide- met göstueceğ_ini z.annetmiyorum .. !a la dörtler misakı ile, nihayet silôhsı:ı:.-tante or ıa e akdinin imkanS<z o[. ler funlardır: ita/ya, kimyevi muha- ı k al d 1 

d " ·ı - · F haffuzi harp ' ri de bertar e 1 ın- /anma m-s-lesı· hakkındaki muhtıra 

Onun için gene yazmıya devam e
diyorum. Yukarıdaki maruzatım
dan şarklıların böyle maddi felse
feden gafil ve yalnız maneviyata 
kail oldukları neticesini çıkarma -
yınız ! Abbasilerin hilafeti dev
rinde zuhur eden Hürremiye tayfa
sı sırf maddi bir felsefe üzerine 
cemiyetlerini b'na etmek yoluna 
saptılar. Bunlar umum kanunlar 
aleyhin kıyam ettiler. Hatta kadın
lar bile kimsenin malı olmıyacak, 
her kim hangi kadının gönlünü yap 
mıya muvaffak olursa o aksam o
nunla yatacak, sabahleyin hayvan
lar gibi yrılck, hsıl olan çocuklan 
ise cemiyeti be~eriye besliyecek, 
onlarda ana, haba ve aile hissi ha
sıl ed lmiyecekti. 

ma ıgıru ı ave eltı. ransız di.FJlorna- b · · k b · ·ı ·ıı · ~ ~ 
. , b re e ıçın yapılaca azı ıtı a ar ve ce silahlanma yarışı ba4/ar, Güniın ı"le Almanyayı Franıadan ayıran de-sısinm öyle bir itilafı meydana -e- b lk" b b dıman tayy ·ı·-- · · 1 ati k k · 

... e ı om ar arecı ıgının birinde yenı ıarp P a verece tır. rı'n tarihi anlaşarnamazlıkların ara-tirmek için lıit; bir faaliyetten çekin· tanz.imi müstesna olmak üzere bugün b · defa daha h t · · ' 
miy_eceğine em .. İn o/ab.it.iriz. tlı·ı.· şu··p. •ı"la"hlanmıı olan devletl•rın" .,·ı~~aı-. Avhrupa ır t "dn mücada~a ıdcın ~k": sma bir köprü kurmağa çalıştı. Daha 

_ • ~ ..,._ - ya ut mema ı.. " " e en 1 1 la-la yapılamazdı. lhtiıtt<ll lngiltere, hesız bugunku nıedenı alemin meş~t.ıl [anmaıını istenıiyor. Demek Fransa devletler grupuna ayrılacaktır. "" k 
ld • b'" ""k l l . • l'" , h k 1 Sı'la-hsı-lanma kon.Fe.ransınm illa ... - itibarını rJe kuvvetini kullanara 'son o ugu uyu mese ~ crın na tı ıçin mevcut arp uvvet eri itimarile.la- ... bilir' (P -

1
- tPlt 

kul/anılar.ak olan vasrtalarcla ve me· ikiyetini mı•halaza etmektedir. Ve sının neticelerinden btrı Akvam Ce- bir ko.ı oyntıya - - Qpwu a 
totlar ilibari4' ltalya noktai nazarla- bu, bütün protokollerin f..,tı)ıinde her miy .. tinin jf/ası olacaktır, Ben aşla lia) 

' . 

kan "Varlık,. refikimiz Şah Haz
retlerinin seyahatleri etrafında 
şu mütemmim malumatı vermek-

tedir : "16 haziranda Ankarayı terel 
lendirecek olan İran Şahı Rıza 
Han Hz, 10 haziran sabahı Gür
cübulak mevkiinde hududumuza 
girecekler ve orada Reisicümbur 
Hz. namına hariciye mihmanda
rı olarak birinci ferik F ahrettUı 
ve Ali Sait Paşalar ile kolordu 
kumandanı paşa Hazretleri, Be
yazıt valisi, hariciye üçüncü dai
re şefi, huduttaki fırka ve liva 
kumandanları, Reisioümhur ya
veri yüzbaşı Cevdet Bey, protokol 
dairesi şeflerinden Nuri Bey, Be
yazıt vilayeti jandarma kuman
danı ve emniyet müdürü Beyler
den müteşekkil bir isti1.bal heyeti 
tarafından kar§ılanacaklardır. 

Diğer yerlerde valiler ve ku
mandanhı r kendi mmtakaları da
hilinde heyete refakat edecekler. 
dir. istikbal merasiminde aıkeri 
krtalar ve bando da bulunacak ve 
Şah Hz. Erzuruma muvasalatla
rında 21 pare top atılmak aureti
le selimlanacaktır. 

Sah Hz. nin refakatlerinde 
iki teşrifatçı, bir kalemi mahsus 
müdürü ve bef zabit ile 16 hizmet
çi bulunacaktır, 

Şah Hz., hududa muvasalatla
nndan sonra Beyazıt - İğ-Gir - Ka
ğızman • Kars - Horasan - Erzu 
rum - Bayburt - Gümüşhane yoli
le T rabzone gidecekler ve oradan 
Yavuz zırhlısile Samsuna çıkarak 
Sıvas • Kayseri demiryolile Anka
rayı tC!rif buyuracaklardır. 

Şah Hz. nin huduttan Trahzo
na kadar olan seyahatleri esnasın· 
da istirahat ve konak mahalleri 
şu suretle tensip ve tesb>t olun
muştur: 

10 Haziran öğle yemeği Beya
zıtta, gece İğdırda, 

11 Haziran öğle yemeği Kağız· 
manda, gece Karsta. 

12 Haziran öğle yemeği Ho
rasanda, gece Erzurumda. 

13 haziran öğle yemeği Bay
burtta, gece Gümüşhanede. 

14 Haziran öğle yemeği Trab
zonda (Yavuz zırhlısında} dır. 

Şah Hz. nin güzergahta, isti
rahart ve konak mahallerinde istik 
bal ve teşyi merasimi yapılacak, 
şehir ve kasabalar Türk ve lran 
bayraklarile ve taklarla donatıla
cakbr.~ 
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fFe:LE~ 
Sokak gürültüleri 

Haftc.·111n yaısı 
ŞEHİR HABERLERİ 

Giirültü hayatımızda gözümüze 
ilişmiyen çok kuvvetli bir iimôldir. 
En serin kan1ı adamlara sorarsanız 
bir teneke tangırtısile yüreği oyna
dığından şikayet edebilir. 

Gürültü kaç nevidir? 
Vallahi şimdiye kadar gürülti; 

hakkında c:ddi ve fenni b'r esere 
te~adül etmedim. Onun için bu su
ale esaslı bir cevap veremiyece
ğim. Fakat kendimce gürültüleri 
fÖyle bir tasnife tabi tutabilirim. 

1 - ürküten gürültüler .. 
2 - Sinirlendiren gürültüler .• 
1 - ürküten gürültüler nedir? 
Tabanca patlaması, teneke tan-

gtrhsı. Yüksek yerden düşe;ı bir
feyin gürültüsü, motör patlaması, 
Msf ."k patlaması, acı feryat, otomc · 
bil motörünün boş çalışması, sıhl,i 
imdat otomobilinin klaksonu .. 

2 - Sinirlendiren gürültüler: 
Bunların haddi, hesabı yok

tur ama başlıcaları şunlardır: 
Şu aylarda kedilerin aşıkane le:·- 1 

)latl;:rı, ağır kapanan ve gıcırda
yan kapı, bilalasıla öten otomobi' 
klaksonu, sandalye tamircisi [fıs· 
tik alıcısı gibi ırahcılann fer~adı, 
kompıda gramofon, radyo, üst kat
ta çocuk ağlaması, gürül.tülü dans, 
sokakta köpek havlaması, ulumas;, 
sabah karanlığında çöp arabaları
nın kaldırımlar üzerindeki gürül
tüsü ve çöpçünün boş tenekeleri 
kapı önlerine atmaırı, ale:umum a
henkli satan sabah sahcıları, gece 
yansından sonra gazel, ııarkı ve 
yüksek sesle görüsmeler, kundura 
gıcırhsı, yatılan v;ya yanında yatlı 
iınız adamın karyola gıcırhsı, rüz. 
garlı havalarda pencere ve ağaçla
rın ıslık çalmaları, yağmur oluk
ları hpırtısı, soba bacası lırıldağı
nın gıcırtısı, gece farenin bir yeri 
kemirmesi, kara sinek, sivri sinek 
vızıltısı, güvercin, kumru hülama
lan ... 
Aklıma gelen bu kadar, belki da . 

ha fazla vardır. 
. • Dünkü gazetelerde DahiUye Ve
'kili beyin gürültü ile mücadele 
ec/ileceğine da 'r sözlerini ok.uyara.' 
biraz müteselli oldum. Çünkü ha. 
Yatta en çok bizar olduğum, fikii 
Yetçi olduğum feY gürültüdür. 

Vaktile Üırküdarın sakin mahal
lesinde büyümüş olduğum ve be'i 
~n senedi~ y~!arı. ~ene sa~i'!. bfı· 
mrda geçırdıgım ıçın sessızuğın 
ve sükunun kıymet'ni bilirim. La. 
kin bugün yaıradığımız yerde gü
rültü asıldır; sükunet arızi bir sey
dir. Orada oturan insanların ç;,ğıı: 
oranın gürültüsü için gelmişlerdir. 
Onlar bu gürültüye (şenlik) derler. 
Büyüdüğüm yerde öğle ile ikin

