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tam bir anlaıma olduğ-.ı, frrka 
erkiinın_ı? tesanütJe hareket ettiği 
z~n~e~ılır. Her ıey yolunda gider gibi 
gorunur. Sonra günün birinde bir 
kıyamet kopar. Biribirine en yakın zan
ned.ilen fı~- . ":rkadaşlarının çoktan
b~rı yekdıgerının rakibi ve batta 
duşmanı olduğu anlaşılır. Harice 
karşı müttehit ve mütesanit bir 
cephe manzarası göıtermeğe muvaffak 
olan fırkanın içi fitne ve fücur olduğu 
meydana çıkar. 

Almanyadan bir haftadanberi gelen 
b~berl.e~, harice karıı tek bir vücut i
mıı gıbı vaziyet alan Milli Sosyalist 
fırka~ının çok dağınık elemanlardan te
~ekkup ~ttiğini anlatmaktadır. Golbels'
ın .. faııst usullerini baıvekil mu _ 
a~ını . Yon Papen tarafından ten
~t kıle başlıyan bir münakaşayı 

$ehinfQh Hazretleri Saraydan çıkhktan sonra resmi selamı ila eden kıtaatı selamlıyorlar, - Şehinşah Hazretleri abideye.çelenk koyduktan sonra,· Ege limanımızdan ayrıldıktan sun
ra, ·Gazi Hazretleri muhterem misafirleri ŞelıinfQh Hazret/erile birlikte Tophane Rıhtımında .• 

~rta 11.n müteheyviç hadiseler ta
k!p ettı. Sabık bir başvekil katledil _ 
dı. Daha düne kadar Hitler'in yakın
larından olan hücum kıtaah erk' h b" .. R anı ar· 
ıye reısı . öhm kurşuna dizildi. Bir-

takım t~:Vk.ıfat yapıldı. Şimdi vaziyetin 
::aı.;ar 1 su.kunet ~ulduğu bildiriliyor. Bu 

••e erın mabıyeti nedir? 
Bu ıua.Ie cevap vermek için bir bu • 

çuk. ~e~e kadar evvel, Hitler'in iktidara 
geçışını hatırlamak laz" nndır H'tl ,. 
M'ıı· s · ı er ın 

ı ı oı.-".~İst fırkası Almanyanın ba-
L'"; geç~ıgı zaman iktidar bir siyasi fır-
1 '"'a an, ııyaıi ve iktsadi programı ma • 
um ve muayyen 1 ba k L,.. . • 

fı ka . o an ş a ..,.. aıyası 
b~ /'j, g';;~esı dejiildi. Hitler fırkası 
t ır ır a alınde değil, memleketi kur· 
armak maksadını istihdaf ed b' tanperv 1 .. en ır va-

. ~r er zumresi ıeklinde iktid 
ııreçmışti. Bu zümrenin içind h"k':ıra 
darlık t af e u um-

' . ar tarları vardı. Pruıya'nın 
B~.·~ksıne ıaph kalan Junker'ler vardı 
V

uyu .
11

sanayi erkanı vardı. Iııizle,.' 
ersaı ea h d · · ba" • 
b 

mua e esırun glarından 
ça ucak kurtul ak · ti' ı L Iikt k k m " yen er, o<omünist-

1 enM~r. anlar ve daha bir çok züm
re edr ıllı Sosyalist fırkasını tamamlı
yor u. 

1 . a.:~ buçuk senedir Hitler bu zümre-
1•rı ırtalo mvaitlerle bir arada tutma
d:ı,rıuvaffak olmuştur. Fakat bir defa 
n· ti •n. en büyük düıman olan komü
t 11 

er .inı!'~ edildi', en sonra arada bir
H~ın ıhtılaflar çıkması tabii idi. Eğer 
. er Almanvaya dahilen refah ve ha-

.. ıcen de b' •-•-- ·'f nı· ır uuum muvm akıyetler te-
r~:,. e~ebilıeydi, belki zamanla bu züın. 
hedefi aruatır Ye lıalyada olduğu "ibi 

erı\l'eu 11. .. •' 
Yen olan b. r'u erı malum ve muay • 
Fakat böylır 

1
•rka meydana gelebilir<li. 

Al e o madı Bi b k d' manyanın iktııadi r . uç.~ ıene ır 
maktadır. Ger.- . . I va;ı:ıyetı fenalaı
zalınııtır. Fak~ •ısız erın miktarı a • 
kişafı gibi t b~. b~ hedefe ticaretin in
birtakım tedbi~l bır Y~lda? değil, ıun'i 
tır. Diğer t :ıf er netıcesınde varılmış· 
senesindeki ilk ~~ Alınanranın 1934 
•_enesi açık kalını aylık tıcaret muva
lı vaziyeti ti • f~r. Almanyanın ma-
d f can ve ıktıs d' · · e enadır. ı Te a ı y~ıyetınden 
ıuai borçlar hat.k"'uzdan ıtibaren bu
edilıni•ti'r B ında ınoratorium il5.n 

T • u Al • 
memleketlerdek. . ~an yanın yabancı 
•arsmışhr, D h\· •tıb-:"n•. kökünden 
vaziyetine 8' a. 1 1 vazı yetinden harici 
noktadaki ei~nce; Hitler rejiminin bu 
~tresemann'~~ Hço.s~ daha zayıftır. 
JrU hükümeti l:kcıye nazırı bulundu
ıırız~ladığ1 için ıenı.':rno mukavelesini 
1:ehıstanla bir . t . ederken, Hitler 
~•dordan vazgeç nu~~ •rnzalayarak ko
;=ı1!~nın tazyikiİ'~ır. Sonra cenupta 1-
",lını tanımak e ~ıtu~yanın istik
Şıındi Alman ;:ı•cburıyetınde kalıruştır. 
farktan Lehı' Yta garptan Lokarno ile 
da 1 1 n m · k'I ' talyaya kar . ~~ 1 e, cenuptan 
h_udutları de.. ~· gırııılen taahhüt ile 
lir. Silahsızı!;!!:rmemeği kabul etmiı
varılamamııtır R meselesinde hedefe 
bolmuş Alm · usyanın dostluğu k 
de kal , anya ıiyaıi 1 ay· 
k mıştır. Bu m .. k .. 

11
Ya nızlık için· 

.•sının Katolik v Uf u ere Hitler fır-
~ıle girişt · - · e Protestan kil' 1 
olurıa plô.ıgı mücadelede ilave edilıae ek· 

H
. nço t1111ıaın 1 ece 
ıtler o ur .. 

ları çok ve "ketrahndaki arkada• • 
ıranda mu emmeı b' • 
ia tebekeıile halkı ır propa -
ruı· muvaffak ol 1 oyalama -

ı Ve harici m muş ar İse de da
fllında efkar, :v.:u~•yetsizlikler kar
:!,"•ızlık alameti ~nuy~d~ birtakım 

.,tı. Ancak g erı gorunmeğe baş
taz!ık usullerini ~ halp ta kullanılan 
mege ceıaret cdı" n aı>en tenkjt et 
f ..1. nce M'JJ' -ı.-.:aır araıında h · ' 1 ı Sosyalist 
anlatıldı. Çünkü ~ tepanüt olmadığı 
l<;r'in iktidara ge~~ini apen ~ün Hit
bbır devlet adamı oldua.. .tb-;mbın eden a, k'I •- gı ı .. 
Miıl'·e ı muavini ve ayni z~ ugun de 
mü.,:es~s1 r•liıt fır,Jcaundaki junk:~~ı d;> 

"' ı bulu B' •nn Vekil . nuyor. ınaenaleyh b 
rnuavın · · Ma b aş-•Öylerk ının, r urg nutkunu 

hesizdi ~~ 
0 

Yalruz olmadığı §Üp-
lıurreiıi H' nutuktaki kanaatlere Cüm. 
ği bilaJ.ar •nd~nburg'un da iştirak etti-

Vo p" an aııldı. 

~~ nu~ku::\~~afından söylenen ten-
&er taraftan r~nı devam ederken 

~veı teşkil ed'I' Nazı zamanlarından ev
ı ıp t N ·ı lci •enen b" e azı er la1·afından 

~-~ arasındaırdtakım husuıi aıkeri tes-
&'vı-u)d" a memnu · t · ' ih . • u. Gittik nıye aızlikler 

b lılif, bi, t afçe ~nlaşılmakta idi ki 
ah, 'b' ar lan ı k ta gı ı tnubaf '!" er ve sanayi er. 

f 0 . da GoebeJ azakarlar, diğer taraf. 
a,ı~tıel" •l"a s lar&..!ından temsil edilen 
·~ ılerleınek~ın~a hır mücadeleye doğ. 
karlara t•·r edır. Fatiatler, muhafaza-
ın . -. ruıa 

1Yere(., k d geçmek fırsahnı ver-d , en 1• • arbe vurm 
1 

ıerı bu zümrelere bir 
•ulünde p Uf ardır. Şimdi de fatist u

ropnganda ile tethiş hareke· 

' 

ş 

Dost milletin Büyük Reisine coşkun 
bir uğurlama tezahürü yapıldı 
Gazi Hz. ile ünlü misafirlerinin vedaı .. 

Uğurlama tezahu
ratı nasıl yapıldı? 

Şehinşah Hz. perşem
be günü Trabzona çı
kacaklar, Enis Bey de 

Tahrana gitti 
Kıymetli misafirimiz lran Şehinşa

hı Hazretleri, memleketlerine avdet et
mek üzere dün saat 16.30 da Ege va -
purile Trabzona bar~ket etmişlerdir. Bu 
munasebetle büyük tezahürat yapılmış, 
Reiıicümhuı- Hazretleri dost Iranın kıy• 
metli reiıini vapura kadar teşyi etmiş
lerdir. 

T eşyid en evvel .. 
Şehinşah Hazretleri dün Dolmabah

çe sarayında meşgul olarak hiçbir yere 
çıkmamıılardır. Oğleden sonra şehri -
mizde bulunan lranlı.Jardan müteıekkil 
bir heyeti kabul buyunnuılardır. 

lran Hariciye nazırı Mirza Seyit Ba
kir Han Ki.zimi ile Şehinşah Hazretle
rinin maiyetleri CTkinı saat 14 te oto
mobillerle Taksime giderek Cümhuriyet 
i.lıideıine bir çelenk koymu§lardır. 

Gazi Hazretleri Dolmabahçede 
Reisicümhur Hazretleri, aaat 15 e 

doğru Sakarya motorile Beylerbeyi 
sarayından hareket ederek Dolmababçe 
ye teırif etmi:;ler ve Şehjnşah Hazret
lerile yarım saat kadar görüşmüşler -
dir. 

Caddeler baştan başa dolu .• 
Kıymetli misafirimizin şehrimizden 

teırifleri münasebetile, Deniz yollan i
daresinin Tophanedeki rıhtımda ve Dol -
nıabahçeden buraya kadar uzanan cad-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Reisicümhur Hz. ~gede Şehin ,ah Hz. ne veda ediyorlar .• 

ehin şah 
halkın 

• z. Dili 

eşek 

• 
anhul 

····-Ieri 
"Bu şehir medeniyetiyle dünya şehir
lerinin içinde mümtaz bir mevkidedir,, 

IST AN BUL, 2 ( A.A.) - Şehinşah Hazretleri lstanbula veda eder 
/erken muhterem lstanbul halkına iblôğ edilmek üzere vali ve bckdiye 
reisi Muhittin Beye bizzat şu beyanatta bulunmu,lardır: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• • • ' • ; ; ' • • ~ ~-"'');. ""; t 

t . 

,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................ ~ ........................... ... 
• 
ihtikar da yok, mücade-

leye de lüzum yok! 
Belediye iktisat müdürüne göre 

vaziyet tamamile budur 
Asım Bey neler söylüyor? 

Tıp fakülteleri 
Döçentleri 
Maaşlarının azlığından 
istifa etmek isteyorlar 

Vekalet nezdinde müşterek 
bir teşebbüs yapıldı, 200 lira 

iatiyorla.K. 

ı ar 
Almangada sükun avdet elti 

Von Papen hala evinde 
nezaret altında tutuluyor 
Kurşuna dizilenlerin mikdarı yazılandan faz
ladır, bazı kimselerde intihar etmişlerdir Von 

Papenin iki muavini de bunlar arasındadır 
BERLIN, 2. A.A.

