
Gelecek aydan itibaren 
löylüyü korumak için undan · 
vergi alınacP.ğından tüccar 
şimdiden piyasadan un top
lamaktadır. Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Alma ·' hava na ır. M. GC:
ring Be'grat'ta M. Yevtiç ile 

,,.....,dakika kadar bir mülakat 
)a ıktan sonra hava tarikile 

ınaya gelmiştir. 

FlATl 5 KURUŞTUR 9 uncu sene No. 2970 CUMARTESİ 19 MAYIS 1934 Tel. { Müdür : 24318, '\~a%ı h leri müdü ı·ü : 24:;19. 
• İdare •e Matbaa : 24Jl0. 

Silahlı Dünya 
içinde Türkiye 

Rüşvet meselesi 

-o-

Umumi siyasi vaziyetin en kı
aa hülasası, on beş senedenberi 
devletler tarafından takip edilen 
kollektif sulh teşebbüsünün suya 
düşmüş olması şeklinde ifade edi
lebilir. Milletler Cemiyeti iflas et· 
ti. Waşingtonda 1921 senesinin 
sonlarına doğru imza edilen dokuz 
taraflı muahede Japcnyanın Man· 
Çuryayı istilasından sonra suya 
düştü. Bu muahedeye dayan:''! 
1922 deniz silahlarının tahdıdı 
nıukavelesinin müddeti bitmek Ü· 
zeredir. Tekrar tecdit edilmiye -
ceği anlaşıldığmdan alakadar de -
niz devletleri şimdiden tertibat al
mağa batladılar. 1925 Lokarno 
mukavelesi ile 1928 Kellogg mi -
aakından bahsedilmez oldu. Silah
sızlanma konferansı inkita halin
dedir: Franaanm kuvvete istinat et· 
tirdiği sulh ve mii!alemet amili 
olan ittifak şebekesi bile son s~.ne 
içinde sarsıldı. Binaenaleyh ~un; 
Ya devletlerinin her biri emnıyetı 
silahta aramağa başlamıştır. 

Telef on şirketinin vaziyeti 
şayanı dikkat görjilüyor 

Ankarada tahkikat ilerlemektedir. M~nunlar 
yakında mahkeme h uzuruna çıkarılacaklar 

ANKARA, 18 (Telefonla) -
Metr Salem Cebeci tevkifha· 

nesinde çok meyüs görünüyordu. 
Bugün lstanbuldan gelen gazetele 
ri tetkikten sonra: 

- Her ~eyi yazmıt!ar, duyma. 
yap kalmadı. Ah ben ne yaptım di 
yip durınuttur. 

Tahkikat evrakı bugünlerde 
mahkemeye verilecektir. Yakında 
Dekoni Karacı ve Metr Salem'in 
itledikleri cürmün hesabım Cüm
huriyet adliyesi önünde vermeleri
ne intizar edilmektedir. 

Ankarada Telefon §irketi na • 
mına Maliye vekaleti nakit işleri 
umum müdür muavini Rüştü Be • 
ye rüşvet verilirken yapılan cür • 
mü me§hut ve bunu takip eden tev
kiflerin şehrimizdeki akisleri, gün 
geçtikçe ve hadisenin mahiyet ve 
şümulü anlaşıldıkça, büyümekte • 
dir. 

Bilhassa rüşvet vermek tekli • 
finde bulunan ve bugün Ankara 
tevkifhanesinde yatan Metr Salem 
ve Leon F eracinin şahsiyetleri bu 
mesele üzerine yalnız memleke
timizde değil, her tarafta dikkat 
nazarlarını çekmiştir. 

işin iç yüzü 
Dün bu hadisenin kahraman

ları ve bu işte telefon şirketinin 

Maliye Vekili Fuat Bey 

vaziyet ve rolü etrafında tetkikat 
yaptık ve işi, hiç bir karanlık nok
tası kalmıyacak şekilde aydınlata
cak malumat aldık. 

Metr Salem Kimdir? 
Mevkuf Metr Salem Selanikli 

bir musevi avukattır. Metr Sale -
nıin ilk defa sahnede görünüşü 
meşrutiyetin ilanına tesadüf eder. 
Metr Salem bu aralık meşrutiye • 

(Devamı S inci sahifede) 

Almanya silahlanıyor. Fransa 
silahlarını arttırıyor. İtalyan 
Başvekili Mussolini, İtalyanın em· 
niyet ve ~elameti silahta olduğunu 
geçen hafta söylediği bir nutukta 
tekrar tebarüz ettiriyor. Amerika 
silahlanmayı bir dereceye kadar 
da iktısadi kalkınmaya bağlamış, 
işsizlere iş bulmak için harp gemi
si ve tayyare inşa ediyor. Japon
ya daima bir adım ileride lngil • 
tere ve Amerika ile beraber yürü
yor. En kuvvetli donanmaya sa -
bip olan lngiltere en kuvvetli tay
yare kuvvetine de sahip olmayı 
milli müdafaası için bir program 
olarak kabul ediyor. Diğer devlet
lerin her biri de ayni yolun yol -
cusu olduğu anlaşılıyor. Bu silah
lanma yarışı içinde Türkiyenin 
hattı hareketi ne olabilirdi? Baş • 
vekil ls.;,et Paşa geçen gün fırka 
grupu içtimaında bu vaziyet karşı· 
sında bize terettüp eden vazifeyi 
anlattı : Milli müdafaamızı takvi • 

Türk - Fransız heyeti 

Frans~z ticaret heyeti 
dün Marsilyadan geldi 

ye etmek ... 
Türkiye kadar sulh ve müsale

met mefkuresine bağlı bir devlet 
yoktur. Beynelmilel hayata ayak 
bastığı gündenberi harici siyase • 
tinin şaşmaz hedefi sulh için ça
lışmak olmuştur. Biz, sulh hede • 
fine varmak için devletler arasın
da tebarüz eden her iki ayrı fik • 
:rin de taraftarı olduk. Bazıları ev
vela emniyet sonra silahsızlanma 
dediler. Bunu kabul ettik. Ya • 
kın komşularımızla ve uzak dost • 
!arımızla emniyet ve ademi teca
vüz misakları imzaladık. T ecavü • 
zün ne olduğunu tarif eden misa • 
kın aktine önayak olduk. Bazıları 
evvela silahsızlanma sonra emni • 
Yet dediler. Silahları azaltalım di
Yenlerle beraber olduk. ~ilahları 
b .. b··t·· 'lga edelim dıyenlerle us u un ı .. 

Hey'et reisi:" Eskisine nazaran dörtte bire inen 
ticaretimize yeni bir hamle vereceğiz,, diyor 

beraber yürüdük. Sulh ve musa • 
!emel uğrunda her §eyi yapmak • 
tan asla çekinmiyeceğimizi daima Şehrimizi ve Ankarayı ziyaret 
söyledik ve filiyat ile de isbat et- edeceğini yazdığrmız Marsilya Ti-
tik. caret Odası azasından mürekkep 

Türk sulh mefkuresine bağlı • heyet dün sabahki ekspresle feh~i-
dır; çünkü harbin fecaatini en ya- mize gelmiftir.Heyet Mösyö Felıx 
kından duyan bir millettir. Uza • Prax'ın reisliği altında 23 kifiden 
ğa gitmeğe hacet yok. Bugün kırk mürekkeptir. Sirkeci istasyonunda 
Yaşına giren her Türkün aşağı Fransız sefiri namına ceneral kon
Yukarı yarı ömrü muharebe mey • 
danında geçmiştir. Türkün sulh solosu Mösyö Dubois, Fransız tica-
nıefkuresini benimsemesinin se • ret mümessili Mösyö Pessereau, 

Marsilya konsolosumuz Kudret 
beplerini kendi tarrhinde aramak Bey, Türkiye ihracat Ofisi Müdürü 
lazımdır. Geçmiş asırlarda mede- Cem<1l Bey, Fransız Ticaret odası 
ni dünyanın büyük bir kısmının reisi Mösyö Reboul ve lstanbul Ti-
'fürkün eline geçtiği zamanlar ol- H 

caret ve Sanayi odası namına a-
=~:t~ı:;pa!i:o:ı~h.~!:r t~~du~f;; bip zade Ziya Bey ve T uing klüp 
Avrupanın kalbinden Asyanın kal- namına Şükrü Ali beyler ve daha 
bine kadar uzandı. Türk fatihle • bazı zevat karfılamıtlardır. Fran-
:rinin devlet kurduğu memleket. sız heyetine Petit Marseillais gaze- Yukarda Fransız hey' eti azaları 
lerin genitliği karşısında Roma im- tesi muhabiri Mösyö Bancal da re- aıağıda Heyet re!isi kendisini kar-
Paratorluğu bile bir avuç toprak (Devamı S inci sahifede) şılayanlarla konuşuyor. 
kalır. Fütühatın bütün şanını, şe • l"IF==================~~=====~======= 
:refini kazanmış, zevkini tatmış bir daki sözlerinin manası budur. Sulh 1 
milletiz. mefkuresini benimsediğimiz ve 

On bir senedenberi milli hu • su.'h .ic;;in~e çalışmağa azmettiği • 
d ti · · k"ldı·k Tu .. rkün mız ıçındır ki müdafaamız mu··em-u arımız ıçıne çe ı · 
Yetiştirdiği en büyük asker olan men olmalıdır. 
Şefimizin rehberliği altında vata- Müdafaamızı emniyet altına 
nıınızı imar etmeğe, iktısadiyatı • almak için hükumet millete bir ta-
mızı inkişaf ettirmeğe ve mede • kım maddi külfetler tahmil etmek 
niyetin en yüksek seviyesine çık- mecburiyetinde kalmıştır. Milli 
Jnağa çalışıyoruz. Bizim telakki • müdafaa için yapılması lazım ge. 
ınize göre, sulh içindeki bu çalış· len hazırlıkların hududu dünya • 
!namız, geçmiş asırlarda fütühat nın umumi vaziyetine tabidir. Bu 
Uğrundaki mesaimizden daha az hududu biz çizmiyoruz. Başkala. 
Şerefli değildir. Ancak büyük reh- rı tarafından ihdas edilen vaziye-
berin işaret ettiği hedefe varmak ti olduğu gibi kabul ederek ona 
için emniyet içinde çalışmak la • tabi oluyoruz. Bu vaziyeti kabul 
:tınıdır. İsmet Paşanın milli müda- etmemek, rr.illi müdafaa nokta • 
faamızın takviyesi lüzumu hakkın· 

sında tasarruf yapmağa teşebbüs 
etmek, israfların en büyüğü ol • 
makla neticelenebilir. Hatta is • 
rafta da kalmaz milli felaketi da
vet ede ismet Paşanın açık söz
leri milli müdafaa meselesinde son 
derece hassas olan Türk milletinin 
kalbinde yer bulmuştur. Filhaki
ka bu noktada yapabileceğimiz fe
dakarlığın hududu yoktur. Milli 
mücadelemizin tarihi bütün dün
yanın malumudur. 

Biz harp için hazırlanmıyoruz. 
Sulh içinde ı;alışabilmemizin şart
larını tamamlıyoruz. Hiç bir 
Türk böyle bir vazifeden kaçın • , 
maz. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

,_ _______________ , 
Milli müdafaa 1 T ay_qarecilerimiz .. 

Vergileri • 

Projeler bugün ikmal 
olunacaktır 

'Ankara 18, ( elefonla) - Bu 
gün cuma olmasına rağmen Mali 
ye Vekili ve erkanı vekalete ge
lerek öğleden evvel ve sonra Mil 
li Müdafaa bütçesinin takviyesi
maksadile alınması kararlaşan 
tedbirlere dair projelerin ihzari· 
le meşgul olmuşlardır. Bu müna
sebetle vekalette iki komisyon 
çalışmıştır. Bunlardan biri Fuat 
Beyin riyaseti altında Müstesar 
Fa;k, Merkez bankası umum ~ü
dürü Salahattin. Muhasebeci 
Mehmet Ali, Nakit işleri müdü
rü Halit Nazmi Beyler. 

Diğer komisyonda Heyeti telti 
+ıiye reiri Cezmi, Varİdfll umum. 
müdürü Rüştü ve şube müdürleri 
bulunmuslur. 

Projel~rin biran evvel Heyeti 
V ekileye sevki için azami gayret 
serf edilmektedir. Yarın aksama 
kadar hazırlıkların ikmali ;.,..uh
ıemelJ<;r, 

Alman hava nazırı 

Mösyö Göring 
Atinaya gitti 

-o-

Hindistana bir hava hattı 
tesisi imkanlarını arıyor 

ATlNA, 18 (Milliyet} - Sa • 
bık Prusya başvekili ve Almanya 
Jıava nazırı M. Gö
ring, refakatinde 
bulunan ye:li ki • 
şilik bir heyetle 
ve hava tarikile 
Belgrattan Atina • 
ya gelmistir. Bu 
hey t A.ina \le İs
tanbul tarikile Hin 
distana kadar bir 
ha va servisinin a • 
çı lıp açılamıyaca -
ğı meselesini tet • M. Göring 
kik etmektedir: 
Bu hava hattı, otomobil yollarile 
mücavir memleketlere de bağla • 
nacaktır. 

Mösyö Göring mütenekki • 
ren seyahat ettiğinden, kendisine 
resmi istikbal yapılmamıştır. Yal
nız kendisini askeri ve ticari hava 
erkanı, şimendiferler müdürü Al • 
manyanın Atina sefiri ile sefaret
hane ve kıonsoloshane erkanı kar
şılamışlardır. 

M. Göring gazetecilere beya
natta bulunmaktan imtina etmiş • 
tir. Bugün Alman heyetinin yedi 
azası daha gelecektir. 

M. Göring bugün cümhurreisi
ni, başvekili hariciye ve münaka. 
!it nazırlarını ziyaret edecektir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Zelzele 
Dün akıam üstü saat beti 43 

dakika 40 saniye geçerek şehrimiz
de hafif bir zelzele kaydedilmiş
tir. Zelzele on saniye kadar sür -
mü~tür. 

Bugün 
2 inci sahifesinde! 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 

Dün BükreŞten döndüler, 
Eskişehirde yere indiler 

Tayyarecilerimiz Eskişehirde Tayyare mey
danında halkın coıgun tezahü:ratile karşılandı 

Tayyarecilerimizin Moskova seyyahatlerinden bir intiba 

Sovyet Rusyanın 1 Mayis şen- teh:rimize inmemişler ve yollarına 
liklerine ittirak etmek üzere Rus- devamla saat 13 de Eıki,ehire va
yaya gitm.İf olan Kaymakam Ce- sıl olmuşlardır. 
lal Beyin Kumandası altında bu- Bükre1ten hareket 
lunan bet tayyaremiz dün sabah BOKREŞT, 18. A.A. - An~~o-
Bükretten Eskitehire hareket et- lu Ajanıının hususi muhabırın
mitler ve saat 12 de lstanbul üze- den: 
rinden uçmuşlardır. Tayyareciler (Devamı 6 mcı sahifede) 

Un sahşı fazlalaştı 
1

Gelecek aydan itibaren köylüyü korumak için 
undan vergi alınacağından Tüccar ve fırıncı

lar şimdiden piyasadan uu toplamaktadı 

Vagonlardan un çuvalları boşaltılırken 

Son günlerde piyasada sene • den geceli gündüzlü çalışarak un 
lerdenberi görülmemiş bir dert:ce satışı yapıyorlar· 
ve hararette un satışları yapılı • Bir çok tüccarlar büyük parti • 
yor. Fırıncılar ellerindeki bütiin ler halinde un alarak depolarına çe 
parayı una yatırıyorlar. kiyorlar. Bunun sebebi köylüyü 

İstanbul değirmenleri hep bir- (Devamr 6 mcı sahifede) 

--.~~m;.----....ı-----· 
6 gilrı k.a.lclı. 

25 Mayıs cuma sabahını unutmayınız! 

OTO .. -MOTO .. -VELO .. 
3 üncü aahifed& 

1 Yarış/arımız o gün yapılacaktır 
Bedbin 

Felc;c 
Nuhun gemisi 

Mümtaz Faik 
4 Üncü sahi(ede 

Fikirler ve insanlar 
Nurullah Ata 

Kulak misaliri 
M. Salahaddin 

Londra mektubu 
Behçet Ke,_ı 

HiKAYE 
5 inci sabifed6 

ÇOCUK 
6 ıncı sahifede 

SPOR 
7 inci sahifede 

Memleket 

Milliyet' in Türkiye• T uring 
ve Otomobil klöbü ile tertip 
ettiği Otomobil • Motosiklet • 
Bisiklet yarı,1arına ait bütün 
hazırlıklar ikmil edilmi~tir. 

yol üzerinde koşu için tehli
keli görülmüş bazı yerl~r ~~m.ir 

1 ettirilmif, bir telgraf dıregının 
yerini tepdil için te,eb~ü~at~ 
giritilmİf, lstinye ile Zıncır!ı
ku:vu arası!":ı çift hatlı bir lele
fo~ çekilmiş, resmi da~e~ilerin 
ve seyircilerin esbabı ıstırahat
ları için gölgelik ve oturacak 
yerler yapılmış ve umuma mah
sus ucuz büfeler hazırlanması 
karar!aşmıştır. 

Turing Klöb bürolarında )'a· 
pılmakta olan kaydi kabul mua-

Yarış mecmuası 

OTO 
Bir kaç gÜ!>e kadar çıkıyor. Bü

tün bayilerden istiycbi'.irsiniz. Her 
sene yarı~ münasebetile netredilen 
ve yarış talimatı ve yarış cel veli ile 
mesleki bir çok yazıları ihtiva eden 
"OTO'' yarış. mecmuaıu bu sene de 
neşredilmek Üzere hazrrlanmıştır. Ay· 
ni zamanda yanş mahalline girebil
mek için diihuliye verıı.kası mekam1n. 

da istimal edilecek dan hu güzel 
mecmuayi ka.ri:erimize tavsiye ede-

riz. 

melelerine devam edilmekte
d:r. 

(Dev•-nı 4 üncü sahifede) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Sonu gelmigen emniyet tertibatı 

Sultan Hamidin Hırkai Şerifi ziyaret 
Yıldızdaki emniyet tertibatı 

alayı • 

Fakat ey bedbaht millet, bir ke
re dur ve düşün. Vicdanlarımızı, 
z:hinlerimizi zehirli parmaklarına 
takan, zehirli tırnakları ile yırtan 
o haile, o iuibdat ile bir kere yüz 
yüze gel! Eğer bu fulüm, bu istib
dat seni vuracaksa varsın göğsün
den vursun! Fakat kaçarken arka
dan vurulmak? ... Bu muydu senin 
sıfatın biçare Türk milleti?! Senin 
o aslanlara yakı'3n sebat ve meta
m-tine nasıl halel geldi? 

Bir zamanlar Allah korkusun
dan, vatan muhabbetinden ba,ka 
hiç bir feye makar ola.mıyan kalbi
ni simdi zalim bir hükfunetin kor
ku 'u ile mi dolduracaksın? 

Vatandatlar! Bir dakika akilane 
ve b"itarafane dü,ünecek olursanız 
Abdülhamit idaresinin gerek Er -
menilere, gerekse diğer Osmanlı 
unsurlarına karşı olan dü.manlığı
nın her şeyden ziyade istibdadını 
devam ettirmek istemesinden ileri 
geldiğini anlarsınız. Bizi biribiti
mize boğa:ı:latarak vakrt kazanı -
yor. 

1 

Halifenin ve imamı asrın zalim \ 
olduğu takdirde hal'ine cevazı dini 
olduğunu beyan buyuran abki.mı 
mukaddeseyi geçenlerde lstanbul
da bir gece zarfında hafiye'erine 
toplattıran ve ki.mi.len yaktıran ve 
amiri me~rutiyet olan ayeti celileyi 
tekzibe kadar cüret eden böyle bir 
adamın islimiyet dinile ne müna
sebeti olabilir ki gaddarane hare
katını mazur görebilelim? 

Bunca seneden beri zmdanları 
hakkımız olan kanunu esasiyi, me~ 
rutiyeti İ! ~:yen namuslu karde9leri
mizle dolduran ve bu yüzden bin
lerce vatanperver aileleri tarümar 
eden Abdülhamit değil midir? Bu 
kere Erzurumda zulüm, açlık ve se
falet yüzünden tahammülü kalmı
yarak kıyam eden ve adalet istiyen 
müslüman erbabı hürriyetin ifna
sma ka1kan Abdülhamit değil mi
dir? 

Geçen Rus muharebesinde kay
bettiklerimiz •öyle dursun, daha 
ı.hin muharebede galip geldiğimiz 
halde Ciridi de dü,manlanmıza ve 
ren ve nihayet bügün de Rumeliyi 
içinde meskfuı olan milyonlarca 
İslam ahali i'e birlikte alçakca bir 
korku ile ecnebilere teslim etmek 
üzere olan gene Abdülhamit değil 
midir? 

Vatandaslar! Emin olunuz ki Ab 
dülhamidin' ve hükumetinin bütün 
t;>.arruzları Ermeniye Ermeni oldu
ğu içiıt değil, aon zamanlarda Türk 
!erle birlikte istibdattan. kurtulmı
ya çalıttıklarını gördüğü içindir! 

Dünyanın her tarafında uzun bir 
hayhuyü terakki görüyoruz, ümit 
ve z":fe~ ter~neleri işitiyoruz. Mem 
l~ketımızd: ıse ağlıyan ninelerin 
fıganı, yetım çocukların ve dul ka
~ı~ların. "?ir dilim ekmek!,, diye 
ınlıyen ıstımdat nidasını ve istib
dat zincirlerinin şakırtısını duyuyo 
ruz! 

Eğer bu kadaı- geri kaldığımızın 
acısını umumi ve fedakirane bir 
gayretle •imdiden telafi etmiyecek 
olursak, bütün tarihi insaniyetin, 
bütün dünyanın yüzümüze tükür
düğünü görmek ve buna sabretmek 
zilletine uğramıf olacağı~. Eğer 
zulüm taraftan isek, vatanımızın 
Abdülhamidin elinde parça parça 
olmasına, ırz ve namusumuzun Gi
rit'te ve Rumelinde olduğu gibi a
yaklar altında çiğnenmesine razı 
isek, bunu açıktan açığa söyliye • 
lim. 

Zalimlerin kafalarını kırmayı 
emreden fermanı ilahiye bir parça 
itaat etseydik, bütün bu zulüm ve 
hiyanetleri, bütün bu alçaklıkları 
ateşle, demirle kartılardık. Böyle 
milliyet ve insaniyet düşmanı bir 
hükumeti baslarımız üstünde tut
mazdık, bütÜn Osmanlılar ittihat 
ederek bir zafer hamlesile onu a
yaklarımızın altında kırar ve hur
dahaş ederdik!,, 

Terakki ve ittihat Cemiyeti o 
devirde vatanı kurtarmak için u
mumi surette naaılişe başlanması 
lazımgeleceğini aşağıdaki surette 
düşünüyor ve bunları bütün Os • 
manlı vatandaşlarına tavsiye edi
yordu: 

1 - Her seyden evvel elbirliği!e 
hükumeti müstebideyi milli kuvve
timize ram ve mağlup otmek için 
gizli dahili te~kilatımıza kuvvet ve 
vüs'at vermekliğimiz lazımdır. İş
te bu maksada hizmet etmek üze
re Avrupad vesair memleketlerde 
ki Türk ve Ermeni fırkalarının ah
rarları arasında yalnız icraatı ink•-

!abiyeye bahsus kavi bir itilaf husu 
le getirildi. 