'di arası ancak yazın bir iki mısır
cı ve basmacı sesi mahallenin sü
~~~etini birax ihlal eder, kıfın o da 
lfıhlmezdi. Sabahleyin bir iki satı
cı ve akşam iki üç yoğurtçu ve tur
fUcu ... Mahallemizde güriı~tü olur
sa herkes onu men'e çalı,ır, komsız
'tun rahatını diişünürdü. Şimdi Öy
le mi?. 

Bir dostıım anlath. Oturduğu a
Parhmanın üst katında haftanın üç 
dört gecesi piyano, ,arkı ve dan• 
varmıs. Dans ve kosusmadan elek
trik ~pulleri sık s;k , bozuluyor
nıus. Mal sahibine şikayet etmi,, 
mai sahibi Je kiracıya söylemis ve 
:----- isterseniz çıkalım. Biz genÇ a
damlarız, eğlenmek İsteriz, cevabı- ' 
nı almıf. O da doğru. 
. Şimdi bütün bu gürültülere ba
kıyorum da Vekil Beyin bize va
dettiği gürltü ile mücadele hareke
tinden müsbet bir netice alınıp alın
nuyacağında biraz fÜphe ediyo
rum. Çünkü: Bu gürültülerle mü
cadele edecek olanların başında 
belediye gelmiyor mu?. Beni her 
sabah ilk uyandıran, ilk dedirgin 
eden çöp arabası ve çöpçünün gü
tiiltüsüdür. - FELEK -

, Mardin petrolleri 
'fakında sandaj ameliye-

sine başlanacak 
•. Mardin petrollarının taharri5İ 
ıçın yakında mahallinde sundaj a
bıeliyesine başlanacaktır. Bu mak
•atla Amerikadan celbedilen son
daj mütehassısı Mösyö Yakum dün 
teh~imize gelmiştir. Mütehassıs, 

ugun Mersine hareket edecek ve 
orada Petrol Arama İdaresi Müdü
lii Cevat Eyüp Beyin reisliği altın· 
da bulunmakta olan heyete iltihak 
ederek hep bir Iikte Mardine gide· 

Bir Japon 
I-leyeti geliyor 

1 Polisler İmiihan edildi 
/Terfi için açılan müsabaka ya 550 kadar 

memur ve 4 hanım iştirak ettiler 

-o-

Heyet ~ehrimizde ticari 
temaslarda bulunacak 
Yakında şehrimize Japonya

DJn maruf tacirlerile sanayi erba
bından m··rekkep bir heyet gele
cektir. Bu heyet için ~rimizde 
alakadar makamlar ve müenese
ler tarafından hazırlıklar yapıl
maktadır. 

Japon heyeti şehrirniızde bu
lunduğu müddet zarfında iktısa
di, ticari müesseseleri gezecektir. 

Heyet, iki memleket arasında
ki iktısadi ve ticari münasebetle
rin inkişaf ve takviyesi için tetki
kat yapacaktır. 

Lastik, kösele 
Ticaret odası kauçuk ve kösele 

ihtilafını haleltmek için tetkikatı
Da devam etmektedir. Kauçuk yü
zünden harice g iden para hesap e
dilmi~tir. Gümrük kayıtlarına göre 
bu para otuz '>in lira kadardır. 
Keten ve dıger mevaddı iptidaiye 
için de yüz bin lira verilmektedir. 
Halbuki evvelce lastik ayakkabı 
idhalatımız sekiz yüz bin lira idi. 
Lasti~ ~ya~abı sanayiinin diğer 
sanayı uzerınde tesirleri de tetkik 
edilmektedir. 

Yumurta ihracatı artıyor 
Yumurta ihracat tacirlui ispan

ya ve Almanyaya büyük nıikya.s
ta mal göndermişlerdir. Yeni si
parişler alındığı için gönderile
ce1c yeni malların ambalajı faali
yetle yapılmaktadır. 

Yeni açılan bu mahreçlerin yu. 
murta piyasasında değişiklikler 
yapması 'beklenmektedir. 

Ayakkabıcıların toplantısı 

Dünkü ;,,,tihanlardan bir intiba 

Zabıta memurlarından üçüncü, 
ikinci, birinci, ve merkez memur
luklarına terfi için açılan müsaba
ka imtihanı dün saat 10 da Üniver
site konferans salonunda yapılmış
tır. imtihana 550 kadar zabıta me· 
muru ve 4 hanım i'tirak etm'ştir. 

Müsabakaya iştirak edecek efen
diler erkenden salona gelmek ve 
gruplarına ayrılan yerlere otur
makta idiler. Emeniyeti Umumiye l 
Müdürlüğünden gönderilen mühür
lü ve kapalı imtihan suallerini ha- 1 
vi zarflar heyet huzurunda açılm:•-1 
tır. Heyeti müddeiumumi muavinle 

rinden bir zat ile vali namına Mek
tupçu Osman Bey, Emniyet Müdü
rü Fehmi Bey, ve Emniyet Müdür
lüğü tube müdür ve muavinlerile 
merkez memurları tetkil etmekte İ· 
di. imtihanlar dört kısma ayrılmış 
ve her kısımda zabıta memurları
nın rütbelerine göre h~r sual so
nılmu~tur.Sualler Uslü Muhakemat 
kanunu, Ceza kanunu, hukuku <lü
vel, nizamat ve mesle1ci terbiye 
:ıakkında idi. İmtihan tahriri ola
rak yapılmıt ve geç vakte kadar de 
vam etmişfr. 

İmt:han dolayısile salonda tek 
bir ses bile çıkmıyor ve bütün me
murlar yazılarını yazmakla meşgul 
bulunuyorlardı. Şube müdür ve mu 
avinlerile merkez memurları, me
murlar arasında dolaşark biribirle
lerile konuşmalarına meydan veril
miyordu. İmtihan evrakı Emniyeti 
Umumiye müdürlüğüne gönderile
cektir. 

Bugün ayakkabıcılar cemiyetin
de bir toplantı yapılacaktır. Ku:n.
duracı sanatkarlarının da iştirak 
edecekleri bu toplantıda, Hazira
nın ZZ sinde yapılacak büyük kon
:::re için görüşülecektir. Liman şirketi müdürü ge1di Amerika ile iadeimücrimin 

Üç aylıklar T~tkikatta bulunmak üzere Pire- mukavelesi 
ye gıden Liman Sirketi Müdürü 
Hamdi Bey dün lz,;.ir vapuru ile 

Haziranın 7 sinden itiba- ~ehr:mize gelrni~tir. 
Ahmet Bey kendini gören bir 

ran tevziata başlanıyor muharririmize tunları söylemiştir: 
Eytam, Aramil ve mütekaidinin " - Pirede on beş gün kadar kal 

üç aylık maaşlarının verilmesine dım. Liman ve tahmil tahliye itleri 
7 haz;ran pe~enme gününden iti- etrafında tetkikatta bulundum. Se
baren ba,lanacaktır. Maa, sahiple- yahatim, resmi ziyaretten ziyade 

Türkiye ile Birle,ik Amerika hü
bimetleri ..a.'4! ında aktedilen iade
imücrimin muahedesinin musad
dak nüshalan yakında Ankarada 
teati edilecektir. Amerika sefiri 
Mösyö Skinner bir kaç güne kadar 
muahedenin musaddak nüshuını 
hamil olduğu halde Ankaraya gide
cektir. ri mensup oldukları Mal Müdürlük- hususi mahiyette idi.,, Jeri maas tediye gişeleı:-ine müraca- ________ .,.....,,..._..., ________ ...,"""' _______ _ 

nt ederek numara sırasile haziran, Kadastro Mektebinin gezintisi 
temmuz, ağustos üç aylıklarını ala-
caklardır. Tevziat haziranın Zl nci 
perfenbe günü aktımu nihayet bu
lacaktrı. 

Emlak bankasına eylül, teşr;ni
evvel, tefrinisani üç aylıklarını·,. 
konto ettirmek iatiyenler de rn.;1-

sup oldukları Mal Müdürlükler.ne 
3 haziran pazar gününden itibaren 
mür:ıcaat ~derek ma14 cüzdanları
nı vıze ettırecekler, bankadan sıra 
numara$ı alacaklar ve bu sıra nu
marasına göre maaşlarını alacak
lardır. Banka maasların tevziatına 
haziranın 7 nci gü~ünden itibaren 
bruı!ıyacaktır. Maluliyet vesikasile 
müracaat eden malullere banka ta
rafından bir kolaylık olmak üzere 
maatları günü•gününe iskonto edi
lecektir. • 

Dün ders kesimi münasebetile mektebin ta· 
leb.e ve muallimleri vapurla Beykoza gittiler 

l __ e.-o;...;;R.;;..;s;;...;A--._I, 
(it Bankaaından alman ceh'eldir) Kadastro mektebi muallimleri birarada 

31 Mayıs 934 Dün kadastro mektebinin bü- Hazinenin enılak sahiplerine 
A K Ş A M F I Y A T L A R ı tün ta1ebesile muallimleri ders ke- karşı tasarruf hakkı noktasından 

ISTIKRAZt.AR • TAHViLAT simi münasebetile hususi bir 'Va· her türlü mesuliyeti deruhte etti-
1.tikr•u. dahili 94 ! Rılıbra 17.75 1933 htik•rn 93,50 Mümou;t 56_

65 
purla Beykoza bir gezinti yapını§· ği bu büyük •uifenin betarılma-

Onitürk Ku· .. 11 47 60 lardır. amı, sizin gibi mesle~n fenni ve 
pon:•• 11 28~~ " 111 so Muallim ve talebeler meşhur hukuki bilgilen1e mücehhez ola-

• 111 28.30 Beykoz sarayının parkında alqa- rak mektebi bitirecek olan genç-
E S H A M rna kadar hep bir arada bir aile sa- lerden bekliyoruz.,. 

lı a •• ı ... , Nam• e.so "·'ö 4,1' mimiyetile eğlenmişlerdir. Kada~tro mektebinde mezuni-
: : :~~~·,:· 8: T~;:"!:" :~;~~ Bu münasebetle tapu ve kadaa- yet imtihanlarına haziranın on be-
Türkiy• Cümhu· Çimonto im- tro başmüfettişi Halit Ziya, mek- §inde batlanacaktır. Mektep, ev • . ;,., a...... ss r.~~~:; d.7 

11 ·~~ tep müdürü Kamil, icra kanunu velce riyaziye ve hukuk isimlerile 
!::~:ı".: m ... :~~ t._~~a doy. 1 ·30 muallimi ve sabık icra reisi Refik iki şubeye aynlmrş iken, geçc..'1 

Şir. H.,,;,. ıs Şark m. ocza !:: Beylerle talebe tarafından kadas- ::h:ilh:ü!je~~t:r ,:~:~:!İ~~~r:~ 
Ç E K F I Y A T L A R 1 tro mektebinin mesleğine ve mem 

Lond<a 639 ı Prağ neye çıkarılmıştır. 
r.,;. 12.06 Berlin 2~:'.: lekete temin ettiği faydalar hak- Mektepte tapu ve kadastro if-
~:!::;. ~'.!:'.~ ~j;;~•, 5.sı 64 kında nutuklar söylenmiştir. Ha- !erini alakadar eden bilumum hu-

!~~!';::~.m ~~:~ ~~i'..~:. 3~:~ demiştir ki: derrislerinden EbülUl.i., Ahmet 

ceklerdir. 

Atina 83.47 ı zı.ı; 3::~~ lit Ziya Bey nutkunda ezcümle ku.'ki dersler, hukuk fakültesi mü-

Nüyo•k 7,.40 Mo.k... t.091.25 - Kanunu medenimizin yarı- Hacim, Şevket, Mustafa Reşit 
__ 

0

__ Sof ya N U ~-'[; T Viyana 4.33,75 •mdan fazlası tasarruf meselele- ve Ahmet Refik Beyler tarafın· 
yeni İtalyan 11.taşe• Kuruı (Satlf) Kuruı rİne müteallik bahisleri ihtiva et· dan okutulmaktadır. 

mektedir. lsviçrede takip edilen Yüksek riyaziye denleri de 
na Va)i geldi ZO F F•an•'" :~ 2~ ~.~:~•r• 808 usullere ve kanunu medenimiz- mütehassıs mühendisler tarafın-

f M~ddeti hitam bulan ltalya se- : P.~!:I;. 640 ı M .. ı. !: deki hükümlere göre tapu sicille- dan gösterilmektedir. 
d ar~tı .:Ataşenavali kumandanı Sol- 20 L.r•• ~:: 2~ ~:•;•i 20,ııo rimizin tesisi, ilk defa sizlere na- Mektepten iyi derecelerde çı-
_atı dun ltalyaya avdet etmiş ve ye- ~ ~-r:h·::ıu. 24 20 Dinar ~ sip olacağına nazaran, memleke- kan ve lisan bilen talebe, tapu ve 

:~~e ta?'in edilen İtalyanın Atina ı Florin ~ ı ~i;,:•••• -.- tin böyle mühim bir işini üzerini- kadastro mesleğinde ihtisas sahi-

Kadıköy 
Tramvayları 

• 

Ray döşemesine beş kol-
dan devam ediyor 

Üsküdar • Kadıköy halk tram
•ayları ~irketi tarafından yeni 
hatlar inpsına başlandığını yaz
mıştık. 

Ray döşemesi hayli ilerlemiş 
olan bu hatlar, şehrin Anadolu 
semtinin ima~ı noktasından atıl
mış esaslı bir adımdır. 

Yeni tramvay hatlarının aynl
~a merke~i Kaaıköyünde altı yol 
agzıdır. Bır hat altıyol ağzından 
Kadıköy iskelesine inmektedir. 

Diğer bir hat ta altıyol ağzın
dan Mısırlıoğlu, Y eldeğirmeni İh
rahimağa Çayırı, yolile emraz; en
taniye hastahanesi önünde Üs • 
küdar · Haydarpaşa hattile birleş
mektedir. 

Üçüncü hat Altıyol ağzından 
başlı yarak Yoğurtçu köprüsü t:>
rikile Jhlamura varmaktadır. Bu 
h t lhlamurdan ikiye ayrılacak -
tır. Bir kolu Feneryolu istikame
tile Suadiyeye, diğer bir kolu da 
Kalamış üzerinden F enerbahçeye 
gidecektir. 

Altıyol ağzından ayrılacak dör
düncü bir hat ta Bahariye ve Sa
kızağacından geçerek Moda cad
desine ve oradan Modaya münte
hi olacaktır. 

. Ray döşenmesine de beş kol
dan başlanmıştır. Ve şimdıye ka
dar 1850 metrelik ray döşenmiş
tir. 
.. Şirk~t )'.eni hatlarda işlemek 
uzere şımdıden Alman fabrikala
rına müteaddit motrice arabalar 
sipariş etmiştir. Yeni hatların 29 
teşrinievvele kadar bitirilmesi ve 
o tarihe tesadüf eden cümhuriye
tin 11 inci yıldönümünde açılış 
resminin yapılması mukarrerdir. 
Yeni ~~tların uzunluğu 12,027 
metred•r. 

Eyüp Hilaliahmeri ı 
• 

Dün bir açık hava top
lanhsı yapıldı 

Türkiye h.il.i.liabmer cemiyeti 
Eyüp nahiyesi ocak heyetleri na
hiyenin davetile dün Silahtara
ğada bir açık hava toplantısı yap
mışlardır. Bu toplantıda hilaliah
mer Fatih kazası heyeti ce civar 
nahiyeler mümessilleri bulunmuş
lardır. Toplantıda, yeni çıkan hi
laliahmer haftuında a 1ınan neti
celer tetkik edilmiş ve mucibi 
memnuniyet görülmüştür. Bu mü-
nasebetle hilaliahmer Eyüp na
hiye heyeti reisi Farmokolog A
rif Bey bir hitabe ile maksadın i
zahını yapmış ve nahiye heyetinin 
bu toplantıyı_ tertihinden bekledi
ği neticeleri tahlil etmiştir. Arif 

. Beyden sonra Fatih kazası reisi 
V •~fi Bey bir nutuk ~öyleyerek 
bizde hilalia}merin geçirdiği sa
fahatı ve harbin, sulhun hazırlığı
nı izah ederek hilali~mercilerin 
takıp ettiği yol üzerinde etraflı 
malumat vermiştir. Bu toplantı 
şerefine dün aktam Silahtarağada 
Eyüp nahiye heyeti tarafından 
yüz kitilik bir ziyafet verilmittir. 
Ziyafet revkalade samimi olmut· 
tur. 

Posta ve Telgraf ta da 
ıslahat yapılacak 

ANKARA 31 - Nafia Vekili 
Ali Bey posta ve telgraf iflerini de 
tetkika ba,lamıftır. Bir gün ansızın 
pastahaneye giderek teftİfte bulu
nan Ali Bey gi,elerde kadın me
murların vazifelerini ifada laubali
liklerini görmü' ve bunlardan bir 
çoklarının vazifelerine nihayet ver
mittir . 

Kadın memurların sicillerinin a
ra,tıı•.lması neticesinde elaerisinin 
İptidai tahsil bile görmemit olduk
ları meydana çıkmıttır. Nafia Ve
kaletinde de kadın memurlar daha 
ziyade iç Va7.ifelere alınacaktır. 

Posta ve telgraf idareeinde ısla
hat yapılacaktır. 

Şehitleri :ziyaret 

R arctı Ataşcnavali kumandan ı:ı t!:.:'•· 23 1 M•cidiy• 35 
9~ ze almanızdan dolayı sizleri b~h- bi olmak için taou idaresi tarafın-

aoul F~rrero \'Chrimize gelınittir. 11 Kur. C•k. 106 Bor.bot 137 tiyar ıayarım. dan Avrupaya gönderilecektir. 1 5 "' ..,., b._. ...... .,_..,..., v .. .ı'""Vol L UU"Ll!iU ACIUO.& L 

-- Sartname Bankamız kapı sına asılmı tır. Senei hali ever isile beledi e resiml · .. · · · <= ........ •cl:t.ıınuır. 1 • 