Geçen günkü hadisat 
hakkında §U resmi tebliğ 
neşredilmİ§tİr : 

" Cumartesi gÜnÜ a .. 
ıiler ve hainlere kar11 
başlanmıı olan temizle
me hareketi, pazar ak§a• 
mı bitmiştir. Memleke• 
tin her tarafında tam bir 
aaayiı hüküm sürmek
tedir. Büfün millet Hit· 
ler'in arkasında dumark· 
tadır. 

BERLIN, 2. A..A. -
Havas ajansı muhabirin .. 
den : 
Mareıal Hindenbourg

un yakininde bulunan ze .. 
vat hakkında kontrolu 
kabil olmıyan beyeeanlı 
şayi11lar d<>laşmaktadır. 

Hücum kıtaları BerHn 
erkinı harbiyesine men.
sup Prusya Prensi Au
guste Vilhelm'in yaban
cı bir memlekete kaçtığı 
yahut Berlin' de nezaret 
albnda bulundurulduğu 

da iddia edilmektedir. 

Kursuna dizilen Rö hrn hücum kıtaatı 
önünden geçerken 

Sabık Kronprinz•e gelince, kendisinin 
rahatsız edilmediği söylenmektedir. 

Batvekalct ve nezarl1er mahallesin) 
muhafaza tertibatı arttırılmı~tır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Beledi_qe Reisine cevap 

Sinemacılar Muhiddin 
Beye cevap veriyorlar 
Sinemacılar kendilerinin haklı 

olduklarını söylüyorlar 
[ 
• 
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Hakimler kanununun bü- HARİCİ HA ERL R 
tün maddeleri görüşüldü Karadeniz misakı 

--o--
Deniz konferansı 

•••••••• Rusya bu işle 
Fazla alakadardır 

Japonya ne gibi 
haklar istiyor 

• 
Adliye vekili Mecliste izahat verdi, fena niyetli 

davacıların önüne geçileceğini söyledi 
I zmir imamları yalnız vazife 
esnasında cübbe giyecekler ANKARA, 2. (Telefonla) - Ha • 

san beyin rejıliginde toplanan Mecliste 
Evkaf umum müdürlüğün~ ı9JO sene· 
•İ hesabı kat'isi kabul edildikten sonra 
hakimler L:anununun müzakeresine baı
la.ıunıttır. 

Adliye vekilinin beyanatı 
Bu münasebeUe Adliye vekili Saraç 

oğlu Şükrü bey uzun beyanatta bulun· 
mu~tur. Vekil bey beyanatında; Adliye 
cihazımızın kurunuvuıtai bir devirden 
a:1ri bir devreye aarııntııız İntikal et .. 
tiğlni, Türk hikimlerinin yeni kanun
ları tatbikte, yeni hukuk zibniyet ni 
benimsemekte buyük muvaffakıyetler 
gösterdiklerini aöyledikten aonra ka
pitülisyonlar devrindeki adliyenin ha
lini tasvi retm· ş ve adliye hakındaki 
şiki.yetlere temas ederek demiştir ki: 

Yükıek tasvibinizle tesis edilmiş 
olan temyiz raportörlükleri işlerin sÜ· 
ratl• bitmesine doğru büyük İyilikler 
teminine başlamıştır. 

l şlerin süratle bitirilmesi için 
Bugün yüksek huzurunuzda aıüaa 

kereye konulan li.yihanın işlerin sü .. 
ratle intacına ne dereceye kadar a .. 
mil olacağını biraz sonra göreceksi ... 
niz. Ayni hedefe vu3ul için ittihazı za 
ruri olan tedbirleri tetk'k ediyoruz. 
Bunlar birer birer yüksek taıvibinize 
arzo1unacaktır.u 

Beyanatına devam eden vekil bey 
bundan &0nra fena niyetli davacıların 
muhtelif bahane ve vesilerle mahke· 
meyi oyalamak, haksız işleri uzatmak 
in1k.in1nı bulamıyacaklardır. Demit 
ve adli otor'tenin teaiıinde m&nevi un 
surların büyük mikyaata yer tuttu· 
Gunu ililve eylemi~tir. 

Vekil Bey ceza müeasealerinin ısla 
hı etrafında alınan ve alınacak tedbir 
Ieri anlattıktan sonra ha.kimler kanu .. 
nunun ehemmiyetin bahsetmi,tir. 

l'ıfünak~alar 
Adliy~ vekilin 'n beyanatını müte· 

akıp Ji.-.ihanın ml\ddeelrinin müzake
resine batlandı. Li.yihanm 43 üncü 
madd ... sl mümtaz olarak terfi. deftet"İ· 
ne dahil edilec~kler hakkında idi. Bu 

maddenin ik' nci fıkrasında hakimlik, 
ve müddeiumumilik mesleğinde iken 
hükümet hesabına Avrupada tahsil 
eden veya Adliye müesseselerinde ça 
lı,anlarla Hukuk fakültesinden çık
mıt olanlardan ecnebi memleket Hu
kuk fakültelerinde de tahsilini bitir • 
m:ı ve doktora venniı olanlann mek· 
tep ve müessel.. ·de çalıştıkları müd· 
detlerin hizmeti müddetine dahil edi .. 
lecekleri kaydediliyordu. Hüsnü Bey 
( l:rıınir), maddenin ikinci fırka11nın 
tayyadilmesini talep eden b 'r takrir 
verdi. Takrir kabul edilmedi. 88 nci 
maddede mazeretsiz vazifeye gelme • 
yenler senede faıılaıız bir ay veya fa ... 
ıılalı iki ay gelmeyenlerin hizmetten 
affedileceği kaydeclliyordu. Hüsnü B. 
(fzmir) bu müddete itiraz ederek esa 
&en Adliye memurlal'ının se"ede bir 
buçuk ay tatilleri olduğunu ve cuma 
ve tatil günleri de hesap edildiği tak· 
dirde bu tatil günlerin "n oldukça U• 

zun bir müddet te,kil ettiğini ilave e 
derek bu müddetin eksjltilmesini iste· 
mi~tir. Hakkı Tarık Bey (G.reson) 
ı:ruddenin müddetin eksiltilmesi hak· 
kında tetkikatta bulunulmaır için en· 
cümene baval~ıini isteyerek bir tak· 
rir venni~tir. Re,·t Bey Malatya da 
madde aleyhinde söylemittir. 

Saraçoilu Şükrii Bey hu İtirazlara 
cevap vererek ceza ile müddetin öl
çülmesinin daha adilane olacağıru bu 
maddeyi encümence tekrar tetkik.inde 
bi mahzur görmed gini , ancak encü
menin tesir altında maddeyi tetkik et 
memesi için doğrudan doinıya mad • 
denin encümence veril;nesini istemiş 
ve kabul edilerek encümene verilmiş
t'.r. 

Bundan sonra layiha 129 uncu mad 
desine kadar müzakere edilmit ve di 
ğer iki maddeainin de encümene ha -
vale edilen maddelerin encii.menden 
götürüldüğü zaman müzakereaine ka
rar verilerek müzakere ·tehir edilmit· 
tir. 

Meel's çarıamba günü toplanacak 
tır. 

Moskova ricali arasında 
i'İzli müzakereler yapılıyor 

SOFY A, 3 (Milliyet) - Moskova· 
dan bildiriliyor: Birkaç gündenberi 
M. Stalin, M. Lltvinof ve Vorotilof a· 
raaında sık sık ve çok gizli müzakere 
ler vuku bulmaktadır. Hususi bir mem 
hadan öğrenildiğine göre bu müzake· 
reler, Karadeniz lokarnoau etrafında 
yapılmaktadır. Stalin, Sovyet Rusy• 
bütün Balkan devletlerile siyasi mü .. 
naaebet tes · s ve Bulgariıtanın gerek 
Balkan misakın& ve gerek Karadeniz 
lokamoıuna kartı vaziyeti tayin et -
medikçe bu meseelnin tahakkuku için 
acele edilmemesi hususunda ısrar et .. 
mektedir. 

Alman Yahudi kongresinde 
NEVYORK, 2 (A.A.) - Alman 

Yahudi kongresi mülteci Alman cbk
torlanna iş bulmak için b · r bür .J tesis 
edildiğini bildirmektedir, Yeni tefek· 
külü., birçok şehirde büroları vardır. 
Ve w~anın mikdarı da 2000 dir. Bu 
teşkili.t mülteci Alman doktorlarına 
merkezi ve cenubi Amerikada da i! 
arayacaktır. 

Trene bomba 
ŞANGHAY, 2 (A.A.) - iki buçuk 

senedenberi ilk defa itliyen peyping 
ile Mukden arasındaki ekspres treni
ne bomba ile bir taaJTUz va.ki olmuı
tur. Bir lngiliz yaralanmıştır. 

Arnauutlukta 
--o--

Draçta bulunan İtalyan 
gemileri gittiler 

PARIS, 2 (A.A.) - Havaa Ajan· 
.:ıınm Belgrad muhabiri bildiriyor: 
Henüz Draçta bulunan İtalyan gemi
leri dün meçhul bir ist kamete doğru 
giderek limandan ayrılmışlardır. 

Japonlar tayyare gemı
lerinin 

kal dırı imasına taraftardır 
VAŞiNGTON, 2 (A.A.) -Va,ing 

ton Star gazetesine göre, Japonlar, ez 
cümle tayyare gemilerinin kaldırıl • 
maııru istemektedirler. Japonya ayni 
zamanda, zırhlılarından birisini kal .. 
dıracak, bu suretle bunlann aayısını 
sekize indirecektir. 

Vaşington ınuahedeıi mucibince 
Amerikanın sekiz pu•luk toplarla mü 
cehhez on biner tonluk 18 knıvazöre, 
Japonyanın ise bu cins 12 kruvazöre 
malikiyet hakkı vardır. Japonya, bu 
gemilerin Amerika için on ikiye, ken .. 
disi Için 10 a indirilmesini stemekte .. 
dir. 

Ayni zamanda Japonya, torpido ,, 
lar için ton yekunu ı50.000 olmak ,ar 
tiyle müsavat istemektedir. Halbuki, 
Londra muahedesi bu sınıf gemiler i~ 
çin Amerikaya ı50.000 ton, Japonya· 
ya 103.SOO ton veriyordu. 

Japonya, den 'zaltr gemilerini ta .. 
mamcn tedafüi bir silah olarak kabul 
ediyor ve bu itibarla Am.erika ile Ja
ponyanın yetmiş beşer bin tonluk de .. 
nizaltı gemilerine sahip olmalarını is
tiyor. Halbuki, Londra muahede•İ her 
iki taraf için 52,000 ton vermişti. 

Gazete, bu planın lnıriltere ve A. 
merika tarafından kabul ediJemiyeco 
ğini ili.ve etmektedir. 
---------~----

Yugos' avyad ı 
---o--

Bir kabine buhranı 
rivayetleri dolaşıyor 
SOFY A, 3 (Milliyet) - Belg-rat· 

tan bildiriliyor: 

IZMIR. 2 (Milliyet) - Vilayetimizin imam ve müezzinleri ba~ta 
müftü olduğu halde rorıkla cübbeyi yalnız dini vazife esna&ında kullan 
mağa ııe bunun haricinde umumi kisveyi giymeğe karar vermişler ve bu 
karar hemen tatbik sahmına koym u,lardır. 

Kabinede değişiklik olmıuacak 
ANKARA, 2 ( A.A.) - icra Vekilleri Heyetinde bazı tebeddülat 

olacağı hakkındaki ,ayialar her türlü asıl ve esastan aridir. Anadolu 
Ajansı bu fll)'İaları tekzibe mezun dur. 

Türk-Yugoslav dostluğu 
Dostluk ~e ademi tecavüz anlaşmasını Yugos
lavya meclisi tasdik elti. M. Yevtiçin beyanatı 

BELGRAT, 2. (A.A.)- Mebusan 
meclisi, Yug.os!avya ile Türkiye arasın· 
da aktedilmiş olan dostluk, hakem ve a
demi tecavüz muahedenamesine ait ka
nun liyıhasırun müzakeresini bu sabah 
ympmıştır. Müzakere esnasmda Başve
kil M. Ouzounovitch ile bütün hüku • 
met erkinı ve diplomatlara ait locada 
Türkiye sefareti erkanı, Y unan.İstan ve 
Romanya elçileri ve hariciye nezaı·eti 
yüksek memurları bulunuyorlardı. 