Rivayet muhtelif olsa da maksu· 
dun bir olmaaı, yani hükiimeti ha
zıranın zulmünden kurtularak 
memleketimize selametbahş olmak 
noktasında Türk ve Ermeni hepi
mizin mü~terek bulunması kaziye
si bu umumi itilafa o kadar kuvvet 
verdi ki bu hususu şüphe ve tered
dütle karşılamıya sevk için "Erme
niler şu aralık istiklal istiyorlar, 
padişahlık yapacaklar!,, tarzında 
hükfunet tarafından rivayetler i~a
a ettirildi. Müsbet deliller ve fili 
tetebbüsler olmadıkça, bu rivayet
ler efkarı umumiye üzerinde mü -
eHir olmamalıdır. 

Zira herkes Clütünebilir ki Er
menilerin hükumeti Hamidiyeden 
uğradıkları taarruzlara, katliamla
ra mukabil, Türkler de Girit te ve 
Rumelinde katliamlar görmüsler 
ve hükUmeti hazıranın onlar k~dar 
taarruzlarına düçar olmuşlardır. 

Karşımızdaki dütman bir olduk
tan ve aldığımız yaralarla gördü
ğümüz felaketler aynı cinsten bu
lunduktan ve menfaati bugünkü 
hi.ikümetin istibdat tarzında gören 
zelil bir fırkai kalili, ki ekseriyeti 
hafiyeler ve hükumet ada.m!arıdır, 
müstesna olduğu halde cümlemi -
zin mü.terek dütmana kar'ı mü,te 
reken hareket etmemizi icap" etti
recek kavi bir sebep olduğu düşü
nüldükten sonra selim bir vicdana 
ve doğru bir muhakemeye sahip o
lanları ikna için fazla uğr~mak 
zaittir. 

Bununla beraber hain hükumet 
i,bu ittihat tesebbüslerinin memle -
ket dahilinde nüfuz ve tesirini a -
za'tmak için gene halk arasına me
sela "Genç Türkler din dütmanla
rımızla ittihat etmek gibi bir kü -
fürde bulundular. Bunlar zaten fi
kirleri muzir adamlardır. Sözleri
ne asla itibar etmeyiniz!,, tarzın
da hainane i,aalarda bulunuy<>r. 
Maksadımız dini bir meseleyi 

halletmek olmayıp Osmanlılık mec 
muası dahilinde yaşıyan unsurla -
rın tamamen ittihadile İnsaniyete 
•in olan böyle zalim ve müstebit 
bir hükumetten kurtulmak ve yeri
ne metruti ve adiJ bir hükumet te
sis etmektir. 

2 - İnkılap fikirlerinin bir mem 
lekette yerlesmesi ve ilerlemesi an
c~ icra kuvvetine malik gizli tet
kılatın vücuduna mütevakkıftır. 
Yalnız sesle ve sözle istibdadı yık
mıya imkan yoktur. Onun ıcın 
memleket dahilinde mevcut ol;_n 
hafi cemiyetlerin şubeler halinde 
memleketin her noktasına tefmili 
lizımdır. Bunlar arasında daimi 
bir irtibat -e münasebet tesisi fev
kalade ehemmiyetlidir . Merkezi 
cemiyetlerde olduğu gibi i,bu fU· 
belerde de cemiyetin maksadına 
muzir adamların veyahut cemiyet 
efradından görünerek hakikatte 
hükümete casusluk edenlerin der
hal idamını İcra etmek üzere mik
tarı kafi gizli polis te.kilatına ma
lilc olmalıdır. 

-Bitmedi-

( EBi 
La T ribune de Geneve' den 

Arabi.slan Şibihcez.ireşi sünün meU· 
zuudur. Buna rağmen çok lı.imuler, 
A•yayı Avrupadan ayıran (veyahut 
birleıtiren) bu üç milyon kilometre mu 
rabbalık va•i yarım ada hakkında sa
rih malumatı haiz değildir. 

Uç milyon kilometre murabbaı bu 
afqı yukan 70 kere l•viçre 6 here 
Fran.a (4 kere Türkiye)yi içine alır. 
Fakat yarım adanın orta~nda bulu· 
nan büyük çöllerden dolayı bir çok 
koybolmuı yerler varılır. 

Yukarıda bir fOk kinueler bura.sı 
hak~ında mrih malumatı haiz değildir 
dedım. Hattô. benim gibi Arabi.tanın 
bir çok korkunç, kim.seaiz sahillerini 
gören bir seyyah bile bura•ını lıiyıki .. 
le bildiğini idd_ia edemez. 

...... Yemende, kumluk ue gayri mün 
bit plajların yanında, mahsuldar mün 
bit mıntakalar vardır. Bunlar derece 
derece 2500 metreye kadar yükselir· 
Bu Hinterlant sahilde iken hiç ümit 
etmecliğiniz, her cins hububata, mey· 
valara, sebzelere tesadüf etmek müm
kündür. 

..• Son zamanlarda telgrafların aık 
nk bahsettikleri Hüdeyde kızıl denizi
nin en faal ihraç merke~idir. Bu Cos· 
mopolite bir memlekettir. Burada A
raplarla beraber bütün Afrikanın şa. 
hillerınde tesadüf edilen insanlara, 
Suriyelilere, Yunanlılara, Hintlilere 
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HARİCİ HABERLER -~ • 
~~t!WI Japon filosunun ziyareti 

1 Bize Milletler Cemiyeti aleyhine 

Banker ln11Uıl'iin Amerikaya gittikten sonra dostlarının ianu:le topla
nan 200 bin dolarlık nakdi bir kefalet mükabilinde serbest bırakıldığı
nı yazmı~tık. Son gelen Amerika gazetelerinde lnsull'un tevkifine ve 
hapishaneye seukedilmesine dair uzun malilmat vardır. Yukarıdaki re
simde müflis bankeri Şikago hapishnealinden İçeri girerken görüyorru-

.. r::. ~. 

Harp laggareciliii 

Muhtelif memleketlerin 
tayyarecilikteki mevkileri 
Birinci Fransa, ikinci ingiltere, üçüncü ltalya, 
4 üncü Amerika, 5 inci Rusya, 6 ncı Japonya 

NEVYORK, 18 .A.A. - Tayya
re ticaret odası 1934 senesi için bü
tün dünyada sivil , askeri, ve ih
tiyat tayyarelerde büyük bir inki
,af olacağını bildirmektedir. 
Odanın netrettiği salname, ha

vacılığın teknik inki,afında ticari 
havacılık rekorlarında dünyanın 
en ileri memleketin Amerika ol
duğu halde derhal faaliyete geçe
rek haıp tayyareleri hususunda A
merikanın dünyada dördüncü sı
rada olduğunu bildirmektedir. 

Avam kamarasında 

Japonaanın şark 
Siyasetini tenkit 
İngiltere muahcdelerin ihla 
tine müsaade cdiyormuı 

LONDRA, 18. A.A. - Avam 
kamarasında İKİ meb'u:laı dan 
Kripps, Mançuri hadiselerinden
beri Japonyanın hareketlerini mah 
kfun etmiş ve dünya efkarı umu
miyesinin aksine olarak, Japonya
nın muahedeleri ihlal etmediğini 
söylemeğe çalıştığını bildirmiş
tir. 

M. Kripps, hükumetin, protes
to etmeden ve açıktan açığa J a
ponyanın dokuz devlet muahede
sini ihlal etmekte devam etmesi
ne müsaade ettiğini söylemi,tir. 

Tayyareci Kost'un seyahati 
RABAT, 18. A.A. -Tayayreci 

Dieudonne ile Mary Costes, bu sa
bah saat 11,15 te Rabat'ta karaya 
inmiflerdir. Kendilerini ceneral 

Harp tayyareleri için salname 
şu tasnifi yapmaktadır. Birinci 
4000 tayyare ile Fransa, - bu 
rakkamlar 1933 senesi kanun ev
velinde verilmistir. - fk;nci 2500 
tayya. e ile lngÜtere, üçüncü 2300 
tayyare ile İtalya, dördüncü 1700 
tayyare ile Ameri-ka, beşinci 1200 
tanesi kadro harici olmak üzere 
2200 tayyare ile Sovyet Rusya, al
tıncı ise 300'ü kadro harici olmak 
üzere 1500 tayyare ile Japonya. 

Amerikada 
- --o---

Hitlerciler büyük 
Bir miting yaptılar 

- ·-
lnf zamı 750 polis muha-

faza erlebilmiştir 
NEVYOFK, 18 .A.A. - Alman

Amerikan cemiyetlerine mensup 
Hitlere meyyal yi•mi b~ bin ki'i 
Yahudiler tarafından Alman ma
mulatına karfı yapılan boykota 
protesto etmek üzere Madison par
kın bir mit;ng yapmışlardır. 

Hatipler, Hitlerin siyasetini mü
dafaa etmitlerdir. 

- Spor :oarayının dahilindeki inti
zama memur olaıak 751.l poliı var
dı. 

Hariçte, polis içtima mahaline 
yaklaflllak isteyen bin kadar ko 
münist dağıtmıftır. 

ViHemi-n selamlamıştır. Yarın Me
rakeş, Kazablanka, Madrit ve Pa
rise doğru seyahatlerine devam 
edeceklerdir. 

cephe almak teklif edilmiş! 
LONDRA, 18. A.A. - Reuter Ajan:• bildiriyor : 

Auam kamarasında amele me!> uslardan M. Gripps, Japon filosu
nun Akdenizi ziyaretini, Berlin görüşmelerine ue Japon amiralının 
Türkiyeyi ziyaretine dai. telın i hlerde bulunarak Amirafın Türkiyede 
bulunduğu sırada Almanya ile Japonya ittifakına iltihak etmesi için 
Türkiyeye pek mühim uaatlarda bulunulmuş olduğunu söylemiştir. 

Mümaileyh, Japonya ve A/manyanın kuvuetlerine istinaden Mil
letler Cemiyeti aleyhinde bir kombinezon vücuda getirilmesinin pek 
çok kolay olacağı fikrinde buluııd uğunu ilaue etmiştir. 

İ sparta halıcılığını himaye 
ISPARTA, 18. A.A. - Isparta halılarının Cihanfwnul şöh·~tini 

muhlauı maluadiyle Avrupada yaptırılan bir taralı Isparta ticaret ve 
l Sanayi Odası diğer taralı 22-28 kalite l11parta halı" ibarelerini ha

vi soğuk damğa kapsüllerinin tat bil.ine bugün baflanmıf ue halılara 
eksperler huzuriyle damğa uurulm u11tur. Tatbik edilen bu ıuu~ saye
sinde halılarımızrn ihracı emnive t ve itimat sahasına srirmif olacak-
tır. 

Cambazlardan kaçan Arslanlar 
Paria: 18 ( A.A.) - Sabah saat 6 da büyük bir hayvan canbazha

ne•Indeki a11lanların kalesinden, üç aJan kaçmıshr. Biı•;si, bir a11keri a
ğtr surette yaralamıf, asker hastahaneye kaldırılmıftır. 

Heyecanlı bir takipten sonra, asianlar yakalanmıftır. 

Kayseri mensucat fabrikası 
KAYSERi, 18. A.A. - Mensucat labrika11ının temel atma mera 

simi pazar günü yapılacaktır. Hazırltklar tamamlanmıştır. 

Çanakl~alede Gazi heykeli 
ÇANAKKALE, 18. A.A. - Çanakkalenin Cümhuriyet mey

danı geçen senedenberi deuamlı itinala. •:a tesuiye ve tanzim eı!i:
mekte idi. Bugün meydana Belediye tarafında nyaptırılmakta olan 
Gazi Hazretlerinin heykelinin temel atma mera.imi yapıldı. Bütün 
halkın i,tirak ettiiğ bu merasimde Büyük Kurtarıcı Gaı:i Hazretleri 
pek candan setJgİ ue sayg.!arla alkışlandı. 

Holanda eşgası kontenjana tabi .. 
Ankara 18 (Telefonla) - Holiinda ile memleketimiz arasındaki 

müddeti biten f"caret itilafnamesi temdit edilmediğinden Holtinda «ı>'" 
yası ancak umumi kontenjandan i$ tiiade edecektir. 

Edirne meb'usları geliyorlar 
Edirne 18 (telefonla) - Belediye meclisinin Edirnenin imarı i{

le alakalı son içtimaında bulunmak ve bazı kararlar ittihaz etmek Üzere 
dün sehı 'mize gelen mel:>uslarımız Şakir, Faik ve Şeref Beyler bugünkü 
trenle audet etmiflertlir. 

Silahsızlanma 
- a-

LİtVİnof yoldaş'ta Cenev-
rcye gitti 

CENEVRE, 18. A.A. - Millet
ler cemiyeti konseyi, lngilterenin 
sili.hlara ambargo koymak teklifi
ni hukuk komitesine vermiştir. 

CENEVRE, 18. A.A. - Litvi
nof yoldaş buraya geldi, M. Hi
mans Brüksel'.e dönmü,tür. 

LONDRA, 18. A.A. - Sir John 
Simon Pol Himans öğle yemegini 
Belçika sefarethanesinde yenıiıı
lerdir. 

Hitler ve liiristiyanlık 
a:eyhindeki neşriyat 

BERL1N, 18. A.A. - Batvekil, 
Nuremberg'e intİ'3r eden Nafta
lık Stuermer mecmuasının hiris
tiyanlık aleyhinde nefriyatı ihtiva 
eden fevkalade nüshasının müsa
deresini emretmiftİr. 

Yunanistanda vaziyet 

Kabine ihtilaflı . 
işleri görüştü 

ATİNA, 18 (Milliyet) - Dün 
kabine toplanmış ve ba,vekil M. 
Çaldaris muhalefetle, hükumet a
rasında son zamanlarda yapılan 
anlaşma müzakeratı hakkında iza
hat vermiştir. 

Bunu uzun ve hararetli müna
kaşalar takip etmiştir. Hükumet a
zasından bir cokları hükıimetin 
mevkiinin ta;sini ve istikbalde ta· 
kip edilecek programın iesbitini i -
temişlerdir. M. Çaldaris hükilıne
t~ ~ntihap meselesinae ve M. Zai
mıaın yeniden Cümhurriyasetin" 
İntiha•hı hakkında muhalefetle an
laşıldığını ve yalnız zabitanın ter
fii işinin kaldığını söylem~tir. 

M. Kcndilis söz alarak vaziye-

ATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 

t in inkişafını temin için hükıime -
te jenerallerin de ittirak etmesi 
noktai nazarını serdetmiıtir. Vakit 
geç olduğundan müzakerat bugü
ne talik olunmuıtur. Bugünkü iç
timada hükfunetin muhalefet rüe -
sası müvacehesinde alacağı son ve 
kat'i vaziyetin tf.betlür edeceği 
söylenmektedir. 

rastgelmek mümkündür. ı 
.... San'a 2200 metre yük•ekliğinde 

dağlık bir ar<Uinin üıtünde kaindir. 
Bunu için •ahiUlen bu ıehre kadar o
lan yolu yapmak çok mütküldür. Yol
lar kerı>an izlerinden ibarettir. Şura· 
sını kaydetmek ltizımdır ki San'a ile 
Hüdeyde arasındaki yolun yarısında 

Yemene taarruz eden ordu ister iste· 
mez ''Strategique,, noktai nazardan 
büyük bir ehemmiyeti haiz olan kuv
vetli bir mevlıie ''Menaka,,ya çarpacak 
tır. Bu 600 metre yük•eklijjinde sarp 
kayalann Ü•tünde bütün mıntakaya 
hakim bir kaledir. 

San'a çok e•ki bir şehirdir. izam e
dilen e•ki bir hilı.Gyeye na~aran Hazrft 
ti Nuh tarafından İnfa olunmuştur. 
Fakat muhakkak olan bir f<!yİ varoa o 
da 2000 seneden lazla bir tarihe ma
lik olma•ıdır. 

Gringoire'dan : 

Gringoire gaut~si ''FrÖn&a ve 
Sarrt?,, serlevhasile yaulığı bir baş nıa· 
ka!ede diyor ki: 

.... Sarre'de yapılacak reitim tamam, 
bizim kuvvetimizi, bizim milli kudreti-
mizi büyuk ve ağır bir tecrubeden geçi 
recektir. 

Bu en mühim ve belli baflı mesele
nin harbin er'lesi güni( tanzim edilmesi 
l&zımdı. Çünkü o zaman bütün vazi· 
yetler ınemnuniyetbahf bir tesviyeye 
müsaitti. Fakat maalesef vapılmaJı. 

Ve bu da muahedenin nolıaanlarından j 
biridir. Sureti hallin tefrikini daha ba
sit gördüler. 

imdi muelenin te:ıviyui zamanı 
yakl<qmaktadır. Bunun adalete ve bi
zim menfaatlerimize mugayir nırette 
yapılm<Dı için dikkat etmemiı: lciı:ım
dır. 

Cenevre meclUinclen verebileceğin
den fazla•ını beklememek icbap eder. 

Sarre'liler gelecek sene reyt.rila fU 
üç sureti halden biri.sini tercih edecek· 
lerdir: 

1 - Statuquo'nun muhafaZ118t., ya. 
ni bugÜn olduğu gibi, hülıümetin ve i
darenin bir Mille.der Cemiyeti heyeti 
murahhıutuına tevdii. 

2 - Fransaya iltihak. 
3 - Almanyaya avdet. 
• ••• J ktrwcli. menafi noktai nazarın ... 

dan Sarre'liler bugün bulundukları va
ziyetle kalmak isterler. içlerinden bir 
çokları herhangi bir tebeddül vukuun
.!a çok şeyler kaybedeceklerdir. Di. 
ğer taraftar. dini sebepler reyiamda 
ehemmiyetli bir rol oynıyacaktır. A
detçe çok fazla olan Sarre' katolikle
ri, katolikliğe karşı malum şekilde va
ziyet alan Nazilerin boyunduruğu al· 
tına düşmek istemezler bunun gibi 
Hitler propagandas!nrn karfısına karfl 
mevki almıf bir çok aebepler daha 
nıeucuttur ve bunlar reyi verecek. olan. 
insanlarr Almayanın aleyhine 8e"lıede .. 
bilecek mahiyettedir. Yalnız bir f'Jrf 
la:ıumdır: Bu da · evvelci intihabatın 

xrb•st olması ııe ilerde yapalacak her
hangi bir mukabeleye bilmiail korku
sunun ortadan lıatdınlma.sıdır. 

Eğer biı:, bu serbenyi temin edecek 
derf!cede bir enerjiye bir ceaa.rete ma .. 
lik olamazsak, hem Sarre'liler, aleyhi
ne hem de bizzat kentli aleyhimize 
çifte bir cürüm işlemif oluruz. 

.... Sarre lromi.syonunun lngiliz reiai 
M. Knox'un bu meale e~rafında ıon 
ya:ulığı mektup çok manidardır. Bu 
hakiki bir imdat ifQretidir. 

Dahilde günden güne büyüyen mÜf· 
kültit içinde bulunana Hitler nihayet 
itibarını hariçte temin etmeğe çalıf
maktadır, Fakat mevkii iktidara gel
diği günden beri, bu hu~usta ne Polon· 
ya tarafında ne Avusturya tarafında 

hiç bir muuaffak;ıyet elde edememif
tir. 

Bunun için Sarre bilmec&uriye Na
zilerin en büyük bir kozu olacaktır. 

Goebbels'in geçen rxuar günü hu
dudun iki adım gerisinde o fİddetli 
cidalci nutkunu irat etmesinin yegcine 
sebebi budur. 

Pokerde olduğu gibi ayni zamanda 
hem Sarre'lileri hem de Fransızları 
b/Oflerle korkutmağı dütünmÜftÜr . . 

Blöflere kapılmamak bize düşer. 
Çünkü elimizde çok iyi kağıtlar var
dır. Ve M. Barthou'nun bun/an oyna· 
mıuını b;lmediğinden de fÜphe ede
meyİ% .. 

Diğer taraftan haber alındığına 
göre, M. Çaldarn M. Kondilisi 
memnun etmek için harbiye nazın
nın mensup bulunduğu fırkaya i • 
ki nezaret daha vermeği kabul et
mittir. 

Bunun üzerine başvekil Mösyö 
KondHis taraftan olf.n M. Apos -
kitisi ve Mösyö Rodopulosu ça -
ğırmış ve kendilerile konuşmut -
tur. Fakat bu zevat harbiye na • 
zırının tavsiyesi ü:ııerine diğer me
selelerin halline intizaren ihtiyat 
göstermişlerdir. 

ATlNA, 18 (Milliyet) - Ba·h· 
riye nazırı Haci Kiryakonun, Kon· 
dilisle aralarında çıkan bir ihti -
laf yüzünden istifa ettiği şayi ol
mutsa da geç va.kite kadar bu ha
berin doğru olup olmadığı hakkın
da kat'i bir malumat alınaı•lmış· 
tır. 

ATlNA, 18 (Milliyet) - Har
biye nazırı Mösyö Kondilis dün öğ 
leden sonra Cümhurrei~i Mösyö 
Zaimisi ziyaret ederek siyasi va -
ziyet hakkında mütaleasını izah 
etmiştir. 

Bir muhalefet gazetesine göre, 
Mösyö Kondilis bu ziyareti ile M. 
Zaim;•İ istifa etmek fikrinden vaz
geçirmeğe Ç&lıtmıttır. 



Bedbin 
Haltanın yazısı: 

O bir yaraddıstır. Nasihatle, te
davile, tehditle ' önüne geçilemez. 
insan vardır ki; doğoşunda bed
binclır. Güllük, gülistanlık yerde 
bülbüller öter, sular çağlarken o 
somurtur oturur ve sorduğunuz en 
ufak bir suale cevap vermek lırsa
ltndan istifade ederek başlar: 

- Kardes 51Imdi eğlenecek sıra
mı? Şu dünydnın haline bak! Sözi
le işe girer pe size hiç aklınıza gel
nıiyen fena seylerden bahseder. 

Böylelerinden insan sakınmalı, 
Çünkü insan dediğimiz de et ve ke
mikten ve hele pek çok sinirden 
Yapılmıştır. Bir dinler~ i~i .Ji!'ler, 
Üç dinler sonra o da berıkı gıbı bed
bin olmaya baslar. Bir bedbin a
dam koleraktır; çekinmek l/izımge · 
len bir hastadır ve · acınaca~.h~t~
dır Ç ·· kü kimsenin tesellıs;nı dın
l~ez~~nun muayyen fıikirleri var
dır. 