Şehitlikleri İmar Cemiyeti tara· 
fmdan bu sene temmuz ayında Ça
nakkaleye bir seyahat tertip edil
mittir. Gidecek olanlar Çanakkale· 
ye çıkacaklar ve oradan bir heyet 
abideye giderek çelenk koyacaktır. 
Seyahat programı yakında neşredi- 1 
lecektir. 

3 

Silahsız/aman konferansı il
la. etti. Alacaklılar Cenevrede top
landılar hesapları tasnii ediyorlar .. 
Bütün cihanın ümit bağladığı, Ce
mıyeti Akvam. üfürmesi balon da 
diplomatların iğneıile söndü .• 

Geri taraftan askeri marşlar iş'
tiliyor. Harp boru~.ırı ötüyor. Sün
gü parıltıları göz kamaştırıyor •. 
llerşey haxır: Toplar yağlanmıs, 
tüfek'er silinmiş... Gemiler fay
rap .. Tayyareler bombayı, metral
yozlar insan vücutları üzerinde di
kiş dikmeğe müheyya! •.. 

Acaba sulh için bir çare b°7una· 
max mı? Hala bir şey ümit etmek 
mümkün mü? 

M. Mussolini diyor k ·: Annelik, 
kadınlık için ne ise, harp ta insan
lık için öyledir. 

Bu teşbihte hata olup o!mıyaca
ğını ara~tırmıyacağız. Çünkü vazi
yet alaya, edebi tenkitlere mıi&ait 
değildir. Fakat şunu sôyliyelim ki 
ikiıı "nin arasında fark ı'ardır: An
nelik dokurtur, hayat L·erir. Harp 
öldürür. Hayatı alır. 

Fakat harp etmek haıısmı bc=e
riyetin tabiatinde meknuzt!ur deni
lirse burada söylenecek öz, su gi:ı
türür taraf vardır. 

Rlhakika harp, İnsan tarihi ka
dar eskidir. Hab'l ile Kabil zama
nından başlamış ve İbnissuudla i
mam Yahya zamanına kadar de
vam etmiştir. insanları fert itibari
le de alırsanız bun~ar arasında da 
mücadelenin eksik olmadığına fa
hit olursunuz .. 

Hergün gazetelerdeki zabıta vu
kuatında birkaç kifinin biribirini 
boğazladığını kest ğini, öldürdıiğıi· 
nü okumıyor mıyız? 

Fakat dikkat ederseniz bu cina· 
yetlerden kısmı ıizamının daima 
VO.$Of dereceden dun odamlat ara
sında olduğunu göriırsünüz. ~e~i
yesi dü~ük olanlar, arası'!a _hakın: 
olabilecek derecede beynını terbı
ye edemi:>•enler, muhtcr:sler, veni
hayet deliler bütiin bu faciaların 
miısebbibidir:er. Mütecaviziıl rler •• 

Meseleyi beynelmilel sahaya 
~l~erseek a yni va ziyeti gôrüruz. 
Şımdıye kadar harp hemen daima 
devletlerin idaresi ba,ında muns'I 
adamlar olmadığı için açılmıs ve 
ideal adamlarla idare ed len mem· 
leketler de çarnaçar, mecburen bu
na sürüklenmislerdir. Bu hırs ha
kim oldukça dev eibi kimseler Je 
beferiyet hakkında zerre kadar 
hıi•nü niyet bu~unmayınc·o harbin 
beşeriyetin tabiatinJe rnenkiız. ol .. 
duğu iddia edilebilir ... 

Harbin ortadan kalkması için 
Platon'un Politique namındaki di
yaloğunda tasvir etiği (halim 
Sage) devlet adamlarının. h~r yer
de mevkii ik(dara gelmes nı behle· 
mek lazımdır. 

Harbi istemiyen, harbin öniinii 
alabı':.ecek adamlar bunlardır. Yok· 
•a keneli ,ahsi meziyeti, ~ahsi "cul
ture,,ü ve şahsi malumat ve teteb
bü_atile eleği/, belki ••ekayiin ilcc
atıle, sırf mücaelele ese•i olarak 
hırs ve menfaat için m, ·k'i iktida
ra gelenlerden bunu beklemek a
bes olur. Çünkü bunlar bilginin ele
ğil maceranın çocuklarıdır . 

Socrate' ın M ilôttan d ôrt vüz se
ne evvel söylediği !;ir cün.'.~yô tek
rar edelim: 

"lylik, fikrine vasıl olabilmek i
çin en büyük şehrah vukuftur. Bu 
insanlardan bir neL'İ r'yaziyet ister, 
bu riyazet, tefekkürün zevklerden 
maada olan bütün diğer zekleri reci 
delmektir.,. 

Bu iyliğin sulhü tesis kaygusun· 
dan başka bir şey o!abileceğini 
kim iddia edebilir? 

Mümtaz FAİK 

Yeni hatlar 
ZONGULDAK, 30 Filyos ·An

kara demiryolunun Balıkısık dura • 
ğından Eskipazara kadar yapılan 
kısmının da haz'.randa işlemeye a
çılmasına söz kesilmi~tir. 

Demiryolunun Filyos iskelesin
den Balıkısık durağına kadar olan 
70 kilometrelik kısmı 1 temmuz 
930 da işlemeye açılmıftı. 

Şimdi ;,!etmeye açılacak olan 
kısım da 70 kilometre kadardır. 
Bu suretle demiryolu, Safranbolu
nun durağı olan Karabük mevkiine 
ve oradan da Çerke, kazasının Es
kipazar nahiyesine kadar itlemeye 
başlamış olacaktır. 

_.,_. 

Hakimiyeti Milliye mek
tebinde müsamere 

Dün Hakimiyet Milliye Şehir ya
tı mektebinde çok güzel bir müsa
mere verilmi,tir. Bu müsamerede 
talebe velileri ve daha birçok da
vetliler hazır bu!unmu~lardır. 

Talebinin gösterdiği muvaffakı· 
yet çok alkıtlanmıftır. 

T Z FAiK 
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• ( F~kirler v:_~nsanlar J 
Bir yıldönümü 

Ahmet Haşim geçen sene hazi
ranın dördünde ölmüstü; pazarte
si günü Güzel Sanatla'r Akademisi' 
nde onu sevenler toplanıp hayatın
dan, eserinden ba&ısedecekler. 

Şimdiye kadar hiçbir yıldönümü 
ihtifaline istirak etmedim; çünkü 
bir şairin ~eya bir dostumuzun 
hatırasına beslediğimiz sadakate 
böyle takvim hesaplarını da karı~
tırmak bana ötedenberi bir garip 
gelir. Bir senedir hemen her gün 
Ahmet Hasim'in sözünü ettim, siir
lerini okudum; zannederim daha 
uzun zaman da benim için böyle o
lacak. 

Mamafi pazartesi günkü toplan
tıda ben de bulunacağım; çünkü o
nu sevenlerin çoğunu ben de seve
rim. Bana öyle geliyor ki her sene 
biraz daha çoğalan bu ihtifallerin 
asıl sebebi bir şairden bahsetmek
ten z · yade biribirimizi görmek, bil

.hassa kendimizi göstermektir. 
Ahmet Haşim'i tanıdığım müd

detçe çok sevdim; bazı anlayıfSIZ 
kimselerin iddiası hilafına olarak, 
eserine beslediğim hayranlık ölü • 
münden sonra da hiç azalmadı. An 
cak Ahmet H14im de hepimiz gibi 
•b'r insanılı; öldükten sonra onu in
sanlıktan çıkarıp kusursuz bir ilah 
gibi tasavvur etmek bence hiç de 
doğru değildi. Zaten bu nevi hür
met, muhabbet bir ölüyü bir kere 
daha öldürmek sayılınaz mı? Hal
bul<i Ahmet Ha,im ne kadar canlı 
bir adamdı. Sebepsiz öfkeleri, ha
şinlikleri, haksızlıkları vardı. Mu-

,-habbetlerinin de çoğu anlaşılmaz
dı. O esrarengiz bir adam mıydı? 
Hayır, asıl esrarengiz adamlar bii
tün muhabbetlerinin, nefretlerinin 

1 sebeplerini gösterebilenlerdir. Ah-
,.met H14im insanların Çöğu gibi in
siyaklarına uyarak y141yan, deği
'en bir adamdı; onu bir insan ola
rak sevmemizde h :ç şüphesiz ki bu
nun da tesiri vardır. Her türlü za-

" 1 • aftan kurtulmuş, şu o ympıen,, 
vasfına hak kazanmrf kimseler bi
zim muhabbetimizden müstağni 
kalır ve her halde sevimsiz olur. 

Ahmet Haşim'in Jcaıııısmda la· 
kayıt kalmak kabil değildi; o, ya 
bütün kusurlarına rağmen sevilir, 
yahut bütün meziyetlerine rağmen 
nefret' celbederdi. Onu sevmiyen
lerle, sevmemif olanlarla onla,a -
bilmem zannederim ki kabil değil
dir; fakat tanıdılda.rı halde ona 
kar,ı lakayıt kalabilmit olanlar ba
na bir nevi "monstre,, gibi gözü • 
kür. 
Konuşması, kendisini sevenler i

çin çok tatlı bir ~eydi. Niçin? Hal
buki Ahmet Ha,im hikayeler anla
tan, hakikatler saçan bir adam de
lğildi; doğrusu konuturken yaptığı 
hicivlerde de tekrar edilecek bir 
fevkaladelik pek nadirdi. O, "hona 
nıots,. cu bir adam değildi. Fakat 
yüzünün, ellerlnin bir iki hareketi 
•~sine verdiği "ton,, lar bir ada ' 
hıcv.etm~si için kafi idi. Ah mıt 
Ha d .". me 

tım sevme ıgı adamlar hakk 
daki hislerini bir tekle hapsetme;n
?n!ara a~eta çırçıplak, &af nefn:t, 
ı~t~h~af h ssi halinde etrafmdakile
rı ıştırak ettirirdi. Onunla Is:onu _ 
şurken sevmediği adamlar hakkın 
daki dütündüklerini sezer, anlardı
n.~z; f~~'.'"t. onlar hakkıııda neler 
soyledıgını hatırlamak imkan•ızdı. 
Çünkü Ahmet Hatim bir tey söyle
mezdi; hareketleri ve sesi ile en a
ğır hicvin tesirini 14lardı. Mütema
diyen güzel sözler, nükteler savu • 
ran adamlarda adeta bir cansızlık 
bir nevi makinalık yardır· Ahmet' 
Haşim' de bu hal katiyen ;oktu. O 
hislerini söylemez, oynardı. Her
kesin ağzında dola,an birkaç sözü-

HİKAYE 
Tecrübelerden sonra 

Itır gün M,emduh sokakta irfa
na tesadüf etti: 

- Tebrik ederim İrfan, nitan
lanmış.sın •. 

irfan memnundu, mütebessimdi: 
- Sende mi duydun? dedi, bil

sen ne mes'udum. 
- Nihayet arzuna muvafık bir 

kız bulabildin, demek .. 
- Vallahi ben b'rçok tecrübe

lerden sonra yavaş yavaş izdivaç
tan ümidi kesiyordum. Fakat sim
di bu muhayyel saadete adeta ina
nemıyorum. Bilirsin, ben alacağım 
kızda bazı evsaf ararım. Evlenmek 
istediğim kızları timdiye kadar bi
rer fırsat düşürüp tecrübe ettim. 
Kimine açık sevda kartları göste
rir, kimine çıplak hikayeler an
latırdım. Ben onların bu vaziyet 
kar~ısında kızarıp bozaracaklarını 
?~~':ederken, onlar bütün bu şeyle
ri gayet tabii telakki eder görünür
ıenlı. l:Sittaıbi ben de bir kulpunu bu 
lup uzaklaşırdım. Bir değil, beş de
ğil,Hepsinde de ayni sukutuhayale 
uğradım.Fakat Masumeyi •. Şimdiki 
nifanlımm ismi Masumedir .. Masu
meyi bana tavsiye ettikleri zaman 
iyice tahkik etmeden karar verme
meğe azmettim. Sağdan, soldan, 
hertaraftan sorduın, soruthırdum. 

Mahallenin bakkalı Nuri efen
di: 

- Hali, vakti yerinde eski bir a
iledir, dedi, borçlarını ay otuz de
di mi verirler. Küçük hanıma ge
lince, haniya tU sabunda leke var, 
onda yok. 
Ko~ulardan Cabi bey: 
- Allah için söylerim dedi o a-. ' ' ilenin hepsi ev kadınıdırlar. Mahal-

lemizde bir tüten ocak onlarınki
d~ • 

Şeref efendi isminde tanıdık bir 
hoca var. O da dedi ki: 

- Evlat, ben aileyi tanıyorum. 

ne, taktığı bir iki lakaba dikkat e
din; hemen hemen manasız şeyler· 
dir, herhalde onlara kuvvetli birer 
hiciv denemez. Fakat bunlar, Ah
met Haşim'in ağzından dinlemi~ v
lanlar için, hiç de öyle değildir; 
çünkü biz onları tekrar ettiğimiz 
Ha.ş:nı'in aeaini, işmizazlarilll da 
hatırlıyoruz. Asıl hiciv, hakaret 
onlarda idi. Tatlılık, güzellik Ha
şim'in sözlerinde değil, canlılığın
da idi. 

O Hqim öldü; ondan ne kadar 
ıbahsetsek bo'tur, çünkü canlılığın 
sırrını nasıl söyliyebiliriz? Eseri ise 
günden güne daha çok kimseyi 
hayran ediyor, daha iyi anlaşılı • 
yor. Şiirinde evvela fena gözüken, 
İnsanı iten bir hal vardır; fakat 
dikkat edince onun güzelliğini his
seder ve Hafım'in, zamanının en 
büyük Türk şairi olduğunu anlarsı
nız. 

Eserin kusurlarını inkar etmiyo
rum; şekil, bilhassa ilk manzume
lerde çok bozuktur. Ahmet Ha,im 
hiçbir zaman akıcı bir •iir üslubu
na sahip olamamış, sanki istediği
ni söyliyememİftİr. Belki üç dördü 
istisna edilirse bütün manzumele
ri birer müsvedde gibidir. Fakat 
ne zengin bir müsvedde! ... Ahmet 
Ha,im'inkilerden Ç<>k daha pürüz
süz manzume!er yazan oldu; onlar 
söylemek istediklerini söylediler. 
Fakat ne yapalım ki Ahmet Ha,im' 
in müsveddeleri onların işlenilmiş 
fİirlerinden kıyas kabul etmiyecek 
derecede zengindir ve bize daha 
hakiki bir ?iir iklimini sezdirir. 

Nurullah ATA 

Tezkiye buyrulan küçük hanımın 
ırz ve namusuna hüsnü şehadet e
debilirim. Yalnız icahı zamaneden 
olarak kıyafetçe ıbiraz aşırı gidiyor 
ise de ... 
Komşu Raziye hanım da şöyle 

söyledi: 
-- Yarın ahrette iki elim yanı· 

ma gelecek. Nemelazım, vebalden 
korkarım. Gül gibi kız oğlan kız ..• 
Zaten onun anası da, rahmetli ha
nım ninesi de ırzına kavi insanlar
dı. Nedense muharebedenberi kur
ban kesmiyorlar. Kendileri için 
olmasa bile fak;r fukarayı da dü
şünmek lazım değil mi ey oğlum .. 

Benim bu tahkikatımı sezen ma
halle delikanlılarından biri de kah
veden çıkıp yanıma geldi: 

- Bu kısmeti kaçırma, fırsattır, 
dedi, Masume hanımın peşinden 
çok dolaşanlar oldu. Birine yüz ver 
medi. Eğer bir dalaveresi olsaydı, 
milletin gözünden kaçar mıydı? 
Mahalledeki ufakların m14allah 
hepsi hanım evladı! Hiç bir fingir
ti çakarlar da ona siyasiyat oku
maz olurlar mı? 

Hülasa azizim, anladım ki böyle 
bir fırsat binde <bir ele geçer, kara
rımı verdim. Masume de tam ma
nasıle M .... ume •. Mahcup bir kızca
ğız! Haftaya nikahımız oluyor .• 

- Allah mübarek etsin İrfan. 
- Ben bile kendi kendimi teb-

rik ediyorum. Bu, bana Allahın bir 
lütfu, bir inayeti oldu, yoksa kat'i
yen evlenemiyecektim. Ar damarı 
çatlamrş bir kızla evlenilir mi hiç? 
Bir kız evlendiği zaman hiç, hiç 
bir şey bilmemeli. Hayatta ne öğre
necekse kocasından öğrenmeli. 
Bir sene nikahlı duracağız. Bu müd 
det zarfında ona hayatı öğrenebil
diğim kadar öğreteceğim. Eminim, 
muvaffak alacağım. Haftaya ni
kah! Ah, bilsen, ne mes'udum. 

İrfan, kırda Masumenin kolu
na girmit, hararetli hararetli anla
tıyordu: 

- Maısume, sen hayatı bilmez
sin, ne arızalı, ne dikenli, ne uçu
rumlu, ne kasırgalı feydir o .• Bütün 
bunlarla mücadele etmek içindir 
ki kadın erkek birle~ir, Hele kadın
lar, bilhasaa senin gibi, saf, ma
sum, bakir genç kızlar bu tehlike
lere kar'ı koyabilecek kuvevtten 
mahrumdurlar, mes'ut.. Evet, mes' 
ut bir tesadüf bizi biribirimize bağ. 
ladı. Sen daha hayatın hakiki ma
na"nı anlıyamazsın. Fakat ben 
sana o manayı, o manadaki sırrı 
birer birer anlatacağım. Bugün be
nim nikahlımsın. Nikah, bir şekil
dir, an'anedir, mera.simden ibaret
tir. Ancak hayvani hislere hak ve