Encümen mazbata muharriri M. Fi.
ritch encümen raporlarını okumuş ve 
müteakiben söz hariciye nazırı M. Yet· 
viç'e verilmişti,. 

M. Y evtiç, nutkunun ba1langıcında 
Türkiye ile aktedilmit olan muahede -
mımede bir fe, kaliidelik olmadığım ve 
bu muahedenamenin Yugoslavyanın 

küçük itilaf devletleri F •ansa, Lehis· 
tan, Birleşik Amerik .. , lielçika le ak· 
tetmif olduğu muahedelere müşabih 
bulunduğunu söylemiştir. 

" Türkiye ile YugosJavya mümessil .. 
leri arasında vukubulan bir çok temas
larda telakkiler pek samimi ve ıulh si· 
yaseti ve Balkanlarda mütekabil anlaş
ma siyaseti için teşri.ki meu.i.de bulun· 
mak arzusundan mülhem olmuştur. 
..Şiddetli alk:şlar.' ' .. 

azır sözüne devam etmittir : 

haret ve k ;yaset ibraz etmiıtir. 
Tabii hudutları bugün aari bir su

rette tensik edilmit olan ve mazinin 
bütün yükelrinden ve Osmanlı İmpe • 
ratorluğunun sukutunu intaç elmİf o
lan bütün ıeraitten ve feli.ketlcrden 
kendisini kurtannıt olan ş'mdiki milli 
Türkiye beynelmilel teşriki mesai aaha 
sında mühim ve pek faideli bir unıur 
dur. Ve bilhassa anlaşma ve emniyet 
ı.İyasetinin en müh 'm mesnetlerinden 
biridir. (şiddetli alkışlar) 

Hüsrev Bey 
Ailevi ve sıhhi ıebeplerden do

layı Tahran büyük elçiliğinden af. 

Belediye Reisine cevap Yunanistan da 

Kabine buhranı hakkında şayialar 
dolaşmaktadır. Kralın yakınlanndan 
ve Ayan azaşından M. Mancuroviçin 
riyaseti altında bir milli birlik kahine 
si tetkil edileceği söylenilmektedir. 

Türkiye Turu 

" Harplan soıraki müşkil zamanlarda 
Yugoslavya krallığı bütün Türk mille
tinin kendi istiklali, mevcudiyeti ve mil
li devletini korumak hususunda taın 
muvaffakiyeti için girişmif olduğu se
batlı ve ır.""ınalı miicade!esiıU çok hu
susi bir alaka ve dikkatle takip etmiştiı·. 

fını dilemiş olar 
büyük elçimi.zRı c. 

van Bey oğlu 
Hüsrev Bey dün 
sabah r.aat onda 
ve refikası hanı
mefendi de saat 
ikide Dolmabah. 
çe Sarayında 1. 
ran ŞehinşahıHz. 
tarafından hususi 
surette huzura ka 
bul buyrulmuşlar 
dır. İran mahafi. 

Hüsrev B. 
(Başı 1 inci sahifede) 

zahürii namına bir borç bildiğimiz • 
den işbu yazıınzın gazetenizle neıri
ni rica ediyoruz. 

1 - lıtanbul belediyeıinin sinema· 
cılardan (Belediye vergi ve reaimleri 
kanunu) na tevfikan cibayet etmekte 
haklı olduğu yüzde yedi buçuk oi•· 
betinde bir vergi vardır. lu kanuni 
vergıyı sinemacılar mutaddea bir 
borç b !erek ödemektedirler. 

Bunun haricinde Darüliceze hiue
=i namile ıinemacılardan yÜzde on ois 
betinde bir reıim tahıil edilmeıinin 
hiç bir kanunda yeri yoktur. Kanuna 
ı•lİnat etmeden hiç kimseden vergi, 
rüsum ve saire nanUle bir para tahsil 
edilemiyeceği tabiidir. 

lstanbul beeld yesine karşı iddia· 
mız budur. Bu iddiamızda hukukan, 
mant1kan ve abli.kan her cepheden 
tamamen haklıyız. Ve esasen hakkı· 
mız<l111n emin olduğumuz için beledi
ye reiıi beyefendinin işaret ettikleri 
hak müesseselerine mllracaat elmİJ 
bulunuyoruz. Bu müracaatları sonuna 
ka.de.l' goutürmek ve kanunJUZ ve hak. 
ıız hareketlerin b · zlere verdiği zarar 
ve z iyanı tazmin ettirmek huausunda 
bizim de azmU. karanmız kat'i ve l&
yete"'ayyerdir 

2 - Görülüyor ki ortada öyle hir 
dava vardır ki iki taraf ta kendi.\İnİ 
haklı görüyor. Böyle bir vaz.yet kar
şrırnda kat'i neticeyi alıncaya kadar 
zararın artmaıına mi.ni olacak tetbir .. 
leri almak iki taraf İçin en dağnı ve 
ihtiyatkar bir hareket iken lstaı>bul 
belediyesin· n ıinemalan ticari faali -
yetten menetmesi: 

Birinciıi) lhtiyatki.rlıkla gayrika· 
bili telif bir harekettir, 

ikincisi) Tamamen gayri kanuni • 
dir. 

Sayüamel, ticaret ve .. nat hürriye
ti gibi 1 etkili.ti Esaaiye Kanununca 
vatandaıların tabii haklarından aayı 
lan bir hakkı tamamen selbetmek 
JÖyle dursun en ufak bir tahdide tabi 
tutmak hususnda belediyen n istinat 
edebileceği en ufak bir kaydı kanuni 
yoktur. 

3 - İstanbul aokaklannm bir ace· 
ze ve dilenci ,ehri haline getirılmeıi .. 
ne yalnız Btolediye reiıi beyefendi 
değ 1 hiç bir vatandat asıla müaaade 
edemez. Böyle bir bale meydan ver· 
memek için vazü kanun da belediye 
l<anununda hükümler vazetnıit ve be• 
tediyelere acezebaneler tesis etmek 
mecburiyetini yüklemittir. Fakat bu 
kanunı vazife,inİ ifa etmek için bele 
diyenin hiç bir kanuna iıtlnat etme .. 
den mahdut bir tüccar sınıfından pa
ra cilıayet etmeıi mi l&zan? 

4 - Belediye reisi beyefendi beya· 
natı ııraıında: (b"r ki.r temin etm~· 
yen ölü mevaimde .. ne kopanrıak kar 
<lır - diye bu manevrayı yapmı,lardır) 
elemişlerdir. . 

Herhangi bir idare makamını t~gal 
etmek bir \'&landa.tın hayıiyet ve izze 
ti nefıi ile oynamak hakkını vermez. 

Cümhuriyet ve halk idareS rejim .. 
feri idare mevkii.nde bulunanların j .. 
dare edilenlere kartı takip etm.eleri 
lazımgelen hattı hareketle kat'iyyen 
telif edemediğimiz bu beyanatı bü • 
yuk bir aaab·yet mahsulü telakki ede 
rız. 

5 - Belediye Rei•i Berefe!'diye 
kemali ıamimiyetle anederız kı bız· 
lcr kanun ve devlet otoritesi kartııın ... 

1 

ile ei liriz. Zaten iddiamızın mevzuu 
ve e.aaıı kanuna riayet edilmesini ve 
DeYlet otoriteıinin kanuna uygun su
rette tatbikını istemek davasıdır. Böy 
le bir davanın davacı.sına kanuna ve 
deYlet otoriteıine karşı gelmek cüreti 
isnat edileb lir mi? 

6 - Ve nihayet ıinemacılar müte
nevvi vergi ile mükelelftir. Farzı mu
hal kanun da.hi oloa Darülaceze aid;o. 
tının tahıilini temin için De"f'let · n ka
nuni tahsil yolları dururken sinema • 
lan kapatmak yolundan giderek ha· 
zineyi ve bizzat belediyeyi birçok ver 
gilerden ve bu uğurda geç· nen yüzler 
ce vatandatı ekmeğinden mahrum bı
rakmak doğru mudur? 

Ricamızı tekrar ve bilveıile hür ,. 
metlerimizi sunarız efendim. 

Edirne 
Hapishanesi 

Edirnedeki Yanıkkıtlanın ta • 

dil ve yeniden in'a edilircesine ta 
mir olunarak asri bir hapishane 
şekl;ne ifrağ edildiği malumdur. 
Bu hapis-hane yarın ceza müessese 
!erimiz abidesine ithal edilecek • 
tir. Adliye Vekili Saraçoğlu Şük
rü Beyin de bu münasebetle &lir 
neye gitmek üzere ~ehrimize gele
ceği yazılmı,tı. 

Fakat Vekil Beyin bu seyaha
ti teahhür etm.ftir. Vekil Bey bir 
kaç gün sonra •ehrimize gelecek, 
burada bütün tetkilatile postaha-

. nenin üst katlarına yerleflllif olan 
Adliye dairelerini tefti, edecek, 

ihtilal şayiası çıkaranlar 
hakkında tahkikat 

ATINA, 2 (Milliyet) - Borsa ko· 
miseri M. Papadimas bugün Yunan·•· 
tanda fesat hareketleri yapılacağına 

dair borsada ıayialar ~·k•anlar Ye 
mübadiller aenedatı Üzerinde bona. 
harici İş yapanlar hakkında tahkik&· 
ta bqlanıı§tır. Tahkikt'-l netice•i p.a -

zartesi gününe kadar Maliye nezare• 
f ne bildirilecektir. 

Romanyada tevkifat 
BUKREŞ, 3 (M liiyet) - Zabıta. 

tarafından Yaş şehrinde demir muha
fızlara. mensup 30 kiti tevkif edilmiş 
tir. 

Meksika Reisicümhurluğu 
MEKSIKO, 2 (A.A.) - Reisicüm. 

hur Rodrigez'in yerine, Jeneral Laza
ro Kardenyaa Cümhurreisliğ ·ne seçil
miştir. 

Alınan borçlar 
LONDRA, 2 (A.A. ) - Young ve 

Davcs İstikrazlan etrafınd:ı cerey~n 
eden lngiliz .. Alman müzakeratı, ni
hayet bulmu' ve lngiltere hüklımeti 
ı Temmuzda İşe başlaması mukarrer 
olan Kl!ring !daresinin faaliyetini te· 
cil etmiştir. 

ve yeni İnfa edilecek olan Adliye 
dairesinin arsası it le me•gul ola. 
caktır. Vekil Beyin buradan Edir 
neye giderek yeni hapishaneyi gör 
mesi de muhtemeldir. Vekil Beyin 
gelceği gün henüz malum değil
dir. 

Muhafızgiicü bisikletçileri 
Bi tlise ~-:.rdılar 

BiTLiS, 2 (A.A.) - Muhafızgü. 

cü bisikletçileri bugün saat ı 7 de Bit· 
liae geldiler .. Elli kilometreden şehir 
jandarma alayı ve jandarma mekte
bi memleket sporcuları namına bir 
heyet tarafından karşılanan güçlüler 
Duhanda kaymakam beled:ye ve Hal 
kevi reialeri piyade alay ve jandar .. 
ma kumandanı beylere müli.ki oldu
lar. Bu karıılama çok samimi oldu. 
Bir süvari takRDı ortaHDda şehre gi .. 
ren sporcular piyade alay zabitan ve 
efradı ve halk sürekli alkıtlarla karıı 
lamıştır. 

Irmak - Ereğli hattı 
ÇANKIRI, 2 (A.A.) - Nuhap tir 

keti tarafından yapılmakta olan lr • 
mak · Ereğli hattının Ereğ li · Filyo• 
kısmından Filyos-Çatalağzı arasındaki 

yedi kilometrelik kısım doğrudan doğ 
ruya hükUmet tarafından münaka..aa
ya çıkarılmı~tır. Bu kısım da 1935 
de bitecek ve Gelik kömür ocaklarına 
varmak suretiyle kömüre kavuıacak .. 
br. 