Eh! Saklayacak değ~iz ya! Bü
tün dünya gibi biz de sıyasi karar
sızlıklardan, iktısadi buhrandan, 
para fiat, istihsal ve istihlak mese
lelerinin itiratsızlığından muztari
biz. Lakin bu ıstırap dünyayı sim
siyah görecek ve gösterecek halde 
değildir. Sükredelim ki; biz hiç ol
mazsa ba~ka memleketler gibi 
bütçe açığı ve işsizlik dert/erile 
malul deffeliz... Memlekette 
siyasi - · ve dahili süklln var
'dır. Söyledıiğim bedbin tiplerden 
birine rastgeldiniz mi hemen baş
lar: 

- "Ahvali nasıl görüyorsan? 
- Bilmeme, ne gibi? 
- Yahu! Dünyanın gidi~tını 

soruyorum. 
- işte bata çıka gidiyor . 
- Sen o kadar bilirsin! Şu ti-

carete bak. Günden güne düşüyor. 
Eldekini avuçtak'ini yedik. Haydi 
bu sene günümüzü gün ettik. Lakin 
seneye ne yapacağız. Yumurta on 
paraya düştü. Herkesin malı elinde 
kaldı alan yok. Para dersen deve 
de ~lak. Yüz de on beş veriyorsun 
da !,:in lira bulamıyorsan. ltalyada 
adaİara asker tahşit etmiş, gazete
ler yazıyor. lngilizler Vehabile~e 
yardım ediyormuş, ltalyanlar d'! i
mam Y ahyaya. B.ir patlak verırse 
halimiz dumandır vallah•i, hem bu 
sele; öyle tayyare lalan değil. Ze
hirli gaz sıkıyorlarmış. Bu asker, 
bu sivil diye ayırt etmiyorlarmış. 
Eskiden mahalle bakkalına elli li
ra yüz lira borç ederdim. Adam 
aldırmazdı. Simdi hesap yı:rmi li
rayı bulunca ·mızmızlanıyor. Onan 
'da hakkı var. Alan gidiyor, alan 
gidiyor. Kimsede borcuna sadakat 
kalmadı. 

Ve bu minval üzere yarım saat 
bir saat söyler ... 

Sigaradan bahsedersiniz. 
- Tütün liati de öyle düştü ki 

•orma! der. 
Gibrit istersiniz ..• 
_ Bunlarda da öyle eksik çıkı

)'or ki; ne yapsın? ziyan ~iyor
muş, der. 

Havadan bahsedersiniz: 
_ Bu kuraklık böyle giderse bu 

lene kıtlıktan korkulur, der. 
yazdan bahsedersiniz: 
_ Bu sene kimse say/iyeye git

miyormuş .. Ne ile gitsin? Kimde 
nesc var? der. 

Aileden bahsedersiniz: 
- Bizıim kızı da bir türlü evlen

İliremedik. Kardeş kime verirsin. 
Tüccar? bugün var yarın yok! Me
mur? Kıt kanaat kendini geç;ndi: 
riyor. Başkasına nasıl baksın.·· dı
ye sikayet eder. 

Ben böylelerinin her söylediğini 
buraya yazamam, çünkü münase
bet almaz. Lakin böyle birile insan 
görüsiirken eğer kendini tutmaz, 
dikk~t etmezse yaııa~ yavaş dünya
yı karanlık görmeye başlar. Onun 
için aman bedbin olanlardan uzak 
Jurunuzf. Ve biliniz ki bu adamlar 
her devirde, her zamanda, her mev
aimde mevcuttur ve bu hastalık ye
ni bir hastalık değildir. Buna rağ
men dünya onların d"._~iğ~ glibi. hep 
le l - ya··rümüs degildır. Kımse-na ıga , iıJ" el . 
ye hissizlik, memleket h ısl"kenne, 
d .. h "d • /erine karsı a a as•z-

unya a ıse · k"" b"" 1 Ç .. u oy e 
lık tavsiye edemem. un . 
• · d • · ın sıannı m-oır sey me enı ınsan , 
kar' etmek olur. Ama kuruntuya, 
gürültüye papuç bırakmamanızı 
ve hele bugününüzün tadın :·arın
ki muhtemel fenalığo.i kurb · • ı "-~e
menizi hal:sane hatırlatırım. /Jır
çok alimler doktorlar çok yaşama
nın sırrını ~rar dururlar. Kimisi bu
nu yoğurtta, kimisi et yememekte, 
kimisi tütün içmemekte bulur. Ba -
na sorarsanız bunun yegane sırrı 
gülmek, neşeli yaşamak ve kaygu 
taşımamaktır, yapabilene ne mut
lu! FELEK-
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

Rusyada çalışan 
Stajiye'r talebe 
Ay nihayetinde gelerek 
fabrikalara yerleştirilecek 

Yeni kurulacak fabrikalarımız
da çalışmak üzere Rusyada staj 
gören gençler aldığımız maluma
la gQ.:-e, bu ay nihayetinde Rus -
yadan ayrılarak döneceklerdir. 

Stajiyer amelenin dersleri bu 
ay başında kesilmiştir. Şimdi bu 
teknisiyen ustalar umumi etütler 
yapmaktadırlar. 

Bu usta ve usta muavinleri ye
ni inşa edilecek Kayseri fabrika • 
sında vazife alacaklardır. Maa • 
mafih fabrikanın inşaatı bitince
ye kadar lstanbuldaki Siimer Ban
ka ait fabrikalarda çalıştırılarak 
kendilerinden istifade edilecek • 
t;r. 

Rusyadaki stajiyerlerin mem -
leketimize getirilmesi için mensu
cat mühendisi Şevket Turgut B. 
Rusyaya gidecektir. Esa,en Kay
seri fabrikası makinelerinden mü
him bir kısmı Rusyada, t3.Inamen 
ikmal edilmişlir. Şevket Turgut 
Bey ayni zamanda bunların tesel
lümiin4 de yapacaktır. 

Şevket Turgut Bey K'.\yseri 
fabrikası için şimdi Kayser1de bu
lunmaktadır. 

izin almıyan ikraz 
mUessaseleri 

ikraz ve istikraz mÜe!ıseseleri, 
nizamname mucibince, her sene 
ticaret müdiriyetinden izin almak 
mecburiyetindedir. Verilen malu
mata göre mayıs nihayetine ka
dar için almıyan müesseseler ceza 
göreceklerdir. 

Bomba ile balık avlıyanlar 
lkbsat vekalet sahillerimizde 

bomba ile balık avcılığının önüne 
ı;:eçmek için tetkikat yapmaktadır. 
Bu münasebetle İstanbul ye lzmir 
balıkçılar cemiyetinden malumat 
istenmiştir. Vekalet bombayla ba
lıdc avcılığının önüne geçmek için, 
bir nizamname hazırlamaktadır. 

Tapudaki Ücretli memurlar 
Tapu ve kadastr<o umtim müdür

lüğü ücretli memurlarının maaş
lı memuriyetlere tayinleri hakkın
da bir kanun layihası hazırla-mış 
ve başvekalete vermiştir. 

Layihaya göre ücretli memurlar 
aldıkları ücretin yüzde otuzu indi
rilmek sure tile hareme tahi tutu
lacaktır . 

Selanik Ticaret mektebi 
talebesi geldi 

Selanil< Ticaret mektebi talebe
sinden bir grup tenezzüh ma!-- ;a
dile evvelki gün şehrimize ı •
mişler ve Galatasaray Ticaret ve 
bankacılık talebesi tarafından kar-

- lanmıtlardı~. Yunanlı gençler dün 
saba? Taksım cüınhuriyet abidesi
"<: bır çelenk koymuştur. 

Yalova at yarışları 
Cümhuriyet Halk Fırkası Yalo

va kazası idare heytince tertip edil 
nıiş olan yazlık at yarışları ve spor 
eğlenceleri dün saat 12,5 ta Y alo
va fırka stadında yaprlmıttır. Ya
rışlarda Vali ve belediye reisi ile 
bir çok zevat hazır bulunmuşlardır. 
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Dün Dağcılık kulübünde yeni Lir tenis sahası açılmıthr. Yukarıda 
resinıde kulüpte tenis maçlannı seyredenleri ve küşat resminde bulu
nanları görüyursunuz. 

Askeri mütekaitler cemiyetinde 
• 
ihtiyar askerler Gazinin ar 
mağanını baş!arına astılar 
Bu münasebetle dün Mütekaidi askeriye 
cemiyetinde samimi merasim yapıldı 

Umum Askeri Mütekaidin cemi- ı 
yetinde Gazi Hazretlerinio hediye 
buyurdukları imzalı futoğrafileri
nin taliki merasimi dün yapılmı~r. 

Bu münasebetle Cemiyet binası
nın dahili ve harici bayraklarla 
süslenmiştir. 

Merasimde deniz kumandanı, 
harp filosu kumandanı, fırka erka
nı belediye namına reis vekili H a
mit Bey diğer cemiyet azası cemi
yet reisi Ferit Paşa ve diğer bir 
çok davetliler hazır bulunmuşlar
dır. 

Merasime kolordu bandosu ta
rafından ça!ınan istiklal ve cüınhu
riyet onuncu yıl mar~ile başlanmış
tır. Marştan sonra cemiyet umum 
katibi Rüştü Bey merasimi bir nu
hıkla açmış ve ezcümle demiştir ki: 

" - Gazi Mustafa Kemal bizim 
dahi kumandanımız, yalnız Cüm
hurreisimiz değildir. O bizim hem 
mürşidimiz, hem kwnandanımız ve 
hem de büyük hocamızdır. 

l~te bizim kader bilir büyük ku· 
mandanımız eski mütekait arkadaş 
!arını ihtiyarlık zamanlarında da
hi unutmadı. Her zaman her vesi
le ile göstermekte bulunduğu yük
sek himaye ve teveccühlerine cemi 
yetimize bir imzalı fotoğrafilerini 
hediye buyurmakla yeni, bir lütuf 
ve iltifat ilave eyledi.,, 

Rüştü Bey Gazinin resimlerine 
baktıkça, hu resmin bir enerji ve 
ne~ _kaynağı olacağını söyliyerek 
nutkunu bitirmi,tir. 

Rüttü Bey hundan sonra por
treyi alarak Belediye reis muavini 
Hamit beye vermittir. Hamit Bey 

merasimle portreyi içtima salonun
da hazırlanan yere alkıtlar arasın
ia talik etmiştir. 

Hamit Bey de demiştir ki: 

" - Ulu Gazinin cemiyetiniz 
hakkında göstermi• olduğu bu lüt
fa mazhariyetinizden dolayı umum 
müteka>di~keriyeyi tebrik eder 
ve büyükşerefli vazifenin bana 
tevdi olunmasına da ayrıca teşek
kür ederim.,, 

Davetlilere pasta ve dondurma
lar ikram edilerek geç vakit me
rasime nihayet verilmiştir. 

Merasimden sonra cemiyet na
mına Gazi Hazretlerine bir tazim 
telgrafı çekilmiştir. 

Büyük Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri 

Bugün Cemiyetimiz merkezinde bii· 
yük merasimle talik ettiğimiz imzah fo
toğrafınızı büyük inayetleriniz~ ilave o
larak Hediye buyurmaları lhtıyar .,. •• 
kerleri minnet ve ~ükranlara gark eyle
miştir. 

İrade, azim ve ümit kaynağı olan nurlu 
resminize bakdıkça yüksek kumandanız 
altında cehennemi ateşlere atıldığımız 
dakikaları hasretle hatırlayacağız bir 
eski askerlere gösterdiğiniz yeni tevec .. 
cübünüze mukabele kudretimizin fev
kinde<liı-. 

Size verebile-cek iki §CYİmİz var: bi
ri hayatımız djğeri kalbimjz birincisi 
isteyeceğiniz zaman sizindir ikincisi iae 
zaten sizin olmuştur, sizindir ve sizin 
kalacaktır. Muht.,...,.., dlerinizi tazim ve 
teşekkürle Öperiz pek ıevğili Kuman
dan ve Şefimiz Reisi Cümhurumuz E
fendimiz Hazretleri." 

Umumi Katip Umum Askeri 
mütekaitler 

Cemiyeti reisi 

Hukuk Fakültesi talebesi cemiyeti dün Şirketi Hayriyenin 71 nu
maralı vapurile bu sene mezunları şerefine bir deniz gezintisi ~":pm~ş
tır. Sabahleyin köprüden dokuzda kalkan vapurla Y alovaya gıdılmış 
ve sat 13 ten 17 ye kadar kaplıcalarda kalınmıştır. Avdette Adaya çıkıl· 
mış ve sonra gece 22,5 ta dönülmüş , tür. 

M AAR l FT E 

Bakalorya 
Sualleri 
imtihan yapacak komis

yonlara tebliğ edildi 
Bakalorya imtihanlarında soru

lacak tahriri sualler vekalet tara
fından hazırlanmış ve komisyon
lara gönderilmiştir. 

Bakalorya imtihanlarının mek
teplerde değil, komisyonlar huzu
runda yapılmasında pek büyük 
faideler görülmektedir. 

Vekaletin bakalorya imtihanla
rına bu sene fazla ehemmiyet ver
mesi, üniver<'İteye -girecek gençle
rin ciddi bir lise tahsili görenler
den mürekkep olması ve üniversite 
tedriaabnda muvaffak olmaları 1-

çindir. 

llkmekteplerde imtihanlar 
llkmekteplerin ton sınıflarında 

bugünden itibaren imtihanlara 
batlanacaklrr. İmtihanlar üç gün 
devam edecektir. 

Diğer sınıflar talebesi kana.at 
notlarile sınıf geçtiklerinden pa
zar günü karnelerini alacaklardır. 

Muallimlerin nakli takyit ediliyor 
Lise ve orta mekteplerin müdür 

muavinlerine, talebe fazla olursa 
yüz elli lira maaş verilebilmesi i
çin maarif vekaletince bir kanun 
hazırlanmaktadır. Diğer taraftan 
hazırlanan bir projeye nazaran 
maarif mensuplarının ve muallim
lerinin sıhhi sebepler olmadıkça 
hir yerden diğer mahalle nakle
dilmeleri menedilmiştir. Hususi, 
akalliyet ve ecnebi mektepler tale
besi de bu seneden itibaren resmi 
mektepler talebesi gibi imtihana 
taıbi tutulacaklardır. 

Çocuk mlfsameresi 
Yeni Nesil talebeleri dün saat 

13 te kız lisesinde bir çocuk mü -
sameresi vermiştir. 

POLiSTE 

Kaybolan çocuk 
Sıvasa kaçarken fzmitte 

yakalanıp getirildi 
Kuledibinde bir aparbmanda o

turan Sıvaslı Osman efendinin 12 
yatındaki oğlu Alinin, bahası ta
rafından azarlandığı için evden 
kaçtığını, bütün aramalara rağ
men on gündenberi bulunamadı
ğını yazmıştık. Küçük Ali Sıvasta 
bulunan annesinin yanına kaç
makta iken lzmitte yakalanarak 
fChrimize getirilmiş ve babası Os
man efendiye teslim edilmittir. 

Bir katil yakalandı 
Ayancıta bir' cinayet itliyerek 

kaçan Mahmut İsminde bir;si Mu
danyada tutulmuş, Avano:ıa gön
derilmek üzere sehrimize getiril-

• • • m1, .. ır. 

Huysuz at bir çocuğu yaraladı 
Aksarayda horhorda 90 numara 

lı evde oturan Rüştü efendinin ai
lesi gezmek maksadile Kızıltoprak
ta kuyubaft mahallesinae oturan 
Hasan kaptanın evine gitmişler. 
Burada Rüştü efendinin 5 yaşında· 
ki oğlu İzzettin dı,arda gezerken 
otlamakta olan hayvanlardan biri 
çocuğa tekme atını' ve zavallıyı 
tehlikeli surette yaralamışbr. Ço
cuk Zeynep Kamil hastahanesine 
kaldırılmıttır. 

iki difini kırdı 
Gal&.tada mumhane caddesinde 

oturan Kapıcı Ahmet, Mahmudiye 
caddesinden geçerken seyyar balık 
çı Şevket ilei<avga etmiftir. Ahmet 
sustalı çakı gösterdiği için Şevke· 
tin hücumuna uğramış ve iki difİ 
kırılmı,tır. Şevket yakalanmrttır. 

Hayvana çarptı 
Dün sabah saat yedide Fatih be

lediyesine mensup çöp arabacısı 
Yusufun hayvanına Eyüp hattına 
itliyen şoför Hayrının otomobili 
çarpmı, ve hayvanı yaralamıştır. 

Kurşun hırsızları 
Halkevinin Güzel sanatlar ~uhe

si olan Gülhane parkındaki Alay 
köşkünün üstünde mevcut kurşun
larc'ı n bir kısmı çalınmıştır. Kur
şunları kimin çaldığı henüz malum 
değildir. Zabıtaca bir kaç günden 
beri tahkikata devam edilmekte
dir. Hırsızların yakında meydana 
crkarılacaih ümit edilmektedir. 

Gıııı~ unu - ---, 
~ - . .,, 
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Nuhun gemisi 
Beyoğlu Nuhun gemisidl'.r. Yal

nız ikisinin arasında şu fa•'- var: 
Nuhun gemisindeki insanlar be!

ki sade bir tek dil konuşuyorlar, 
yalanız fillerin, keçı:ferin, devele
rin sözlerini anlamıyorlardı. 

Halbuki Beyoğlunda insanlar bi
ribirlerinin sözlerini anlayacak va
ziyette bile değildirler. 

Herkes bir baska nağme çağırır: 
Fransızca, ıingili'zce, almanca ve 
hatta rumca sanki Beyoğlunun a
na lisanıdır. 

Aşağı }Ukarı, burada yalnız. 
tranıvay vatmanları, ~förler, sı
m ctçiier, ve Türk mahalZerinden 
gelen mahdut kimseler türkçe ko
nusurlar. 

Vakıa Türkiyede türkçe konu:
mak mecburidir. Fakat hernedense 
birçok kimseler vaktile tramvay
lara asılı olan "vatandaş türkçe 
konus! ibaresini anlayacak kadar 

' " ıc1· l türkçeye vakıf deffe ır er.. .• . . 
Vaziyet<'. belki izam ettıgımı 

zannedenler ba!anur. Hafa! .. Jşt". 
size bir mual: Karilerimizden b: 
risi bize Beyoğlunda oynayan &.; 
tiyatronun ,.rogramını g~n~~;~ı. 
Bu iUinda oyunun perdelen hıuasa 
edilmistir. Size canım türkçenin 
ne hal~ geldiffeni, nasıl taarruza uğ
uulığını göstermek için bunun bir 
parçasının aynen nakledeceğiz: 

Bu küçük opeı:a 1786 sene -
sinde Mozart't a emri verilmiş idi. 
Sambı:ön sarayında oynanmak i
çin bu bir bikararlek beyan ediyor 
0 zaman ki intihap yapacak ara -
Iarında kavga başlar. 

Mozart icin bunlar fırsat oldu 
bir sıruf tarZ"a barış etmek kendisi
ni sefaya vereli ve güçlük_l~ri t~p
lanmaya karar ederek butun ~ : 
yatro tezyinatı bir çeşid ı_nusıkı 
( cirid) mızrak oyunu ilıasıle, :e 
hepsi bitti umumi islayıbeyn mu-

zikasile. . B ıı· · 
ide bu tür/tçedır .. J" u vzım sc-

ııi~li, tatlı t~r~f~'?'T .. ık: d ne ga· 
rip bir tecellıdır ·ı' kur d'~ıe ~ yaşa-
an Türk parası e en ı er,ne re-

y ' - "' " T .. k 1 d fah temin eu en ve ur va an a-
sı,, olduğunu söyliyen birçok insan
lar daha henüz türkçe öğrenmek 
zaruretin( bile hiEsetmemişler ve 
Türkçeye bu şekilde taarruz et
mekten çekinmemişlerdir. 
Hadi kendileri türkçe bilmiyorlar, 
fakat insan halktan utanır da bunu 
bir türkçe bilene tercüm.e ett~ri~. 

Bu, Be;yoğlunda tek bı r ~aJıs~ 
_ Jeğild'ir. Bunun gibi daha nıcelerı 
vanlır. Türkçe söylediğiniz : anla
mayıp, size Fransızca ne Jen-:elc. İ:;

tediğinizi soran garsonları ·-lzulln
nan ne kadar lokanta ve mue:sse=e 
zikredebilirim. 

Dünyanın hiçbir tarafında, v.c 
hatta en "Cosmopolite,, olc.n Pa~ıs
te b'ile bu gibi lciubalilikl~re mıısa
maha edilmez. He'e Berlınde? ma
azallah! 

Bundan bir kaç ay evvel Ber!in
den geçiyordum. Bir lokantaya g;:. 
tim. Fransızca yemek listesini i~te
dim. Garson evvela hiç ar.lamamc:z 
lıktan geldi Bön bön yüzüme bak
tı. Sonra ecnebi olduğumu fal:al 
Fransız olmadığımı anlayınca bir 
Fransız lehçesi! e çatır çatır Fran
sızca konusmağa başladı. işte Al
manlar ke~di lisanlarını böy!e m ü
dafaa edl'yorlar. 

Anverse gidip frcrtsızca sö)Jer
seniz siz~ cevap vermezler; fia
manca konuşmak lcizımdır. Londra 
da ne fransızcayı ne de almancayı 
geçirebilirsiniz; fakat B ey'!ğl~nda 
türkçetlen maada herhangı lısanı 
konusursanız derhal cevabını a'ır 
ve h~ttii daha çok iltifat görüuü
nüz. 

DünyadQ Beyoğlu kadar karı~ık 
bir muhit tasavvur etmek acaba 
mümkün müdür? 

Neden? Çünkü müsamaha ediyo- • 
ruz. 

Böylelerini tekrar m!Ilet mektep
lerine bas/atmalı ve kendilerine 
her vesile ile milli gururumuza hür 
met etmeği öğretmeliyiz. 

Mümtaz FAiK 

Tasarruf parası 
Tenzilatlı tarife hazirandan 

itibaren tatbik edilecek 
Üç ayda bir toplanmakta olan 

tramvay ücretleri tarife komisyonu, 
içtima ederek yeni tarifeyi ya~mış 
hr. Tesbit edilen ücretler tasdık 
edilmek üzere Nafia Vekalet:ne 
gönderilmiştir. T nır_nvay ~c:etle
riude ehemmiyetli .hır tenzılat ya
pılmı~lrr. Bu tenzilat Na~i.a Ve
kaleti tarafından kabul edılırse ho.
zira;;;: b"'lından itibaren tatbik e 
dilecektir. Tramvay ücretleri efekt 
rik ücretlerine tabi bulunmakta
dır. Son elektrik tarifesi, kilovat, 
bafına (50) para tenzil edildiğ in
den, bu vaziyet tramvay ücretleri
ne de tesir etmektedir. 
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( Fikirler ve insanlar 1 KU •.&.il[ 

1 
=---------- _ ........ ~··· 

1 
Bir cevap Otobüs!.. 

Fikri Süreyya beye Medeniyet ilerledikçe ölüm şe· 

Efendim! 
Bana Y otların sesi'nde sorduğu

nuz suallere cevap vermeğe lüzum 
görmemi,tim. Fakat mademki hu
susi mektubunuzla da ısrar ediyor
sunuz, niçin lüzum görmemi~ oldu
ğumu izah etmeğe çalrşayım. 

Bir kere yazılarımı, iddianıza 
rağmen, ckumadığmızı anlıyorum; 
okusaydınız ne hususi mektubu -
nuzda: "Tevfik Fikret'i beğenmi
yorsunuz, Ahmet Ha.tim'i beğen
miyorsunuz,, der, ne de açık mek
tubunuzdaki sualleri sorardınız.Va 
kıa Tevfik Fikret'in manzumele
rinden - bir, iki tanesi müstes -
na - pek hoşlanmam, yani onları 
daima okumam; fakat Rübabı şi
keste '3-irinden hemen hemen dai
ma hürmetle bahsettim ve onu si
zin ç~k beğendiğiniz muharrirle 
hiç bir zaman bir tutmadım. Tev
fik Fikret'in eserinde ,ekil kusur
suz değildir; fikirlerin "image" !a
rın arasında gülünç bulunabilecek
leri dahi vardır; fakat Rübabı şi
kcste'yi, Tarilııi kadim'i de, Haluk' 
un defteri'ni de okurken kar,ınız
da bir adam olduğunu, sözlerin ar
kasında bir kalp çarpbğını hi*sede 
riz. Sizde "derin minnet ve şükran 
hioleri yaratmış bulunan" muhar -
rire gelince onda bir lafzperestlik
ten başka bir şey görülmez. Sade
ce bir şekil dü.künüdür; fakat onu 
da beceremez, çünkü güzel ,ekil 
ancak sahih bir heyecanın mahsu
lüdür ve hiç bir heyecan duyma • 
dan güzel şekiller yaratabilmek ar
zusu garip bir şeydir. (Bundan yi
ne bahsedeceğim, yazılarımı takip 
ederseniz okursunuz.) 