ren İçtimai bir mukaveledir. Fakat 
hakiki saadeti biz bu yolda arama
malıyız. Bir sene sonra, biribirimi
zi daha iyi anlamrş, zaaflarımızı, 
ihtiraslarımızı, temayüllerimizi da
ha iyi görmüş, hissetmiş olacağız. 

O zamana kadar da hep böyle m~
sum ve günahsız gezip dola,acağız. 
Düğür.iimüz olunca artık biribiri
mizden biran bile ayrılmryacağız. 
Gece, gündüz, hergün, her dakika 
b14haşa, dizdize, hep biribirimizin 
kolları arasında maddi manevi 
birle~m', olacağız. 

Masume ba,ını önüne igw di dedi 
~: ' 

- Daha düğüne çok vakit var, 
ne fena! .. 

-SEM-

Milliyet'in edebi tefrikası: 94 Hüsrev amca .• Hüsrev amca .. 
bunu §.İmdiye kadar bana yalnız 
Neı'ide söylemitti. Bu, yalnız o
nun ağzından, iyiı akort edilmiı 
bir ork nağmesi gihi falsosuz çıkı
yor, }'Qllnız onun ağzına yakııı
yordu. 

KANLI Sl.R 
- O kadar durgun ve dalgın- \ 

sınız ki, sizden .. 
Sözünü tamamlayamadı. Kar

şısında bekliyordum, Ferhunde, 
yutkundu, başını çarpıttı, elleri
ni oğuşturdu. 

- Pek~, niçin, birdenbire niye 
ıustun? 

Ferhunde, yalvarır gibi yüzü-
me baktı: 

- Sormayın Hüsrev Bey? 
- Niçin kızım? 
Ferhunde, çekine çekine yak-

1aştı ve yumuşak elini saçlaruna 
götürdü: 

_ Hüsrev Bey, bana , kızım. 
Deı;ken öyle iç çeker gibi, has
retle gibi söylüyorsun ki .. 

- Neler söylüyorsun, kızım? 
Ferhunde, saçlarımı okşuyor

du: 
- B .. nden saklama .. 

Yazan: Mahmut YESARi 

Dedi ve durdu. 
Genç kızın birdenbire durU§U· 

nu anlamıştım. O zamana kadar 
bana, hep: Hüsrev Bey! demişti. 
Siz! Diye hitap etmişti. Samimi 
olduğu vakit ne söylemek istiyor
du. Bana: 

- Hüsrev baba? Babacığım! 
Demekten çekiniyordu. Fakat 

ne demeliydi? 
. İçimde bir sızı yanıyordu. Fer

hundenin d.e F rançoise gibi hakkı 
vardı; ben, onlara himayemi, şef
katimi ölçüsüz, sayısız bağışla
mıştım. Gönlüm, hüzünle doldu 
ve aklıma Ne§ide geldi: 

- Bana, Hüsrev amca! de. 
Bunu söylemek, bana bilmi

yorum neden, ümitsiz teselliler
den medet ummaya m3hkum kal
mış insanların azabını veriyo~ 
du. 

Ben,, Ferhundeye, niçin bana 
böyle hitap etmesini söylemiş· 
tim? Bir an , kendimde, çok sev
gili bir ölünün ıztırabını, ona 
henziyen birinde avutmağa mab
kiim kalmış bir insan garipliğ.i 
hissetti?'. Yoksa, bana, Hüsrev 
amoa dıye hitap etmek imtiyazı
nı bir başkasına vermek iıhtiyacı
ru uyandıran amil, Neşideyi kay
~tm:k korkusu muydu? Neşide
nın agzından , ta ruhuma, ılık bir 
rüzgar gibi akan bu hitap, Ferhun 
denin ağzında, Ferhundenin se
sinde, nezleli hançerelerden çı
kıan güzel şarkılara dönmiyecek 
miydi? 

içime o kadar aşikar bir ala
ka ile daim., m, dimağnnda sıra
lan;ın bu istifhamların aramağa 
ke.n~imi . o kadar kapıp koyııver
mışım kı, F erbundenin aeai beni 
uyku arasında, P!l"•:lan .l>ir fcır..ııa~ 

JSTANBUL: 
18 30 Fransızca ders. 19 Konferans 

19 3Ô Türk musikisi ne§riyatı (Ke
m;nçe Fahire H. Tanbur Refik B. Ut 
Nevreo B. Fikret B. Safiye H.), 21 
EJref Şefik Bey tarafından konfe
raıu. 21 Orkestra kon""~: karııık 
program. 

223 Kb<. VARŞOVA, 1345 m. 
17,35: Senfonik nıusiki. - Konferans. vesa 

ire. 21: Chopinin eserlerinden konıer. 21,30: 
Madritten naklen lspanyon musikisi (FiUıar
monik takım tarafından.) 22,30: Musahabe. 
22,45: Plik. - Musahabe. - Dans. 

823 Klu. BÜKREŞ, 364 m. 
13: Hergünkü neşriyat. 19: Hafif musiki. 20: 

Kadın saati. 20,15: Kuns.erin deva.mı. - Üniver 
site. 21,20: Plak. - Konferans. 22: Taganni 
22,20: Radyo orkestrası. 23: Musahabe. 23,20: 
Radyo orkestrası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
19,40: Macar t•rkıları. 20,SO: Tiyatro. 22: 

Madritten beynelm.ilel konaerin ikinci yarısını 
nakil. 23,20: Dana musikisi. 24: Roacz Sigan 
takJmı. 

592 Kbz. VIY ANA, 507 m. 
20,35: Kısa haberler. 20,50: "Leyl&k filizlen· 

lendiği xaman .. ,, i.aimli temsil. 21,05: Madrit
ten naklen Beynelmilel Jspanya konıeri. 22,55: 
Haberler. 23,10: Danı musjkisi. 

638 Khz. PRAG 470 m, 
19 05: Almanca taganniH neşriyat. - Haber

ler. 2o,25: Populer muaik.i. 22,50: Pli.k. 23,15: 
Pl.ik. 23,30: Akşam konseri. 

191 l(lı:z. Deuıııchandaender, 1571 m. 
21,10: "Seviımiı - nişanlanmıt - evlen-

miı., isimli pli.k. neşriyatı. ve muaal.abe. 23: 
Budape,t~ operauna dair mal!mat. 23,20: Ha· 
herler. 24,: Laypzigten Dana muaikiai. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,10: Radyo orkeatraaı (GUırb.) 22: Madrit 

ten beynelmilel An'upa konserini nkil (2 nci 
kısmım.) 23: Haberler. - Dan.• pli.klan. 23,5:0 
SiıaR musikisi. 

904 Klu. HAMBURG 332 m., 
20,30 tımıai.l AnkerYerloren, 21,10 Kanıık 

netriyat, 2..'\20 Muai.kile netriyat, 24 Danı Ye 

ne,'eli ınuaiki, 

Bulgaristanda 
(Başı 1 inci sahifede) 

lara arzedilmek üzere bir layil!ıa 
hazırlamıştır. Heyet evvela Baş· 
vekil Kimon Görg0iyef'i ziyaret e
dip, kadının fırkaların fevkinde 
teşekkül eden yeniı idarede el1kek
lerle her sahada teşrıiki mesai et
melerine imkan verilmesini İste
yecektir. 

Öldüğü zannedilen adam 
karısını evli buldu 

Silivrikapıda uzun Ywıuf mahal
lesinde Karagöz çıkmazında otur
makta iken Balkan harbi eanaaın
da asker olarak hame ittirak eden 
ve timiye kadar kendisinden haber 
alınmayan Huan oğlu Mehmet e· 
fendi 23 sene sonra Nablisten ana 
vatana avdet etmiştir. 

Mehmet efendi bir müddet aile
sine mektup göndermif bilahare 
mektupları kesmiştir. Ve bundan 
beş sene evvel de 23 yatında bu!
lunan oğlu Bedrettini yanına aldır
mıştır. Fakat zevces-i 1 :endisinin ve 
fat ettiğini zannedere..:: eşyasını ve 
evi satmış ve bir batka erkekle ev
lenmiştir. Mehmet efendi kaybetti
ği nüfus tezkeresini çıkararak, zev
cesi Iıakkında dava ikame etmek 
niyetindedir. 

irtihal 
Mektebi Mülkiyenin eski mezun. 

)arından esıbak harici memurların
dan Tunuslu Fahri Tayip bey irti
hal etmistir. Cenazesi bugün Al
man hast<than sinden saat ' on bir
de kaldırılarak Beşiktaşta Yahya 
efendi mezarlığındaki metfeni 
mahsusuna defnedilecektir. Allah 
rahmet eyliye. __ .,,__...,. 

MÜESSiF BiR iRTiHAL 
Da.hilive vekaleti hulı:uk müşaviri 

Eıkrem, .;';ınendu Akil, Elektrik §İr
keti memurlarından Behzat, Kebsut 
nahiye&i müdürü Sedat Beylerin pe· 
derelri ve polu üçüncü tube müdür 

-muavini Sait Beyin kainpederi Ah-
met Bey zade İbrahim Hakkı Cey 
boa l:.ir hastalığı müteakip vefat et
mİ§tir. Cenazesi bugiln saat 12 de Ni
§AntAflllda Sübahi apartmanından 
kaldırılarak namazı Te§vik.İye ca
m.iinde kılınacak ve Feri.köy kabrista
nına defnedilecektir, Kederdide aile· 
sine allahtan sabırlar dileriz. 

bir çığlık gibi sıçrattı: . 
- Nöye böyl~ daldın? Gözlerı

mi yüzüne, boş bir duvara bakar 
gibi çevirdim. O, muhatapları
na, çok hoılanaoa..lcları bir sürpriz 
yapaıı. insanların halile, gülerek 
ilave 'etti: 

- Hüsrev anıca! 
İmanların, bazan, kendi ken

dilerini mnleyitlerinin bile hesa
bını vermeye mecbur kalmaları 
ne .acı! 

Dudaklarımda, istemediği bir 
lıarek t bir iş yapmaya mecbur , . 
edilmiş insanların, yorgun, ısyan-
kiir, zoraki tebessümü lkıvrıldı: 

- Ne dü§ünüyordum biliyor 
musun? 

O, birer istifham halini alan 
gözlerini gözlerimİB içine diken 
F edı.unde daha, dudaklarını kıpır-

' b" dalmadan , büyük 1r günahını 
tevil yolunu bulabilmiş kimselerin 
acul edasile devam ettim: 

- lstanbula gitmek iı&tiyor
dwn da .. 

- Ne zaman Hüsrev Bey? 
Ferhunde, birden, ezber oku

duğu bir tiirin yanıldığı cümlesi
ni hatırlayıp taabilı eden bir tale-

:>11 eu ıııııyrl..t:.H.lı. mı ecının u ıu:.-ı "14·"c.;""''" · &.I~ ... - .... _ 1 

liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
DIKKA T 
TARI vapuru J 

Ilaziran 
PAZAR günü saat 20 de <::alata 
nhtnnından kalka<:ak o\an bu va
purda zamanın her türlü 
konforu, kamaralarda van· 
tilatör, akar su vardır. 1 in
ci kamaralardaki yataklar 
kamilen karyoladrr. Gü
verte yolcuları için hususi 
ranzalar mevcuttur. 

Gidişte : Zon!luldak, lnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Gireson, Ti
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüşte bunlara ilaveten Of ve Sür
meneye uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan cum.a.rte&İ ve salı günle· 
rinden maada HERGON sa.at 
9,30 da Tophane rıhtımından kal
karlar. 

Karabiga yolu 
Haftanın CUMARTESi, 

ÇARŞAMBA günleri bir va· 
pur Tophane rıhtımından kalkar. 

ı.mm-Kimyager-• 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bllt\
mum tahli!At. Bahçckapı, EınlAk ve Ey
tam Bankası karşısında lz7.et Bey Hanı. 

(60) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Topçu malzemesinde tekemmülat " 

hakındaki ihtira için istihsal edilmit o

lan 8 Haziran 1927 tarih ve 946 numa

ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere baıkasına devir veyahut icara 
verileceği teklif edilmekte olduğundan 

bu hususta fazla malumat edinmek iste
yen zevatın lstanbul'da Bahçekapu'da 
Ta, hanında 43-48 numaralı idarehane
yo müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(17118) 3151 

~ 

Cenevrede dört 
Balkan nazırı 
Top:andı 

(Başı 1 inci sahifede) 

yı Yunanistanm Balkan harici 
büyük bir devletle har•be girişemi
yeceğ·i hakında serôettiği metin 
ihtirazı hariciye nazırları tarafın
dan kabul edilmiştir. Ayni meha
fil bu neticenin Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin tavas
sutile elde edildiğini söylemekte
dirler. 

Gazeteciler bu havadis üzeri
ne bu noktai nazarın müdafii olan 
liberaller lideri M. Venizelosla ko· 
nuşmuşlardır. M. Venizelos Ce
nevrede dört devlet hariciye nazı· 
rı tarafından ittiıhat o1.unan kara
rın tatmin edici bir mahiyette ol
duğunu söylemiştir. 

Diğer taraftan Cenevreden a· 
iman malumata nazaran Yugos
lavya hariciye nazırı M. Y evticlı 
Belgrada avdet ettikten sonra Ba 
kan misakı: derhal tasdik edile
cektir. Romanyanın da pek ya
kında misakı tasdik edeceği hildi
rilmektedir. 

YENi NEŞRIY AT 

Yaşamak yolu 
Verem Mücadele Cemiyeti ta

rafından her ay neJredilmekte o
lan "Yaşamak yolu,, mecmuası
nın 62 İnci sayısı birçok makale
lerle çtkmıttır. 

Bu mecmuaya ilave olarak 
neşredilen ögüt broşürü de kalın 
bir mukavva üzerine yapıttırıl
mak suretile herkeıİll iatiıfadeı.i
ne arzedilmİ§tİr. 

'!llilliy~ı 
Asnn umdesi "MlLLlYET" tir. 

--:uioNE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hartç. ~in 

L. K. L. K. 
3 ayhğı ••• ııı 1 • • • 4 - 8 -
6 •• • ••••• ' • 1 50 14 -

..!!.,,_: .. :...;·~·~·~·~·~·~·~·:..:;ı4~;....~~zs~-:--~I 
Geleo. evrak ııeri yerilmez:.- Müddeti 

geçen. nü•halar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için müdiriyet• mür•· 
ca.at edilir. Caııetemiz iJa.Ja.rm mea1uliye· 
tini kabul etmez. 

~ ...................... ı 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

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

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
'.Acent..:_-. bulunmayan tehirlerde acenta aramnaktadır. 

-~Tel: Beyoğlu : 4887. ~31304'--

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuayıtns Han, Tel. 24330 3138 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğlndenı 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulan Sıhhi Müesse

selerin 1934 mali senesi kuru erzak ve mekUlal:' ihtiyaçların· 
dan kısmı azamına teklif edilen fiatlar muvafık ve mutedil 
örülmediğindegn ihaleleri tehir edilmiştir. 7 Haziran 934 
perşembe günü saat 14 te pazarıkla muamele yapılacaktrr. 
lsteklilf'rİn belli gün ve saatte Müracaatları. (2922) 

be halile ilave etti: 
- Hüırev amca! , 
Hüsrev amca.. Hüsrev amca .• 

Bu kelimelerin, bu kızın ağzınd~ 
her çıkıtı, dimağımda, muhtelıf 
acı hatıraları bir anda canlanmış 
insanların kasırgasını yaratıyor. 

Şimdi ondan, '""ha~. bö~le hit~ 
etmesini istedıgım ıçın oyle plf-

manım ki ... 
Bunların dütünmek beni, ikin

ci bir dalgınlığa sürükleyebilirdi. 
Feci bir savlet karşıımda tama. 
mile yıkılmamak için, her şeye 
rağmen toparlanmak mecburiye
tini hlsseden meoalsiz ve zayıf 
insanların zebun gayretile, ·tabii 
görünmeye çabaladım: 

- Yakında! 
- Çok kalacak mısm Hüsrev 

amca? 
- Hayır •• Yalnız birkaç gün 

için gideceğim! Bir av tertip et
miştik te.. iştirak için söz vermit 
bulunuyorum. Y oba, hunun, be
ni:m için_ pek keyifli bir şey olaca· 
~ tahmin etmiyorum .• 

F er'bunde, mulhataplarının meç 
bal bir hissini ketfetmit inıanla
rm gururile doğruldu : 

- Son günlerde zaten sen, 
biç bir şeyden keyif duymamaya 
batlamış gibi.sin Hüsrev amca? 

Bu, kısa bir iç geçiritile ııöyle
~~samimi olduğuna füplıe etd 
dıgını cümle, beni, çok mübİJll 
bir sırrının ifşa olunduğuna tabi' 
olmuı biçare bir adam gibi titret• 
ti. 

Ben, deruni i'htiliillerini gizle
meğe muvaffak olamıyacak .ka· ı 
dar iradesi zayıflamış bir adanıt 
mı olmuştum? 