Bu kısım ayni zamanda elektrikle 
·,ıetilecek olan kısmın ilk noktasıdır. 
Bu on yedi kilometrelik kısmın İnşııaı 
bitince buharlı nakliyalln son kısmına 
varılmıt olacaktır. Bu kısunda mühim 
tesisat yapılmaktadır. Çatalağzı iıtıu 
yonundan Gelik ocağına kadar ÜÇ dört 
kilometrelik bir kısmın ioıuı da mü\a 
savverd'r. 

Yugoslavya, Türkiyenin milli ve n1us
takil bir devlet ve bilhassa Avrupa ile 
Asya arasında hir rabıta olmak sıfatiyle 
Balkanlarda sarfetmit olduğu bütün me· 
saisini aaıni.mi bir hürmetle selamlamıt· 
tır. 

Mamaf-l, misakın, barba müracaat et
memek ve her türlü taarruzu ve tecavüz 
teşebbüsünü takbih etmek taahhüdünü 
ihtiva eden birinci maddesinin ehemmi
yetinden bahsetmİf ve bu maddenin M. 
Roosvelt tarafından bütün devletler 
reislerine vaki müracaat ve Yugoslav
yanın, teessüıü tarihindenberi takip et
mekte olduğu siyaset ve mütecavİJ:İn 
tarifine dair olup Londrada akt ve im· 
za edilmif olan mukuelename ile hem 
ahenk olduğunu aöylemittir. 

M. Yevtiç, Türkiyenin de bu muka· 
velenameyi imza eden devletler mümes
silleri arasında bulunduğunu memnu· 
niyet ve ehemmiyede kaydetmiş ve de· 
miştir ki : ~ 

Bu devlet coğrafi vaz yeti ve sev· 
külceyf noktai nazarından olan mev
kii dolayl5ile bütün Balkan yanmada. 
sının bundan sonraki inkişafı ve iıtik 
bali içın ehemmiyeti haizdir. Bugün 
memnuniyetle görüyoruz ki 1"ürlc nıil 
leti, milli hayatını kurtarmak için ya p 
mış olduğu mücadelenin en müşkül dem
lerinde kendi tarihine tamamiyle 
li.yik bir kahramanı, Gazi Mustafa 
Kemali bulmu~tur. (Alkışlar) ya,a ses 
leri) Bu kahraman; Türk millet' nin 
en elemli gÜnlerinde büyük eserini 
meydana getirmek hususunda fevkali. 
de olan cesaretini gÖ5termİf ve bun• 
dan batka bu büyük eoeri mesut bir 
neticeye iaal etmek için büyük bir ma 