Ahmet Haşim'i beğenmediğimi 
hangi yazımdan, hangi sözlerim • 
, 1en istihraç buyurdunuz? merak 
ediyorum. 

Gelelim suallerinize: 
ı. - Çok sevdiğiniz muharriri 

beğenmediğimi söylerken Türk e
debiyatını mı, yoksa cihan edebi
yatını mı gözönünde bulundurarak 
hüküm verdiğimi soruyorsunuz.Bu 
sualin cevabını kaç defalar ver -
d im! Tekrar edeyim: ben, zannı
nız hilafına , mütevazı bir adamım, 
cnu n;çin hakikati ke,fe~mit ol • 
mak iddiasında değilim; demek ki 
hükümlerimin ancak kendi .:evki
me gÖTe o'duğunu kabul ederim. 
O h ide niçin, ne hakla yazdığımı 
mı soracak•ınız? Çünkü emsalsiz 
bir adam değilim; elbette ki be • 
nim zevkime, benim dütünü' ve 
duyuş tar"' •"la İştirak edenler de 
bulunur. Hiç kimse benim hüküm
lerimi kabule mecbur olmadığı i
çindir ki sırf kendi zevkime göre 
olan hükümlerimi herkese teklif 
etmekte mahzur görr.1yorum. Ha
kikat namına söz söylemekten çe
kinirdim; kendi hal..<katim namına 
a~y~iyebilirim. Mektubunuzda "rey 
bı, h:m de t~~ .~anasile reybi,, 
oldugunuzu soyluyor, bir taraftan 
d~ m~nekkidin "hakikat, iyilik, 
ıı:u~e.llı~,, namına hükümler verme
~1.nı. ıstıyorsunuz. Kelimelere istedi 
g~~~~ ~~nayı vermek de belki rey
hılıgınızın icaplarındandır. 

2. - Hoşlandığım, kendilerine 
uyduğum şairleri, muharrirleri t ı 
nıtmamı emrediyorsunuz. Tekrar 
sorayım, beyim: mademki zevki
me, yazılarıma ehemmiyet vermi
yorsunuz (ehemmiyet verseydiniz 
bunca senedir yazdıklarımı okur 
ve kimlerin eserlerinden hoşlandı-

killeri de çoğaldı. Eskiden, insan
lar ya harp meydanında, yahut ra
hat döşeğinde ölürlerclıi. Yirminci 
asrın bir ihtirqı da tekerlek altında 
ölüm oldu. 

Otobüs denilen seyyar ölüm ku
leleri, otomobil denilen serseri ka
tiller, hemcinslerimizin kanını, sel 
gibi akıtıyorlar. 

Evinden güle oynıya çıkan bir 
adam, beş dakika sonra, kanlı bir 
et yığını, ahut bir kemik torbası ha 
line geliyor. Hele şu otobüsün, Az
raile ettiği hizmet, saymakla tüke
nir gibi değil. 

Dün sabah bir ifim çıktı. Otomo 
bille Taksimden Be,ikt"f'J geçe)iim 
dedim. Bindiğimie, binecefime bin 
kere pifman oldum. Belki on yer
de, kalam tavana çarptı. Belki yüz 
yerde ha şimdi devriliyoruz, diye 
halecan geç<rdim. Halbuki, bu ni
hayet on dakikalık selerd;. 

Ya, otobüsle Y enimahalleye, Sa· 
nyere, Kavaklar'a gidenlere ne 
demeli? 

Bana öyle geliyor ki, başka hiç 
bir vasıta olmasa, Y enimahal
leye yayan gitmeyi göze alırım da 
şu otobüslere binmem . • 

Geçen cuma ak~amı icli. Tak -
simde ahbaplardan birine ra&tla
dım. Acele acele !tidiyordu. Yolun
dan çevirdim: 

- Nereye böyle? 
- Sorma .. ded;, vapuru kaçır-

dim, otobüsle Y eniköye gideceğim. 
Haline acırım: 
- Gel vazgeç otobüse binme!. 
- Neden? 
- Yeniköye gideyim elerken, fO· 

lörün bir sakarlığına gdir, tahta
lıköye gidersin! .. 

M. SALAHADDİN 

Farmakologlar Birliğinin 
dersleri 

Pratik Farmakologlar Birliği 
tarafından azalarının malumatının 
tevsii maksadile verilmekte olan 
dersin üçüncüsü de evvelki gece 
halkevinde verilmittir. 

1 Askeri tebliğler 1 ----
İhtiyat zabiti yoklaması 
Beşiktat askerlik şubesinden : 
1 - Her aene olduğu gibi bu &enede 

haziran ayı içinde ihtiyat zabitan yok
lamasına ba~lanacaktır. 

2 - Haziranın birinden nihayetine 
kadar yoklama devam edecektir. 

3 - Yoklama günleri haftanın cu
martesi pazartesi salı günleridir. 

4 - Beşiktaş şube.inde mukayyet o
lan bilumum ihtiyat zabitanının bugün
lerde 'ubeye müracaatla yoklamalannı 
yaptırmaları ve tap-ada bulunanların da 
mektupla müracaatları ilan olunur. 
1111••••••••••1tttlltlll ................................... .. 
ğımı anlardınız) bu sualinizin se
bebi ne? Farzedelim ki kimleri be
ğendiğimi hakikaten bilmek isti • 
yorsunuz, o halde bu merakınızı 
yazılarımı takip ederek tatmine ça
htmanız daha doğru olmaz mı? 

Yalnız tunu söyliyeyim: hoşlan
dığım, hatta çok sevdiğim birçok 
pirler, muharrirler vardır, fakat 
uyduğum hiçbir şair, muharrir yok 
tur; çünkü uymak, bir adamın söy
lediklerini mürakabesizce kabul et
mek manasına da gelebilir ve siz o 
manada kullanıyorsunuz. 

Yazılarınızda hayranlıktan ve 
fazla bir nezaketten doğan sıfatla
rı azaltınız, efendim. 

Nurullah ATA 

Milliyet'in edebi tefrikası: 80 

K ANL I SIR 
- On sekiz, on doku:ı: Ya.tında 1 

bir kıza, ben, nasıl rakip olabilirim 
Okadar samimi idi ki içim kan 

ağlamıya blllJadı: 
- Daha gençsin, yavrum. 
- Daha gencim, öyle mi? Mer-

ıi. . . Artık bu iltifatlar, teselli ye
rine geçmiyor. Daha doğrusunu is
ter misin? Bunlar. beni avutmuvor. 
üzüyor. 

Yorgun yorgun düşünüyordu: 
- Peki, Ferhunde konuşsa? 
Yerimden sıçradım: 
- O, hiç olmaz. 
- Neden? Onun sergüzeşti da -

ha feci. . . . Kirli gizli evlere satıl
masındaki fecaat, az şey midir? 
Ferhunde, başından geçenleri an
latsın, kafi! Onlar, biri biri erile da
ha iyi ve daha kolay anlaşabilirler , 
sanıyorum. Ben, n:hayet bir mace
raperest kadın sayılabilirim. Beni, 
macera hevesi de, memleket mem
lekPt süründürmü~ olabilir. Lakin 
Ferhunde öyle değil .... 

Daha fazla devam etmesine ma· 

Yazan: Ma.lımut YESARi 

ni oldum, elimle sözünü kestim: 
- Sen, evvela Sırrıdan para is

te. Bir kere onun mali vaziyetini 
anhyalrm. 

Germaine, canlanmıttı: 
- Onu, nerede görebiliriz? 
- Köyde ... Kötkten çıktığı yok 

ki .... 
- Ben, oraya gidebilir miyim? 
- Bir mektupla çağırırsın. 
Bu fikir, Germaine'in hoşuna 

gitti: 
- Peki, ne yazayım? 
- Ben sana dikte edeyim, olmaz 

mı? 
Hemen garsonu çağırdım, bir ka 

ğıtla hokka kalem istedim. Ger • 
maine, kalem elinde gülerek yüzü. 
me bakıyor: 

- Fakat satırlar doğru gitmezse 
karışmam. 

Bu, tehlikeli bir şeydi. Sırrı Nev 
res, mektubu okuyamazsa, ne ya
pacaktık? 

- Aman, yavrum, dikkat et. Za 
ten çok uzun yazmıya da lüzum 

- ] l Londra mektupları ) 

ÇOCUKLUK 
Hey gidi günler hey ... Ben de 

bir zaman böyle bin türlü kaygu 
ve ıstırap içinde Ya.tayan, böyle 
saçları, sakalı uzamıf, çefIJ1eden 
evinin suyunu taşıyan, pazardan 
çıkınlarla erzak getiren beli bükül
müt bir insan değildim. Hayat yü
züme gülerdi; ben de hayata inci 
ditlerimi göstererek kahkahalar a
tan bir tasasızdım: Altı yatında 
minimini bir çocuktum. Büyük ba
bam binbatı mütekaidi Malik e
fendi beni çok severdi. Babamın, 
annemin biricik oğlu idim. Sarı 
lepiska saçlarım omuzuma dökü
lürdü. Gürbüz, sıhhatli, alyanaklı 
idim. Bir erkek çocuktan ziyade bir 
kıza benzerdim. Onun için anneci
ğim bana sadakor bir gömlek dik
mit, bir de kırmızı kadifeden kısa 
pantalon almıştı. Yazın sıcak gün
lerinde lepiska saçlarımda mavi 
kordela, sadakor gömleğim, laci
vert boyunbağım ve al pantalonum 
ile sazdan örülmüt penbe, y~il 
renkli mini mini yemit sepetimi e
lime alarak büyük babamla çayır
lara çıkardık. Büyük babama efen
di baba derdim. ihtiyar adamca
ğız bu şakrak torununu çok sever
di. Semtimiz olan Oılküdardaki 
körbakkal mahallesinden kalkar, 
ağır ağır divitçilere çıka_ı, Nuh ku
yusundaki kır kahvesine gelirdik. 
Efendi babam orada kulpsuz, iri 
bir fincanla bir yorgunluk kahvesi 
içer, sonra çayıra inerdik. O za
manlar oranın adı bitli kağıthane 
idi. Yeni mis kokulu çiçekler ara
sında saf havayı teneffüs eder, ye
şil otlar arasında koşar, terleyip 
yorulunca gelir, bir ağilç gölgesin-

. de büyük babacığıma sokulur, o
nun beyaz sakalını öperek yemişle
rimi yerdim. 

O, beni: 
- Oppan, diye çağırır, (oni

benim, toninim) diye severdi. 
Aile efradımın hepsinden ayrı 

ayrı tefkat görür, nevazitlerle tesel 
li olurdum. Şimdi benim tatlı bir 
rüya olı>" bu zamanlar, içimde bü
yük bir hasret uyandırmakta, gözle 
rimden gizli gizli, ılık yaşlar dök
türmektedir. 

Vaktaki büyüdüm, mahalle mek
tebini bitirdim. Sonra sultaniye gir 
dim. Babam öldü, on yedi yaşın
da babasız kaldım. Annem benim 
için şefkat kaynağı oldu. Zayıf, iç
li, sükuti, boynu bükük bir öksüz 
olmuştum. Hastalık mektebe deva
mıma mani oldu. Doktorlara taşını 
yor, sonra elimde ilaç şiteleri, hep 
kutularile annemin yanına dönüyor 
dum. 

Bu mariz, alil vücutla Ya.tamak 
hana çok güç geliyordu. Beni te
selli eden yegane şey, kitap oku
maktı. Gece sabahlara kadar oku
yor, hazan uyandığım zaman önüm 

1 
de açık kitap, lambanın yandığını, 
vaktin öğl duğunu hayretle görü 
yordum. 
Dımağıma fazla bir hassasiyet 

a~ız olmuftu. Herfeyden çabucak 
müteessir oluyordum. İçimde alet 
gibi bir arzu, kızgın bir fey vardı 
ki kalbimi yakıyor zannediyordum. 
Bir gün nasıl olduğunu bilmedi
ğim bir tesadüf kartıma yeşil gözlü 
bir genç kız çıkardı. Medihayı sev
dim. O, bir mektep çocuğuydu. Ben 
de izdivaç çağına gelmemi• toy bir 
del:kanlr idim. Onunla izdivaç e
demezdim. Bu macera, üç sene de
vam etti. Üçüncü sene bunu anne
me açtım. Zavallı kadıncağız evla
dının bu derdini öğrenince mütees
sir oldu: 

Sabri, Medihayi annesinden isti 
yelim. dedi. Dünyalar benim olmuş
tu. 

Mediha mektebini bitirmitti. A
ilesi benimle evlenmesine muvafa
kat etti. Mediha benim karım olun
ca onu kıskanmağa batladım. Gö
zümün önünden ayırmağa razı o
lamıyordum. Kıskançlık her zaman 
dımağımı burgu gibi oyuyordu. 

Mediha, bu halimden şikayet e
diyor: 

- Atkın senin aklını batından 
almıf, kartında sana sadık, namus
lu bir kadın var, benden beyhude 
yere şüphe etme. diyorsa da bu 
sözleri beni ikna etmek, yaptığı 
mel'anetleri örtmek için söyleniyor 
zannederek vesveselerim büsbütün 
artıyordu. 

Onu, bir gece halasmın oğlu Ve
datla yatak odamda baş başa gö
rünce ne yaptığımı şa.tırıp hemen 
silahımı çekerek ikisini de öldür
düm. Onların ihanetini mahkeme
de İspat edemedim. Mahkeme beni 
affetmedi. Ağır hapse mahkum ol
dum. Senelerce karanlık zindanlar
da yattım; hapishaneden çıktık
tan sonra cemiyeti beşeriyeden 

tardedilmit bir fert olmuştum. Şah
siyetim kaybolmuştu. Kimse bana 
iş vermiyordu. Gene annemin şef
katine iltica etmek mecburiyetin
de kaldım? Fakat o zamandan beri 
bir mahkum gibi yaşıyordum. An
nemin bana eskisi kadar itimadı, 
teveccühü yok... Kapısında beni 
Ufak gibi yaşatıyor. Kıskançlıktan 
deli olan bu adama acımasa beni 
evinden kovacak, bir lokma ek
mek vermiyecek. 

Ben, altı Ya.tında bir çocukken 
böyle dertli, tasalı, her gün gözya
tı döken bir zavallı değildim. A
ile efradımın hepsinden ay!"ı ayrı 
şefkat gören, hayata inci ditlerim
le gülen mes'ut bir çocuktum. Ah, 
k~ke gene öyle, hiç büyümeden, 
masum hisselerle teselli olan bir 
çocuk olsaydım! - O. N. -
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ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acen!ası bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

~Tel. Beyoğlu : 4887. 

yok. Kısaca yazarız. Maksat anla 
şılsın, o kadar. 

Germaine, yumruğunu masaya 
vurarak haykırdı: 

- Böyle olduğu daha iyi •. Sar
hoşken yazdığımı anlayınca büs
bütün korkar. 

Kağıdı da almıf, yazmıya hazır
lanmıştı: 

- Söyle. • • Bekliyorum. 
- Yaz. . • "Bu gece seni dokuz-

la dokuz buçuk arası .•• 
Germaine, kalemi elinden bıra

karak hayretle yüzüme baktı: 
- Bu gece mi? Sayıklıyor mu • 

sun? 
- Fazla sorma. • • Tezkereye 

tarih koymıyacağız. 
Germaine, ellerini kilitlemitti: 
- Bana, iyice anlat. . . Senin sö 

zünden dışarı çıkacak değilim. Sen 
ne emrederaen onu yapmıya razı
yım. Fakat söyle. . • Böyle esra -
rengiz havaya tahammülüm yok - • 
tur. Anlatırsan, belki ben de bir 
fikir verebilirim. 

Kalemi tekrar eline verdim: 
- Anlatayım, kızım. . . Sen, bu 

tezkereyi yazacaksın. Ben, Sırrı'ya 
bir vasıta bulup göndereceğim.Ben 
senin namına konutacağım. 

Germaine, kesik kesik güldü: 
- Bunun neresi rezalet? Bu, a

deta sulhan ve gayet nazikane bir 

anla,ma. 
- Acele etme. • . Eğer anlasa • 

bilirsek. . . Anlaşamazsak o ~a -
man istediğin şekilde rezaleti çıka
rırsın. 

- Kabul. . . Söyle, yazıyorum. 
Ona, dikte etmeğe başladım: 
- "Bu gece, seni dokuzla dokuz 

buç~ arası, bahçenin deniz tara
fındaki kulübe harabesinin oldu • 
ğu yerd ı bekliyorum. Muhakkak 
gel. Yoksa rezalet çıkar! 

Germaine, sordu: 
- imza atayım mı? 
- Yazını tanır, değil mi? 
- O kadar tanır ki mükemmeı 

taklit bile eder. 
- Öyleyse, imzaya hacet yok! 

Germaine'in yazdığı mektubu, 
katladım, cep cüzdanıma koydum: 

- Ben, yarın aktam, onu görü
rüm. öbürgün, benden cevap alır
sın! 

iki gün sonra çok canım sıkkın 
bir halde Germaine'in apartımanı
na gittim. 

Germaine, henüz uykudan kalk
mıştı. Sırtında mühmel bir penyu
var vardı. Beni heyecanla karşıla
dı: 

- Ne haber? 
Elimi, omuzuna koydum: 

- - Anlaştık, kızım. 

lngiliz gazeteleri 
ve Türkiye 

Londra: 12. 5 - 1934 - Yeni 
İngil iz nesli, b ir çok görenekleri ve 
görı:;ü !eri gibi bir çok görütlerini 
de bütün sakatlığı ve İptidailiği ile 
bir evvelki nesilden miras alıyor 
galiba ... Bu yüzden; insanın ç<>k de 
fa Schakespeare vatanından Loid 
Corçların vatanı olduğu için nef
ret edeceği geliyor ... 

h.giliz münevverlerinin bir çoğu 
Türkiyenin Cümhuriyet olduğunun 
bile farkında değiller ... Türkiye de
yince "kaçıncı Mehmet Padişah!,, 
diye soran darülfununluyu ben gö
zümle gördüm ... T aymisin Sakarya 
dan hala haberi y<>k mu nedir? 
Her lngilizde, bir defa, Lord gür
zön inadını kıracak bir ismet Pa
şa talakat ve sebatına bafka hangi 
Türk sahip olabilir? .. Bunu hadise
lerle değil devamlı propagandalar
la elbette yenmeli ve onlara doğ
ruyu öğretmek mümkündür ... 
Şu bir iki aydan beri, buranın 

en çok satılan gazetelerinde Türki
yenin adı, Zaro ağa hastalandığı 
ve lnsull tevkif edildiği zaman geç
ti ... Ba.tlığının bir köşesinde hala 
bir ehlisalip neferi armasını la.tı
yan ve İngiliz babıalisi;ıin en de
magojik ve sarsak unsuru Lord 
Biver Brokun gazetesi olan Deyli 
Ekspres, bugün de Türkiyeden ha
ber veriyor: Eski dünya güzellik 
kraliçesi Keriman Halis hanımın 
resmini, altına "İstanbul otellerin
de hizmetçilik ettiğini,, kaydede
rek, neşrediyor ... Bu resim, Keri
man hanımın yeni açılan bir kız 
mektebinde ev itleri dersinin tat
bikatını yaparken alınmış ve İstan
bul gazetelerinde bu kısa ve vazih 
izahatla neşredilmit bir resimdir. 
Bu kadar açık ve sersemce bir ya
lanı durup dururken irtikap ve 
Türklerin alc,yhinde bir fey yaz
mak için bu kadar bayağı fırsatlar
dan bu kadar münasebetsiz şekiller 
de faydalanan bu gazete, İngiliz ef 
karı umumiyesine yaptığı bir ç<>k 
siyasi telkinlerde muvaffakıyetli 
netiçeler alan gazetelerin başında 
gelmektedir. 
Buranın en büyük mağazaların

dan biri, bütün dünya gazeteleri 
arasında, Türkiyeden de bula bula 
yarın gazetesini getiriyormut; O 
~apandıktan sonra, Sonpostayı ge
tırmeye başlamıt; eğer biri Son 

'' ' posta nm muhalefetlerden istifa 
ettiğini haber verecek olsa, muhak
hak ki, onu da getirmekten vazge
çecek! 

Londraya gezmeye gelen bir iki 
Tü~k talebeaile bir dükkandan alıf 
verış ederken; bilmem ne vesile j. 
le, Türk olduğumuzu anlıyan satı
cı. ka~ı~, ~!ze s:--tacak fey k~fet
mı~ gıbı gozl~rı. parlıyarak acaip 
akısler veren ıkı yüzlü bir muak-

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18,30 Fransızca ders. 19 Fahrettirt 
Kerim Bey tarafından (Irk Hıfsıssıhası) 
hakkında konferans. 19,30 Alaturka ınu· 
siki ncşriyatı (Tanburi Refik Bey) Ke
mençe Fahire H. Nevreı B. Fikret B. 
Safiye H.) 21 Eıref Şefik Bey tarafın· 
dan Spor hakkında konferans Ajau ve 
borsa haberleri. 21,25 Necip Y akup B. 
orkestrası tarafından muhtelif eserler. 

V A R Ş O V A. 1415 m . 
17,35: Hafif musiki . - Muhtelif neıripl 

21,05 : Piyano konseri. (Polonyalılann "eri~· 
rinden.J 21,40: Musaha be. 21,55: SeoFonik 
konıer. 23: F ran .. z c::a konFeran ı. 23,15 : Hafif 
muıik i. 24: Musahabe. 24,05: Danı musikisi. 

B U K R E Ş, 364 m . 
13: Borıa. - Plilc. - Halu~rler. - plik. 

18: Orkestra popüler muıilr.i. - Haberler 
19,15 Konıerin devamı. - Uni:.,eraite derıı. 
20,.20: Pl.ik. - Konferans. 21 : Mme llonka 
(t.ııranniJ 21: R.aclyo orkeatraar. -Musahabe· 
22,20: Orlı:ealran1n devamı. - Haberler. 23,15: 
Kahvehane konseri. 

MOSKOVA.1724m. 
19,30: K.on ıer taıannili. 22: Muhtellf diller· 

.ie netriyat. 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18,30: l'opüler. 19,30: Berend salon takım• 
20,30: Musahabe. 21: Viya.nadan nakil~ 23 ZO: 
Vereı ıiaan taJumı. 2.C,20: Kalwehane kon:eri, 

VIYANA, 507ıa 
20: Kıaa ha.berler 20,15: ,şrkılar. 21,0S: 

"fEllESSÜMLER DiYARI, opereti (F. LE· 
fi.MARJ 23,20: Haberler. 23.35: Da.as plak· 
13rı. 

B E L G R A T, 437 m . 
20,30: Kema.o konaeri. 21,10: Muıaı.abe. 21. 