Halime, bariz .bir melankoli" 
bedbinli.ği mi gelmitti? 

Ve nihayet, böyle de olsa, be~• 
ıztrraplanmı d'ahi, istediğim gib1 

çekebilmek hakkına sahip değil 
miydim? Hi&lerimi, günahkar sıt' 
ları gibi herkesten saklamak içi~ 
ayrıca bir gayret sarfetmeye 1111 

mahkumdüm? Oıılara tahamnıiil 
için çektiğim işkence yetmiy<Jll' 
miydi? Gülümsedim: 

- Ben es.kiden de neşesi ta~· 
kın bir adam değildim k~! 
• - ı"ıvle amma ... 

(BitmeJi) 
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Viyana Fenerbahçeyi 

4-2 mağl~p etti 

Dünkü maç esnasında bir enstantane 

(Başı 1 inci sahifede) 
sahanın etrafı müstesna olmak ü
zere açık tribünler tamamen dol
!llUf, yeni yapılan kapalı tribünler 
de dolmak üzere bulunuyordu. Sa
at üç, üç buçukta ne tribünlerde ve 
ne de sahanın etrafında tek bot yer 
kalmamıştı: Tribünlerde ayakta ka 
lan!lar caba •. Maçtansonra yaptığı
tnız tahkikata göre7500ki~i bilet a
laralk, 700 kişi davetiye ile,300 kişi 
F enerbahçe namına merasime iş
tirak için ve 500 kişi de kaçamak 
l!Uretile biletsiz olarak stada girmiş 
lerdir. 7500 kişiden elde edilen 
hasılat 4327,50 liradır. Bu rakam
lar F enerbahçe stadı için seyirci 
ve hasdan rekorudur. Galatasaray 
atletlerinin son dakikada müsaba
kalar girmemeleri ve bir çok Gala
tasaraylının samimiyet plavı ye
llıek üzere maça gelmemesine rağ
tnen bu rekor gösteriyor ki iyi ter
tip edilen spor programları halkı
ınız tarafından alaka ile karşılan
maktadır. 

Neden girmediler?: 
Memleketimizde ilk defa Yunan

lıların ve Avusturyalıların iştiraki
le yapılan atletizm müsabakaları
na Galatasaray atletrei niçin girme 
diler? Bazılarına göre gôya Galata 
saray kulübü, arası iyi olmıyan 
F enerbahçeyi izrar etmek istemi~. 
Bu bot laftır. Böyle bir şeyin, dün 
sabit olduğu üzere hiç bir tesiri ol
madığını Galatasaraylılar bilmez 
değillerdir. Bazıları da diyorlar ki 
Galatasaray atletleri Yunanlı atlet
lerle yarışmaktan çekindiler. Biz 
bunu da varit görmüyoruz. Zira 
Semih, Mehmet Ali gibi atletleri· 
miz Atinaya gidip geldikçe ve mağ 
lup oldukça hakemlerden, sahadan 
ııundan bundan ş"kayet edip durur
lardı. Halbuki dün saha da bizim
di, hakemler de bizimdi, halk ta 
bizimdi. Üçüncü ihtimal, Galato.sa
rayın bir ııazetede çıkan tebliğine 
tı:öre Galatasaray kulübünün bu 
tıı.üaabakalardan haberdar olmama 
sıydı Hele bu hiç varit değildir. 
Cünkü Galatasaray atletleri bu mü 
sabakalarm seçmelerine g:rerken 
finalden haberdar olammak imkan 
&ızdı. 

Şu halde sebep? •. Biz akle yakın 
bir sebep bulamadık. Belki bir iki 
tı:ün sonra buluruz. 

Y enı~<kler: 
Stada girdiğimiz zaman gözümü 

ze çarpan yenilikler şunlar oldu: 
Kapalı tribünler güzel bir su

rette inta edilm'ş ve bitmi,. Bu tri
bünlerin ortasında Gazi Hazretle
rinin büstü Sarılacivert bir örtü 
ile örtülü. Sahada atletizm hakem
leri atletizm müsabakalarını hazır
lanıakla meşgul. Önlerindeki bir 
Ilı.asa üstünde atletizm mfrsahaka
larının galiplerine verilecek Milli
Yet kupası ile diğer on üç kupa ve 
llı.adalyeler.. Hoparlör tesisah ... 
Stadın dibinde it bankasının kum
bara teklindeki kırk ~ dakikalık 
saati futbol devreleri başlarken iş
liYecek ve durduğu zaman devre
nin bittiğini gösterecek ... Saatin 
Yanında futbol maçında gollerin 
adedini gösterecek bir levha şu 
vaziyette duruyor: 

F.C. w·en (O) Fener (O) 
Balkonun önünde futbol maçını 

İstanbul radyosu vasıtasile memle· 
kete nakledecek radvo mikrofonu .. 

Atletizm müsab~kalan: 
Saat ikiyi biraz geçe başhyan 

atielizm mü ·abakalrı çok munta
zam oldu. Yun<lnlı ve Avı.ısb•rya· 
lıların i,tiraki ,]_,, bu müsabakalara 
ayrı bir parlı>.klık verdi. 

Ru müsabak"'arrlan evvel ba•ta 
Türk hı>.yrağı o'-~l- i\~er0 /\vı••
l:urya Yuna:ı ve Türk afet'~y· .. =n 

iştirakile bir resmigeçit yapıldı. 
Ecnebi atletler alkıslar arasında 
halka takdim edildi. ' 

Atletizm müsabakalarının neti
celerini aşağıya yaz1.yoruz: 

100 metre: 1 Frangudis (Yunan) 
;2 Maşim (Avusturya) 3 Raif. 
derec: 11 4/ 10 (Yunanlı Avustur
yalıyı bir kaç göğüs farkile geçti.) 

800 metre: 1 Yorgakoplos (Yu
nan); 2 Apfelbek (Avusturya); 
Sta-vrinos (Yunan). derece: 
2,4 5/ 10 (Yunanlı ile Avusturyalı
nın mücadelesi şiddetli oldu. Yu
nanlı sonlarda bir metre kadar 
geçti.) 

ııo manialı: 1 Kazım Sedat; 2 
Cihat; 3 Halil lbrahim. (Bu yarı 
şa Yunanlıların meşhur atleti Ma
nitkası da girdi, fakat üç mania
devirdiği için diskalifiye edildi. de
recesi 15 ti). 

3000 metre: 1 Teoharidi; 2 Rem
zi; Hayri. derece 10,20 3/ 5 

1500 metre: 1 Yorgakoplos (Yu
nanlı); 2 Garbis; 3 Manol. dercs: 
4,25 1/ 5. 

400 metre: 1 Mantikas (Yu
nan); .t · ''bek (Avusturyalı); 3 
Ragıp. ,, r : 51, 4/ 5 (Mantikas 
m sitilin ..... ayran olduk ve Balkan 
olimpiyatlarında kendisini geçemi
yenlerin mazeret aramalarındaki 
isabetsizliği şimdi çok iyi anladık). 
200 metre: Frangulidis (Ynan); 

2 Maşin (Avusturyalı); 3 Raif. de
rece 22, 9/ 10. 

Gülle atına Ateş İbrahim; 2 Pa
terakis (Yunan); 3 Kangelides. 
derec: 13, 04 metre (İbrahimin 
elde ettiği bu güzel derece İstan
bul atletizm bayramı yeni rekoru
dur). 

Yüksek atlama: 1 Paterakis (Yu 
nan) ; 2 Kazım Sedadt; 3 Pulyos. 
derec: 1 ,85 metre. 

Disk atma: Kezeucioğlu; Yorgi
yadis; Osmanides. derece: 36,62 
metre. 

Uzun atlama: l'"'revfik ve Pate
rakis (Yunan); ( bu müsabaka 
hayli heyecanlı olmul' ve yukarıda
ki iki atlet 6, 75 metre atlıyarak be
raberlikle birinci olmuşlardır. 

Crit: 1 Karakaş 51,84 metre (Bu 
da İstanbul atletizm bayramı reko
rudur.) 

Saat dört buçuğa geldiğinden üç 
adım atlama ile sırıkla atlama mü
sabakaları pazar günü g~e Türk, 
Yunan ve Avusturyalı atletler ara
sında yapılacak ikinci müsabakaya 
bırakılarak programın merasim 
kısmına geçildi. 

Merasim ve re&migeçit: 
Saat tam dört buçukta gene ön

de Ateş İbrahimin taşıdığı Türk 
bayrağı olmak üzere srras'le atlet 
Tevfik, yüzücüler, kürekçiler, ha-

. nım kürekçiler, atletler, birinci, i
.lcinci ve genç futbol takımlarile 
F enerbahçe sporcuları çok güzel 
bir resmigeçit yaptılar. Bilhassa yü 
zücülerin düz beyaz kıyafetlerile 
rile futbol kısmında Zeki ve Alaed
din şiddetli alkışlarla karşılandı. 
Pistin bir kere devri surefle geçit 
resmini tamamlıyan Fenerbahçeli
ler çok muntazam bir hareketle sa
hanın ortasında bir F harfi çizdiler 
ve Gazi Hazretlerinin büstüne bun
dan sonra Gazi heykelinin üstünde 
ki örtü kaldırılarak resmen açıldı. 
Bu vesile ile F enerbahçe ikinci rei
s; Hayrı Celal ve Ates - Günes 
kulübü reisi Cevat Abba's Bey al: 
kışlarla karşılanan güzel birer hi
tabede bulundular. Futbolcular ve 
Fenerabhce müessisleri Zeki Riza
yı ortaya • aldılar. Bu sırada Sait 
Salahcttin Bey Zekiden sitayi~le 
bah~ederek artık futbolden çekile
cek bu arkadaşın sporcu ve idareci 
olarak bütün Fenerbahçeli ::~nç-

• 

leı·e imtisal nümunesi olmasını te- l 
menni etti. Zeki Riza, fazla heye
canı içinde ancak "kaptanlığı arka. 
dafı Fikrete bıraktığını,, söyliyebil 
di. Türkiyede ilk futbol oynayan 
Türk Fuat Hüsnü bey Zekiye güzel 
bir hediye, Futbol Federasyonu 
milli takım formasını giymiş bir 
futbolcu elile bir büket F enerbah-

' çe yüzücüleri bir zafer heykeli, F e-
nerbahçe futbolcuları da bir büket 
verdiler. 

Futbol maçı 
Saat tam beş buçukta evvela 

Fenerbahçeliler, biraz sonra da 
kırmızı - b~yaz çizgilı formalarile 
Viyana futboküleı·i şiddetli alkış
hr arası •ıc.:a sahaya çıktılar. 

Hakem Kemal Halim Beydi. 
Fenerbahçe takımı şöyle teşkil 

edilmiş ti: 
Bedii- · l"azıl, Yaşar - Cevat, 

Ali Rıza, Esat -· Ni)·azi. Aliı. (Mu 
zaffer ), z..,'«, Muzaffer (Namık), 
Fikret. 

F enerbahçe g'.ineşt' karşı o yu
na başladı ve ilk hücumlan yaptı. 
Viyanalılamı dnha sahaya alış
madıkları gibi F euerlilerin oyuna 
çok canlı başlayısı istedikleri gi
bi oynamalarına mani oldu. Ekse
riya müsavi ve hazan Fenerbahçe 
lehine oynanan oyun yirmi bi
rinci dakikaya kadar bu şekilde 
devam etti. Bu arada Avusturya
lılar iki fırsat kaçırdılar, Avustur
ya kalecisi de çok .güzel bir şütü 
güzel bir plonjonla tuttu. 

Yirmi birinci dakikada yirmi 
beş metre mesafeden Viyana ka
lesi aleyhine verilen frikiki Zeki 
üstadane bir maharet ve sıkı bir 
§Ütle çekti. Dört Viyanalı futbol
cünün önünü kapatmasına rağ
men çektiği bu şüt kimseye do
kunmadan ve kalecinin knnıldama
sına meydan bırakmadan üs di
reğin altını sıyırarak zaviyeden 
topu kaleye soktu. 

iki tarafın da güzel ve sıkı bir 
mücadelesinden sonra 41 inci da
kikada Viyana sağ açığının tam 
kaleye havale ettiği gol, Fener ka
lecisini aştı, ve Viyana muhacim
lerinden ikisinin ileri atrlışile içe
ri girdi. tik devre birer sayı ile be
rabere bitti. 

Bu devrede Zeki, Ala, Muzaf
fer, Fikret, Esat Y a~ar, Fazıl çok 
güzel oynadılar. ' 

İkinci devrede gene Fenerbahçe 
atılgan ve güzel bir oyunla işe b&f
ladı. Fakat ilk devrede Zekinin ya
nında hücum hattına çok faydalı 
Alanın yerine Namık'm alınması 
bu hattı aksatıyordu. Niyazi de dün 
hiç iyi oynayamadığından bu sıra
da üçüncü dakikada Zekinin A vus
turya müdafilerinin arasından Na
mık'a verdiği pas ve Namık'ın pla
se bir şutu F enerbahçenin ikinci 
sayısını yaptı. 

Fenerbahçenin bu galibiyet sa
yısına sevinmeğe vakit kalmadan 
Viyanalılar soldan bir hücumla ve 
F enerbahçe müdafaasını allak bul 
lak ederek yirmi dördüncü dakika
da beraberliği temin ettiler. 

Oyunun bitmesine yirmi dak"ka· 
kala Fenerbahçe yorulmuş ve Viya
nalılar mükemmel basla,malarını, 
yer tutmalarım tatbika başlamışlar 
dı. Artık !'"enerbhçe müdafaası göz 
açamaz hır hale düfmüştü. Esasen 
bütün ecnebin takımlarının bize 
faikiyet noktası budur. Bu yirmi 
dakika içinde ik gol daha çıkaran 
Viyanalılar maçı 4 - 2 galip bifr
diler. 

Bu netice iyi bir neticedir. Oyun 
güzel ve süratli oldu. Fenerbahçe 
bilhMsa ilk devrede Viyana takımı 
na layık bir hasim olduğunu göster 
di. Viyana takunında bilhassa 
merkez muavin ile sol açık çok gü
zel oynadılar. 

Zeki bir gol yaparak ve hir gol 
yaptırarak son maçını da büyük bir 
muvaffakıyetle oynamış oldu. 

Yarın Viyana - F enerbahce re
. vanş maçile atletizm müsabakaları 
yapılacaktır. 

Sadun GALiP 
Dunya kupası maçları 
Perşembe günü oynanan dün

ya kupası maçları şöyle neticelen
miştir: 

İtalya - İspanya birer sayı ile 
berabere kalmışlar, oyun uzatıl
mış, netice değişmemiştir. Bu maç 
tekrar oynanaca'ktır. 

Avusturya - Macaristanı 2-1 
yenmiştir. Macarların golünü Şa
ruşi yapmıştır. 

Cekoslovakya - İsviçreyi 2-1 
mağlup etmiştir. 

Almanya da lsveçi 2-f yen
mistir. 

0

Dömi finalde Avusturya, 
İtalya - İsoanya maçının galibi 
ile oynayacaktır~ 

Dünkü at yarışları neticeleri 
1 

1 

Milli ve askeri mahiyette bulu. 
na nbu müsabakaları halk derin 
bir alaka ite takip etmiş ve geçen
leri büyük bir coşkunlukla alkı~
lamışlardır. 

Müsabaka hitamında müka
fatlar ili a:;keri şura azasından 

Dünkü at yartflndaki seyrrcileri' 

Birinci Ferik Cevat Paşa Hazret
leri tarafından verilmiş, ve müsa
bıkların elleri sıkılarak tebrik e
diıldiği gibi, bu müsabakada gös
terilen muvaffa.kıyeti temin eden 
Binicilik mktebi talim heyetini 
de ayrı ayrı takdir ve tebrik edil
miştir. Mükafattan gayri bu mü· 
>abakalardan birinci müsabakaya 
İstanbul Halkevi tarafından, ikin
ci ve üçüncü müsabakalar için de 
Cümhuriyet Halk Fırkaaı tarafın
dan birer kupa ilave edilm~ti. 
Her üç müsabakada birinci gelen 
lere bu müsabakalarda hediye e 
d~lmi-ştir. 

(Başı 1 inci sahifede) men Bekri, Ece, Akın parkuru ha-
Cevat, Süvari Müfettifi Mürsel pa- tasız olarak yapınışlar ve bu suret
talarla halk fırkası lstanbul vilaye- le bu hayvanların üçü de birinci
li idare reisi Cevdet Kerim beyefen !iği almışlardır. Fakat aralarında
di, ve çok kalabalık bir halk kütle ki saniye farklariyle binicilik mek· 
si huzurunda icra edilmittir. Bugün j tebinden birinci mülazıme Eyüp 
biri sivillere, diğer ikisi zabitlere Beyin bindiği Bekri birinci, binici
mahsus olmak üzere üç müsabaka lik mektebinden yüzb&fı Cevat 
yapılmıtşrı. Beyin bindiği Ece ikinci, yine yüz. 

Birinci müsabaka - halkevi müka başı Cevat Beyin bindiği Akın ü
fatı müsabakası - idi. Bu müsaha- çüncü, binicilik mektebinden bi
kaya 20 at iştirak etti. 350 metre- rinci mülazım Saim Beyin bindiği 
lik bir parkur üzerinde ekserisinin yalçın yalnız bir hata yüzünden 

Gerek büyülk kumandanlarımı
nız, gerek halkın müsabıklara VI' 

talim heyetine vaki olan bu can
dan takdir, muvaffak olmak v' 
muvaffak etmek heyecanları ara
sında takdir edilerek, ve müsaba. 
kalan tak tertip ve bu suretle 
memlekette canlanmaya başlayan 
mili ve askeri olan at sporunu hi
maye ve teşvik eden sipahi ocağı 
ve bilhassa muhterem reis Cevdet 