l EC EBi MA BUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 
~~~----"-----------------------------------------J İtalyan filosunun ı uut politika•ının yeni bir ueçhe alma· ı lan birçok z;iyaretlerin en mühimle • ı ça ağırdır. Baz;ı ıiy~i mahalildeki 

ıma mukabilt lalyanın bir protestosu rindendir. bedbinlik te bundan ileri gelmek!c· 
Draç limanına feklinde telakki edilmekte, fakat her Bu ziyarete yalnız beynelmilel dir. Fakat bir taraftan iyi neticeler 

t ğ • t ıeye rağmen Arnauutlar aoğuk kanlı· diplomaıi değil, doğrudan doğruya için lüzumlu olan ıartların meydan • 
yap ı ı zıyare lıklarını muhalaz;a eylemektedirler. Yugoılauya da büyük bir ehemmi;·et da olduğu ve diğer taraftan karıılık· 

Journal dess Debats gaz;ete6' /tal· Belgrat si)'<Uİ mahalili, bu z;iyaret atfetmektedir. Bu z;iyaretten birs;ok lı teşriki mesai ile takarrür etmi1 o • 
yan Filosunun Draç ilmanına uıiki 0 • ten z;erre kadar heyecana düım~ de· şeyler bekleniliyor. lan Yugo.tauya ile Fransa arasında· 
lan haberai:z ziyaretine dair euuelce ğildir. Tirandan (Sud • Eat) Ajansı· M. Barthou'nun Belgrat %İyaretı, ki büyük doıtluk na:ı:arı itibara alı • 
telgrol hauadisi olarak uerdiğimiz; ma na gelen bir telgrala na:&aran bu te • yalnız M. Yeutiçin Paria :ziyarelini nırsa, M. Barthou'nun bu ua:zile.ini 
lumatı neırettikten ısonra Belgraddan zahürata iştirak eden ltalyan lılosu iade etmek için yapılan bir nez;aket muvallakı:yetle ikmal edebilmesi için 
aldığı fU malumatı ilaue etmektedir: 19 parçadan mürekketpir. Bunun al· eseri olmadığı gibi harici ıiyasette Yugoslauya tarafından yapılmaaı lô • 

Filo limana girer girmez, limanda. tı.sı zırhlıdır. Ve Amiral Cantu'nun Fransa ile Küçük itilaf araaındaki z;ım gelen Mr ,eyin yapdacağını tah· 
ki idare amirleri derhal bu bet.leni!- idaresindedir. Arnauutluk Haricıye prensip birliğinin tezahürü ue ne de min etmek doğru olur. 
meyen ziyareti hükumete haber uer• naz;ırı ltalya ıefiri M. Mnoch'dan U:a münhasıran meıelelerin halledilme • Yunanistan ve Balkan 
mi1elrdir. Arnauutluk hükumeti er • hat ,1;tediği zaman, mumaileylıin si için yapılmq değildir. 
kiinınm, tlalyanların ıahile asker çı· ltalya ile Arnauutluk arasındaki mü· M. Barthou'nun :ziyareti mühim o- misakı 
karmalarından encliıe ederek derhal nasebat o kadar ıamimiidir ki bunun lan günün hôdi•elerile, beynelmilel Hükumet gazetelerinden Propa, 
birkaç büyük deuletin elçilerile temu• için euuelce bir haber uermeğe /üz.um münasebetlerin inkiıalile, merkezi Balkan misakının ehemmi.yeti hakkın· 
lara baıladıkları beyan edilmektedır. ,.örülmemiştir . ., ıeklinde bir ceuap Aurupada kuuvetlerin :zümrelere ay- da ya:r.dığı bir nwıkalede şöyle diyor: 
Bu temaslardan sonra Arnauutluk fıü verdiği söylenmetkedir. Sefir, bundan nlmalarile ve bunda Fran.samn al • (Yunanistan için Balkan miıakı, her· 
kurneti eğer Jtalyanlar sahile asker kendisin'n de ancak bir gün euvelin • dığı uaziyet IJe b'naenaleyh sulhun hangi ıir Aurupa grupuna bağlanma 
çıkarırlarıa silahla mukabele etmeie elen haberdar olduğunu s-Oylemit~ir. iJamesile alakadardır. ğı ifade etmez. Yunanistan için bu mi 
karar uermiftir. M. Barthou Balkan mı"_ Bu ziyaretin şahsi gayesi, baz;ı sak, yarunadanuzdaki sulh ue sükı; • 

I Fedakarlıklar paha11na da olsa Bal • nun bir zımanından bt>fka birşey de • 
fte bundan sonra ltalyan balıriye • · 

Sakı meselesı• ı·le de kanlarda vahdetin takarrürüdür. ğildir. Yani Fransanın dü1'indüğu ••· zabitler'nden biri limana çıkmq ue d A 
Draç ualisine /talyan lil</ıunun mütte· Balkan misakı yaln:z bir lormali· yasi gruplar tahakkuk e İp urupa.: 

meşgul olmuştur te İşi değil, İyi net'celer verecek bir da buna mukabil hareketler tee&SUS 
lih Arnauutluk deuletinin limanına hakikat olmalıdır. Balkan misakına ederek uaziyet tamamile ııazıh bır ş.e 
aırl dostane bir z;iyaret maksadi(e gel Salyada rıkan Nouo Vreme gaze• y · 1 L r 

• Bulırariatan da girmelidir. Balkan k'l almadıkca unanıstanın na.n '" 
diğini söyelmiştir. Diğer taraftan Ti· tesin'n Belgrat muhabiri gaz;elcsine d - h' 1 hattı hareek.t takı'p edece;;.;ni meu.ı:ıu milletleri, •'vasi isler e mütte ıt o • o-· 
randaki /talyan sefiri de Arnavutluk fUnları yazıyor: . l · I tl bah-tmek rok m••••un" ıriz;J.ir. Çıink_u_·· 

malıdırlar. Bu mıllet erın mf'n aa ,,. - , ~~· 
erkanına ayni fekilde beyanatla bulun Fransa Hariciye nazırı M. Bar· h d b. Yunanistan mıntemel uaz;ıyetlere go• 

.,. thou resmen Yugoslavyayı ziyaret e· rri uzla•t•rı1malı ve er ver e ır ' . l .. k 
mu,. ur. b . h ı· d .. - ı·d· r• deg" il meucut uaz;ıyet ere gore '"' 

ltalyan liloaunun ziy<ıreti haberi diyor. Hiç fÜphesiz; bu z;iyaret, bu ütun a ın e ırorunme 1 ır · ~ ' l .. d'' .. k ,. .. · 
Relvratl'l ,,;;rüsülecek me•<'lrl<'r di mımlaat eruu uıunere meli ıım 

büyük bir heyecan uyandırmıatır. Bu, ıene muhtefl deulet adamları ue dip· d k taw• edecelıtir.,, •• 
Arnauutluk siyaai mahalilinde, Arna lomatlar taral.mılan Bel,.rada yapı • bunlardır. M. Bartlıoılnun i.i ol u • _,_. 

!ile yaptığımız temaslardan, dört 
yıl Tahranda muvaffakıyetle par
lak bir surette hizmet etmiş ve bil
hassa Şebin.ah Hazretlerinin yük 
sek teveccüh ve itimatlarına nail 
bulunan Hüsrev Beyin Tahrandan 
ayrılması lran mahafilini mütees
sir etmittir. 

Üç kişiye işten 
El çektirildi 
iki beyanname üzerinde 

.suiistimal mi? 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti tef • 

tiş heyeti gümrük erkan ve memurlfl
rından bazılarına İ.ş· 
ten el çektirmi,tir. iş· 
ten el çektirilenler ı, 
tanbul ithalatı güm 
rüğü müdür muavU 
Bezmi Bey, l ılanb'ua 
ithalatı gümrüğü mu .. 
hasebe mümeyyizi A 
liiattin bey ve güm< 
rük muhasebe katibi 
Faris B.dir. Gümrük 
Batmüdürlüğü Bezmi 
B.in yerine derhal Pa
ket gümrüğü mü • • 
dür muavini Nurel -
tin Beyi ve muhasebe 
mümeyyizliğinc de 

Bczmi Bey 

Ticareti dahiliye ithalat """11Uru bam· 
di beyi tayin etmittir• 

Aynca bu iki beyannamenin ı.ıld-:i 

ni yapan bir komiıyoncu, bir llllÜyet 
memurunu da gümrüklerden it .J'•P .. 
maktan meneylemitlerdir. 

Aldığımız malümata nazaran bu. mo
mu..tarm işten el çektirilmesine sebep 
3250 lira tutan ol- ve iki beyannamede 
bulunan efyanın nizami reııminden az 
bir resimle gümrükJerden geçirilmek İo· 
tenmesi ve memurların buna tavuıut 

suçu altında bulvnmalandır. 

Hava raporu 
Bugün sıfır derecei hararette Ye de 

niz seviyesine indirilmit barometre aa 
at 1 de 752, saat ı4te 752, dercei ha 
raret saat 7 de 2ı, saat ı4 te 27, Aza 
mi derecei hararet 28, aagari derecei 

harared ı9 du. ,. ' 
Rüzgar lodostan eomitşir. Sürati 

saniyede 9,5 metreye kadar çıkmıştır. 

Ankarada Gardenparti 
ANKARA, 2 (Milliyet) - 5 Tem· 

muz perşembe akşamı senenin ilk gar· 
den partisini 1 tlüak Spor kulübü veri
yor. 

Güzide bir tertip cemiyetinin yorul
mak bilmez ID"sailerile batarılmakta o
lan bu garden parti davetlilerine o ge
ce Bomonti bahçeıinde çok neşeli ve ne
zih bir gece yaşatacaktır. 

l.tihbaratımıza nazaran bu garden 
parti de büfe tarifesine bir zam yapıl· 

mıyacatır. Caz, kotiyon ve bir çok siW· 
prizler balonun oeıesini bir kat daha art· 
tıracaktır. 

• 



Hekim ve gazeteci •. 
Ne münasebet diyen hekimler 

~e. gazeteciler bulunur amma bu 
ıhı meslek erbabı araaında bir mü 
~~se yapmak pek laydruız de
gıldır. Göreceksiniz ya 1 H k" ... 

e ımler, gazetecilere naza· 
ran a~e!ç.e hem çok, hem daha kel 
lı lell~clır•cr · Gazetecinin açlıktan 
bele~ kokanı var amma hekimin 
ed·İtbeye aıarmıf olanına t'J:,sadül 

ı mez ... 
. H~kim. mi çok kazanır, gazete

"' mı?. dıye dü,ünmeye bile dey
"!~·· Bunu anlamak için her iki
•ının yüzüne bakmamız kôf"cl" 

H ki ' ar. 
e m reçete Yazar, gazeteci 

mak?1~·. l~kra, haber Yazar. Al
lah ıkınnın de tesirini halkeyle
ye. 

el Hasta reçeteden kari' gazete
[ en medet umar. Umduğunu bu
ur mu?. Bu hususta rivayet muh 

teli/tir. • 

Hekimler de gazeteciler de a-
1,':ıra bi'!birine düferler .. Muhab 

tten mı, husumetten mi, reka
betten mi bilinmez EL · h lk h ki • ,,.en a 

e mele ve gazetecide kuvvet ve 
kudret tevehhüm eder Onl b h" 1 • • an u 
~ela ıme erınden vazgeçirmekte la 
ı e yoktur .• 
id'!ekimin reçetesi eczahaneye 

11 ınceye kadar, gazetecinin yazı y okununcaya kadar kıymetlidir. 
l azılmıl! reçete ve okunmuf maka 
/ artık birer karpuz kabuğundan 
azla. değerli değildir. yalnız ga
zetecıninkine peynir sarılab'lir 
anıma h ki • ki ' e mın ona da yara-
maz, çünkü ulaktır 

Bir nez/eliyi bes 
0

hekim ·· t ri 1 H" b. . .. ; e gos e-
rak ıç an otekınin fikrine işt!
d het:')ez

1
• Ne tefhiate, ne tedavi-

e eRlm er biribirine uymazlar. 
Acaba bu hastalıg"ın gu·· ı····· d 
111., H ç ugun en 

~·, ayır! ilmin genisliğinden 
nıı. Hayır! Ya nedir?. ' 
1ıe,!u meale~ icabınclan~ır. Bir 
J" 111• kenclınclen evvelkini tas-
ık ederse kendinin hikmeti vü-cuJ·· ... 

bü ~nu ın~ôr etmi, olur .. Amma 
tiin bu ıhtila/lardan onlara bir 

lrar yoktur. Ne olursa hrutaya o
ur. 

l Birini tanırım: Hekim hekim do 

l~r. Hem yüksek tanııums olan-
arma O:J H b · . b . . 
hı "'. er. er !n ona ar ta • 
h 111 naaıhatler verırler .. Bu naai-

atleri biribirine haber verdiii za 
':i"I: b~~r biri ötekinin sözüne da
oİuı. uker. E böyle ilim olur mu?! 

Gazeıecil z-
hekirnle · ere !fe ı~ce; onlar da 

nn akaınedır B""tü· selelerde k • • u n me • 
· azço bırl · ·· ·· nairler C e,mıs goru-• anımh · · raberfi<'h .. L ~r 11!te de fikir be-
. ... nıum,.an .. J .. ' D 

Yın! Mümkün oldu'.?'" ubr._.. eme 
zeteleri ku gunu azım ga
aimlera· ~ -~nca görürsünüz. 1-

, ı111.-.an " . 1 . d •· · e renm en e -
gıw.ı ~ma, ruhları d •• 

Acaba b egıfmez .•. 
oö ·· 1• ~ hal aralarında daima 
" ru,me erınde L k ı· . ti rimel . d n, •ı<ı< sa ıkır tea-

erın en aıey • .ı · k çık cerey d a ıt<erın pe a-
B anın an mıd ? H ıı da h k• l . ır.. ayır. 
icabıd e ım eranki gibi meslelr 

ır. 

FELEK 

Seyyahlar gitti 
Şehrimize 1 · 

vakya) ahge mış olan Çeko11lo 
1 &eyy lar d .. 

lerine gitm• 1 d" un memleket-

D
• lf er ır. 
ış t h. l . .. a ıp erı kongresi 

T urk diş tab· 1 . 
cuma gü .. ıp en 6 temmuz 

nu saat ond Et"bh od 
sında heyeti u ~ ı a a-
'Vapacpaklardır. mumıye toplantısı 
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EKONOMi 

Bu seneki yerli 
Mallar sergisi 

Bir kısım pavyonların 
inşasına başlandı 