40: Sırp aeceıi. 23,10: Haberler. - Jltadyo or· 
ke.ıtra.11, 

KONIGVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
19,15: Aktüalite, 19.2.5: Brahmaırn aık ıar· 

Juları. 19,SO: Muhtelif. 20: Halk komikleri "e 
hAlk aa.r.:1arı . 21: Musahabe. 21 10• Danı n tu· 
ı ikiıi. 23 : Haberler. 24: Danı ~u

0

ıikiıi. 

Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLER!: 
Türkiye İçin Hariç için 

L . K . L . K . 
3 • JLi r . . . • • . . • 4. - a -
6 '• • • • .. • • • • 1 50 14 -
ız ., .. . ....• ı.c - 28 _ 

Gelen eTrak ııreri Terilmez.- Müddeli 
aeçen nüsha.lar 10 kuruıtur .- Gaı:ete • • 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete müra· 
caat edilir. C.z:etemiz ilialann ıneı'uliye· 
tini kabul etmca: .. -kaar aynayı önümüze uzatıyorou · 

hiç faşırmadığımızı görünce afaİ
ladı; öyle bir "teşekkür ederim" 
dedim ki: Eli birden kop
muş gibi, ayna ile be
raber, ortadan kayboluverdi ... 
Zavallı İmparatorluk zihniyeti: As 
yalı deyince, hepsini, renkli bon
cuklar ve alacalı dokumalarla, elin 
den bütün varını yokunu aldığı 
Hint fakirlerine veya Çin afyonkef 
!erine benzetiyor ... 

Eğer kendimizi Avrupada oldu
ğumuz gibi tanımak ve sevdirmek 
bizim için hayati zaruretlerden bi
ri ise ve buna muhakkak batla.na· 
cakas ilk defa İngiltereyi gözönün
de tutmak lazım .. . 
İngiliz, Türk'ü bilmiyor ... Yalnız

Dardanelin Türkü'nü tanıyan lngi
lize Ankaranın Türkünden de ha
ber vermeli •• 

Behçet KEMAL , . ' 
ıoro .. -MOTO .. -VELO .. 

Meçhul bir koşuc1;1 me ~~ul bir araba ile ya
rışa gırme gı istiyor. 

(Baş ı 1 inci sahifede) 

Otomobil - Motosiklet - Bis iklet yarışlarımızın kaydi kabul 
muamelelerini yapan Teknik Komitemiz garip bir müracaat ile 
k~r~ılat~ış~ır. ~u mü_racaat tele fon ile yapılmıttır. Telefonda is
mını bıldırmıyen hır zat otomobil kotularına girmek istediğini 
ancak ka!d ve kabul muamelatınd a ismini ve arabasının firmasını 
vermek ıstemediğini söylemiştir. Komitemiz bu şekilde bir müra
caatla kabul ve .ka~ı~ muamelatının yapılamıyacağını söyleyince 
bu meçhul zat şımdılık yazılmak tan sarfınazar etmittir. 

Germaine, bir koltuğun kenarına-
ilitti: 

- Demek parası var? 

- Şimdi ne yapacaksın? 
Sesi titriyor, gözleri ya,la parlı

yordu: 
- Hem epeyi paralıya benzi • 

yor. 
- Seni, çok uğraştırmadı mı? 
- Hayır! 
Germaine'in tok gözlülüğüne 

hayran olmuflum. Son günlerde 
müthiş sıkıntı içinde kıvranıyor • 
du. Benden de para istemiyor<llL 
Buna rağmen, bana: 

- Sırrı ne verdi? ne kadar getir
din? 

Diye sormuyordu. ' 
Cebimden beter liralık yirmi ta

ne bank kaimesi çıkarıp uzattım: 
- Yüz lira verdi. Al, kızım. 
Germaine, tereddütle bakıyor • 

du: 
- Gözlerime inanamıyorum: 
- İstanbuldan hareket edece • 

ğin gün, yüz lira daha verecek! 
Germaine'in ağzı açık kalmıştı: 
- Ay, kulaklarıma inanamıyo

rum. 
Paraları elimden aldı ve konso

lun üzerine fırlattı: 
- Katki vermeseydi ... Mem

nun oldum zannetme. . . Artık onu 
mağlup edemeyiz. Paralı iken ona 
kurşun itlemez. ' 

Germaine'in hüznü, kalbimi di
kenlemişti: 

- Paris'e döneceğim, madem ki 
bu parayı aldım, burada kalmak 
artık kancıklık <>lmaz mı? ' 

Benim de gözlerim yaşarmıfb: 
- Ben, pek yalnız kalacağım. 
- Sana da bir seyahat teklif e-

derdim ama, burada vazifen var. 
- Ben, Adapazarında çir çiftlik 

aldım, köye çekileceğim. 
- Sırrı'ya meydanı bo, mu bı

rakacaksın? 
- Biz, mağlup olduk. 
Kalbimde bir matem ağırlığı ile 

Germaine'in apartımnından çık • 
tım. Eğer orada biraz daha dura
cak olsay;dım, asıl hakikati ağzım
dan kaçıracaktım. 

Zavallı Germaine Trefle, parayı 
Sırrı Nevres, verdi zannediyoı;.Hal 
buki yazdığı tezkere, cebimde du
ruyor. 

Bir gün, Sırrı Nevres'le cok cid· 
di konuşmak icap edecek! • 

-21 
- Neye Hüsrev Amca, bugün so 

murtkan duruyor? 
Netide'nin biraz da endişe ile 

sorduğu suale içimi çekiyorum: 
- Hastayım, Neşide! 

-BitmeJi-



Miniminiler için: 

Büyük babam 
. Şimdi ben altmış yaşına gel -

tııış bir ihtiynrrın. Onun için dört 
Yaşınd-. iken ne k!dar güzel bir 
Çc_>cuk olduğumu tasavvur etme • 
11_1 ~ müşküldür. Kenarları brod • 
rı.Iı elbiseler giyiyordum. Koyu ma 
vı kemerim b'lna o kadar yakışır
dı ki .. 

Misafirliğe gittiğimiz zaman • 
lar ı>embe satenden bir pelerinim 
Yardı. Yeni dostum, büyük babam
dı. O evden çıkmadığı için hep o
nunla oynaşırdık. Büyük babam 
seksen yaşında idi. Ben daha onun 
kadar sevimli büyük baba görme
dim. 

Bazen arabada beraber gezer -
dik. Ben de dükkanların camekan
larında gördüğüm büt~n. oyun -
ca.k!arın isimlerini kendısıne sa -
Yardım. O da beni bir şekerci dük
kanına götürür, ya şeker alır, ya -
hut pasta yedirirdi. 

Fakat hiç bir şekerci dükka -
Ilı, babamın çalışma odası kadar 
hoşuma gitmezdi. Burası çalışma 
edasından ziyade uyku odası idi. 
Büyük babam yazılıanesinin başı -
ııa g~ip koltuğuna oturduktan son 
ta derin bir uykuya dalardı. Ben
den başka kimse içeriye giremez
di. 

Bunun bir sebebi vardı. Ben ya· 
Zıhaneye girip büyük babamın kol 
tuğunda uyukladığını görünce, ben 
de başka bir koltuğa çıkar ve ora
da ı...yurdum. 

Büyük babamın bütün gününü 
lıYuklamakla geçirdiğini hiç kim -
•eye söylemezdim. Çünkü söyler
sem, yemekten sonra büyük baba
tııın: 

- Alın, bunun uykusu var. Git
sin, yatsın, diye beni yatağıma gön 
dereceğini bilirdim. 

Sonra bu odada hoşuma gi • 
den ne cok şeyler vardı. İçi dol -
durulm~ş bir küçük kuş, bir kağıt 
!>resi küçük takvimler. Bunları do
kunmadan sadece seyrederdim. Bu 
hazinelerden her birinin ne kadar 
kıymetli olduğunu kestiremez -
dim. 

Bir gün gene odaya girdiğim 
Zaman, o kadar çok kıymetli zan
nettiğim bu şeyleri, kağıt parçala
rı, cerçöp ve saire ile yere atıl -
tııı~ gördüm. Büyük babam hep • 
8İni süpürmek için bir de süpürge ... 

Hesap oyunları 

Dört köşeli bir odada dört ta
ne kedi oturuyor. Her kedinin kuy 

1 
ruğu üzerinde bir kedi var ve her 
kedi üç kedi görüyor. Odada kaç 
kedi var? 

Cevap: 4 tane. 
Çünkü her kedi kendi kuyru

ğunun üzeri.ne oturuyor ve diğer 
üç köşedeki üç kediyi görüyor. 

Faydalı hayvanlar 
Hoca - En faydalı hayvan 

hangisidir? 
Küçük Cemil - Tavuk efen. 

dim. 
Hoca - Neden? 
Küçük Cemil - Çünkü ken • 

disini doğmadan evvel de yiyo • 
ruz, öldükten sonra da .. 

hazırlamıştı. 

- Yavaş, dedi, süprüntülerin 
içine girme .. 

Büyük babam, masasını düzel
tiyordu 

Masasının üzerindeki fazla şey
leri atıyordu. Benim o· kadar kıy
pıetli zannettiğim ve el sürmeğe 
korktuğum şeyleı:i de atmıştı. 

- Büyük baba, ben dükkan aça 
cağrın, bunları bana ver, eledim. 

- Veririm amma, bu odada 
bir daha görmiyeyim. 

Ben artık her gün dükkan açar, 
dükkanı kapattığım zaman bu eş- I 
yayi colaba kaldırırdım. 

Bir gün büyük babam dolabı
mı görmek istedi. Eline b:r küçıik 
kuş, bir kağıt presi ve küçük 
takvimler .. 

- A, a, dedi, bunlar ne hoş şey
ler böyle. 

Sonra hepsini alıp yazıhanesi
ne götürdü, masasının üzerine koy 
du . 

Türk - Fransız heyeti 
(Başı 1 inci sahıfede) 

fakat etmektedir. Heyet istasyonda 
karşılamağa gelenler:e tanıfmış ve 
bir müddet görüftükten sonra Pera 
l>alas oteline gitmi,Ierdir. 

Otelde biraz dinlendikten sonra 
&a.at 10 da Taksime giderek Cümhu 
riyet abidesine bir çelenk koymuş
lardır. 11,30 Union Française'e gi
derek Fransız sefiri Mösyö Kam
merer ile Fransız Ticaret odası he
Yeti ile görüşmüşlerdir. 
Öğle üzeri Fransız Ticaret odası 

tarafından heyet 'erefine Union 
F rançı,ise' de bir öğle yemeği veril
tııittir. Ziyafette sefir Mösyö Kam
ltıerer riyaset etmiştir. Ceneral kon 
SOlos Mösyö Dubois Fransız Tica
ret mümessili Mösyö Pesseau, Mös 
Yö Reboul, lstanbul Ticaret odası 
ikinci reisi Habip Zade Ziya Bey, 
l'.1arailya konsolosumuz Kudret, ti 
Caret odası reislerinden Hüseyin 
iab~i, İhracat ofisi müdürü Cemal 
Urıng ve otomobil klübü murah

has azası Şükrü Ali beyler ziyafet
te hazır bulunmutlardır. 
F ~emeğin sonunda heyet reisi M . 
elıx Prax bir nutuk irat ederek 

'rürk. Fransız dostluğundan bah
•etıuif ve demittir ki: 

- Türkiye ile Fransa arasındaki 
hu dostluk yedi sekiz asırdan beri 
&ayet dostane ve namuskarane bir 
fekiJde devam etmiştir. Sizi namu-
1Umla temin ederim ki FransaJa 
'tii'tkler, gayet namuslu, taahhüde.
tına riayetkar fazilet nhibi bir 
~illet olarak tanınmıştır. Bu his el
aıı bakıdir. Biz buraya bu münase
h'."tı biraz tezelzü!e uğratacak olan 
b!r hastalığın tefhisi maksadile gel
dık. Bu hastalığı tevlit eden mik- • 
top her iki memelektte de vardır. 
Bu mikrobu göz~öze gelerek, görü
ferek hep birlikte öldüreceğiz.,, 

Mösyö Prax'm bu nutku çok al
t:;ıanmıştır. Bundan sonra M. Re

li da bir nutuk söylemi• ve iki 
?ıemleket iktısadi münasebatının 
~~ifafını temenni etmiştir. Sefir 

osyö Kammerer de kısa bir nutuk 
ıöyliyerek demiştir ki: 

- Benim vaziyetim burada nu· 

tuk söy~emeği icap ettirmez. Size 
yalnız hofgeldiniz derim ve iyi iş
ler görmenizi temenni ederim. 
Türklerle ticari münasebetleri kuv
vetleştirmeğe çalışınız. Fransızlara 
çok muhabbet gösteren bu mem
leketi geziniz, yakından görünüz 
ve tanıyınız. Ve Fransaya döndük
ten sonra _intıbaınızı anlatınız.,, 

Heyet zıyafetten sonra gezintiler 
yapmıtlardır. 

Heyet reisinin beyanatı 
Fransız Ticaret heyeti nim res

mi mahiy ti haizdir. Heyet şehri- ı 
mizde lstanbul ve Fransız Ticaret 
odalarile ayrı ayrı görüşerek İstan
bul ile Marsilya arasında son za
manlarda azalmıs olan ithalat ve 
ihracat işlerine y~niden bir hamle 
vermek için ittihazı lazımgelen ted 
birleri görüşecektir. Dün heyet re
isi M. Felix Prax Union Français 
de bizi kabul ederek bu hususta şu 
beyanatta bulundu.: 

- Biz Türkiyeye Fransız hüku
metinin resmi müvafakatini haiz 
olarak geliyoruz. Bu itibarla heyeti 
mizin nim resmi bir sıfab vardır. 
Fransız Hariciye Nazırı M. Barhou 
bu ziyarete bilhassa ehemmiyet 
atfetmektedir. Son dakika kendisi 
ile gÖrüftüğüm zaman bana Türki
ye ile Fransa arasında iktısadi ve 
ticari sahada bir yaklatma husulü
ne pek ziyade ehemmiyet verdiğini 
ve bu hususta bana itimadı bulun
duğunu söyledi. İşte biz bu sahada 
da çalı,mak üzere buraya geliyo
ruz. Marsilya ile İstanbul arasında
ki ticari münasebatın sekiz asırlık 
bir tarihi ve mazisi vardır. Fakat 
bu münasebat son seneler zarfında 
azalmıt ve bugün dörtte bire 
inmittir. Bunun sebepleri muhtelif
tir. En başta her iki hükumet ta
rafından kabul edilmiş kontenjan 
usulleridir. 

Binaenaleyh ticari ve iktısadi 
münasebatımızı eski şekline irca. 
edebilmek için biz, Türk ve Fran
sız tüccarları elele vererek çalış
malıyız Arada müşkülatı mucip 
olan noktala nelerdir? Biz Bu müş
külatı izale edecek tedbirleri düşü. 

Medeni bilgiler 
Sual - Medeni bilgilerden mak 

aat nedir? 
Cevap - Medeni insanların içti 

mai münasebetlerinde biribirle • 
rine kartı olan vazifelerini öğren
mektir. 

S - Medeni kime derler? 
C - Bir cemiyet dahilinde ya

şamakta olan, manen, maddeten 
terakki eden insanlara derler. 

S - İçtimai münasebetler ne
dir? 

C - İnsanların yaşadıkları müd 
detçe diğer insanlarla olan bütün 
ahval ve muamelatı birer içtimai 
münasebettir. 

S - İnsanlar niçin cemiyet ha -
!inde yaşamağa mecbur olmuşlar • 
dır? 

C - Çünkü ihtiyaç hissetmiş -
!erdir. 

S - Bu ihtiyaç neden hasıl ol
muştur? 

C - insanlarda bu ihtiyaç ge • 
rek kendi şahsının, gerek kendi ne 
vinin bakasını temin etmek gibi bir 
sevki tabiiden ileri gelmiştir. 

S - Şahsın bekası ne suretle 
temin edilir? 

C - Yemek, içmek, soguga, 
sıcağa ve düşmanlara karşı korun
makla temin edilir. 

S - İnsan kendisini bunlara 
karşı nasıl müdafaa eder? 

C - Soğuğa, sıcağa karşı mü -
nasip elbise giymekle, düşmanla
rın taarruzuna karşı mesken yap
mak , kale yapmak, müdaf":a va • 
sıtaları tedarik etmek suretıle mu
kabele eder. 

S - Nevin bekası nedir? 
C - İnsanların nesillerinin ida

mesi için çocuk yetiştirmeleridir. 
S - İhtiyaç ne demektir? 
C - Arzu olunan ve tedariki 

zaruri olan bir şeyin bulunmama • 
~ına ihtiyaç derler. Meseli karnı
-nrz açıklığı zaman yemek arzu e· 
:!eriz. İşte bu arzu bir ihtiyaçtan 
ıleri gelir. O yemeğin tedariki za -
.. uridir. Çünkü yemek yemezsek 
Jaşıyamayız. İnsanların daha bu -
'1Un gibi bir çok ihtiyaçları var -
.:lır. 

S- Bir insan bütün ihtiyaçlarını 
kendi kendine defedebilir mi? 

C - E:lemez. Çünkü muhtaç ol
duğumuz şeyler çolctur. İnsanlar 
tek bat!:ırına her ihtiyaçlarını te • 
min edemiyeceklerini anladıkları 
içindir ki, cemiyet halinde yaşa • 
mağa başlamışlardır . 

S - İnsan cemiyetleri. nasıl te
şekkül etmiş tir? 

C - Cemiyetin ilk hüceyresi ai
ledir. Karı koca ve bir de çocuk -
!arından ibaret olan aileler git gide 
çoğalmış, sonra bunlar bir arada 
yaşamanın lüzumunu takdir et -
mişler, birleşerek evveli kabile -
ler teşkil etmişlerdir. Sonradan bu 
kabilelerin birleş.mesi ile milletler 
vücuda gelmiştir. Kavimlerin bu 
suretle birleşmeleri sayesinde köy
ler, kasabalar, daha sonra şehirler 
tesis edilmiş ve bugünkü cemi -
yellerin esası kurulınuştur. 

S - Bu kabileler nasıl idare e
dilirlerdi? 

C - Aileleri babalar idare et -
tiği gibi, kabileleri. de reisler ida
re ederlerdi. 

S - Bu reisler nasıl meydana 
çıkmıştır? 

C - Bunu iki türlü düşüncl>ili
riz: 1) İptNlai cemiyetlerin en bü
yük ihtiyacı düşmana karşı mu -
l(avemet edebilmekti. Bunun iç.in 
cemiyeti terkip eden fertler ara -
sında tam bir inzibat bulunması 
şart olduğundan, bazı memleketler 
de kabileler halkı, oir çok tecrübe
lerden sonra başlarında bir reis 
bulunmadıkça muntazam surette 
harbetmek kabil olmadığını anla • 
mışlar ve içlerinden en akıllı ve 
kuvvetli bir zatı kendilerine reis İn 
tihap etmişlerdir. 

2) Bazı yerlerde ise kuvvetli ve 
cesur bir adam ortaya çıkmış, ha
kimiyet iddia etmiş ve efradı ken
disine itaate n?ed>ur kılmıştır. Bir 
çok milletler asırlarca böyle adam
ların keyfi emirleri altında yaşa -
mışlardır. İstibdat ta bundan baş
ka bir şey değildir. 

Bu reisler mwlıtelif memleket • 
!erde muhtelif isimler almışlardır. 
Serdar, emir, Bey, Han, prens, 
Kral, İmparator, Padi§ah ve sai -
re .. 

S - Cemiyetler içinde en mü -
teki.mil olan hangisidir? 

C - Hiç şüphesiz cümhur~yetle 
idaredir. Çünkü millet kendı ~a: 
şına geçireceği adamları kendısı 
seçer, icraatlarını mürakabe eder, 
kendi kendini idare edecek kanun
ları kendisi yapar. Türk milleti de 
on senedenberi böyle feyizli bir i
dareye nail olmuş bulunmakta -
dır. 

Bunun içindir ki her gün te -
rakki ve inkişaf yolunda durma • 
dan yürüyor. 

Sür'at ve yavaşlık 
Dünyada ,imdiki halde sürat re

koru ziyadadır. 
Deniz tayyareleri için sürat re

koru saatte 629 kilometre, 370 met 
redir. Yani saniye 175 metreden 
biraz fazla.. Fakat bir silah kur,u
nuna nazaran bu bir 'ey değildir. 
Kursun namlonun ağzından çıkar 
çık,,;az saniyede 800 metre gitmek 
tedir. Bazı top obüslerinin saniye
de 1500 metreyi. bulduğu vardır. 
Bilhassa stratosferin denilen hava
nın yukarı tabakaları için müsta
mel fitekler saniyede 12 kilomet· 
re katetmitlerdir. 

Hele radyumün saçtığı elektron
ların bombardımanları daha müt
hi,tir. Bu elektronların •Üratinin l 
saniyede 20,000 kilometre olduğu
he:ap edilmittir. 

Ziyaya gelince, ziya saniyede 
300,000 kilometre kateder ve bu sü 
rate de henüz yetiten yoktur. 