Kerim Bey bütün halk ve büyük
lerimiz tarafından samimiyetle te 
brik edilerek müsabakalara niha
yet verilmiştir. 

irtifaı 1,10 olmak üzere 10 mani dördüncü gelmiştir. 
vardı. 

Birinci olarak Melahat hanım e
mek ismindeki atile çıktı parkuru 
turu hatasız olarak yaptı, bundan 
evvelki müsabakalarda fansı yar
dım etmiyen Melahat hanıma bu
gün tansı gülmiye başlamıştı. 

Hatasız başlayan bu parku.r, di
ğer binicilerinde hatasız yapması 
için mücadele ve gayretlerile pek 
heyecanlı cereyan etti. 

Gene Melahat hanım, bakır is
mindeki atı ile ancak 1biri atın ka
zandığına yakla,tı. Neticede: 

Melahat lıamm emek ile birinci 
bakır ile ikinci, Hicri bel hoca 
naınındaki atla ve bir hata ile üçün 
· ü, Orlıan bey baykuş ismindeki 

Dünkü at yarışlarından bir intiba. 

atile ve gene bir hata ile ve saniye 
farkı ile dördüncü oldu. 

İkinci müsabaka: Hendikaplar 
ın önü müsabakası idi. 470 metreli 
parkur üzerinde azami irtifa 1 ,30, 
sulu hendek, 4 metre olmak ü:zere 
12 mani avrdı. 

Bu müsabakaya 10 at iştirak etti. 
A.B. hendikaplı olan bu müsabaka 
da çok enteressan ve heyecanlı ol
m~tur. 

Neticede: Binicilik mektebinden 
mülazım Sadettin Bey Bahir is
mindeki atı ile birinci, binicilik 
mektebinden mülazım Eyüp Bey 
Cingöz ismindeki atı ile ikinci bi
nicilik mektebinden Fahri Bey 
Alp ismindeki atı ile üçüncü, bini
cilik mektebinden yüzbaşı Tevfik 
Bey dördüncü gelmiştir. 

Uçüncü müsabaka Cümhuriyet 
Halk Frrkası kupası mükafatı, hen 
dikaplar müsaabkası idi. 

470 metrelik parkur üzerinde a
zami irtifai 1,50 ve sulu hendeği, 
4,50 metre olmak üzere 12 mani 
bulunuyordu. aMniler irtifa, geniş
lik, ve tertip itibariyle beynelmi
lel müsabakalardaki manilerin e
ti idi. Parkurun keskin dönü,Ieri 
manilerdeki müskilatı daha ziyade 
arttırıyordu. Bu~la rağmen atlar
daki iyi te1 biye, binicilerdeki sev
ki idare kuvveti, atların ve suvari
lerin manileri hazmetmi' bulun
maları, bu mü,kilatı kolaylıkla 
yenmeye kafi geliyordu ekseri at
lar kuvvetlerini lüzümsuz sarfet
mekdzin, hataya dü~meyecek de
recere muntazam ve yüksek atlı
yorlar ve hayvanları terbiye ve 
pao kuru tertip edenler için bu at
lara bugün atladıkları manilerden 
daha çetinlerini atlamak kudretin-
de olduklarını da gösteriyord?·~u 

1

1 

müsabaya 12 at istirak etmıştır. 
Ve hendikavlı olmalarına rağ-

Bu müsabakaya ittirak eden ve 
geçen haftaki müsabakada birinci 
gelen Kırçıl bir hata ile betinci, 
yine birinci müsabaka günü birin
ci gelen Adaş iki hata ile altıncı 
diğer bir müsabakada birinci ge
len on iki hata ile yedinci Ceylan 
yani iki h\.ta ile sekizinci olmuf· 
lard.ır. 

Türkiye 
Muhafızgücü bisikletçileri büyük 

bir Türkiye turuna çıkıyorlar! 
---·' 

76 gün devam edecek olan bu büyük seya· 
hatin programını aşağıda neşrediyoruz 
Tarih Gün Kilometre Kasaba ismi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 · 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

Haziran .. .. 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" •• .. 

.. .. 
" 
" 
" 
" .. .. .. .. .. .. 
" 
" 

Cuma 
Cuı::nartesi 
Pazar 
Pazarte&İ 
Salı 
Çar~ba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazarteşj 
Salı 
Çar}amba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cunıa 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Per..,mbe 

" ·-.. Cuma 
,, Cumartesi 

Temmuz Pazar 
Pazartesi 
Sa.lı 
ÇarJam.ba 
Perıem.be 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
P erf"llllbe 
Cuma 
Cuınarteai 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesio 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşaınba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pa.zar 

.. .. .. .. .. .. 
" 
" .. .. 
" ,. .. .. 
" .. .. 
" 
" .. .. .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 31 ,. 

Pazartes.İ 
Salı 
Çarşanıba 
Perteınbe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

1 Ağuatos 

2 
3 
4 
5 
6 

" .. 
" 
" .. 

90 
90 
ıoo 

107 
70 
89 

90 
65 
97 

67 

77 
58 

63 
90 

100 

65 
92 

90 
50 
40 

40 
90 
55 

115 

45 
70 
58 
70 

63 
44 
58 

42 
60 
88 

69 
51 
55 
85 

84 
82 
46 

85 

83 

54 
50 

38 
61 
58 
59 

Ankara - Çalrı 
Çalı§-Yenice Oba-nevi 

Jnevi-Ziverilc - Konya 
lstirahat 
Konya - Çumra - Karaman 
Kaarman - Mut 
Mut . Çurtak - Silifke 
İstirahat 
Silifke - Elvanlar - Menin 
Menin - Tarsus· Adana 
Adaan • Misis - Ceyhan - C. Bereket 
istirahat 
C. Bereket - Kaypak - ~vzipaşa • la\a• 
lahiye 
olahiye - Kilis 
Kilis - Gazi Antep 
htirahat 
G_azi Antep - Nezip - Birecik'. 
Bırecek • Alikür - Urfa 
Urfa - Viranşehir 
istirahat 
Viranşehir - Derik 
Derik - Kızıltepe - Manlın 
Mardin - Diyarbekir 
istirahat 
Diyarbekir - Salat - Beşi.O 
Beşiri - Garzan 
Garzan - Siirt 
İstirahat 
Siirt - Garzan 
Garzan - Karşık - Bitlıı 
Bitlis - Başhan · Reşadiy• 
istirahat 
Reşadiye - Gevq - Van 
istirahat 
Van - Timar 
Tımar - Ereİf 
Erçiş - Patnos 
Patno& - Tutak - Hanur - Kar11köse 
lstirahat 
Karaköae - Taş.lıca - Diyadin 
Diyadin - Kızıldıze - Baya:r.ıt 
Baya:r.ıt - Iğdır 
lstira.hat 
lğd,r - Tuzluca 
Tuzluca - Kağızman 
K,ô.ğı:r.man - Benliahmet - Kars 
latirahat 
Kars - Göle 
Göl~ - Ardahan 
Ardahan - Y alruzçam 
Yalnızçam - Ardanof - Artvin 
istirahat 
Artvin - Borçka - Hopa 
Hopa - Pazar 
Pazar - Rize 
istirahat 
Rize - Of - Sürmene - Ymra - Trabz<>,. 
istirahat 
Trabzon - Akçaabat - Vakfıkehir-Gö-
rele 
Görele - Tirebolu 
Tirebolu - Espiye - Giresun 
istirahat 
Giresun - Ordu 
Ordu - Perşembe - Fatsa 
atsa - Ünye - Terme 
Terme _ Çarşaınba - Samsun . 

Tariİı Gün Kılometre 

YekUn 3;08 
7 Ağustos 1934 salı gÜnÜ s . .at 7,45 t<O Sanuundan trenle Ankara ya ha-

r>ket. 
8 Ağu•toa t 934 arşam.ba günü sa•t 17 de Ankaraya dönüş, karşılama 

ve kucaklapna. 

• 
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POUSTE 

Kaynar süt 1 

BELEDiYEDE 

Tutuşan bacalar 
Bir çocukcağız haşlandı 

ve acıdan öldü 
Pangaltıda meşrutiyet mahalle

sinde oturan arabacı Ha.sanın 2 ya
,ındak i çocuğu oynarken ocakta 
bulunana kaynar süt üstüne devril
miş ve çocukcağız muhtelif yer
lerinden yanmıttır. Zavallı az son
ra da acılara dayanamıyarak öl
müstür. 

Yankesici 
Meşhur sabıkalılardan Hüseyin 

namında bir yankeseci T epebaşın -
da tramvay içinde mütekait Tah
sin beyin cebinden cüzdanını ça
larken cürmü meşhut halinde yaka.. 
lanmı,hr. 

Kamyondan aşağı 
Sarıyerde Kocataş fabrikasında 

çalışan Sivaslı İsmail oğlu Hüse
yin fabrikanın içinde su dolu kam
yonu b'nerek hareket ettiği srrada 
muvazenesini kaybetmi' ve yere dı.i 
şerek kolundan yaralanmıştır. 

Bisikletten dereyo 
Beyoğlunda Eti hamamında A

hilya aparhmanında oturan 20 yaş · 
larında İstirati efendi bisikletle 
Büyükdereye giderken Hacı Os · 
man bayırında kazaen dneye düşe. 
rek sol ko~u kırılmış ve hastahane
ye kaldırılmıştır. 

Dip\omasız dlşçi 
Salahattin efendi isminde biri

nin Kadıköy civarında bir muaye
nehane açarak burada diplomasız 
d fÇilik yaptığı cürmü meşbutla tes
bit edilmiştir. Salahattin efendi 
hakkında evrak tanzim olunarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Randevu evleri 
Polis ikinci şube zabıtai ahlakı. 

yesi tarafından yapılan arattırma· 
da Beyoğlunda muhtelif semtlerde 
dört evde gizli randeviı yapıldığı 
tes.bit edilm'~tir. Evler kapatılmış, 
bunları isleten dört sabıkalı kadın 
mahkem~ye teslim edilmiştir. 

Ahırda hırsız 
Balatta Mulla Askı mahallesiniıı 

püskülcü sokağınd.;_ oturan araba
cı Mehmet poHse müracaat ederek 
ahırında bulunan bir kilim ile iki 
paltosunu Balatta oturan .!brabim 
ile Mehmedin çaldığını iddia et
m. \lir. Tahkikat yapı\ıyor. 

~Upbe\i ö\Dm 
Mecidiye köyünde oturan Neclf. 

hanımın ölü doğan çocuğunun bele 
diye doktoru tarafında muayene
sinde çocuğun ölümü ,üpheli görül
müf ve tahk!lcata b~lanmı,hr. 

Ret cevabı a!ır.cı .. 
Sarıyerde Muhacir mahallesinde 

oturan kunduracı Ahmet ayn bu
lunduğu metresi Kaniye hanıma 
dün te-düf ederek, ba~?~•UlI 
teklif etmiş, K~ •• ;ye hanım ret ce
,.,. '!n >'erınce kadıncağızı bıçakla 
ağır surette yaralamıştır. Ahmet 
yakalanmı•tır. 

Kurşun hırsızı 
Büyükadada oturan Esat Efen

dinin bir çok kur 'un borularını ça
lıp savuşan Tiryandafil çocuk bo
rularla birlikte yakalanmıııtır. 

Keçi için 
Feriköyünde oturan Hayri ile 

Muharrem arasında bir keçi me
sele•inden kavga olmut ve neti
cede Muharrem, Hayriyi hqından 
yaralamı,tır. Muharrem yakalan
mı4tır. 

Yeni inhisarlar kadrosu 
inhisarlar idaresinde haziran

dan itibaren tatbik edilecek yeni 
kadro tama.men hazırlanmıştır. 
Bugün alakadarlara tebliğ edile
cektir. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi -

Acenteleri: Karaköy Köpriibaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilıürdanade 

Han Tel. 22740 

AYVALIK 
sür'at yolu 

NİLÜFER vapuru 2 Haziran 
CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
nhtımmdan kalkarak bir gece
de Ayvalığa varacak ve lzmir'e 
kadar gidip dönecektir. (2904) 

T rahzon yolu 
ERZURUM vapuru 5 Hazi-

SALI 20 de Galata rıh-
ran G"d" 
tımmdan kalkacak. ı. ı~te 
Zonguldak, İnebolu, Smop, 
SaD111un, Fatsa, G!re~on, ~'."~~ 1• 

kebir Trabzon, Rıze ye. Donuş· 
te bu~lara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrayacaktır. (2905) -• 

Belediye bir temizleme 
teşkilatı yapmak istiyor 
Yangınlardan çoğunun temizlen

memi! b!lcalar.dan çıktığı nazarı 
dikkate alınarak bu hususta yeni 
tedbirler alınmıştır. Tutuşan baca
ların su ile söndürülmesinde mah
zur görülmüstür. Bunun için itfaiye 
su yerine ba~alarm Üzerlerini kapı
yarak havasızlıkla bacaların kendi 
kendiler;ne sönmelerini temine baş 
laır.ıshr. Bacadan çıkan ateş çatıya 
sirayet ederse o zaman su kullanı
lacakbr. 

Belediye baca temizlemek isleri
ni de kökünden haleltınek niy;tin
dedir. Eskiden bir şirket teşkil edil
miş, fakat bu !İrket halkın ,ikjye
tini celbetınişti. Bu "defa belediye 
bu iş; kendisi yapmak niyetindedir. 
Yeni teşkilat yapıldıktan sonra be
lediye mutedil ücretle evlerin .baca
larını temizlett · recektir. 

Sarayburnu 
Sarayburnu ı;:azinosuna şimdi

ye kadar hiç bir talip çıkmamış
tı. Hatta bir aralık belediye koo
peratifi bu işi üzerine almak iste
mişse de, hilahara bundan vazgeç
miştir. 

Belediye son zamanlarda ihale 
şeraitini müsait bir hale koydu
ğundan gazinoya bir talip çık
mıştır. Maamafilt belediye yeni 
talipler çıkacağını da ümit etmek
te ve istical göstermemektedir. 

Karaağaçta yeni işkembehane 
Karaağaç müessesesindeki buz 

İmal eden kı~ımlarılan birile iş
kembehane yeniden ve tadilen 
yaptırılmıştı. 

Aylardanberi devam eden in
faat bitm~tir. Eski işkembehane 
pek İptida\ idi. Yeni İŞ,\tembehane 
duvarları çiniden ve f<olayca te
mizlenebilecek bir halde inşa edil
mi~tir. 

Şehrin çöpleri 
İstanbul çöplerinin toplan

ması, yakılması ve denize Olökül
mesi .belediye tarafından geçen 
sene bir müteahhide 2400 liraya 
male edilmişti. 

Bu sene yapılan münakasada 
belediye çöplerin naklini ve im
ha11ını başka bir müteahhide 1885 
liraya ihale etmiştir. Bu suretle 
çöp nakliyatı ve imhasından ay
da 515 lira bir tasarruf temin e
dilmiştir. 

Yeni müteahhit, şehirde topla
nan çöpleri bir gün bile tehir et
meksizin hemen denize cl'ökecek 
ve mavnalarda ÇÖp bulundurmı
yacaktır. 

Aidatlı tahsildarlar 
U.-le.!:, ~ şimciiye kadar maat

h ve ücretli tahsildarlarından h8f
ka tahsil edecekleri para nisbetin
de aidatlı bazı tahsildarlar da is
tihdam ediyordu. Bu gibi tahsil
darlar kadrodan çıkarılmıştır. 

Deniz mevsimi 
Mevsim yaklafmakta olduğun

dan muhtelif aahillerde açılacak 
deniz hamamlan için belediyeye 
müracatlar yapılmıt ve bazılarına 
müsaade edilmiştir. Bu sene deniz 
hamamlarında sıhhi 'artlara daha 
ziyade riayet edilmesi iç.in tedbir
ler alınmaktad 11'. 

Adana havadisleri 

Dün şiddetli yağ
mur ]ar yağdı, 

bazı dereler taştı 

Adanada hayat 929 a na
zar.an yüzde 32,15 ucuz 
ADANA, 1. A.A. - Havalar serin 

ve rutubetli gİ'tmektedir. Bu sabah 
saat 8 de dağlar kısmına ve şehre 
Y&nm saat kadar sün.n şiddetli yağ
murlar yağmı§tır. Dün Pozantı ve ci
va.rlanna yağan çok şiddetli yağmur
lar dereleri coştunnut seller ha..ıl et
IllİJ ve bu yiizden İ&tanbul treni bir 
buı,-uk saat teahhürle buraya gelebi;.. 
mittir. 

Fırınlarda yuğurma makine>i 
Belediyemizin 931 senesinde fırın

ların fenni ham.ur yuğurma maki:na
lariyle tcchizi hakkında hazıraldığı 
talimatnamenin tatbik mecburiyeti 
görülen lü2l.Htl Üzerine bir aene geri .. 
ye bırakılm<Jhr. Bu müddet bitmi§ ol· 
duğundan yarından iıibaren fınncı.lar 
bu mecburiyet altına girmi§ olacak-

/ !ardır. Bu makinalar evvelce Avnı-
1 ~adan sekiz dokuz yüz liraya getirti. 