Her sene Galatasare.yda açılan 
ve yerli mallar hareketinde şimdi
y~ kadar halk üzerinde büyük bir 
tesir yapmış olan Milli Sanayi Bir
liğinin yerli mallar sergilerinin al
lrncısı bu sene 18 Temmuzda ge • 
ne Galatasarayda açılacaktır. 

Bu s.eneki sergide hazırbkl.ua 
büyük bir faaliyetle devam edil • 
mektcdir. Sergide plan dahilınde 
yerlerin tevzii yapılmıttır. Hatta 
hır kısım paviyonlarda intaat baş
laını~tır. Sergi bahçesinde de mu· 
zika binaamrn i~tı bitmiştir. 
Bu seneki sergiye beynelmilel İ>ir 
mahiyet verilmesi ve İzmir sel"!Jt • 
sinde ol Juğu gibi hariçten de ıtti· 
raklerin kabul edilmesi için müra· 
caatlar yapılmış ise de Milli Sana· 
yi Biriiğı bu müracaatı kabul et -
memiştir. Sanayi Birliği bunun Ü· 

zerine sergi talimatnameaine bir 
madde ilave etmiştir. Bu maddede 
Sergide yalnız yerli malları teşhir 
olunur ve satılır. Yerli olmayan 
emteanın hiç bir suretle sergide tef 
hir ve aatı,ına müsaade edilemez. 
Bu ciheti tevsik için talep Vt!kuun 
da remıi makamların yerli malı ol 
duğuna dair vesika ibrazı mecburi 
dir.,, denilmektedir. 

Bu seneki sergiye geçen sene · 
)erden daha fazla mürac.ata var· 
dır. Bu itibarla yerlerin talsimin
de mütkülata tesadüf edilmekte -
dir. Sergi komiserliği hu sene bah 
çede daha fazla paviyon yapılma
sına lüzum hasıl olduğundan mek 
tep idaresinden yer istemıştir. 

Peynir sanayii 
Türkofis, evvelce mühim ihraç 

eşyamızdan biri olan bugün yavaf 
yav~ bu mevkiini kaybedc.n Türk 
peynirciliği ve peynir sanayii hak 
kında mühim bir tetkik yapnıağa 
başlamı,trr. 

Lastik, kösele davası 
Ayald<a.hıcılarla lastik fabrika· 

törleri arasındaki lastik • deri a
yakkabı meselesinin halli için per
felllbe günü Ticaret oda!mda bir 
içtima yapılacaktır. 

Türkofis lzmir subesi 
Türkofis İzmir 'ubesi müdür -

lüğüne tayin edilen Akil Emrul • 
lah Bey •ehrimizde bulunmakta -
drr. Akil Emrullah Bey dün ofisin 
latanbul tubesine gelerek meşgul 
olmuttur. Akil Bey bugün lzmire 
hareket edecektir. 

... 

Türkofisin İzmir şubesine en 
mühim bir ihraç limanında bulun
mMı ve ihraç e'yalarımızdan mü
him bir kısmile meşgul olacak va
ziyette olması itibarile büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Bu iti 
barla İzmir ~uhesinin teşkilatı bu 
•ekil de tertip ed;lmiştir. Akil Em
rullah Beyle birlikte ofis raportör 
lüğüne tAyin edilen Baha Bey de 
bugün lzmire gidecektir. 

ltalya ~ereste re~mini art rd1 
İtalya hükUnıeti şimdiye kadar 

tonunda 11 İtalyan lireti alınan ke 
restelerden, alınacak ithal resmi -
ni tu şekilde tesbit etmİ\'tİr: 

A - Dört köşe kesilmiş veya 
b:çilmi' kereste için beher yüz ki 
loda 12 lirete kadar. 

B - Diğer cinsler için yüz kilo
da 9 lirete çıkarılmıştır. 

İtalyan hüki'imeti bu şekilde 
gümrük resmini eclcisine nazaran 
10 misline çıkarmıştır. Tabii bu va 
ziyetten ihracatımız epeyce müte · 
e•ir olacaktır. halya hükUnıeti bu 
tezyidi Avusturya ile yaptığı son an 
l"'ma üzerine yapmıtlrr. 

Tarifeler dairesi mUdUrlUgO 
lktısat Vekaleti yeni teşkilat ka 

nunile yeniden ihdas edilen tari
feler dairesi müdürlüğüne lstan
hul Yüksek f caret mektebi müdü 
rü Hüımü Bey terfian tayin edil
miştir. 

Mektep müdürlüğüne Vekale
tin Limanlar Ummn müdürii Ni
hat Bey tayin olunmuttur. 

1 Kiiçük haberler 1 
Verem Mücadele Cemiyeti 26 

temmuz perşembe günü ş·rketi 
Hayriyenin 71 numaralı vapuru 
ile bir gezinti tertip etmittir. Va
pm akşam 18,5 da Köprüden ha -
reket ederek Boğaza çıkacak, bila 
h:ıra Adalara gidecektir. Gezinti 
aa,beha kP.dar de'Vı:.m edecektir, 

1 

• 

BELEDiYEDE 

Menşursuz 
Teraziler 

Hileye müsait olduğundan 
toplathrılıyor 

lkboat nkaleti belediyeye bir tamim 
göndererek esnafın kullanmakta olduğu 
menıursuz e] terazilerh \ ı menedilme
sini bildinniıtir. Belediye menıursuz el 
terazilerini toplamağa baılamıtbr. p;,. 
yasada emafııl elinde 10 bin kadar men
§Uı"Saz terazi olduğu anlaıılmıttır. Top· 
lanan teraziler kamyonla kaymakam· 
lıldara götürülmektedir. Bu terazilere 
esnaf taralmdan menıur takılacaktır. 

!3~~">~~~ 
<AG&&~~J'I 

Siyasi ve iktisadi 
buhranlar 

Siyaset ve iktısat daima mah
muzbaşı beraber gider ve biribiri
nin üzerine mütekabilen icrayi te
sir eder. Bunlar o hacla,.. yekdiğeri 
ne bağlıdır ki, iki11inin arcuını ayır 
mak ve hudutlarını çizmek çok 
güç olur. 

Bugün asağı yukarı bütün dün
yayı saran 'iktısadi buhran, vüaati, 
uzunluğu ve siyasi neticelerüe, bir 
çok siyasi karışıklıkların en esas
lı aebeplerinden biridir. Yalnız su 
nu söylemek l/izımdır ki bu aeb~p 
yegône sebep değildir. Fakat her 
halde siyasi buhranlarda çok bü
yük bir rol oynamaktadır. 

Dün Ort• mektep miıallimllgın e girenler imtıhan ediliyorlar •• 

Fakat, bu sefer de kantarcılar ihtika
ra sapmışlardır. Mentursuz el terazi • 
leri 210 kuru§'l oatılıriı:en, fİmdi men • 
şurlu ter:uiler 4-5 liraya verilmektedir. 
Esnaf belediyeye şikayet etmiştir. · 

Burada uzunboylu birçok mem
leketlerde çıkan hôdiseleri te,rih 
edecek değiliz; yalnız Almanyanır. 
bugünkü vaziyeti sözlerimizi isba
ta kôlidir. Almanyada son biııkaç 
gün içinJe çıkan hôdiselerin sebe
bi daha ziyacle memleketin öte
denberi çekmekte olduğu iktısacli 
sıkıntıda ve darlıkta aramak lô
zımdır. 

MAHKEMELERDE 

Hürriyeti ebediye 
Tepesi 
Tesahup iddia eden bir 

rumu Kağıt
haneliler dava ettiler 

Mütareke seneler esnasında Ni 
kitaa isminde bir Rmn Hürriyeti 
Ebediye tepesinin bir kısmını sa
tın aldığını iddia etmi' ve buraya 
M. Venizelosun heykeli dikildiği 

takdirde arsayı Rum cemaati na
mına Patrikhaneye hediye edeceği 
ni bildirmittir. O zaman hu te· 
berrü Rum mahafilinde büyük bir 
alaka ile kartılanmıt, Venizelo
sun heykeli hazırlanmaya hatla . 
mı,, fakat ıbu esnada da istiklal ve 
zafer tahakkuk ettiği için, Niki -
tas Efendinin emeli tahakkuk et
memiştir. Maamafih Nikitas Ef. 
Hürriyeti Ebediye tepesinin bir 
kısmının sahibi değildir. Burası 
daha Hürriyeti Ebediye tepesi o -
)arak istimlak edilmeden evvel 
tarla halinde imiş. Sonra istimlak 
edilmiş. Nikitas Efeodi mütareke 
seneleri içinde Hasköy Maliye 'u 
besinde Damyanos isminde bir 
memuru aldatmıf, ve vergi kayıt
larından istifade ederek buranın 
eski sahibi Ahmet Retit Efendi ve 
resesinden satın aldırmıf gibi mu 
amele yaptırmıf ve tapu almaya 
muvaffak olmuttur. Halbuki te · 
peyi ihtiva eden bütün arazi Ka
ğrthane köyü halkı namına satın 
alınmıt olduğu için böyle bir par
çanın ifrazına ve saiılmasına hu
kukan imkan görülmemiş, i~te 
sahtekarlık olduğu da anla~ılmıf, 
Kiığrthane köyü ahar si tarafın -
dan bir dava açılmıttır. Bu dava 
devam edip dururken Adliye yan 
gını olmuf, dosya yanmıttır. 

Dün Kağıthane köyü halkı bu 
davanın yeni!eme muamelesini ik
mal etmi,lerdir. Muhakemeye ya
kında ha,lanacaktır. 

·----o 

Takas tahkikatı 
Takas heyetindeki zevat

ta isticvap ediliyor 
Takas suiistimalile meşgul olan 

müfettişler heyeti birkaç günden 
beri takas: heyetinde bulunan bir 
zatın isticvabile meJguldür. Bu 
zat dün de sahahtan aktama ka • 
dar irticvap edilmittir. 

Muhtelit müfettitler heyeti bir 
ta. aftan takas beyannamelerini 
satanları bu işte ihmal ve vazife -
sinde suiistimali görülenleri istic
vap ederken bir taraftan da vasi 
mikyasta takasçılık yapanları ve 
vasıta olanları ~tırmaktadır . 
Heyet a~ıl takaş ticareti yapan bir 
kaç büyük müessese hakkında tah 
kikat yapmaktadır. 

-o--

ViLAYETTE 

Şark mıntakalarında mec
canen er~zi 

Şark mınlakaları dahilinde 
mühtaç zürraa tevzi edilecek ara
ziye dair !kanun dün Vilayete bil
dirilmittir. Kanuna nazaran lüzu· 
mu icra vekilleri heyetince tasvip 
olunacak yerlerde meccanen ara -
zi verilecektir. 

lstan bul ve lzmir lima"ları 
İstanbul ve İzmir limanlarının 

hükumete devri hakkındaki kanun 
vilayete gelmi~tir. Yakında İstan
bul limanının tasfiye muamelesine 
bu~lanacahır. 

TAPUDA 

Kadastro işleri 
Üç mahallenin daha 
kaydına başlanıyor 

Kadastro idaresinde bazı yeni tetki
lat yap•ldığı ve kadastronun tevsi edil
diğini yazmıttık, Bu yeni yeni teşkilat
tan sonra kadastrosu yapılmıyan mahal
lelerin tahririne baılanacakbr. 

Bu hususta ka<lastro heyetleri reiıi 
Faik bey dün bir muharririmize deıniı
tir ki: 

"- Silleyınaniyede Hacıkadıın, Vez
necilerde Camcı Ali, Beyazıtta Tavşan
taşı mahallelerinin tahdit ve tahririne 
ve kadastro muamelesi \ icrasına bu
günden itibaren üç koh.oc..ı; ve ÜÇ posta 
marifetile ba§lanacaktır. Bu mahallele 
re ilan mahiyetinde tebligat yapılmıştır. 
Bu hudut dahilindeki gayri menkul 
mutasarrıflan kanunu medeni mucibin
ce bilUmum irlifak haklarını evlerine 
gelecek memuru mahsudara kayıt ve 
tesbit ettirecekler ve bu gayri menkul
lere ait vesaiki tasarruliyc ile beyanna
melerini kadastro ve posta memurları· 
na göstereceklerdir 

Tahrir günü evlerinde bulunamı • 
yanlar veWki tasarrufiyelerini, nüfus 
tezkereJerini bırakarak memurlara ko • 
layhk göstermelidirler. 

MAARiFTE 

Orta tedrisat için yeni 
muallimler 

Orta tedrisat muallimi olmak is 
teycnlerin ehliyet imtihanları dün 
sabah Üniversitede Edebiyat fa -
kültesinde ba11larnı,tır. Dün türk
çe, tarih ve coğrafya muallimi ol
mak isteyenlerin imtihanları ya • 
pılmı~tır. Bu zümreye 150 kişi gir 
miştir. imtihanlar bu şene çok sıkı 
yapılmaktadır. Bugün de riyaziye 
grupundan imtihan yapılacaktır. 
İmtihanlarda orta tedrisat umumi 
müdürü Hasan Ali Bey hazır bu
lunmaktadır. Tahriri imtihanlarda 
muvaffak olanlar şifahi imtihana 
gireceklerdir. 

Muallimler için kurs 
Tahsilini Avrupada ikmal et • 

memiş olan lise, riyaziye, fizik ve 
kimya muallimlerine mahsus kur~ 
dünden itibaren faaliyete b~la -
mış.tır. Kur.a 150 muallim devam 
etmektedir. Muallimlere öğleye ka 
dar bazı yeni mevzularda konfe · 
ram teklinde ders verilmektedir. 
Kur~a gelen muallimler arasında 
30 senelik hocalar vardır. Kurslar 
biirosu devam edecektir. Anadolu 
ıJe-n gelen rnuaJlimler Galatasaray 
li5"sinde misafir edilmektedir. 

Oni~ers tenin idari kadrosu 
Üniversitenin yeni idari kadro

su da tebliğ edilmiştir .. Yeni kad· 
roda tasarruf mak~adile 18 hade· 
me açığa çıkanlmıştır. Kalan ha· 
demelerin m~larmdan da bir li 
radan bet liraya kadar tenkihat ya 
pılmı~tır. 

Talebe Birliğinin yıllık 
• • • • 

gezırı.tSı 

Talebe Birliğinin yıllık denız 
gezintisi 15 temmuz pazar günü ya 
pılacaktır. O gün rahah erkenden 