Fakat lfığın hararetinde sürat 
yerine yav~lık rekoru van rr. A-

~ ~·~/_ 
-~-;:·-~ 
~~~~ u\ ;~, 
~ ~-l-J,-'<J 

---~ 

Eyilik etmek isterken • , • 

vusturyalı bir fizik alimi ~yle bir 
mesele ile me,gul olmuf: Yanını• 
bir mum fÖyle göze göıünecek bir 
yere konuyor. Kuvvetli bir teles
kopla mumun ıtığı yirmi kilomet
re kadar bir mesafeden görülebi
liyor. Mumun ıtığı bu mesafeyi 
saatte 300,000 kilometre süratle 

nelim, sonra mensup olduğumuz 
hükumetler nezdinde teşebbüste 
bulunarak i!erisini diplomatlara 
bırakalrın .... Fakat mevcut mütkü
lattan bir kısmı vardır ki bunların 
bertaraf edilmesi için Türk ve 
Fransız tüccarının aralarında anlaş 
ması kafidir. Bu hususta bükômet-
1erin de bir diyeceği olamaz. 

Rüşvet meselesi 

Bu maksatla çarşanba günün bu
rada bütün Fransız ticaret odası ve 
lstanbul Ticaret odası heyeti ile 
ayrr ayrı bir toplantı yapacağız. 
Bu toplantıda İstanbul • Marsilya 
n:'.ü~aseba~ının inkişafı çareleri gö
ru,ulecektır. Marsilya - İstanbul 
ticari münasebatı hakkında hazır
lanmış bir dosyam vardır. Bu dos
ya görüşmemizin mevzuunu tetkil 
edecektir.,, 

Diğer günlere ait program: 
"Hazırlanan program mucibince 

bugün saat 10,30 da İstanbul Tica
ret odasında heyet terefine bir res
mi kabul yapılacak öğle üzeri Pe
rapalasta bir ziyafet verilecektir. 
14,30 da Beykoz deri ve ayakkabı 
fabrikası gezilecek ve Boğaziçinde 
bir gezinti yapılacaktır. Misafirler 
bu meyanda Beylerbeyi sarayını 
da ziyaret edeceklerdir. 

Yarın sefir M. Kammerer de he
yet terefine bir öğle ziyafeti vere
cek, öğleden sonra Cibali sigara 
fabrikası ziyaret edilecektir. He
yetten bazı zevat, a.'ı:tam Ankara• 
ya hareket edecektir. 

21 mayıs pazartesi günü heyet a
zasından fstanbulda kalanlar husu
si ziyaret ve temaslarda bulunacak
lardır. 

22 Mayıs salı günü heyet Anl<a
radan avdet edecektir. lstanbulda 
kalmıt olan zevat o gün 8,15 te hu
susi bir vapurla Pendiğe giderek 
Ankaradan gelecek olan arkadaş
larını karşılayacaklar ve oradan 
hep birlikte Y alovaya gidecekler
dir. İstanbul Ticaret odası Yalova 
da misafirler terefine bir öğle ye
meği verecektir. 23 Mayıs çarşan
ba günü misafirler serbest surette 
ziyaretler ve gezintiler yapacaklar 
ve akşamı 17 de Marsilyaya hare
ket edeceklerdir. 

I 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ti yapan inkılapçılar arasında sa -
yılıyordu. Kendi-sini ortaya çıka
ran maslup maliye nazırı Cavit -
tir. Metr Salem o vakit yapılan is
tikraz işlerinde mühim bir rol oy • 
namış ve bugün milletin sırtına. a
ğır yük olan istikraz!arı o ~a':öt 
daha ağır şeraitte temın etmı~tır. 

Gene meşrutiyet se~elrınde 
Metr Salem bir çok ecnebı serma· 
yedarlarına inkılap ricali?i t.amt • 
tırmış ve bugün çalışan ımtıyazlı \ 
şirketlerden hemen hepsi~i~ İ~ • \ 
tiyazlarırun alınmasının bırıncı ro
lünü oynamıştır. 

lstanbulda eskiden Salem efen
di namile maruf •olan Emanuel Sa
lem az zamanda mühim mevki tut
muş ve Metr Salem olmuştur. 

Bugün Metr Salem hariçte ve 
dahilde şöyle tanınmıştır : 

Beynelmilel maliyeci .. Bi~ ~~ 
ecnebi şirketlerin müme.s~ıl.lıgı, 
meclisi idare azalığı, meclısı ıda • 
re reisliği üstünde bulunan Met~. 
Salem bir sene evvel terkosun mu
bayaasında şirket namına müba • 
yaatı idare etmiş ve daha iki haf
ta evvel de tramvay şirketile Na
fia vekaleti arasında cereyan ~en 
müzakeratta bulunmuştur İstınye 
Dok şirketi başında, Balya K~ra • 
aydın şirketi meclisi idaresınde 
Metr Salem görülür. 

Bugün Metr Salemin burada 
bir bürosu vardır. 

Leon F eraci de .• 

Rüşvet hadisenin mühim sima
larından diğeri olan Leon F eraci 
tüccar ve komisyoncu olarak tanın 
maktadır. Daima büyük işlerin pe
şindedir. 

lstanbulda üç tane de avukat 
Leon F eraci vardır. Bittabi onla
rın bu hadise ile alakaları yoktur. 

Meselenin iç yüzü 
Herkes bu suali soruyor? A • 

caba rüşvetin teklif edilmesine se-
bep nedir?. . 

Bu işin iç yüzü hakıkaten şa • 
yanı dikkattir. Rüşvete kadar u
zayan bu meseleye dair şu maili • 
matı topladık: 

İstanbul telefon şirketinin ser· 

mayesi şirketin teşkıli anında fn
giliz lirası olarak konulmuştur. O 
vakittenberi şirket bu sermaye bah 
· nde altın esasını takip etmekte-

sı ld • d. Şirket kuru ugu zaman ser-
ır. nlarak 495,000 altın._ fngiliz maye ~ .. 

konulmuştu. Fakat sermayenın. lf• 
!iyen kısmı hiç bir vakit 328 bın 
lngilizi geçmemiştir. 

157 bin liralık hisse senedi sa- · 
tışa çıkarılmamıştır. Fakat bir ta
raftan da şirket 154 bin liralık 
tahvilat çıkararak bir istikraz yap
mıştır. Si;ket bir ta~~~~an se;ma • \ 
yesinin bır kismını olu vazı.Ye~te 
bırakırken , bir taraftan da ıstık -
raz yapmıştır. 

Şirket bu istikrazın hamille -
rine faizi altın olarak vermekte • 
dir. 

Bu faiz senede 10 bin altın 
tutmaktadır. 

Dünyanın her tarafında a~tın e
sası terkedilmişken, telefon şırke -
tinin altın esasından ayrılmaması
nın sebebi ne olabilir? Anlatıldığı
na göre, şirket bir taraftan his · " 
sedarlarile muameleyi al.tın esa • 
sı üzerinden yaparken bır taraftan 
da müşterilerile olan muamelesini 
kağıt para üzerinden olduğundan 
hesabın tevhM!inde kendiliğinden 
ortaya bir tanj meselesi çıkmak
ta, şirket te bu vaziyetten bittabi 
istifade etmektedir. 

Ankarada tahkikat 
ANKARA, 18 - Maliye~eki 

rüşvet meselesinde tevkif ~<lılen 
Metr Salem ile Leon Feracı An • 
kara tevkifhanesinde tahkikatın ne 
ticesine intizar ediyorlar. . . 

Görülen lüzum üzerine her ıkı
si de ihtilattan menolunmuşlar • 
dır. İşe vaziyet eden ~kara mü~
deiumumiliği bu tahkikatla gecelı 
gündüzlü meşgul . olmaktadır. Cür
mü meşhudun tesbitinde maliye 
vekili Fuat Bey ve maliye müste
şarının rolleri olduğu için kendil~
rinin malumatlarına müracaat edıl
mesi muhtemeldir. 

Metr Salem ve Leon F eraci 
Ankara emniyet müdürlüğünde ge-

Bu çocuk acaba ne d~1~nüyor 
diyeceksiniz? Sinema artı6lı olma 
ğı mı? Haber vereyim ki.bu çocuk 
daha bef yasıncladır _ve sın~ma. ar
tisti 0 /muftur. Sayesınde aılesı de 
müreffeh geçiniyor. 

katediyor. Şimdi yirmi kilometre 
mesafeye bir yüzük içinde bir 
gram su koyalım. Acaba ne kadar 
zaman içinde mumun hararetı yu
zxkteki &uyun hararetini bir dere
ce daha yükseletebilecek? 

A.vurturyalı alim bunu hesap et. 
mif ve bulmuş. Hesaplarına naza
ran, on milyon sene beklemek la
zımdır. 

Fakat siz diyeceksiniz ki, mum 
yana yana haydi haydi yarım saat 
dayanabilir. 

Limana gelen vapurlar 
İstanbul limanı hakkında yapı· 

lan bir istatistiğe göre, maTt ayı 
içinde limanımıza 710 vapur gel
miftir. Geçen senenin mart ayile 
mukayese edilecek olunursa arada 
mühim bir fark yoktur. 
Limanımıza gelen vapurlar ara

sında İtalyan bandıralı vapurlar 
biı İnci dereceyi, İngiliz bandıralı 
vapurlar ikinci dereceyi, Yunan 
vapurları da üçüncü dereceyi it
gal etmektedir. 

YAKUT~ 
En iyi cinı krem, 

Gece ve glindüz kremi, 
En mlşkülpe!entlerin kremi. 

Hanımefendi: SiZiN kreminiz. 

2808 

çirdikleri geceden sonra istintak 
hakimi tarafından tam 6 saat is
ticvap edilmişlerdir. Bundan son • 
ra tevkif kararı verilmiş ve her iki# 
si tevkifhaneye nakledilmişlerdir. 

Metr Salem ve Leon F eraci i
çin o gece Ankara palastan tevkif· 
haneye yatak getirilmiıti. Metr 
Salem o gece sabaha kadar uyuya
mamıştır. Lean Feraci ise saat 2 
de girdiği odada derhal uyumUf• 
tur. 

İstintak hakimliği iki suçlu .ile 
beraber nezaret altına alınan Me
tr Salemin hususi kiti.bi lzak F e
raci efendi serbest bırakılmıştır. 

İstintak hakimliği. cürmü meş
hut esnasında bir kasa ve bir de 
kütüphane içinde saatlerce kalan 
emniyet müdürlüğü ikinci şube 
şeflerinden Haci, komiser ismet 
ve tahrri memuru Mahmut Bey
leri isticvap etmiştir. 

Metr Salem Rüştü Beyin rüş • 
veti almak hususunda gôsterdiğ_i a
ğır şatları gördüğü zaman demış
tir ki: 

"- Efendim ne endişe ediyor
sunuz. Ben bundan daha çok mü
him itler yaptrm da hiç bir sızıl. 
tı çıkmadı. Benim snzüm altın 
kıymetindedir.,, 
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Alman hava nazırı Tayyarecilerimiz 

Şehrimiz~e dünkü spor faaliyeti 
Kollej atletizm r (

1 
Seçmeleri yapıldı 

Galatasaray mevsimin 
gol rekorunu kırdı 
1 Haziranda F enerbahçe stadın 

da yeni tribünlerin bitmesi dolayı
sile büy\i.k bir spor bayramı yapıla
cağını •e bu bayramda Kollej atle
tizm müsabakalarile Fener bahçe 
,,e Viyananın F.C.W profesyonel 
futbol takımları ardında bir maç 
tertip edildiğini haber vermittik. 

Finalleri 1 Haziranda yapılacak 
olan Kollej ve diğer :~mile lstan
bul atletizm müsabakalarının seç
meleri dün Kollej sahasında yapıl
dı. 

Dünkü maçla rdan bir intiba 

Seçmelere 266 atlet yazılmıştı. 
Bu atletlerden 59 u Be~iktaş, 41i 

Galatasaray, 41 i Fenerbahçe, 34 u 
Robert Kollej, 30 u Beyoğluspor, 
25 i kurtul~. 21 i İstanbulspor, 4 
Ü Orman mektebi, biri de Ateş • 
Cün"l mensubiydi. 

100 metreye 52; 200 metreye 44; 
400 ve 800 metreye otuz üçer; 1500 
metreye 50; 3000 metreye 58; 110 
metre manialıyalO; yüksek atlama 
ya 20; uzun atlamaya 31; üç adnna 
25; gülle atmaya 28; disk atmaya 
30; erit atmaya 18; sırık ile atlama
ya 10 atlet girdi. 

Yapılan seçmeler neticesinde fi. 
nale kalan atletlerin isimlerini ~ 
ğıya yazıyoruz.: 

100 Metre: 
Kolej atletizm seçmeleri yapılırken 

Semih, Halmi, Mufahham, Papa
dopulos, Raif, lsmail. 

200 Metreye: 

Mehmet Ali, Jsmail, Raif. Mu
fahham, Hilmi, Ahmet. 

400 Metreye: 

Fııruzan, Münci cevat, Tobini, 
Ragıp, Paraskos, Tevfik. 

800 Metre: 

Manol, Remzi, D~, Hikmet, 
Muzaffer, Fethi, Garbis, Mitran; , 
Cl orgi, Niyazi, Remzi, Karakaça
nis, Ruhi, Naci, Manoel. 

3000 Metre: 

Bu ko,uda seçme yapılmadı. B 
mesafeye yazılanlar 1 Haziranda 
doğrudan doğruya finali koşacak
lardır. 

Uzun atlama: 

Tevfik, Avni, Kazım Sedat Tah. 
sin, Papadopulos, Nikopofos.' 

Uç adım atlama: 

Pulyos, Zeki, Sariı, Tevfik, Pa
padopulos, Zarardosi. 
Sınkla atlama: 

Haydar, Fethi, Sadri. Nikoı>o
los. 
"" Gülle atma: 

Ateş İbrahim, Naili. Kangelidis, 
'.Apodiyalis, Karakaş, Pinhas. 

Disk atmada: 

Sava, Frangokis, Naili, Corciya-ı 
dis, Karaka~, Asmanidis. 

Cirit atmada: 

Karak~, Boduryan, Mufahham, 
Sudi, Rizopulos, Orhan. 

- Futbol maçlan -
Dün Taksim ve Fenerbahçe stad

larmda 1934 senesi İstanbul şildi 
maçlarına devam edildi. 

Taksim stadında yapılan maçlar
da Anadolu Beykozun kar~ısında 
cidden takdire değer bir varlık gös 
terdi ve ancak 1 - O mağlup oldu. 

ikinci maç GaJatasarayla Altın
ordu arasında idi. Galatasaraylılar 
topa vurmasmı bilmiyen Altınordu 
!ular ve onların pek acemice hare
ket eden kalecileri ka'"'ıaında yük
sek ve nisbetsiz bir kudret göster
diler, on yedi gol attılar. Maama
mih bu kahir faikiyet Galatasaray
lıların da bir gol yemesine mani ol
madı. 

Üçüncü maç Süleymaniye - lstan 
huspor arasında oynandı ve Süley
maniye dünkü maçlar arasında Ü· 

mit edilmiyen bir netice elde etti. 
Süleymaniyeliler 2 . 1 galip geldi
ler. 

F enerbahçe Stadında Vefa -
Hilal takımları maçında Hilal ilk 
devrede çok canlı bir oyun göster
di. Bu yüzden ilk devre O • O bera
bere bitti. Vefa ancak ikinci dev
rede 3 gol atarak maçı kazanabildi. 
· Fenerbahçe takımı da, Lir oyun 
için cezalı olan Muzafferden mah
rum olarak ve bazı deği,ikliklerle 
Kasımpaşanın kar.ısına çıktı. Ka
nmpaşalılar, bütün D>açta kendile
rine tefevvük eden F enerbahçelile
rc 9 - O yenildiler. 

- Faruk meulesi-
F enerbahçenin itiraz etmit ol-

Milliyet'in tefrikası: 13 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaerrin hatıralan ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
pazartesi sabahı erkenden döne • \ 
c.ek. Şayet vaktinde gelmiyecek o
lıına miralaya ne cevap verece -
ğim? 

Stefan bu sözleri söylerken elin
de tuttuğu kocaman bir elmayı ye
mekle me~gul bulunuyordu. Sonra 
öğrenmek istediğim çok mühim bir 
havadisi gene kendisi bana bildir
di. 

- Elmayı, dedi, Romany kadın- ı 
dan aldım ... 

Demek ki t~kilatımıza mensup 
olan Romany kadın yeniden mey
dana çıkmıştı. Halbuki ben naza
rıdikkati ce!betmeden kendisini ne 
kadar zamandan beri arıyordum. 

Eve geldiğim zaman bu iyi ha
berleri anneme yetiştirdim. Tabii 
kendisi de pek memnun oldu. Ro
many kadını kendisi de görmü . 
İri, kemikli ve daima mütebessim 
çehr-;:•ile kahvehanelerin önünde 
meyve satıyormuş. Kendisi her ö
nüne ıelene beş on günden beri 

enfloenzadan hasta yattığını söy -
lüyormuş. Annem icabında Al -
fons'a muavenet hakkındaki tem
bihatı:nı kentlisine gizlice bildir -
miş. Bütün i'ler yolunda gitmekle 
bera~er fena halde üzülmüyorum 
desem yalan söylemit olurum. Ma
amafih Alfons'un talimatına riayet 
ederek iki gün sükunetimi muha • 
faza ederek evden hastahaneye, 
hastahaneden eve t~ınıp durdum. 
Lakin pazartesi sabahı heyecanım 
o derece 'iddetlenmi~ti ki çalı~ • 
mıyacağımı anladım ve bir başağ
rısı bahane ederek hastahaneden j. 
zin aldım ve eve döndüm. Evde 
de yerimde oturamıyor, pencere • 
nin önüne oturarak sokaktan ge
çenleri bir bir tetkik ediyordum. 
Bana asırlar kadı/;· uzun gelen in
tizardan sonra ikindiye doğru Al
fons'un kendine mahsus acelesiz 
ve ağır ayak seslerini işittim ve 
derin bir nefes aldım. O aralık his
settiğim heyecanlı meserreti, an -

duğu Galatasaraylı Faruk hakkın
da bazı tahkikatta bulunduk ve öğ
rendik ki: 

Faruk 1930 senesinde Betik • 
taş klühü tarafından 2326 numa
ra altında mıntakaya tesç.il etti -
rilmiştir. 

Ayni Faruk, 1932 senesinde 
4319 numara altında mıntakaya 
verilen fifte F aruğun babaaının is
mi, tevellüt tarihi, ev adresi deği
şik olduğu için mıntaka farkına 
varmadan Lu ikinci tesç.ili yapmış
tır. 

Halbuki mıntakada F aruğun 
Beşiktaftan istifası ve beraeti zim
met kağıdı mevcut değildir. 

Öğrendiğimize göre henüz mın
takaya ibraz edilmemiş olmakla be
raber Galatasaray klübünde me.-
hum Şerefin imzasını taşıyan 932 
senesi şubat tarihli bir beraeti 
zimmet kağıdı varmış. 

Halbuki gene öğrendiğimize 
;{)re, 1 kanunusani 933 senesinde 
Beşiktaş klübü Faruğu merkezi u
mumi nezdinde kendi namına tes
çil ettirmiştir. 

932 de alakaaıoı kestiğini bir 
beraeti zimmetle teyit eden Be -
şikta.ş bir sene 90nra bu futbol -
cuyu kendisi namına nasıl tesçil 
ettirir? 

9 mayı:• 933 te de Faruğu bu 
sefer gene Galatasaray klübü mer 
kezi umumi nezdinde kendi na
mına tesçil ettirmi,tir. Bu ikinci 
tesçil de r -.ruğun babuının is -
mi, tevellL-Ü, vazifesi değişik gö
rülmektedir. 
B~ ay farkla bU. idmancı iki 

klüp namına nasıl t~il edilir? 
Bu ne i~ir, bu ne karış•k rü -

cak cephedeki oğlunun avdetini 
gören mü,fik bir anadan baflta bir 
kimse hissedemezdi. Alfons avdet 
etmi• olmakla beraber tamam üç 
gün kendisile fırsat düşürüp görü
femedim. Maamafih şayet müsta
cel bir lüzum olsaydı Alfons'un ne 
yapıp yaparak beni göreceğini dü
fÜDÜyor ve müteselli oluyordum. 
Nihayet bütün olanı, biteni bili.ha
re kendisinden öğrendim: Alfons 
yola çıktığı günün akşamı kolaylık 
la Eekloo kasabasına varmışb.Ken
disi Prassek'in kendisinden evvel 
davranarak bir ipucu elde etmesi 
ihtimalinden titriyerek trenden, 
hastane arabalarından, nakliyat 
kamyonlarından, hüli.sa önüne ge
len nakil vasıtalarından istifade E!:· 1 

mi,. Kasabaya varınca adresini 
benden alnn, olduğu teşkilat men
suplarından Jan Van Kandalaere' 
nin köşkünü kolaylıkla bulmuş. 
Fakat köşkün bahçe duvarında bir 
Alman jandarmasını bisikletini 
görmüş ve kendi kendine Jan'ın 
tevkif edilip edilmediğini sonnıya 
başlaı.~ı~ vekayie intizaren yolun 
karşısındaki çalılıkların altına u
zanmış. Yol dan geçen bir kimse
nin çalılar dibinde Alfons'u gör
mesine imkan yoktu. Nihayet jan
darma köşkten çıkmış ve sallana -
rak bisikletine atlamış. Bu man-

(Ba~ı 1 inci sahHcde) 

A'1nan bava nazırı yakında İstan
bula gidecektir. . 

On dakikar.k mülakat 
BELGRAT, 18 (A.A.) - Prus

ya başvekili M. Göringin ziyareti 
ta•hmin edildiğinden daha kısa ol
D>uştur. 

Mumaileyh, sabahleyin alelu -
su! hariciye nazın M. Y evtiçi zi
yeret etmiş ve bu ziyaret on daki
ka devam etm1ştir 

Mumaileyh, müteakiben sara -
ya giderek defteri mahsusu imza -
lamış ve sonra Alman mezarlığı -
na bir çelenk koymuş ve bunu yap· 
tıktan sonra Atinaya mütevecci -
hen havalanmışbr. 

BUDAPEŞTE, 18 (A.A.) -
Avdetle Buclape teden geçecek o
lan ceneral Göring başvekil M. 
Gömböş namma Macaristanı ziya
rete davet edilmiştir. Ceneral pa
zar veya pazartesi günü buraya ge
lerek yirmi dört saat kalacaktır. 

yadır? .. Fenerbahçe itiraz etmek
te yerden göğe kadar haklı mı yok 
sa? 

Sadun GALiP 
Gayri lederelerin bayramı 

Gayri federe kulüpler arasında bugün 
Anadolu Hiaannda bir spor bayramı ya· 
pılmı~br. Alınan neticeler aıaiıdadır: 

10 metre: Suat B. birinci 12 saniye. 
200 metre: Suat B. birinci 23.1-2 sa-

niye. Gülle Necdet birinci 10,1-2 met-
re Uzun allama: Suat B. birinci 6.48 
m. Yüksek atlama: Necdet B. biirnci 
J.65 m. Sokak koşusu: Cevat B. Üç a
dun: Suat B. birinci 11.1-2 m. lki kişi 
üç ayak: Früzan ve Necmi Beyler. lki 
küt dört ayak: Hasan ve Etref Beyler. 
Cimkara: Mehmet B. 

Atq -Güne~ 
Bunlardan mada Atq • Güneı; ikinci 

takımı ile idman Yurdu kulübü arasında 
bir futbol karşılqması yapılnuş, Atet
güneşliler 2-1 galip gelmİJ)erdir. 

- idman Yurdu ile Cihangir birinci fa. 
kımlar ıarasmdaki maç ta 2..(1 1 dman 
Yurdunun galebeoiyle neticelenmiıtir. 

Her iki galip takıma kupalar ve diğer 
atletizm birincilerine de madayalar ~e
rilmişlfr. 

"Ankarada fenlik 
ANKARA, 18 .A.A. - Ani.ara mek· 

t~lileri yedinci idman bayramı bn sa· 
bah Gazi Terbiye enstitüsü Sahasında 
yapılmıştır. Met-asime saat 9,40 da baş
lannuşbr. 

Şenliklerde Adliye V eltili Saraç oğlu 
Şükrü, Maarif Vekili Hikmet, Milli Mü
dafaa Vekili Zekai Beyle büyük rübeli 
bir çok erkin, mebuslar, sefarell<"r men· 
suibini ve binlerce halk hazır bulunmuş
tur. 

Evırela bir geçit resıni yapıldı. Bir 
bando merasime iştirak ediyordu gedde 
Kız lisesi, Kız orta mektebi, ismet Pa
ıa Kız enstitüsü, Musiki muallim mek
tebi kız talebesiyle erkek mektepler:inin 
bütün talebesi ittirak etmiıtir. 

Geçit bittikten sonra kız mektepler 
talebesi ıahaya gelerek lımet Paşa Kız 
EnstitÖ•Ü jimo.aıtik muallimi Zehra 
Cemal Hanımın idaresinde muhtelif be