1 lı~rdu fakat şimdi şehrimizde bir 

Turk usta bunlan mükeımnel bir ru-
1 rette yapmakta ve motörü ile birlikte 

1 

d_?rt yüz liraya mal etınektedir. Bü
tü!' ~rıncılar bu uM:aya aipariş ver

i mı§otırle~. Bu suretle harice vermek 

1 
zaruretınde bulunacağımız paralar 
memlekette kalacak ve veni bir sa
natın dooıhu v.e İn!ci&afı temin edilmit 

'"" ' .. "X.~!i ~~,~~~:!. ..... ,.,.,, ... \ 
Galatasaray mezunları 

bakkallar ve perakendecilerden de · bit edilmiştir. Buna naz~ran, un ~ı· 
pek çok müracaat edenler o!muş- karmak istiyenler, evvela muhte_lıf 
tur. Son vaziyete göre; dün gece ya kıymetteki makbuzlar~an tedarık 
rısma kadar mükelleflerin dörtte edeceklerdir. lhraç edılecek beher 
üçü beyennamelerini vermiş bulu- çuval iç·n, nevilerine _göre, yü~ elli 
nuyorlardı. veya yüz kuruş. hesabıle, ne mıktar 

Ekmek fiatferi: vergi isabet edıyorsa, o kadar mak-
Buğday ve çavdar unlarının bi- buz doldurulacaktır. Makbuzun bi

rinci nevinden çuval başına 152, rinci parçası değirmen sahihine tes 
ikinci nevinden de 100 kuruş vergi )im edildikten sonra çuvallar çıka
alınması icap etmektedir. Bunun nlacak, ikinci parça da o müessese 
neticesi olarak dünden itibaren, ye- deki maliye kotrol memuruna tev
ni narh mucibince, ekmeğin kilo- di olunarak mühürletilecektir. Geri 
su 9,20, francelanın kilosu da 14 ku de kalan üçüncü parça makbuzun, 
ruftan satılmağa başlanmıştır. nakliye tezkeresi m~~ına kaim 

Bugünkü vaziyet: olmak üzere, mal sahıbı tarafından 
Bütün maliye teskilatınca, her muhafazası icap etmektedir. Yal

mmtakada, beyenna~e vermeğe nız, çuvalların bir mahalden diğer 
mecbur bulunan müessese ve tica- bir mahalle nakledilebilmesi için 
rethaneler evvelden tesbit edilmis ağızlarının mühürlenmiş bulunma
olduğu için, bugün umumi bir ko~- ları ve bu tezkeren~n de beraber 
trol yapılacaktır. Kanunun dairei t~ınması lazımdır. Zıraat bankası 
tumulüne girdikleri halde be~enna şubelerile mal sandıklarından teda
me vermiyenler, .bilakaydü şart rik edilecek olan bu m~buzlar ta
iki misli vergi ödeyecek'er, zabıt bedilinceye kadar, malıye ~ubele
varakası tutulmak surefle bu para rinden verilecek tezkereler bu va
kendilerinden derhal tahsil edile- zifeyi görecektir. 

Galatcuarayın eski ve yeni t«leberi bir sivil bir deli
kıınlı, ve Cevat Paı;a 

cektir. Teftisler yapıldı: 
Ellerindeki malı verdikleri be- Dün, f stanbul mm takası tahak· 

yennamede noksan gösterenler hak kuk müdürleri ve maliye mürakip
kmda da ayni ~ekilcle hareket edi- leri tarafından bütün maliye şube
lecek, vergi, ceza.sile . beraber iki !erinde teftisler yapılm_ıf! beyenn~
kat tahsil olunacaktır. me kabulü muamelelerının ne şekıl 

Dün gece yarısına k~dar beyen- de cereyan ettiğ: tetkik edilmişt_ir. 
namelerini tevdi edenlere gelince, Hemen bütün tahakkuk 'ubelerın
Bunlar hakkındaki yeni vaziyet şu- de fazla bir tehacüme meydan bı
dur: Bugünkü kontrolda nsonra; fı rakılmamıştır. Yalnız, EY:üP ve Fe
nncılar da dahil oldu&'U halde bü- ner mmtakalarmda, değirmen ve 
tün perakendeciler vergilerini pa- fabrikalar mütekasif bir halde bu
zar günü akşamına kadar maliye lunduğu için müracaatların adedi 
şubelerine tediye etmiş bulunacak- bir hayli artmıştır. Maaınafib, bü
lardır. tün muamelat süratle intaç edil-

Y alnız,paket,kutu ve sandıklar i- . ·~tir. . • 
. çinde bulunan mamul irmik, ma- ) Milli Müdafaa vergısı: 

karna, şehriye ve bisküvi sahipleri, Dünden itibaren ayni zamanda 
bugün akşama kadar yeni müdafa- Milli Müdafaa vergisinin de tatbi
a vergisi pullarından tedar:k ede- katma geçilmiştir. Bu vergiye ta
ceklerdir. Bu meval, yarın sabah- ,bi mevaddın yeni satış fiatlerinde
tan itibaren, beher kilosuna 2 ku- ki fark nisbeti şudur: 

'(Başı 1 inci sahifede) 
bugünkü izcileri karşılamıştır. 
Bahç.ede toplanan eski mezunlar 
arasında esbak Pariıı sefiri Münir 
Paşıa, Ferik Cevat Paşa d'a bulu
nuy«du. Münir Paşa 1868 de ve 
83 numaralı Cevat Efendi de (Pa
şa) 1888 de Galatasaraya girmiş
ler ve 119 numaralı şair Ftkret 
merhum ile ayni sınıfta okumuş· 
lardır. 

Eski jimnastik muallimi Faik 
Bey davete icabet edememesinin 
esbabını natık hazin bir telgrafla 
mazeretini beyan etmiştir. 

Baiıçede toplanan eski mezun
lar yaramazlık hatıralarını neş' e
li surette arnnrşlar ve bir çok ya· 
ramazlıklar da yapmışlardır. Genç
ler, mektebin şimdiki müdürü Beh· 
çet Beyi ve eski hocaları altı ok
ka E!tnıişlerdil'. Orta yaşlılar esir· 
alınaca, birdirbir, çatal matal kaç 
çatal, ve hatta futbol oynamışlar
dır. 

Saat yarımda 
iki nöbet tanbur 

adet mucibince 
çalmış ve eslC 

ruş hesabile, pulları yapıııtırılmış 25 kuruş ve daha ziya"" fiatli 
olarak satısa konacaktır. Evvelce sigara ve tütün paketlerinin herbi
beyennam~de gösterilen bu madde rine bir kuruş zamedilmiştir. 25 ku
lere pul yapıştırmıyanlardan iki rutşan aşağı alınan tütün ve siga· 
kat vergi tahsil olunacaktır. Bunu ra paketlerine ise yirmi para ilave 
için de yarın ikinci bir kontrol da- olunmuştur. Yerli enfiye ve tömbe-

1 ha yapılı:.ca.ktır. ki paketlerinin fiatleri bu nisbet . ~' i~~·'l;i~~~R~ 
Çuvallar mühürlenecek: dahilinde artmıştır. Rakı, votka, · if 
Buğdayı koruma vergisi, bu sa- likör ve vermutların 25 santimet

bahtan it:baren, unlar değirmen ve relik ve daha büyük hacimdeki ti
depolardan satışa ~tkarılırken tah- feleri iki, daha küçükleri birer, a- '.,~ ~~~ 
ail edilecektir. Bwıun için de, bü- çık ve kapalı şaraplar her litrede bi 
tün depo ve değirmenlere birer rer kuruş ilavesile satılmağa ba!-
meur ikame edilmittir. Bu memur- lanmıştır. • L 

kabede bulunacaklardır. Bir mal Memleketin her tarafındaki tü• 
lar, daimi surette lı'ontrol ve müra- Beyennameler bugün verilecek! ı 

de~irmenden çıkacağı zaman, ev- tün ve müskirat bayileri, bu sabah _ 'üyük çocuklaı~n oyunu _ Gala-
vela buğdayı koruma vergisi, ma.. erkenden, tabi oldukları inhisar 1 ki . . 
!iye fUbeııine ödenecek, mukabilin- başmüdürlüklerine birer beyenna- tasarayın es trampetcın 
de b;r makbuz alınacaktır. Ancak me vereceklerdir. Bu beyenname- mezu~ar büyük bahçede toplan
bu makbuz temin edildikten sonra de, dükkanlarında mevcut bulunan mışlardır. 
dır ki, unların değirmen.den çıka.- içki, tütün ve vergiye tibi diğer Klüp namına nutuk 
rılmaama, müsaade olunacaktır. mevaddm miktar ve nevilerini va- Burada ziyafeti tertip eden Ga-
Muamelesi tamamlanan bir malı zihan bildireceklerd:r. Bu beyen- latasarayhlar klübü namına latan
değİrmen veya fabrikadan çıkar- nameleri derhal vermiyenler kr~- !('Elektrik şirketi müşteriler da. 
ken muhakkak mühürlenmit ola- kında kanuni takibat yapılact irti- ~~dürü Osman Kem'.'1 Bey 
caktır. Bu itte kullanılacak mühür Dün sabah, açık bulunan b{n }.1 1 . _ldup namına şu nutku ıradet-
ve damgalar Darphanede tamamen kanunun tatbik saha.sına giı:",aıt ol- mı~tir: 
h l d la il · ·ı ·· Mu.!ıter_. arka.dqlar azır anmış ve dün maliyeye teslim ması o yıs e, yem vergı ere go· .. G lata.sara 1 C • · eti b b"" 
ed ·ım· ti" U d 1 add t 1 d B lar per- a yı ar emıy u u-

ı ı;ı r. n an mamu mev e re sa J.Ş .!8:?mıt ar ır. ~ ' yüık Yurdun yeti~tinni~ olduğu arka-
yapıştınlaca.k pullar da tama.men tenbe gunu akşamı ellenn.de. bulu- da§ları her sene bu mev•imıle bir yıl· 
basılmıştır. Pullar bu sabahtan iti- nan miktarı tesbit ettiklerı cıhetle, Irk ziyafet halinde topla-nmağa karar 
haren bütün maliye tubelerine tev- bugün pu] tevzi edilirken, fazla o- \llemri~tİr. -
zi olunacaktır. D;ğer perakendeci. larak aldıkları para, o miktar pu- Hayatın muhtelif ~galelerilc yek
lerin ellerindeki un çuvalları da ya- lun imhası suretile kapatılacak- diğerinden uz..ı.Jaşru, arkad9.1lar bu 

- •·- kad üh" ·· 1 k · h ruretle ll"nelerc.e birJikte mektep ıı-
rın -.anı? ar m ur enece tir. r. .. . . . . ralannda vakrt geçinni§ olduklan ar-

Mak~ ::dar ne sekilde kullanı- Bugun, ınhısarlar ıdaresınden Jo:a.daşlarmı görmekle bahtiyar olacaJ.:-
lacak? ' tevziine ba.şlanacak olan pullar, sİ· lannı gönnekle bahtiyar oalcaklan 

Yalnız, değirmenlerden un çıka- gara paketlerinin açılacak mahal

ola.cakbr. 
Hayat ucuzluğu 

Şelırtmiz ticaret ve &anayi odumm 
netrettiği hayat endek&ine göre 929 
senesi ile 933 senesi araamda yüzde 
32,15 gibi mühim bir ucuzlama far
kı vardır. Beş kiJiilk orta halli bir 
ailenin 929 da aylık yaıama masrafı 
116 lira 10 kUJ'U§ iken bu miktar 930 
da 110 lira 72 kuruşa 931 de 98 lira 
bu mikdar 930 da 110 lira 72 kuru'" 
931 de 98 lira 81 kurıışa 932 de 87 }i. 
ra 19 kunıta 933 senesinde de 78 li
ra 78 lnmqa. dÜ§m~tiir. 929 dan 
933 e kadar gıda maddelerinde te
nezzül ni<obeti yüzde 43,89, yakma ve 
temizleme maddelerinde yÜzde 20,29, 
giyecek maddelerinde de yüzde 26, 78 
dir. 

Fırka kongresinde 
Ciimhuriyet Halle F ıri<ası Seyhan 

..tlayet kongresi bugün ııaat onda 
Halkevi u.lonunda toplanarak dün 
aeçilen hesap ve bütçe encümenlerinin 
hazırladığı mazbatayı ·müzakere ve 
kabul etmittir. Bütçe encümeninin 
mazbatasma göre fırk;ınıızm 934-935 
ı.eneai varidat ve sarfiyatı 29564 lira 
70 "'1':'1ştur. Bu yekun geçen sene 
603Ö !ıradan ib......tti. Toplantıda bü
yÜlı:ferimize çekilen aaygr tell{l"afları 
okunarak alkışlanmı~ ve fırkamızın 
yardım ve himaye&ini hiç bir zaman 
esirgemediği hayır cemiyetlerindeı:ı 
gelen t~ür mektupları da okuna
rak bunalra icap eden cevapların ya
ztlmaaı kararlaıtınJmıJtır. 

Dilek encüroeni mazbatası Üzerin .. 
de de müzakerelen:le bulunmak için 
yarın veya erteıa-i gÜn tekrar toplana
caktır. Bıı akJam befediyemiz tarafın
dan, yann aJqaın da fırkamız tara
fından kongre azalanna i.ki ziyafet 
verilecektir. - - -

lerine, müskirat şişelerinin de ağız. 
!arına yapıftırılacaktır. 

inhisarlar Umum Müdürü Hüs
nü Bey, dün inhisar idaresi merke
zinde meşgul olmuş ve yapılan bir 
toplantıda, beyennamelerin kabulü 
sırasında mü~külata meydan bıra
kılmaması için alınacak tedbirler 
tcsbit edilmiştir. 

Tayyare vergüi: 
Tayyare vergisinin, elektriklen 

kilovat batma iki, havagazinden 
metre mikabı başına bir, içki ve 
gazoz ~ervislerinden yüzde 15 iti
barile pul yapı,tırılması suertile 
tahsiline b~lanmıştır. 

lstihlôk vergisi: 
Bu arada, kahve, çay, kakao, 

kauçuk, pencere camı, kağıt, çimen 
to, deri, pamuk ipliği ve pamuklu 
mensucat, yün ipekli ve yünlü men
sucat üzerine de dahili i"tihslak 
vergisi konulmuştur. Bu vergi hak· 
kındaki kanun dün vekaletten vila-
yetlere bildirilmiştir. . 

Bu maddelerden alınması ıcap 
eden vergi nisbetini a.'ağıda gös
terilmistir: 

Kah~enin kilosundan 25, çay ve 
k<>kaonun kilosundan 50, ham kau
çuğun kilosuı?danlOO, pencere .ca
mının beherinden 4 kağının kılo
sundan 3, keıilmif ~eya kesilme
mis her nevi deri ve kösele 10 • 30, 
harlçten ithal veya dahilde imal 
olunup fabrikadan satılan pamuk 
ipliklerinin .beher kilogramından 
9, hariçten ıthal olunan veya da· _ 

hildeki faıbrikalarda, bu fabrika
ların kendi imal ettikleri ipliklerle 
dokunan pamuklu mensucattan 
10 - 50, yün ipliği ve yünlü men
sucat mamulatından 30 • 40 kurut 
istihlak vergisi alınması icap et
mektedir. Bu yüzden, bu mevaddm 
satış fiatlerinde hafif bir yükselme 
olman muhtemeldir. Dün cuma 
olduğu için piyasa vaziyeti te$bit 
etmek kabil olamamııtır. 

Damı:a resimleri:' 
Millet Meclisinden geçerek kanun 

..,klini alan damga ka':'unu tadila
tı diğer vergi kanunlanle beraber 
tatbill: saha.sına girmittir. Bu suret
le kazanç veraset ve intikal beyen 
~elerine birer liralık damga pu
lu yapıştırılacak, ayrıca daha bazı 
vesaikten yeni damga resmi alına
caktır. Bu arada Devlet Şurasına 
verilecek evrakla alınacak ilamlar 
ve gümrü~l~rd~ muamele gören 
evraka Millı Mudafaayı koruma pu 
lu ilaTe edilecektir. 

I htikiira sapanlar: 
Dün yeni vergilerin tatbiki dola

yııile, bir çok mmtakalarda ani 
teftif ve kontrollar yapılmışhl". Bil
hassa ekmek, sigara ve müskirat 
aatı~lannda halktan fazla para alm 
mamıı İçin bazı tedbirler alınmıştır. 

Bu arada, birçok semtlerde, yok ye
re fiatleri arttıran esnaf hakkında 
zabıt varakaları tutulmuttur. Bu
gün, Belediye lktısat Müdürlüğü 
tarafınc'lı.n yeniden tefti~ ve kon
trollar YaJ>tırılacaktrı. 

kana.atindeyiz. 
Bu &eneki toplantmıız bittabi bir 

tecrübe mahiyetindedir. Galatasaray 
lrlann a.likadar olması icap eden bu 
yıllık toplantıda görülecek nakioele
rin veyahut tahakkuk ettirilmesi i•te· 
necek arzulann Galatasarayıarl Ce
miyetine lirtfen bildirilmesini rica e
deriz. 

Galata.ııarayWık namına her biri
n.izi selamlar, bu yıllık toplantrya iş
tirakinizden pek büyü.lı: bir sevinç 
duymakta olduğumuzu arzederiz. Bu 
toplantıya teshilat gösteren Mektep 