'irketin hususi bir vapurile köprü
den hareket edilecek , boğaz iske
lelerine uğranarak Beykoza varıla 
caktır. Beykozda 2,5 saat kadar 
kalınacak, muhtelif oyunlar , ya • 
rı,Iar eğlenceli müsabakalar yapı
lacaktır. Bundan sonra Beykozdan 
kalkılarak Büyükadaya gidilecek 
ve burada da milli ~arkılar söyle
nerek tura çıkılacaktır· 

Vapurda ayrıca eğlenceli bir pi 
yanko hazırlanmı~tır. Bundan ha~ 
ka vapura birli ktarafmdan hazır
lanan iki yeni marş öğretilecek ve 
talebe oyunları ihya edilecektir. 
Bunun için vapurda racyo tertibatı 
nlınmı.:.ır. },rzu edenler köylü ve 
Zcvbek gibi milli elbiGelerle gele-

Bundan ba,ka d terazileri.nin ucu 
küfelere ip ...-e saire bağlanmıyacak, mun 
lazam zincirlerle ra.,tedilmi, olacaktır. 

Belediye ayrıca, okka kiloya tahvil 
edildiği vakit tartı aletlerini değiştirdi
ğine dair beyanname vermiyen 1500 es· 
naf hakkında zabıt tutmuştur. Bunlar 
muamelei kanuniyeye tabi tutulacak -
)ardır. 

Perrier bankasına borçlar 
Belediyenin, Perrier banka.,na olan 

borçları meselesine dair mukavelename 
esasla~• hazırlanmıştır. Mukavelename 
yakında parafe edilecek ve Şehir mec· 
liıinde tasdik olunduktan sonra mevkii 
meriyete girecektir. 

Hukuk işleri mudur muavini 
vefat etti 

Belediye Hukuk işleri müdür mua
vini ı .!il bey dün tedavi edilmekte ol • 
duğu Büyükadada vefat etmittir. Adil 
beyin cenazesi bugün merasim1e kaldı .. 
rılacaktır. 

Esnaf cUzdanları 
Esnafa, mensup oldukları cemiyetler 

tarahndan verilmekte olan hüviyet cüz
danlımnın tev~i mahalli on bet g\İn da
ha temdit edilmiştir. 

Bir sinemanın darUIAceze 
resmi 

Belediye, Kadıköyündeki Süreyya 
Paşa sineması sahibi Süreyya paf& aley
hine bir dava açarak 1928, 1929 sene
lerine ait Darülaceze reomini -.ennediği 
ni iddia ede J.k tahsilini istemişti. Bu 
hususta ikinci Hukuk mahkemesinin 
veTdiği karar, Temyiz tarafından tas • 
dik edilıniıtir. Temyiz, Süreyya ~yı 
2300 lira vermeğe mabküm etmiştir. 
Yüzde beı le faiz ve yüz lirada vekalet 
ücreti altnacaktır. Bu parayı belediye 
tahsil ehni1tir. 

Çöpler 
Beledive çöp müteahhidi tehirde top

lanan çÖpleri mavnalarla Marmara açık
larına clökıneğe mecburken, sahile dök
tüğü hakkında tikayetler vukubulmuı
tur. Belediye müteahhide vaziyeti ihtar 
ebnittir. 

Tramvayların son seferleri 
Belediye tramvayların gece son se -

ferle"ri hakkında tirketle bir anl~ma 
yapmıfbr. Bu nazaran son tramvaylar 
gece saat biri yirmi geçe hareket ... .ıe
cektii-. Bebek, .T opkapı, Edirnekap°'!'l;;. 
bi ikinci derecedeki hatlarda da gece bu 
saatte s.on servis ihdas edilecektir. 

Telefon şirketinin İngiliz 
hamilleri 

İstanbul Telefon fİrl<etinin son 
yapılan obligasyon hamilleri top -
lantısında firl<etin borçlularına ya 
pılacak tediyatın lngiliz lirası ola
rak yapılması tirket tarafından ha 
millere teklif edilmi,, fakat lktı -
sat Vekaleti mümessili heyeti umu 
miyeye tediyatın yalnız Türk pa -
rasile yapılabileceğini bildirmişti. 
Dün bu hususta •irketin lstanbul
daki his~edarlarından bir kısmile 
yaptığımız temaslara nazaran T C· 

lefon fİrketinin Türk tıihiyetinde
ki hamilleri mevcut hamillerin an 
cak yüzde on ikisidir. Diğer ha • 
millet hemen kamilen İngilizdir. 
Türk olan hamiller de İktıaat ve -
kalelinin arzuru veçhile tediyatın 
Türk parasile yapılmuını istemek 
tedirler .. Tür<k hamiller bu arzu · 
larını heyeti umumiyede de bildir
mi,Ierdir. fakat diğer taraftan ec
nebi hamiller tediyatın İngiliz lira 
sile yapılmuını ısrarla istemekte
dirler. 

Başvekilin ziyafeti 
tSTANBUL, 2 (A.A.) - Ba~

vekil ismet Paşa Haz.retleri, Sov -
yetlerin Berlin büyük elçiliğine ta. 
yin olunan M. Suriç terefine bir öğ 
le yemeği vermişlerdir. Yemekte, 
Madam ve M. Suriç ile Hariciyt: 
Vekili Tevfik Riiltü Bey hazrr hu
lunmu,lardır. 

bileceklerdir. üniversite ordinar • 
yü!ii ve profesörlerinin de gezinti
ye i•tirak edeceği anl~ılmıııtır. 

Diğer taraftan birlik Emmeye 
de temmuz içinde bir seyahat la: 
zıı-lamıştır. 

Bugün Almanya mali ve iktısa
cli noktai nazardan ciciden müşkü
lôt içinde kıvranmaktadır. Versa
illes muahedesinin kendisine tah
mil ettiği mali yüklerin haricinde, 
bir de iktısadi buhranın doğurclu
ğu neticeler vaılılı. Hele son zaman 
larcla Almanyanın beynelmilel ti
caret sahasında oldukça "yalnız" 
bırakılması buhrandan mütevellit 
tesirlerin her memleketten ziyade 
burada artmasına sebep olmuştu. 
Birçok kabinelerin M. Hitler'in 
mevkii iktidara gelmesine kadar 
memleketin iktuıadi vaziyetini dü
zeltmek için sar/ettikleri mesai a
kim kalmış, Almanyanın ta 1919 
danberi çehmekte olduğu umumi 
ıztıraplarına eaaslı bir çare bulu • 
namamıştı. 

1930 kiinunuevvelinde üç mil • 
yona baliğ olan İfsizler 1931 fuba
tıncla beş milyona ile 1932 martın
da altı milyona yükselmi,ti. Fakat 
herkes, günün birincle "iyi günle
rin,, geleceğini ve işsizlerin iş bulır 
cağını ümit ecliyordu. Bu ümidin 
birçok emareleri de vardı. Çünkü 
nasyonal sosyalizm cereyanları 

memlekette kuvvetlenmeğe ve kök 
salmağa b~lamqtı. Herkes buna 
belbağlıyor, bundan medet umu • 
yordu. Nihayet Hitler mevkii ikti
dara geldi. Bütün Almanya kendi
sini Fühsesr Jiye alkışlıyor, ba~üs 
tümle tutuyorclu. Almanyada •e
lam yerine "Yafa Hitler,, nidası 

hôkim olmuştu ... 
Filhakika Hitler canla ~la ça 

:·ıştı. Elinden geleni yaptı. lfS'zle
rin mikdarı aon zamanlarda biraz 
aza/mıftı. Almanyada yeniden ten 
sik edilen sanayi bunların mühim 
bir kısmına İl! bulmuştu. Fakat ni
hayet hepsi yerleştiı ilememisti. Ve 
yerleştirilme11İne imkôn da yoktu. 
İşsizlerin mikdan muayyen bir a
det üstünde karar kılmıftı. Bu 
memlekete üç noktai nazardan za 
rarlı idi: 

1 - Bir d ela devlet bu İşsizleri 
doyurmağa mecbıırclu, bütün bu 
masrallar, mükellelle:in üzerine 
çöküyor, ve bundan dolayı gayri 
memnunların adecli fazlalaşıyor • 

du. 
2 - işsizler gayrimemnunclu. 

Çünkü devletten aldıkları para ça
lı,tıklan zaman alabilecekleri üo 
retten çok aşağı idi. 

3 - Bu fazla mrural el evlet büt 
çesinin üzerine çötüğünclen Alman 
ya harice karşı bo,'Çlarını öcleye • 
mez bir m.evkie düşmii? ve hariç
te kredisini kaybetmişti. Bunun 
beynelmilel ticaret üzerine de te • 
sirleri görülüyordu .. 

J,ıe bütün bunlar Almanyayı si
yasi bir buhrana cloğru sürükle • 
mek istidadında idi. Nitekim öyle 
de oldu. Ve ilk hareket Hitlerin 
bir vakit çok ümit bağladığı "hü
cum kıtaatı,, ara;ından çıktı. Çün
kü bu hücum kıtaatı neferleri iktı· 
sacli buhrandan en çok muztarip 
olan kimaelerclen, orta sınıf halk
tan mürekkepti. Ve içlerinde bir 
çokları her türlü ümitlerin hilafı • 
na hiilô İs bulamamı,lardı. 

iste Alnıanyadaki ha .eketin en 
mühim ~ebebini burada arama/( 
lôzımdır. 

Mümtaz FAiK 



( -;-")ı 
Londra mektuplar~1 

lngiliz ordusunun 
Manevraları 

Ol mpiya denilen, geniş ve uzun 
hollerden mürekkep büyük binada
yız .. Uıtümüzü demir potrellere aeına 
manzara-sı veren mavi tüller aerilmit .. 
Kırmızı Çin abajurlan yandan beliren 
aızan ziya dıtarının ışığını arbrmak .. 
tan ziyade eararlandırryor •. Çepçevı:_e 
bir anfiteatr.. aıvalar, lale tarhlan gı
bi .. Renk renk ve boy boy inıanla do
lu... Ortada kırmızı topraklı uzun ve 
genit bir aaba var .. lngiliz ord~ıunu~ 
her sene yaptığı manevra, geçıtreımı 
ve idman gösteriıi günleri.. Kral lo
casını nazırlar ve lordlar dotdurmuı 
sahaya yeryer ımanialar kondu; muhte
lit cinalere atlara binmiı muhtelif )u. 
talara mensup ıüvariler birer b:rer 
hünerlerini göıtermeye geliyorlar; 
9 eyliilde lzmirin kordon boyunda 
bütün bir miHete teref ve zafer getİ• 
ren Türk ıüvarilerinin hayalleri göğ· 
aümü kabartıyor; bütün ıu kalabalık 
Loid Corçlann telkinlerile kurulmuf 
insaniyet ve hürriyet namına o IÜva• 
rileri alkıılıyor sanıyorum .. 

Bedeni terbiye hareketlerinin cinsi· 
ne göre ağırlaşıp kıvraklaıan bir mu· 
aiki batladı; idmanı bir raks haline 
koyrnu§lar denilebilir .. Güne,lere ya
kılmıı derilere ve cimnastikle geliımit 
adelelere bakarken; bedeni terbiye
nin bütün lüzumuna ve faydasına rağ
men ne de olsa ıun'i bir netice verdi
ğine hükmettim: Pudra ile beyazlatıl· 
ıru~ kadm yüzü gibi plaj güneşinde 
tunçlaımış deride de güzellikle bera· 
her sunilik göze çarpıyor; idman ve 
talimle şişen adale, ağacının dalında 
değil bakkalın peykesinde olgunlaşan 
bir meyve gib ı biı·az lt taız ve çok gÖ&• 
terişli.. Bizim Mehmetçiklerin anadan 
doğma ve köyden gelme tunç yüzü 
ve geniş göğsü, bir 29 teşrinevvel gÜ· 
nünde imjşim gibi hayal mde canlanı
yor ... 

Altışar at koşulmuı yeni ıiıtem top 
arabaları hızla yer değiştirip da.re 
çizerek dola§ıyorlar; elindeki hafif 
kamış sandalyeıini en mahir hokka
baz ancak bu kadar kolaylıkla kul
lanabilir .. Bu neferlerin mehareti ve 
atların zekası sayesinde yapılmış gÜ· 
zel bir varyete gibi heybetten ziyade 
zevk veriyor .. 

Siyah pantalonlarile Faşiıtliği aya
ğa düşüren fakat o nevi yarı askeri 
teşkilata mensup olan birtakım genç· 
leı·, tavana asılı ipler üzerinde hüner .. 
ler gösterdiler, marifetler yaptılar ve 
alkışlanıp çekildiler. 

Kara ve deniz askerlerinin birer topu 
birtakım manialardan atlatarak iste • 
nilen yere tekrar kurup ateı ebneye 
hazır tubnalan yanıı yapıldı; iki ka
pı arasına kayalıkları, köprüleri ve or 
manian tanzim eden manialar koıunuş
tu. ~eçiıte süvari gemiainde qırarak 
onları atlatıp topu çarçabık kurmak 
kara askerlerine nasip oldu; kazananlar 
sağdaydı; liberal lngilterede tabii sağ 
kazanacak diye ı;üldüm ... 

Gene hususi ve acaip bir musiki 
başladı; sahayı bayraklı süvariler dol· 
durdu; Mııırlıların apiıi gibi burnun .. 
da ve sırtında acaip renkler taşıyan 
bir atrn üzerine heybi gibi oturtul .. 
muş iki trampet vurmaya başlayınca 
atlar, b "r vals figürü yapar gjbi yan 
yana yürümeye başladılar; ıiyah at· 
lar, kara kızlar, zenci kadınlar gibi, 
asri dansların en yeni nümunelerini 
Yerdiler; halat çeker gibi aıralandık
ları da oldu; nihayet zeybekler gibi 
diz vura vura yere çöktüler ve aüva· 
riler:n ayakları dibine bir kedi munis
liğile yatıverdiler •. 

Tekrar başlayan fizikal enzeraisler 
insan vücudunun birtakım yaylardan 
ve vidalardan mürekkep bir makine 
çevikliği ve kıvraklığın alab'.leceğini 
inanılmaz bir değişiklik ve hızla gös
terdi; çağıll~sı DİN~ IU köpükleri gibi 
birib ri ardı sıra hiç aralık vermeden 
atlaya durdular .•. 