clen harekelieri yapmışlardır. Ve pek 
çok alkışlanmışlardır. Bundan sonra er
kek mektepler talebeoi Gazi Ter biye 
Enstitüsü beden terbiyesi Profesörü 
Nizamettin Rifat Beyin idaresinde id
man hareketlerine başlanuılar ve bura
da taleeb üç defa Gazi Hazretlet"inin is
mini yaşa nidalariyle selimlanuşlar ve 
bu harekata nihayet verilmiştir. 

Edirnede şenlikler: 
EDiRNE, 18 (Teleionla) -

Şehrimizdeki orta mekteplerin id
man şenlikleri şehir stadında ya
pılmışbr. 

lıtiklal marşile başlayan şen -
likler çok muntazam olmuş ve sü
rekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Davetliler meyanında mebus -
!arımız umumi müfettişlik erkanı 
ve sair zevat bulunuyordu. 

zarayı görünce Alfons derhal va
ziyeti kavramıştı. Çünkü Jan Van 
Kandalaere hem üserayi harbiye 
kaçırarak bizim tefl<.ili.ta hizmet 
ediyor, hem de gizli olarak içtiki 
satıyordu. Alfons kapıya yaklaşa
rak bir kaç defa vurmuş; kapıyı 
dev gibi iri yarı bir adam açmıf ve 
Alsaslının yüzüne tehdikti.r bir ba
kısla bakarak: 

·_ Ne istiyorsun? diye sorar. Bu 
suale Alfons mutat sükllııet ve ace
lesizliği ile : 

- Arkadaa cevabını verir. Ben .. 
yolumu kaybettim. Jan Van Kan
dalaere'nin köskünü arıyorum. 

Jan muhatabının yüzüne daha 
dikkatli bakarak: 

- Pekala, der, Jan Van Kanda
laere'nin köşkünü bulunca ne ya
pacaksın? 

Alfons sesini alçaltarak parolayı 
sövler: 

·_ "Jan'm zevcesine kancalı iğ-
ne satacağım,,. 

Bu cevabı işitince devasa Jan'ın 
kapının önünden çekilerek Alsaslı
ya yol verir ve karısına seslenir: 

- Kadın, bir arkadaş geldi. Ken 
disine bir tabakla bir bardak hazır· 
la. içeriye buyur arkadaş. 

Ve sokağa bir gözattıktan sonra 
kapıyı kapar ve Alsaslıyı büyük 
bir sobanın karşısında bir irkemle-

(Başı 1 inci sahifede) 

Hava filomuz bu sahah saat 9 
da memlekete doğru buradan ha
reket etti. T'ayyarecilerimiz hava 
istasyonunda Romen hava kuman
danı ve diğer hava nezareti erkanı 
elçimiz ata~emiliter ve daha bir 
çok zevat tarafından selamet
lendiler. 
Tayyare meydanıncla Romen ha

va kuvvetleri kumandanı filomuz 
kumandanı Celal Beye Romen tay
yarecilerinin bu ziyaretten müte
vdlit memnuniyetlerini beyan ve 
teşekkürden sonra Türk tayyare
cilerinin ziyaretlerini yakında ia
de etmekle bahtiyar olacaklarını 
söyledi. elal Bey Türk tayyareci
lerine Bükreşte gösterilen samimi 
hüs.nükabule teııekkür ederek ve
da etti. 

Beş tayyaremiz saat 9 da hep 
birden ve büyük intizamla hava
lanarak Bükreş telırinin üzeri . . 
de bir devir yaptıktan sonra saat 
dokuzu on geçe ufuklaroa kaybol. 
dular. Tayyarecileıimiz bugün öğ. 
leye doğru lstanbul üzerinden ge
çerek 12 ile bir arasında E,iı:işe
hirde olacaklardır. 

T ayyarecilerimiz Eskiselıirde 

ESKiŞEHİR, 18. A.A. - Mos· 
kova seyahatmı muvaffakiyetle ik
mal eden tayyarecilerimiz bugün 
saat 13,30 da Bükreşten Eskişehi
re geldiler havanın yağmurlu ve 
fırtınalı olmasına rağmen onbin
lerce halkın coşkun tezahuratile 
karşılandılar meydanda kendile
rini şehir namına bir heyet is
tikbal ederek buketler takdim et
ti tayyarecilerimizi bugün Eakite
hir belediyesi şehrin misafiri ola
rak T orsuk otelinde alıkoydu. Şe
reflerine 120 kişilik bir öğle ve ak
~ ziyafeti verdi halkın sevinç 
ve tezahüratı devam etmektedir. 

RomanyaJaki Türk şehitleri 

BOKREŞ, 18 (A.A.) - Ana • 
dolu ajansının Balkan hususi mu
habiri bildiriyor: 

Dün Bükrefteki Türk şehitli -
ğinde müheyyiç bir ihtifal yapıl
mıştır. Kraliçe Maryaya merbut 
alay kumandanı ceneral Triyan -
da Firesko kumandasında kralın 
hassa alayına memıup bir askeri 
kıta, bir çok yüksek rütbeli zabit
lerle beraber saat 10 da Türk ~e 
hitliğine gelerek mevzi almı~lar 
ve bir kürsünün iki tarafına gele
-rek mevzi almışlar ve bir kür -
sünün iki tarafına dikilen Tür]· 
ve Romen bayraklan arasınd;;o. 
Eakreş e!çimiz ve sefaret erkanı 
Rusyadan gelen tayyarecilerimiz, 
Y eniormandan ve Dobrıcadan ge
len Türk heyetleri, Bükreşte bu
hman Türk ve müslüman ahali, 
mezarlara konulmak üzere çiçek
leriyle beraber gelen Romen mek
teplileri ve bir çok Romanyalılar 
hazır bulunmakta idiler. 

Merasimde dualar okunmus ve 
ceneral Trianda ve Hamdullah 
Suphi Bey birer nutuk söylemi,. 
lerdir. 

Kaçan mahkum hırsız 
hala bulunamadı 

Bir çok hırsızlıklardan suçlu o
larak ac!l.yt.ye ve•·ilen ve ikinci 
ceza mahkemesince 4 sene 9 aya 
mahkfun olduğu gün adliye neza -
rethanesinden kacan İstinyeli lb • 
rahim hala buluıi°amamıştıı. A • 
raştınlmasına devam edilmekte -
dir. 

ye oturttuktan sonra kendisi de ge
çer karşısına oturur. Bu esnada ko· 
cası gibi iri yarı bir kadın da sofra
yı hazırlıyordu. Jan Alsaslının da
ha ağız açmasına meydan bırak -
madan: 

- Evvela yemeğini ye arkad ... , 
der, sonra rahat rahat konuturuz. 
Alfons bir kelime söylemeden ye
meğini yer ve yemeğini bitirince 
ev sahibi sorar: 

- Bir bardak içki içer misin? 
-Tetekkür ederim, istemem. 
Jan böyle bir teklifi reddeden 

bir asker karfısında ilk defa olarak 
bulu~duğundan hayrete düşer, ma
amafıh: 

- Herkesin keyfine karı,ılmaz 
ya! Demek ki sen içkiden hoşlan
mıyorsun? .. der. Şimdi söyle baka
lım benden ne istiyorsun? 

Alsaslı Alman hafiyesi Prassek' 
in vazifesini, bunun hepimiz için 
ne kadar büyük bir tehlike teşkil 
ettiğini Jan'a anlatır. Alsaslı hi
kayesine devam ettikçe muhatabı
nın çehresinin yavaş yavaş değişti
ğini ve şikarına saldırmıya mühey
ya avcının siması gibi korkunç bir 
hal aldığını görür. Jan'ın karısı da 
bir kelime söylemeden Alsaslının 
hikayesini sonuna kadar dinler. 
Sonra saf ve vurdum duymaz gibi 
görünmesine rağmen çok zeki bir 

Eerekelli yağmurlar 

Kuraklık tehlikesi 
Zail oldu 

KASTAMONU, 18. A.A. ->
yın onundan beri devam eden yai 
murlar vilayetin her tarafında k~ 
raklık tehlikesini defetmi,tir. Bil 
hassa Kendir ve Çeltik sahala 
yağmurdan çok istifade etmi,tir. 

ZiLE, 18. A.A. - Uzun zamaıt 
danberi devam etmekte olan k~ 
raklık son günlerde kaza ve köyle 
re yağan bol yağmurlardan sanrı 
zail olmuş ve çifçinin yüzü giil 
müırtür. 

KONYA, 18. A.A. - Feyi:ıl 
yağmurlar vilayetin her tarafındı 
devam etmektedir. 

işten el çektirilen 
gardiyanlar 

Tevkifhane gardiyanlarındar 
birkaçı hakkında geçende tahki
kata başlanmıştı. Adliye müfettiı 
liği tarafından yapılan tahkikat 11 

ticesinde, tevkifhane sergardiya"' 
le diğer iki gardiyana i~ten el çel< 
tirilmiatir. Tevkifhanede tahkik• 
de•am'. ediyor. 

Büyük bir 
Tayyare seferi 

MARJNYAN, 18. A.A. - Ar~ 
an-siye! tayyaresi Mernoz'un id• 
resinde ve içinde altı ki~ o!duğıl 
halde bu sabah saat 5, 12 de Nata' 
a hareekt etmistir. 

Tayyarenin ilk uğrağı Kasab 
lanka olacaktır. Mrnoz oraya saa1 

12 veya 13 de varacağını zannedİ· 
yor. Oradan tayyare Sen Lui'ye vı 
Natal'a gidecektir. 

Bu seyahat, tayyarf'nin te5ebbii! 
edeceği Atlas asın üç seyahatte~ 
birincisidir. (Natal Afrikanın t,f 

nubu tarkisindedir). 

Un satışı fazlalaştı 
(Başı 1 inci sahifede) 

korumak için undan vergi almalı 
zamanının gelmiş olmasıdır. Ge' 
lecek ay başından it:4>a.ren elleriıı· 
de un bulunanlar hic vergi verme
den halka ekmeği v~rgi ermiş gr 
bi pahalı sat<-.rak köylünün cebine 
girmesi lazım gelen parayi kendi 
ceplerine doldurmak için varla • 
rını yoklarını una yatırıy;;rlar . 

Geçen hafta içinde borsa.! ın~· 
amele göre un miktarı son senele' 
için bir rekor teşkil edecek kad•' 
yuksektiı·. Son bir hafta zarfınÔJ 
borsada 31,870 çuval un muamele 
görmüştür. 

Geçen hafta borsada muamele 
gören un miktarı 17,879 çuvaJJ:. 
Halbuki geçen senenin ayni haf ' 
tasında borsada ancak 14,419 çıı· 
vallık un muamelesi kayded:~mİŞ · 
ti. 

Diğer taraftan buğday fiat!•· 
rın<la evvelki hafta görülen yük · 
selme istidadı k.endini göstermi~ ' 
tir. İstanbul piyasası her sene ın'.'. 
Yıs ayı zarfında b:r kararsızlık C"' 
terir ve yağmura dair her gün I' 
len haberlere göre vaziyet alruJ · 
ğa uğraşır daha bir müddet eV"e· 
!ine kadar Trakya ve Anaıldu)ıl 
saran kuraklık endişeleri ve üziill" 
tüleri gelen haberler izale ettik ' 
ten sonra şimdi bir de dolu tah · 
ribatından bahsedenler oldı:. 

Perşembe günü borsa kapan~ı· 
ken dönen bu şayia piyasada l;ıi 
tesir yapmamıştır. 

kadın olduğunu anlatan fU s~lı 
sorar: 

- Bu Prassek dediğiniz adaıııJ 
bana güzelce bir tarif ediniz bal<'' 
yım. 

Alfons Alman hafiyesini ince '
1 

d_en inceye tarif _eder: Ka~ın bo 1~ 
rıfatı cankulağı ıle dınledikten .ı1 
ra: 

-Anladım, der, ben bu ada~' 
bugün burada, gördüm. Kocanı ~ 
leden sonra bacağındaki yara1. 

d ak . . d kt .• "fi• sar ırm ıçın o ora gı mı. 
1
, 

Çok yorgun görünen bir Belçiiıj1 ı 
amele gelerek kapıyı çaldı, ben 1• 
i,ı;eri aldım. Kocamın oturmakta 0 

duğu fU iskemleye oturdu. . . 11 
Jan Alman hafiyesinin evine gt' 

diğini ve bilhassa. kendisinin oW 1 
duğu iskemled.e oturmtış olduğıl~ 
işitince hiddetinden saran yor, ~ 
rarıyor ve yüreğine inecekmiş gı ~ 
oluyormuş. Karısı ise kocası il!. 
heyecanına ve hiddetine eheınııı;, 
yet vermiyerek hikayesine söY 
devam eder: .. ,~ 

- Fakat felaketler bize ihl\. 
lı davranmaklığımızı öğretti. ,. 
min olmadığımız adamlara, en Y ~ 
kın akrabamızdan bile olsalar ~
açılamıyoruz. Ben de herifin 5;.;. 

lediklerine ehemmiyet bile ver I, 
yerek işim ve gücümle meşgol 0 

- Bitmedi_... 
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Eskişehirde 
Su ve mezbaha 

Sürek avı 
KIRKPINA, (Milliyet) - Av

cılarımız nahiye müdürü Seyfi be

!Balıkesirin büyük bir parka ihtiyacı var\ 
1 

1 Aydın Halkevinde 
AYVACIK, (Milliyet) - Pana- AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

Ayvacık suyu 

• -o- 1 

Karşılık olmak üzere etin 
kilosundan 5 krş. alınaca.k 

ESKİŞEHiR, (Milliyet) - Bele
diye Kaplanğı dağlarından-çıkan 
Ve 1 ,5 kesafet dereceli içme suyunu 
~ört yüz lira sarfi1e şehre getirme
ge karar vermi' ve istik,afata baş
lanmıştır. Belediye aynı zamanda 
bu sene bitmek üzere fenni bir mez 
baha inşa ettirmektedir. i3u iki işe 
•arfedilecek parayı karşılamak ü
zere hazirandan itibaren etin kilo
sundan beş kuru' harç alınacaktır. 
Belediye bunlardan başka bütün 
Yaya kaldırımların yeniden insası
na da karar vermiştir. Bu kara; ta
nıamile tatbik edilirse Eskisehirin 
manzarası çok değişir. · 

VezirköprUde pancar ekenler 
VEZlR"-öPRU, (Milliyet) -

Bu sene kaza hududu dahilinde 
7.00 dönüm araziye pancar ekilmiş
tır. Turhal Şeker fabrikası tarafın
dan satın alınacak olan bu pancar
ların tohumu fabrika tarafından 
tevzi edilmiş ve birinci, ikinci ça
paları müteakip dönüm basına iki 
lira avans verileceği ilan ed.ilmitti. 
Fakat bu avans için konulan kayıt
lar köylü için müşkülatı mucip ol
maktadır. Köylü bu avans işinin ko 
layla,tırılmıuını ve pancar nakliye
sinin de gözönünde bulundurulma. 
sını arzu etmektedir. 

Sapancada b·r facia 
lZMlT, (Milliyet) - Sapanca

da 3 gencin ağır surette yaralan
ınasile biten feci bir hadise olmuş
tur. 

Verilen malumata göre Sapanca
nın kabadayı geçinen külhanilerin
den Şahin ile Mehmet ad!ı iki a
dam bir türlü geçinemezler, her za
man kavga eder dururlarmıs. Sa
hin Mehmet için bir suikast İıa~ır
lamış ve istasyon arkasındaki hah- . , 
çelerden birine saklanarak karşı
dan gelen Mehmede dört el silah 
a!mıştır. Çıkan kurşunlar Mehme
dı muhtelif_ ye~le.rinden ağır suret- j 
te yaraladıgı gıbı o esnada bir sey
den haberi olmıyarak geçen b~ledi 
ye çavuşu Abdullahın da karnına 
bir kurşun saplanmıstır ' . 

Mehmet te hasmine mukabele et
miş ve Şahini hafif surette yarala
mı~tır. Yaraları çok ağır olan Ab
dullah efendi ile Mehmet hastaha
neye kaldırılmış, adliye hadiseye 
müdahale etmiştir. Hadisede bir 
genç kızın da ismi geçiyor. 

Garip hir hırsızlik 

yin başlığı altında Sinirteke köylü- • ., .. , A 

!erile birlikte Mendres mevkiinde 
üç;·, cü sürek avlarını yaparak 33 
domuz öldürdüler. Şimdiye kadar 
öldürülen domuz sayısı 60 tır. 

Atçada yeni Belediye binası 
ATÇA, (Milliyet) - Nehiyemi

zin yeni belediye binasının temel 
atma merasimi yapıldı. Merasime 
Nazilliden kaymakam İhsan beyle 
fırka, ha!kevi ve belediye reisleri 
ve bir çok zevat geldiler. Misafirler 
evvela yapılmakta olan mektebi 
tetkik ettiler. Scnra temel atma me 
rasimine ba,landı. Nazilli halkevi 
b:ı-~dosu i~tiklal martını çaldı. Na
zıllı beledıye reisi Emin bey teme
le ilk t~ ve harcı attı. 

Hafik piyangosu 
HAFİK, (Milliyet) - Hafikte 

su i,lerine sarfedilınek üzere yapı
l~n eşya_ piyangosu 30 nisanda çe
kılecektı .. Lakin araya giren bazı 
sebepler dolayisile piyango 18 ma
yıs cuma günü çekilecektir. 

Eskişehire gelen bugday 
Eskitehir (Milliyet) _ Havala-

rın kurak gitmesine rağmen B _ .. d 5 ursa 
ya gun e • 10 vagon buğday gel-
mektedir. Bu buğdayların müh. 
bir kısmını Ziraat bankası satın 

1

:: 

yoı. Köylünün elinde geçen sene:
1 

den daha bir miktar buğday bulun
duğu anlatılmaktadır. 

Domuz avı 
GERMENCİK (Milliyet) 

Herhafta muntazaman muzır hay
vanlara karşı sürek a.vı yapan avcı
lar kulübümüz bu haftada üzümlü 
mıntakasına giderek 29 domuz öl
dürmütlerdir. Mevsim başından be
ri avcılarımız 150 ye yakın domuz 
öldürmüt!erdir. 

Terme köprüsü 

Balıkesirde be leal:ye parkı 

BALIKESİR, (Milliyet) - Ba- mekte olan halkevi bahçesi ibtiya
lıkeair civarında gezilecek ucuzca cm gene ancak bir kısmını tatmin 
eğlenilecek yeri olmayan bir şehir- edebileceği için belediyenin, teh
dir. Bu itibarla Balıkesir .,.hri için-

y- rin park ve bahçe ihtiyacını daha 
de vücuda getirilen parklar ,ehir 
halkı için fevkalade makbuldür. geni' dütünmesi iktıza ediyor. 
Belediyenin halkevi kar.ısında Vilayet konağı karşısındaki ço
meydana getirdiği park ,imdilik cuk bahçesi de ufaktır ve ihtiyaca 
Balıkesirin en güzel yeridir. Şehir nispetle pek bıuittir. Vakıa teşkil 
içinde askeri mahfil bahçesi de var edildiği zaman yeni salıncakları 
dır. Bu iki küçük ve zarif bahçe ile güzeldi, fakat bakımsızlık yü
şehrin letafetini artırmıtır. Bu se- zünden himayeietfalin bu güzel e
ne belediye trafından tanzim edil- seri fena bir hale gelmiştir. 

Trakyada yağmur 
TEKIRDAG, (Milliyet) - Trak 

yanın hemen bir çok tehirlerine be
reketli yağmurlar yağınıttır. Bu 
meyanda vilayetimizin de bazı ka
zaları bu berektli yağmurlardan 
istifade etmiştir. Çorlunun bir kıs
mı ve Maalkara saray kazaları ay
lardan beri bek!edikleri yağmura 
kavuşmuşlardır. Müstahsillerimiz 
son derece memnundurlar. 

lhrahim Tali Beyin teftişleri 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Kırk

lareli kazalarında tetkikatta bulu
nan Trakya umumi müfettiti İbra
him Tali beyin şu bir iki gün için
de tehrimizi de teşrif buyuracakla
rı anlaşı:maktadır. Muhterem mü
fettfimizin teşriflerinde halkevin
de şereflerine keşide edilecek ziya
fetten sonra bir müsamere verilece-

1 

ğinden şimdiden hazırlıklarına ge
çilmiştir. 

Ayvacıkta umumi mufettise 
intizar 

Aydın yolundaki tren kazası 

TERME, (Milliyet) _ Bu köp
rü 0 "menin iki tarafını biribirine 

AYVACIK, (Milliyet) - Şu son 
hafta içinde Trakya umumi müfeıti 

' şi İbrahim Tali Beyin kasabamıza j 
geleceği ve vilayetimizle civar ka
zalarında tetkikatta bulunacakları 

A YDfN, (Milliyet) - Aydın 
dötr beş ay evvel Aydın yanların
da bir mar,andiz treni yoldan çık
rrış bir ııeftren!e bir baskıcınm ha
yatına malolan bir kaza olmuştu. 

Tafsilatını evvelce bildirdiğim bu 
kazanın mahkemesine ağır ce:;:a 
mahkemesinde başlandı. Maznun 
mevkiinde yolur. bozuk olmasında 
kazaya sebebiyet vermekle itham 
olunan mühendis Hilmi ve fazla 
süratle gitmekle kazaya sebep ol
makla müttehim makinist Ziya 
Beyler vardı. Hilmi Bey, yolun bo
zuk olmadığını kaza sebebini yük
sek mütehassısların takdir edebile
ceklerini makinist Ziya efendi de 
25 - 30 kilometre süratle gittiğini 
2 kilometre olan kaza yerine altı 
dakikada varması bunu ispat etti
ğini söy'.emi~tir. Müdafaa vekille
rile iddia makamını İşgal eden mu
avin Şükrü Bey arasında fen heye
ti raporur.un maznunlara tebliği 
hususund;:> mün~alaı oldu. ölü 
Nuri efendinin ailesi Şükriye ha
nım 20,000, baskıcı mustafa efen
dinin ailesi Zahide hanım da 60000 
lira maddi ve manevi zarar istedi
ler. Mahkeme heyeti fen heyetinin 
ı apor suretlerini maznunlara veril
mesine makinenin cerh kahiliyeti
le azami süratini ve kaza günü ta
şıdığı vagon adedinin solrulııoasına 
karar vererek mahkemenin başka 
güne bırakmıştır. 

bağladığı gibi Sanısun • O I 
.. - d d" K nye yo u 
uzerın e ır. öprünün h I k 
h b. h a en pe 

arap ır alde olmasında . 
t . ki' n vesaı

ı na ıye geçememekte ve pa 
g~len köylü arabasının köprü':~: 
hır batında bırakıp zahire çuvalla
rım sırtlarında nakletmek mecbu
riyetinde kalmaktadır. Köprünün 

anlaşılmaktadır. Kasabamızda bu
lunacakları müddet içinde her sa
hadaki yapılan işlerin blançosunu 
letkik etmekle beraber bir çok di
leklerimiz de vardır. Trakyanın ve 
vilayetimizin her sahada inkitafını 
temin için çalıtacak olan kıymetli 
müfetti.imiz COfkun tezahüratla 

Aydında sanatlar mektebini teftiş 
AYDIN, (Milliyet) - Maarif 

AYDIN, (Milliyet) - Aydı" 
da cuma mahallesinde bir hırsız
lık vakası olmuştur. Kunduracı Hü
seyin efendi anası Melek hanım öğ 
le ~zeri evinden çıkmış anahtarı 
daınıa koyduğu yerine koymut bi
raz sonra geldiğinde anahtarı ka
l>ının üzerinde bulmu• eve girdiğin
de sandığının açılarak incili beşi 
bir yerdelerinin alındığını görmüş 
zabrtaya haber vermi,tir. Şayanı 
dikkat nokta bunların yanında 
bulunan Melek hanıma saklanma
sı için emaneten bir fakir kadın ta
ı-:ı-fmdan bırakılan 100 liranın ye
rınde durmaaıdır. · 

, yeniden inşası Ankaradan rica e
dilmi,tir. 

candan kartılanacaktır. 

T ekirdağı valisi iyile'ti 

Vekaleti umum müfettitlerinden 
Hilmi bey Aydına gelerek Sanatlar 
mektebini teftişe başlamıştır. Hil
mi Bey, halkevi salonunda bir kon
ferans verecektir. 

Sivasta inşaat 
S1V AS, (Milliyet) - Sivasta ha

vaların açılmasile beraber inşaat 
hevsimi de başladı. Her mahallede 

er caddede muhakkak ya bir ev 
Y.apılıyor. Veyahut bir ev tamir edi 
lıyor. Bu seneki in,aat geçen sene
~en çok fazladır. Umumi caddeler 
uzeride yeni, yeni binaların yük
•eldiğini ve bu suretle Sivasın gü
Zelle,mesi için uğratıldığını görü