Müdürü Behçet Beyefendiye bilhassa 
tetekkür etmeği vazife biliriz. 
Çocukluğumuzda bizi ittiha ile pi· 

lav yemeğe ça.ğıran tamhunın sesini 
,imdi tekrar duyacağız tambur aesini 
müteakip arkad8.§ların' sınıf ve ne3İ1 
itibarile .ve bir talebe intizam.ile iki
ter ikişer ~ir araya gelerek yemek
hanelere gınneleı·ini rica ederiz. 

Yemekten aonra kıyrnelli bir hatıra 
ohnak Üzere Hey'eti umumiyenizin 
~uhtelif vaziyetlerde fotoğrafisi çe
lı:ilecektir. Bunu müteakip de Galata· 
aarayh izcilerin refakatile Muhterem 
CUmhuriyetimizin -timsa.!i olan Tak
Nnıde abide.ine müctemian gidilerek 
candan ~üınhuriyetçi olan Galata•a· 
raylılann ezeli merbutiy<>tini teyiden 
çelenk konacaktır. 

Hepinize iftih.a. ve aiiyet temenni o 
deriz aevgili arkad8.§lar ... " 

Yemek hanelerde 
· Nutku nıüteakrp saat birde ye
mek tanburu çalmıştır. Eski me
zunlar kendileri için hazırlanmış 
olen yemeği yemek üzere yemek· 
hanede toplanmışlardır. Burada 
davetlilere Galatasarayın anana· 
vi olan kuzu pilavı ile enginar, bö
rek ve irmik helva-sı ikram edil
mİltİr. Yemek büyük bôr neş'e i
çinde yenilmiştir. Yemekten son
ra mektep batıralanndan bahse· 
dilmiş ve her biri senelerce evvel 
okunmuş olan dersler hakkında 
hatırlama kalmış olan ba>hialeı 
tekrar edilmiştir. Bu ders bahsi 
aynca eğlence ve latife mevzuu 
olmuş bu eski mektep arkadaşları 
&Ualler sorarak biribirlerini inıti
han etmişlerdir. 

"Abideye çelenk 
Saat üçe Jceru eski mezuııılar 

hep birlikte Taksime giderek a· 
bi<leye mükellef bir çelenk bırak
mışlardır. 

Taksim meydanında eski tale
beden Fahkettin Bey heyecanlı 
bir ııutuk irat ederek Galahts<r.
raylıların sultanların i11tibdaoina 
karşı gelmiş ve hürriyet ve meş
rutiyeti kazanmak için ellerinden 
geleni yapmış olduklarını ve Ça· 
nakkalede de arslan gibi çarpış
tıklannı ve Gazi'nin gösterdiği 
yolda yürümek için daima ön saf· 
ta bulunduklarını ve bundan son
ra da bulunacaklarını söylemiş ve 
bunun için Galatasaray klübüne 
bir istiklal madalyası veritmesi i
çin teşebbüste bufonulacağmı ila
ve etmiştir. 

Bundan sonra istihlal ve büyük 
harpleı:de vefat eden eski talebe· 
nin hatırası için bir dakika süküt 
edildikten sonra davetliler dağıl· 
mıttır. 

Dahiliye Vekilinin telgrafı 
" Davetinize l<>teitkür ederim. Va· 

~el~rinı beni buraya. bağlama.oaydi 
ıimdı ~ranızd,. bulunmayı zevkli bir 
~ ~ılecelrtim. Yarın büyük bir 
mılletın ve kudreti; bir devletin mu· 
~a.dderatıru eUerine alarak oih.ma ve 
D>sanlığa medeniyette ilerleme yolla· 
rmı g~tenniye na.sıl çalışıldığını, ça· 
J!Jılmalcla na.sıl yetİJildiğini göateTe
cek olan Galatasaraylılara candan 
tevgilerim.i biklirm.eniz.i rica ederim. tt 

ŞUKRU KAYA 
inhisarlar ve gümrükler 

Vekilinin telgrafı 
" Me-lctepte toplaamayı ne güzel 

düşündünüz. Aranızda bulunamadı· 
ğmı İçin cidden mahzunum. 407 Ra· 
nayi da hatırlayınız bütün arka.dar 
larnna afiyet dilerim aeva;:i ve saygıırı• 
rımı sunarnn efendim.'' 

RANA 

1 Küçük haberler 1 
.Y.Etibba odası binasında. bulu· 

nan Türk Tıbbi müstahzarları teş· 
k"latı tasfiye edilmif ve Müdüriİ 
Selami İbrahim Bey ayni teşkilatı 
yeniden teşkil ederek işe başlaını~ 
hr. 

.Y.lranın lstanl:ıul Vis kon.ııolosıl 
Abbas han Emir Arslan Tahraıı· 
dan şehrimize ıı:elmidir. 
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Bahçekaptı'da OROZDf -BAK Müessesatı 
YAZ MEVSİMİ 

" 

İÇİN Avrupa ipekUerinden mürekkep mühim bir stok 
fevkılade tenz[litlı fiyat larla 111tılıyor 

EMPRİME VU AL VE .JORJETLER.. . . Metrosu 175 kuruştan itibaren 
"1' EKRE:NK VE EMPR!ME KREPDOŞIN VE BIRMANLAR ' ,, 200 ., ., 
YEKRENK VE EMPRiME KREPSATENLER ,, 275 .. 

~ 
Oroı li - Bak Miless~satı, mubterm müşterilerini nıer:ınun etmek emelih 

2 HAZiRANDAN iTiBAREN VE YALNIZ 15 GÜN iÇIN 
Şim . iıe k~dar görülmımiş der~c!d' u:uz olln bu fiyatlu ü ~eri ıden •yrıcı 

l 
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Ksdın, Erkek ve çocuklara m:ıhsu1 bütGn darelcrde şayaıı istifade fırsatlar ('16) 

Cığaloğlu Süreyya Bey apar t. 
•aat 2-6va kadar. Telefon 23212 
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ŞARK DEMİRVOLLARI 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi iSKENDERIYE 
TÜRKİYE fş BANKASI tarafından teaia edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

lSKENDERiYE de aatalmak üzere emaneten mal 
gönderenler, heaabımıza., TÜRKiYE iş BANKASI 

tubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyo:ıla emin bir surette 
ış görmek isteyenlerin MISIR iş LİMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adreal: MISIRIŞ - lakeaderiye 

313; 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremize ait olup Sark hattında bulunan hurda 28 

Makine, 30 tender ve 9 ~agon 27 -6-934 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle ve müzayede ile satılacaktır. Şart· 
name tedarik etmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Hay
darpaşa işletme müfettişliğine müracaatları. (2876) 

3164 

4000 çift cebirenin kapalı zarfla münakasası 2 Tem
tnuz 934 Pazartesi günü saat 15 de Ankarad idare binasında 
Yapılacaktır. Fazla tafsilat Anl<ara ve Haydarpaşa veznele
rinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazdadır. (2896) 

3165 

~Satılık ev aranıyor~ 
Hocapaşa Demirkapı ve civarında ·--3-4 odalı bir ev aranıyor. Satmak arzu 

edenlerin fdaremüdürümüze müracaatları. 

3129 -· 

Inhiıarler U. Müdürlüğünden: J 
A.- Kısmen çift ve kısmen tek katlı (446) metre kayış: 

4-6-934 Pazartesi saat (14). 
B.- (20,000) Kilo yerli malı Nebati kola : 

4-6-934 Pazartesi saat (15). 
C.- (63 95) eb'admda bir yüzü cilalı (5000) kilo kırmı
zı Ambalaj kağıdı: 6-6-934 Çarşamba günü saat (14) 
D.- (85) milimetre kutrunda (170) metre Hortum: 

6-6-934 Çarşamba saat (15). 
E.- Fabrikalarımızda müstamel çelik Damga ve klişelerin 
bir senelik hakkakiyesi : 11-6-934 Pazartesi saat ( 14) 

Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pa
zarlığa iştirak edebilmek için (yüzde 7 ,5) teminatlariyle 
beraber yukarıda her malzemenin hizasında gösterilen gün 
ve saatte Ciba1ide Levazım idaresi ambarında alım satım 
komisyonuna müracaatları. (2736) 

Boyu 
A.- 2,30 

4 
4 

' 
< 
x 

Genişliği 
o, 15 
o, 16 x 
o, 16 

Kalınlığy 
o, 15 
o,os 
0.05 

Adedi 
120 
560 
432 

1112 
Adet Oirek ve Kiriş alına
caktır. 
4-6-934 Pazartesi saat 14 

B.- iç Erenköyünde İdaremize ait harap binanın ankazı 
yıkma masrafı da talibine ait olmak üzere satılacaktır. 

4-6-934 Pazartesi saat (15) 
Taliplerin yukarda gösterilen gÜn ve saatlerde Cihali

de Levazım idaresi binasında Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. (2730) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Sıhhi Müesseselerin 934 mali senesi ihtiyaçlarından 
olup kapalı zarf usulile münnkasaya konulan Etler için tek
lif edilen fiatlar ile Bakırköy Akliye Hastanesinin Sade ya
ğma teklif edilen (57) kuruş ve Çocuk Hastanesile Tıp Ta
lebe Yurdunun Sade yağına teklif edilen (59,45) kuruş ve 
Heybeliada Sanatoryomu ile Kuduz Tedavi Müessesesinin 
Sade yağma teklif (60) kuruş ve Ekmek için teklif edilen 
fiatlarm muvafık ve mutedil görülmemesinden ve Heybelia
ada Sanatoryomunun Ekmek ve francelasma bir glına talip 
zuhur etmemesinden bu baptaki ihale tehir edilmiştir. 5 Ha
ziran 934 salı günü saat 14 te pazarlıkla muamele yapılaca
ğından isteklilerin belli vakit ve saatte müracaatları. (2882) 

Darphane Ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Darphane ile Damga Mat baasmda mevcut bir kısım tor-
ne, pres, zamk, zimba makini\ ve aksamı hurda demir kırpm

tı deri ve kaat, nikel, bakır ve kurşun remadı ve bazı mücev
herat ile altın ve gümüş evani aleni müzayede usulile satıla
caktır. Listelerini ve şeraitile müzayede tarihlerini anla
ınak ve eşyayı görmek için 5 Haziran 934 den itibaren her 
~<Ün saat 14 : 17 ye kadar Muhasebeye müracaat edilmesi i-
lan olunur. (2833) 3163 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. sı 
1104 
1105 
11os 
1107 
11os 
1109 
1110 
1111 
1112 
ı 113 

Semti 

Galata 

" Büyükada 

" Kasımpaşa 

" 
" 

Boğaziçi 
Burgazadası 

Beyoğlu 

Mahalle~-; 

Bereketzade 

" Yalı 

" Hacı Ahmet 
Sahaf Muhiddin 
Camii kebir 
Tarabya 
Burgazadası 
Kamerhatun 

Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu
No. su hammen kıymeti 

Yonca Kagir apartnnan 1 4 18 6250 T.L. 
Kemeralb ,. magaza 45 120 31 1500 

" Palamut Dükkan 2 ·4 11 1000 
" Balıkpazan ,. ve üstü odalar 2 8 48 1000 

B " ezci Hane 1 2 33 750 
Cin deresi Çiçek bahçesi 120 360 25 834 :: 
Dört kapı meydanı Kagir mağaza 1 4 15 375 ,, 
Ziso Arsa Tamamı 7 54 ,, 
Carşı Ahşap hane 1/ 4 58 375 ,, 
Simitçi ve Kalyoncu Kagir üç hane ve bir dükkan 45 120 101-5-3-1tapu4883 ,, 
kulluğu caddesi 109-5-3-1 belediye 

1 - Yukarda yazılı gayrune nkullerin mülkiyeti satışa çıkarılmış olup ihaleleri 23-6-934 cumartesi günü saat on beşte icra 
olunacaktır. 

2 -- 1104 sıra numaralı kagir apartımanm satışı kapalı zarfla ve diğerlerinki açık arttırma suretile yapılacaktır. 

3 
4 

Pey akceleı·i yüzde yedi buçuktur. 
1110 sı~a numaralı malı pey akçesi ve ihale bedeli nakden ve diğerlerininki gayrnnübadil honosile ve nakden ödenecektir. p . . . .. .. .. y 

1 

CERYAN 
KORSANLARI 

7 

Cereyanı isr.t coen bir limba değil, her şeyden evuel şaysnı iti
mat bir " PHİLİPS ,, lambası tal!p ediniı. 

Fotometre cibar:ı il: sarfiy&tı ölçülmüş olan bir " PHİLİPS . 
U.mba11 için, adi bir lambaya nisbeten vereceğiniıı pek az fi• 1 

faılalığını• 100 m"s'ini temiır bir ışık ve az sarfiyattan kazana
caksınız. 

'' PHiLIPS ,, LAMBALARI 
Tnrkiye umumi. acrnt:ıhrı: H,ELIOS MÜESSESATI -

IST AN BUL P. K. 1400 
fd.rehane: Galata Hezaren caddesi No. 14 dairei mahsusa 

Sııtış tıbeıi: G ılatı Voyvod1 ca:ldeı· No. 18 - 20 
HER ŞEHiRDE BA. YlLE.Ri V A.RD\R {3 } 

- .......... .-ıı ....................................... ~ 
> Güzel Orman Çifti iği açıldı ~· 
Kadıköy, Acıbadem; ltüçük Çamlıca 

Cuma ve pazar günleri Alaturka ve Alafranga saz vardır. 
Fiatlar ehven ve ıerviıler mükemmeldir. 

Salonlarımız huıusi ziyafetler, nişan, düğUıı V'! hitan meras·m
lerine milsa;ttir. K'ldıköyllnden otoblls sefer!eri temi" eıli'm" <t r 

17116]-

Beykoz Malmüdürlüğündea: 
Kazası Karyesi Mevkii Cinsi Mesahası Kıymeti 

O. Ev. Lira K . 
Beykoz Esencelı Palamutdere Çalılık 45 o 50 

., ., Ağıl dere ,, 35 o 50 
,, ,, Nusratlıdere Tarla 8 2 50 
., ,, Olucakerenler 

" 9 o 10 
,, ,, ,, Suyu 

" 
3 o 15 

,, " Büyük Mezarlık " 
4 o 20 

,, ,, Beylikpınar Çalılık 36 o 40 

,, 
" 

" 
" 
,, 

" 
" 
" 
' 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
,. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

"yatak" 
,, Kervansaray C~ 

" 
Eski mezarlık 

yolu 
" 
" 

,, T epeçeviran ., 
,, Kurtdoğmuş- Tarla 
oğlu "derinalçak,, 

,, Akakyolu Çalılık 
Mauratlı Köyiçi Tarla 

., Bakaçak 
" ,, ,, Köprü ,, 

,, Y alnızmeşe Çalılık 
,, Hohorcukta " 

" 
" 

ormancı geçidi 
Köyiçi Tarla 
Kısırlıdere 
"Doğandere" 

" 
,, Küçükenderek " . 
,, Nagaklıgürgen Çalılık 

Bakacakdere Tarla 
Derealtı Tarla 
"Bayır açma,, 

" 
" 

" 
Üsküdar Cad. Tarla 

"l . zmıtuva., 

,, Nacaklıgürgen Çalılık 

" 
" 

"Doğandere,, 
Bakacakköprü 
Horhorcuk 
Bakacakdere 
Kocullusmırı " . ,, Bakacakdere 

Tarla 
Çalılık 
Tarla 

" ,, 

17 2 
7 3 

25 
3 2 

23 
3 
6 
5 
5 
8 

2 2 
3 

1 
30 

1 1 
l 

4 2 

50 

ıo 

10 
4 1 
3 
2 

"Karan!ıkkuyu" 
,, Harman geçit 
,, lkiderekavuşma 

Bakacakdere 

" 4 

" Polonez 
Kılıçlı 

lrgatbaşı 
Köyiçi 
• 

" 1,5 
" 10 

Çalılık 350 O 
Bir bap kahve 
maa ahır nısfı 

6{) 
7 

50 
35 

25 
5 

20 
31) 

15 
2() 

12,5 
15 

:1 
25 

5 
5 

5 

30 

20 
25 
10 
10 
5 

15 
5 

25 
325 o 

30 

.. " 
Arsa 2 50 
Arsa 10 O 
Arsa 3 O 
Arsa 10 O 
Arsa 7,5 
Arsa 2 

" 4 

Alibahadır 
" 

" " 
" " .. " 
" ,, Arsa 

"Yu't<arıd~ cms ve evsafı yazılı Emlakin mülkiyetleri satıl
mak üzere 28-5-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. Y evıni ihale olan 16 Haziran Cumarte
si günü saat 13 te taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminat ak
çelerile Beykoz Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2810) 3162 

Sipahi Ocağı idare Heyetinden: 
Ocağımızın senelik kongresi 8 Haziran 1934 cuma günü 14,30 

da Ocak Binasında toplanaca ğmdan azaların te.rifleri ehemmi
nur. 55 

, 



8 MİLLİYET CUMARTESİ 2 1-}AZİRAN 1934 

Her gün, h r ·yerde istskle aranmakta olan 

• 

, ' 

.. : ' 

• Yalnız 

• 

Ha is. nefis ve köpüklü k h esidir. 

Satış Yeri: -
YALNIZ MISIRÇARŞISI KAPISI KARŞISINDA 

D UK D HVECD 
MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI 

' 

• 