Yoruz. Belediye yanında yapılmak
~a olan mağazalar ve büyük bina 
ıkmal edilmi~tir. 
. Mahalle aralarında da gün geç
tıkçe boş arsalar dolu:vor. 

Musula demiry,olu 
S1V AS, (Milliyet) - Nafia Ve

tille~inin istimzacı üzerine İktısat 
ekaleti mühim ticaret odaların

~an demiryo!unun Musula raptı 
akkındaki fikir ve mütalealarını 

~ğrenmek üzere altı sual sormu~tu. 
T~a~ız Irak, İran ve Hindistanla 
b urkıye arasındaki ticaret münasc-
atını inkişaf ettirmek ve hatta Av 

rupa ve Asya arasında en iyi bir 
t . 
ransıt yolu açm·,'· hususunda Mu-

sula temdit edilecek demiryolunun 
ehemmiyeti hakkındaki mütaleası
nı bildiraı~tiı 

~------··-~~~~~-

645 Domuz itlaf olundu 
KARASU, (Milliyet) - Bu 

sene mücadele mevsiminde Karasu 
hudutları dahilinde 645 yabani do
muz itlaf olunmuştur. 

Zirai mahsulata zarar veren bu 
hayvanlarla mücadele , gerek Fer
di şekilde yapılan avlarla ve ge
rekse de tertip edilen sürek avla
rı vasıtasile bu neticeye varılmış • 
tır. İtlaf edilen domuzların kuy -
rukları isbat mahiyetinde olmak ü
zere ve bir mahfaza dahilinde A • 
dapazarı Ziraat memurluğuna gön
derilmiştir. 

itlaf olunan domuzların 400 
adedinin dişi oİduğu kabul edildi
ği takdirde dokuzar yavrudan 3600 
domuzun şer ve tehlikesinden Ka
r~su ziraatçileri kurtulmuş demek
tır. Avlanan domuzların ancak 200 
kadarı Adapazarı ve Hendekte do
muz alıcı tüccarlar.~ satılmıştır. 

Kuduz macerası 
SİVAS, (Mililyet) - Sivasın 

gemrek nahiyesinde bir kuch:.z kö
pek her nasılsa bir eşeğin burnun
dan ısırıyor, aktam oluyor, esek a
hıra giriyor, ve ahırda bulun~n da
nayı ısırıyor. Ertesi günü danayı 
köylüler keserek yiyorlar. Ve neti
cede dananın kuduz olduğu şayi , 
oluyor .. Köylülerden danayı yiyen
ler tedavi altına alınıyor. 

. T~KlRDAC, (Milliyet) _ 
Bır muddettenberi rahatsız bulu -
nan kıymetli valimiz Azmi Bey 
tama.men iadeyi afiy~ etmiş ol • 
duldan cihetle bugün vilayet ma
kamına gelerek vazifeye başlamış-
tır. • 

Milliyet namına kendilerini zi
yaret ettiğimde Trakyanın yeni i
~ar projelerıni şu bir kaç sene İ
çınde tamamen tahakkuk etmiş bu 
lunacağını ve evvetki on sene i -
çinde yapılan işler <lerecesim aş
mak lazım geldiğini ve Trakya • 
nın iktisadi hayatında umumi mü
fettişliğin ihdası dolayısile tam 
bir inkişaf devresine gireceğimizi 
söyledi . 

Edirnade operet 
EDİRNE, (Milliyet) - Yu -

nanistaııdaKi turnesini bitiren ve 
.Türk sanattni ecnebi memleket • 
lerde alkışlatan Süreyya operet he
yeti dün şehi.ımize geldi ve ilk 
temsilini verdi. 

Temsilde müfettiş İbrahim Ta
li., vali Ozdemir Salim Beylerle 
hükıimet erkim, belediye rüesa -
sı, halk fırkası erkanı hazır bulun
dular. 

Sanatkarlar çok alkışlandı. He
yet himayeietfal menfaatine tem -
siUerini Halkevi tiyatrosunda ve -
recek ve davet üzerine buradan 
Tekirdağına gidecektir. 

Anadolu manzaralarından: Siuann Mere~üm kariyuinıle 
otlayan bir sürii 

ı 

1 

ı 

1 

yırda halkın ve bilumum hayvana- kütüphanesine nisan ayında 59 mu
tın ve bütün Ayvacık halkının suya allim, 61 memur, 782 talebe, ve 66 
olan ihtiyaçlarını temin eden bu- sair meslek erbabından olmak üze
raya 2 kilometre uzak gemendere re 968 yurttaş gelmiştir. Bunların 
suyunun bakımsızlık yüzünden yol 519 u muhtelif eser ve 449 u ga7.ele 
!arı bozulmu~ ve suyun azalması ce mecmua okumusl -.. lır. 
üzerine be!ediye tarafından su yol- Sıhhi müzeyi nia~n ayında 205 
!arının tamiratına bat!anılmı,tır. yurtt~ ziyaret etmiştir. 

' Bundan iki üç sene evvel İstanbul Fransızca ve almanca yabancı 
kimyahanelerine tahlile gönderilip dil kurslarile keman, viyolonsel, 
çok iyi bulunan bu güzel ~uyun mandolin ve piyano musiki dersle
bozulan yo:larınm tamiratında rine devam edilmekte bu dersler 
K:ıymakam bey bizzat kendisi de büyük alaka görmektedir. Bu sene 
bulunmaktadır, tamirat bir kaç 19 mayıs milli inkılap bayramını 
güne kadar bitecektir, 26 mayısla geçen seneden daha canlı ve al.i.
açılacak panayırda halkın ve hay- kalı bir surette kutlulanması için 
vana tın suya olan ihıivacını temin halkevinde faaliyete ba,lanmısl rr. 
edecektir. İnkılap bayramında Aydına bağlı 

Hendekte 330000 travers 
ikmal edilmek üzere 

HENDEK, (Milliyet) - Na
fia vekaleti tarafından yeni İof& e
dilmekte olan şimendifer !tatların
da kullanıhııa:k üzere lii2um görü
len traverslerin bir kısmı kazamız 
ormanlarından istihsal olunacak -
tır. 

Bu hususun temini için kaza -
mız dahilindeki , Çamdağı orma
nı, 1934 senesi n•hayetine kadar 
müddetle, Adapazarı Türk Tica -
ret bankası ile Koçaeli Orman mü
düriyeti arasında mün'akit muka
~ele mucibince travers kati}'llt ve 
ımalatına tahsis edilmiş bulı.'llmak
tadır. Çamdağı ormanından bu se
ne 6000 ınıetre ın:kabına muadil 
yetmiş bin yüz 70,100 ad.t tra -
vers imal olunacaktır. 

Bu miıkatrın hemen yarısı imal 
edilmiş bir halde olup Adapazarı 
tarikile Derinceye nakil ve orada 
teslim olunacaktır. Nafia vekile -
ti He mukavele akteden muhtelif 
teşekküller vardır. 

------
Bandırmada yeni 
Gümrük binası 

BANDIRMA, (Milliyet) - En 
mühim ve en işlek ticaret ve tran
sit limanlarımızdan biri olan Ban
dırma gümrük teJkilatı itibarile 
çok ehemmiyetlidir. Krabiga, Er
dek, Karacabey gümrük ifleri ci
hetinden mmtakası ve idaresi da
hilindedir. Bilha&Sa son takas re
jimleri dolayısile ihracat merke
zi kabul edilerek kıymet ve ehem
miyeti bir kat daha artan Bandır· 
mada maalesef muntazam ve mü
kemmel bir gümrük binası ve amba 
rınrn olnamaaı memleket için mü
him bir noksanlrlc tetkil ediyordu. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö 
•• re gümrük idaresi pek yakında ar

zu edildiği gibi muntazam ve mü
kemmel ve her cihetçe gümrüğe el
veritli bir binaya kavu,uyor. Bu 
bina halen belediyenin itgalinde 
bulu~n iskele binasıdır. Gümrük 
idaresi bu binayı satıl almak husu
sunda belediye ile müzakereye 
baslamıstır. ' . 

l<öylerde yeni mektepler 
AYVACIK, (Milliyet) - Bu se

ne kazamızın kozlu, kayalar, bü
yükhusun, ve demirci köylerinde 
hükumetin kabul ettiği plan muci
bince üç dershaneli yeni mektep 
binaları İnfll edilecektir. Dört köy
de yapılacak olan bu yeni mektep 
binalarının temelleri atılmıttır.Bun 
dan bir ay evvel binanın temelini 
atan kozlu köyü bir ay içinde dıvar 
larını bitirmi.tir. Bu yeni mektep 
binalarının in,aatı bu sene bitmiş-

. olacaktır. 

Zilede Gazi heyke~i 
ZiLE, (~illiyet) - Şehrin mer

kezinde Gazi Hazretlerinin heykel
lerinin dikileceği büyük arsanın is
timli.ki belediye meclisince karar 
altına alıomıttır. 

bütün köylylerimiz de davet edile
ceklerdir. 

Köylayu döven jandarma 
HAVZA, (Milliyet) - Kara 

Halil jandarma karakol kumanda
nı Hüseyin çavu,un tevkif ve na
hiye müdürü Şevki Beyin işten me
nedildiğini telgrafla bildirmi~tim. 
Hüseyin çavuş köyden çalınan bir 
h«:ııvanın hırsızları aakkında tahki
kat yaparken köy halkından in iki 
ki~iyi dövmü' ve bunlardan Mol'a 
Osmanı altı gün muntazıı.man dö
verek hacağını !ardığı anlaşılmış
trr. Molla Osman vilayet hükumet 
doktoru ve sıhhiye heyetince mua
yene edilerek bir ay müddetle teda
viye muhtaç olduğu anla,ılmıstır. 
Mülkiye müfettisi Refik Bey tahki 
kata kvsian dev~m etmektedir. 

Egridirde su sporları 
EG1RDIR, (Milliyet) - Coşkun 

spor kulübü tarafından yapılan ya
rıt sandalının nevakısı ikmal edile
rek göle indirilmiştir. Kulüp genc
leri deniz sporlarında faaliyete n~c 
mitlerdir. ~ · 

FdirnPdA 6 mayıs 
EDiRNE, (Milliyet) - Hrzıl 

llyas gününün bütün bir neşe V<' 

şetaretle geçirilmesi itiyadı pek es
"'-' cılduğu gibi lstanbuldan Tuna
ya kadar bütün bir şarki Avrupa
da beynelmilel bayramların biri sa 
yılacak kadar da muhte,emdir. 

1 Senelerdenberi bu ananeyi cok 
daha parlak tezahürat:a ve h,."ttıi 
kasidelerle Ye resimli destanlarla 
ya!f11.yan Edirneliler 1934 senesinin 
kakavasının da evvelki yıllara nis
petle çok heyecanlı bir surette k~ ·-
şılann~lardır. . . . 

Anado~u oteli sabıbı Ahmet Şazı 
beyin hazırladığı ve bine yakın nÜ• 
ha bastırıp Edirnedeki dostlarına 
ve Edimede memuriyet vermis ve
ya muhitte iyi hatıralar bırakıp 
geçmi, diğer vilayetlerimizin bir 
çoğundaki maruf zevata yolladıı'jı 
manzum destanına göre bu yılın ka 
kavıuı 6985 senesine tesadüf et
mektedir. Bu destanları alanların 
kaffesi kafile kafile saraçhaneba
şındaki kakava mahalline birik
mi,ler ve kakava merasimini tema
şa etmi~lerdir. Bu merasime kotan
lar içinde memleketin kibar ve mü
nevver tabakalarına mensup zeva
tın da mevcut bulunduğunu yazma
ğa hacet yoktur. Saat 6 - 7 arasın
da ba!lıyıı.n bu merasimde eski ha
sırlar meydana yığılarak koca bir 
a~ yakı~mıf ve (Edirne ve teva
bii çeribaşılığı) makamını ihraz
etmi• olan?! Ahmet Şazi beyin hu
zurunda bu kocaman aletin üzerin
den atlaya.olar tef, darbuka ve da
vul kar.ısında çiftetelli oymyarak 
takdis ve tesit merasimi yapmış
lardır. 

Bu şenlikler yalnız saraçhaneba
~ında yapılmakla kalmamı,, tehrin 
diğer mıntakalarında da aynen ya
şatılmıştır. 

Ayvacıkta yeni hUkOmet konağı 
AYVACŞK, (Milliyet) - Bun

dan iki sene evvel kamilen yanan 
kazamız hükıimel konağının yeni
den aynı dıvarlar içine yapılır.ası
na tetebbüs edilmiftir, hükıimet ko. 
nağınm İ""'5ına ait kereste tama
men hazırlanmış ve kazaya celbe
dilmi,tir, bu sene verileceği bildiri
len bef bin lira tahsisat geldiğinde 
i~aata başlanacaktır. 

Bir cinayet davası 
SİVAS, (Milliyet) - Cümhuri

yet bayramından bir kaç gün ev
vel lise orta kısmından Sıtkı efen
di vurulmus. bir, iki gün ev~el kav
ga ettiklerinden dolayı liseden Or
han, Ali, Bekir efendilerle Recep 
efendi zannaltına alınmışlardı • 
Şimdiye kadar cereyan eden mu
hakeme dört efendinin cinayette a
li.kalan sabit görülememit ve hep
si beraat etmi,tir 
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Istanbul Ziraat Bankasından: MISIR·IŞ t·mitet 
Sıra 

No.su 
842 

28 
118 
153 
162 
176 
178 
182 
190 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi 

Samatya Hacı Evhat Iğridut Ahşap hane 
Galata Şehit Mehmet Paşa Ustübiciler Dükkan 
Beyoğlu Sarı Lutfi Sofyalı ve Isveç Bir hane iki dükkan 
Edirnekapı Molla Aşkı Y anal.<i kalfa Hane 
Büyük çarşı Çarşı Bodrum han Kağir dükkan 
Samatya Sancaklar Hayreddin Sulu Manastır ,, dükkan ve bahçe 
Eminönü Ahiçelebi Yoğurtçu ,, mağaza üstü oda 
Balat Karaba Köprübaşı Ahşap hane 
Küçük Mus- Molla Hüsrev Küçük Mustafapasa Kaı?ir dükkan 
tafapaşa 

Hissesi 

1/ 2 
9/ 16 
9/ 96 

Tamamı 

" 
" 
" 
" 
u 

Emlak 
No.au 

14 
29 

~-9/1-13 
25 
26 
52 
6 

21 
51 

Hisseye göre mu-
hıımmen kıymeti 

600 T. L. 
500 

" 1000 " 400 
" 900 
" 1500 
" 3500 
" 800 
" 400 
" 

Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi !SKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANKASI tarafından te•is edilmi;tir. 

1THALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET IŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERİYE de liatılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, he•abımıza, 1ÜRKİYE iş BANKASI 

tubelerinden avans alabilirler. 

334 
458 

Kadıköy Zühtüpaşa Hamidiye Bağ bugün araa 3 dönüm bir evlek: ,, 4 eski 1625 ,, 
Beyoğlu Hüseyinağa Altmbak!:al Kağir hane 14196 15 2044 ,, 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
İf iÖrmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrımübadil bonosile ödenmeek üzere yukarıda yazılı gayrı
menkuller pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 26-5-934 Cumartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin 
mezkur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri 
müşteriye aittir. (2557) 

Telgraf adresi: MISIRIŞ - İ•kenderiye 

2474 , 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

• 

2472 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

( MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Roman Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 1 

1997 /i l 

VAPURCULU 
TORK ANONİM ŞiRKETİ 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
D 1 vapuru 20 

Uffi Upnar Mayıs 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtnrundan kalkacak. Gidi~te : Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurları cumartesi günü.nden maada 
HERGUN saat 9,30 da Tophane 
nhtımından kalkarlar. 

Karabiga yolu 
Haf lanın 

CUMARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri bir vapur Tophane nhtımın· 
dan kalkar. 

• 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
GalataSMayd;:ı Kanzül< eczahanesi 
kar§nında Sahne ıokağında 3 numa• 

ralı apartrmanda 1 numara. 
2464-

Tasfiye halinde bulunan 
TURKIYE TUTUNLERI 

Müşterekülmenfaa Reji Şirketi 
iLAN 

22 Mart 1934 tarihinde toplanan umu
mi heyete tebliğ edildiği veçhile taıfi

yedarlar tarafından mevcudat üzerin· 
den beıinci tevzi olarak her hisse sene
di ba§ına 0.5.0 lngiliz liralık (S Şilin) 
bir meblağin 11 Haziran 1934 tarihin· 
den itibaren tevziine karar verildiği 
Türkiye tütünleri müıterekülmenfaa 
Reji Şirketi hiuedarlanna bildirilir. 

Binaenaleyh, hisıedarlar hisse senet .. 
)erini mezki'ır tarihten itibaren, 

lılanbul'da: Osmanlı Bankası merke
zine, 

Pariı'te: 7, Meycrbeer 50kağında Os
manlı Bankası §ubeıine, 6 ve 8 Bulvar 

Hauısmann'da Union Pariıien Bankası· 

na. 
Londra'da: 26, Throgmorton sokağın

da Osmanlı Bankası §Ubesine tevdi et
meğc davet olunurlar. 

Her biııeıenedi baıına verilmesi mu· 
karrer 0.5.0 lngiliz lirasının tediye mua
melesi, mer'i kanun ve nizam ahkimına 
göre hiısesenetlerinin tevdi tarihinden 
itibaren tam iki eün zarfında yapılacak
tıı·. Bu muameleye ait bordrolar yukar
da gösterilen müesseselerde hissedarla
rın emrine hazır bulundurulmaktadır .. 

2850 (ı6741) 

lzmir F. için şartnamesine tevfikan (33) ton mazot : 
24-5-934 Perşembe günü saat (14) te : 

Nümune ve şartnamesine tevfikan (150,000) kilo 114 
m im lik Bobin halinde sellüloz kağıdı 29-5-934 salı günü 
saat (14) te : 

Nümune ve şartnamesine tevfikan (1500) adet 5 
m i m lik ince sarı zamklı bobin 29-5-934 salı günü saat (15) 
te : 

Nümune ve şartnamesine tevfikan (200) adet Matbaa 
yaldız bobin 29-5-934 salı günü saat (14,30) : 

Yukarda yazılı mt.!zeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartnameelri gördükten sonra yukarı
da gösterilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 teminatlariyle bir 
likte Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatları. 

(2508) 

inhisarlar Alım satım komisyonu Cibalide Levazım i
daresi binasına nakil etmiştir. Alakadaranın (20-5-934) 
Pazar gününden itibaren mezkur mehaJle müracaatları ica

beder. (2584) 

(200) torba kükürt ve 4000 kilo göz taşı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin şartnameleri gördükten sonra 
pazarlığa İştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlariyle birlik
te 24-5-934 perşembe günü saat (15) te Galatada Alım, sa· 
tım komisyonuna müracaatla ·ı. (2483) 

Mütenavip ceryanlı 220/380 voltluk bir adet elektrik 
motörü pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi 
gördükten sonra yüzde 7 ,5 teminatlariyle birlikte 26-5-934 
Cumartesi günü saat (15) te Galatada Alım satım komİs· 
yonuna müracaatları. (2542) 

1Ekmek, Et, Erzak 
ve yaş sebze münakasası 

İstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğü~den: 
Nafia Fen Mektebinin 934 malı senesine ait Ekmek, 

Et Erzak ve Yaş Sebze ihtiyacatı kapalı zarf usulile me ·kii 
mÜnakasaya konulmuş ve fia tlar mutedil görüldüğü takdir
de Haziran 10 uncu pazar günü saaf 10 da ihalelerinin ic-ası 
mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin §art:ıameleri gör
mek üzere Cumartesi, Pazarte:;İ, Çarşamba günleri öğledeı"l 
sonra saat 16 ya kadar Gümüş Suyuda kain Mektepteki Mü. 
bayaat Komisyonuna müracaatları. (2499) 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumili" inden1 

Adana Merkez Vilayet hapishanesinin (düz kırma huğ 
day unundan mamfil) bir senelik ekmek ihtiyacı (300,000) 
üç yüz bin kilo olup 12-5-934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
2-6-934 cumartesi günü saat 15 de Adana Cümhuriyet 
Müddeiumumilik dairesinde ihalesi yapılacağından şartna 
meyi görmek ve daha fazla malumat almak isteyenlerin her 
gün hapishane Müdürlüğüne ve yevmi ihalede (787) lira 
(50) kuruş teminatı muvakkata makbuzile birlikte Cümhu
riyet Müddeiumumiliğine müracaatları ilan olunur. (2509) 

2823 
-Kimyager--~!---------------

Hüsameddin .. MILLI REAsuHA~~ 
Tam ıdrar tahlili 100 kuruşrnr. Bilo- Deniz yolları Türk Anonim Şirketinden: 
mum tahlil:\. Bahçekapı, EmlAk ve Ey- I Şirketimiz muamelat merkezinin 

lŞLETMES t k 
tam Ilanka<ı karşı<ındo lııct Bey ilanı. Acenteleri: Karaköy Köprüba§ı ıtanbul'da Yeni postahane ar aam 

(16292, da A§ır efendi caddesinde kiiirı 'Tür· Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
~-----..;.~--ı kiye Hanı" na nakletmit olduğu i-r-::-· nl 1 Han Tel. 22740 1 ~üncü kolordu ila arı • lan olunur. (1681!1; 

M. M. v. sA. AL. KOM. 1 Mersin· yolu 
dan: ADANA vapuru 20 Mayıs 

Hava kıt'atı için lzmirde Re PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı-
şadiyede inşa edilecek olan bir mından kalkaca,k. Gidi,te Ça-
hangar kapalı zarfla münaka - nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
saya konmuştur. ihalesi 2 • Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet-
6 _ 934 Cumartesi günü saat hiye, Kalkan, Ka,, Finike, An-

T l l talya, Alan~a, Mersin'e. Dönü•- Dahiliye mütehassısı 
10,30 dadır. a ip erin şartna- te bunlara ilaveten Ta,ucu, A- Cumadan ba~ka günlerde saat 
meyi görmek üzere her gün öğ namur, Kuşadası, Gelibolu'ya (2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
leden evvel ve münakasaya İş- uğrayacaktır. (2580) Divanyolu No. 118. 
tirak için de o gün ve vaktin- A ) k •• J Muayenehane ve ev telefonu: 
den evvel teklif ve teminat yva 1 surat yo 1! 22398 yazlık ikametgah telefonu: 
mektuplarile Ankara' da M. M. ANTALYA vapuru 19 Mayıs Kandilli 38, Beylerbeyi 31 2551 

V. SA. AL. KOM. na müra - CUMARTESİ 18 de Sirkeci 11111-..•••ll•"'"'""" .. '"'"'''lt"•••ı••• .. Hll•"'""'""'"""-' ... .-
caatları. (3520) (2244) rıhtımından kalkacaktır. (2581) I Neşriyatı idare eden : 

263~ 1 MVMTAZ FAiK 

Dr. Hafız Cemal 