Herhangi bir şey seyretmek için gel 
diği bir yerde bir saatten fazla cinai 
veya komik olmayan bir şey göreme· 
yine<> aabıraızlanacağı muhakkak olan 
İngiliz kalabalığını oyalamak için 
meydanı acaip ve göz boyacı hünerler 
yapan kovboylar, at kılığına çifter çif
ter girmiş canbazlar doldurdu; boş 
kahkahalar deminki coıkun alkı,ları 

KUl..ıııllıt..K. ......... .,. .•. 
Üstüne eklemekten 

korkarım .. 
KaJınlann yaşı sorulmaz! •. "Ka

dının yaşı yoktur .• ,, "Kadın, yaşı 
tuttıkça gençleşir •• ,, Bunları hep 
bilim ama, kal kaaursın olur mu? 
Geçen gün, pek centilnoen pek ki
bar taslağı geçinen bir ~nç, tanı
J,,ğı sosyete hanımlarından birine: 

- Hanımefendi, kaç )'Uftndası
nız? Diye sormak gafletinde bulun 
muş. 

Hanımefendi, ba pattnıatsız su
ale ilkin kızar gibi olmcq, yüzii 
Wilçe ııararmı,. Fakat lrenJini 
~k toplıyarak: 

Altmlf beJ elendim •• demiş. 
Patavat•ız genç, bu sefer: 
- Aman, ne söylüyoraıınuz, ha· 

mmeleml.i, demif, siz altmlf y~
tla olasınız •• Bunun imlram var trK? 

- Demek o kadar göstermiyo-
nrm,. 

- Hatta yaruım bile göatermi· 
yoraurşız!. 

Hanımefendi gülümsemif: 
- Ben daima böyle yapanm. 

Ya,ımı soranlara iki mislini söyle
rim.. 
Karşımdaki benim yaftml ne ka

dar tahmin ediyorsa, bu rakamdan 
münmıip gördüğü kadarını dülfer. 
Mesela, siz olsanız, söyleyin ba
kalım, altmış beşten kaç düşercli-
niz? • 

Delikanlı gülmüş: 
- Hiç düşmezdim! 
- Nasıl olur? 
- Sebebini arzedeyim: Hesa-

bım kuvvetli değildir hanımefen
di ... Size borçlu kalıp üıttüne ek
lemekten korkarım ... 

Kulak Misafiri 

YENi NESRIYAT 

Yeni adam 
Yeni Adam'ın 'l:1 İnci sayıaı çıktı. Bu 

sayıda lımail Hakkı, Heykeltrı Zühtü, 
Abdülfeyyaz Tevfik Beylerin yazı· 
lan, laaa tetkik ve tenkitler, hikaye ve 
fıkralar, Sanat tarihi dersleri, edebi
yat veilim haberleri vardır. Okuyucu· 
larunız Yeni Adam'ı mutlaka gönneli
dirler. 

bastırdr .• 
Tarihi resmigeçitler batladı: ilk 

defa; 1665 ve 1805 yıllannın bahriye 
askerleri göründü; aotli.mlarını bile 
bayrakları yerlere sürüyerek, sol eli 
kulağa götüren* veren kırmızı tal· 
varlar:le Amavutlan ve ... n bırkala• 
rile Çinlileri hatırlatan bu kıtaiann 
arannda 1934 ün bahriyelileri, bir me 
deni" ahenk ve bir selim zevk gibi ııö· 
zü çektiler .. 

Kara askerlerinin geçit resmi, gü .. 
rültülü lıkoç mızıkalannm curcunalı 
havan içinde klaıik harp piyeılerin· 
den veya Amerikanvari harp filmle-
1 inden birinin b·r aahneai tekrarlanı .. 
yor hisisni verdi .. Nihayet; 1918 :ıs
kerleri geldiler; harbi umumide vuru
şanların ve Dardanelde yenilenlerin 
kıyafetini kana kana seyrettim; ya• 
nmıdaki lngiliz dostum, ( Mıutafa Ke
malin çocuğu! gözlerin yanıyor •. ) di .. 
ye kolumu tuttu ve izahat verdi ... 

«.Gece, düşman tayyareıine ateş!» 
programın en ıon ve en güzel parça· 
siydi .. Lambalar söndürüldü; tavanın 
bir tarafından bir kanat gürGltüsü 
koptu; b'.rden sahayı lastik tekerlekli 
arabalar gibi aeıiız ve hafif gelen ko
caman projektör kamyonlar• ve hava 
topları doldurdu; projektörlerin ve 
toplarm ağızlan göğe çevrildi; tavan
daki raylardan kanat gürültüleri ya
parak ilerliyen iki tayyare taklidi hız
la üstümüze doğru geliyorlardı; bir 
elden ateı başladı ve nihayet t:ıyyare
lerden biri tepetakla, yana yana yere 
dü,meye ha,ladı; sanki koca salonu 
birden gözlerin parıltısı aydınlattr: 
lııklar yandı ve dağıldık .. 

BehçetKEMAL 

Milliyet'in romanı: 10 

- Burada otur. Bine kadar say. 
Bin bir deyince sen de delikten 
çık. 

Sansaroe eski püskü paltosunun 
yaka11nı kaldırdı. Y ıı.zma mendili
ni kulaklarına sarıp alnında dü
ğümledi. iki ucunu - tanınma
mak için - gözlerine sarkıttı. De
likten çıktı ve Tabakhaneye doğ-

.ıru hızlandı. Köprüyü geçti, sağa 
•aptr. Kozmanın değirmeninden 
kayaba,ına dalacak, öteyüzden, 
öksüzce mahallesinden kıvırarak 
llki Yengenin evine gelecekti. 

Hem yürüyor, hem ü,üyor, hem 
kızıyor, hem gülümsüyordu. Bir 
h:ç için ne diye bu kadar sıkmtıla· 
ra katlanıyordu? Mademki Eskite· 
birde bir suçu yoktu. Sanaarosun 
asıl gücüne giden ,ey, kırk yılda 
bir defa masum olu,una karfı ge
ne ensesinden yakalamaları idi. 
O da polise eziyet olsun için kaç
mı•h· Protesto kelimesini bilmedi
ği halde bütün hareketlerle ma
sumluğuna kartı yapılan haksızlı-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
ğı protesto ediyordu. Değirmenin 
önünden geçince üstü batı un için· 
de bir adamın elinde bir ibrikle 
dıtarı çıktığını ve kendisine fÜp· 
heli •üpheli baktığım görünce hiç 
tereddüt etmeden üzerine yürüdü 
ve çeneleri takırdayarak s·öyledi: 

- Ağa dayı! Buralarda bir i-
nekle batıbof bir e9ek gördün mü? 
Avradını sattığım, dün gecedenbe
ri yok. Ağam bağırıp duruyor. 

- Görmedim oğul. Bu havada 
kurtlar paralamadılarsa donmu•· 
!ardır .• 

Sansaros mevhum ağasına söyle 
ne söylene yürüdü. 

Şüpheleri dağılan değirmenci 
de yerine girdi. 

Sansaros Hamamönü ile Erzu
rum mahallesi arasındaki sokakla
ra saptı. Dıvarı yıkık, viran, kü
çük bir evin kapısı önünde durdu. 
ipi çekince kapı açıldı. B'r gübre
likten baş.ka bir,ey olmayan avlu
ya girdi. Cebindeki maymuncukla 
evin kapısını açtı. Buz gibi bir tllf-

MiLLiYET 

löz dilimizle 1 
Bir ormancı ile 

konuıtum •• 
Bir ormancı arkadaşla geçen 

giin balııftuk. Yirmi yıl önce Okıı
lak (1) u birlikte bitirmt,tik. Bi
ribirimize anlatacak çok lafları
mız vartlı. 

Bir sıra üstünde dirsek çürüt
menin verdiği bir canayakınlıkla 
konUfuyorduk. Ben sordum: 

- Ahmet Yozgat nereıle? Oku
lalı'ın en çalıp/lan, en tutumlu, en 
bilgili genci idi. 

- Bilmiyor mıuun, dedi, pmdi 
Yozgat mebusuJur ••. 

- Ya Nurettin (lzmir)? 
- Sanınm, kereste işi yapıyor! 
- Bir Bürltan Şefik vardı. Ne 

oldu? 
- Antalyada mnakçılık (2) 

yapıyor diye ifitmiştim. 
- Adil (SiVtU)? 
- O da ormancılıktan çekildi. 

Sivasta kaytnbabmırnın yanında 
allf veriş yapıyor. 

- Ya /alanca? 
- Uç yd önce bertildi (3) .• 
- Alaettin (Sivas)? 
- Ha, bak ..• içlerinde bayrak 

(4) ol.arak kalan bir o var. Ankara 
da orman Çevirgen (5) i ..• 

Bunun üzer:ne bizim arkadaşa 
sordum: 

- Peki, ya sen ne yapıyorsun? 
- lnebolunun özgü (6) orman 

larında çalışıyorum. 
- Demek, aen de bayrak (me

mur) değilsin? 
-Değilim!. 
Hem acıdım, hem sastım • Or

mancılığa ve hele 
0

or'mancılara 
böyle ne olmu~tu ki? 

Orman okulağtnın yetİftirdiği 
bu seçkin gençlerin yüzde doksa
nını, neden hep başka işlerin ba-
1ında görüyoruz? 
Konuştufimn arkadaşı, üstün· bir 

ormancı olarak tanırım. 11 görecek 
çağda, buyruklukta çalıştırılmayı 
şına şaştım. 

Bu gidişle, ormancılık, içine gi
renlerin sevgisini kazanan bir er
tik (7) olmaktan çıkacak diye 
korkuyorum. Arkada§a sordum: 

- Peki .. Ne yapılmak gerek ki 
fUraya buraya dağılan ormancı • 
lar yeniden bir çatı alhnda top
lansın? .• 

Yüzü bir parça güldü, dedi ki: 
- Çoğa gittıi azı kaldı. Ekim 

(8) işleri buyurıcmlığını (9) ya
pan Muhlis lk ~cı pannağı
nı attı. 

Ormancıları bu başıboşluktan 
kurtarsa kurtarBa o kurtanr. 

Yıllarca bey:•k (10) parasile 
yedirip içirip ormancı yeti~tirdiği 
miz gençleri - bunların içinde ben 
de vardım! .. • böyle "şlerinden 
bezmiş görmek doğrusu ağırıma 
gitti. 

Ormancıları, yeniden ormancı 
yapmak ve i#erine sarılmalarını 
kolaylaştırmak gerektir!. 

. M. SALAHATTIN 

(1) O kulak - Mektep. (2) Sunak 
istida. arzuhal. Stonakçıhk -Arzuhal
cilik. (3) Bertilmek - istifa etmek. 
( 4) Buvrak - memur. ( 5) Çevir
gen - Müdür. (6) Öz!!Ü - hususi. 
(7) Ertik - Meslek (8) Ekim - Zi
raat. (9) Buyurgan - Vekil, amir. 
(10) Beylik - Devlet. -

Ni~anlanma 
Ankara Ticaret Lisesi Muallimlerin· 

den ve gazeteci arkadaşlardan Muhit
tin Doğan Bey, Ümit Ticarethanesi sa· 
bibi Hacı Etemzade lbrabim Beyin Kı
zı Behire Hanımla ni§Alllanmıştır. Ni
tanı kutlular iki gence saadet dileriz. 

lık. Sağdaki odanın kapısını vurdu. 
içeriden bir aea: 

- O kim ki? 
-Benim ilki Yenge! Aç! 

- Vih! Oğul! Bu vak;t gelinir 
mi? Ödüm ağzıma geldi! Aç man· 
galın kapaklarını! Kö~ede çıra, 
kuru odun var. Uyandır ocağı! 
Kimbilir ne kadar ÜfÜdün. Nerden 
böyle? 

- Hiç lH>rma. Efki,ehirden. 
- Yoksa yeni bir hırsızlık mı? 
- Yok, yok. 
ihtiyar kadın doğruldu. Sansa· 

ros mangalda kalan küçük atef 
parçaları ile ocağı tutusturdu. 

ilki Yenge ocağın k~narına koy
duğu güğümün buzu çözülünce ab
dest alıp sabah namazını kıldı. 
Çay suyu kaynamıştı. Kar§ılrklı 
birer çay içtiler. Od'a ve o-
dadakiler ısmmıtlardı. San-
saros ıslak papuç!arı ile 
yırtrk çoraplarım çıkarmış o· 
cakta kurutuyordu. 

llki Yenge sitem ediyordu: 
- Ayol bunca zamandır nere

lerdeydin? Beni arayıp sormadın. 
Benim senden başka kimim var 
ki? Adam bir yengesini aramaz 
mı? Seni öyle gözledim ki ... 

Saıuaros bunu manasını anla
mı,tı. Fakat itini saiflama bağla
dıktan sonra kaqılık vermeği uy-

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

TEMIZLlK 
18,30 Pliık neşriyatı. 19 Mesut Cemif 

Bey tarafından çocuklara maaal. 19,30 
Türk musiki neşriyatL (Keman Reşat 
B. Tanbur Meıut Cemil B., Kanun V• 
cihe H. Muzaffer B. Vedia Rıza H.) 

Kamuran Bey titiz, sinirli, muktesit; 
fakat! doeru, namuslu bir adamdı. Bu 
,.;izden hiç kiınıe ile geçinemezdi. Bir· 
kaç memuriyete ginli. Doğruluğu yii· 
zünden, ıert ve ciddi sözlerinden dolayı 
arkadatlarile arası açıldı. Son vazifesi 
gümrükte idi. Bir arkadaşının esh~ı· 
mesalihten ufacık bir bahııı almasını 
bot görrncmiı, gitmiı müdüre tik.ayet 
etmiıti. Bir gün de müdürün, bot san· 
dıldan odacı ile evine naklettiğini ka· 
nsı kendiıine aöyleyince ayniyata vazi .. 
ü}yet olan memura: 

- Yahu .• Geçen gün müfettiş geleli. 
sana on bir tane bot sandık zimmet çı· 
kardL Aklını başına föpla.. Sandıklar 
müdürün evine gidiyor, bizim harum 
gönnüı, bir kııım kızına karyola olmut, 
birazı da ocakta çamaf!r odunu yerine 
,.ı..lıyormuf ! diyerek haber verdi. 

Fikrince bir iyl;k etmitti? Lakin iı o
nun aleyhine çıktL Anbar ml!lınuru iti 
claflattr budaklandırdı. Müdürün na
mun~uğundan, bilmem nesinden şi .. 
kayet ederek ötede beride dedikodu 
yaptr, Bu sözler müdürün kulağına ak
sedince adam alttan alta meseleyi tah
kık etti? Kimuranın başının altından 
çıktığrnı Öğrendi. 

Kimuranın sigarayla, kahve ve çay· 
la başı hoş değildi. Arkadatlan İş esna· 
11nda mütemadiyen sigara, kahve, çay 
içerler biribirlerine ikram ederlerdi. 
Genç ~dam ise ne içer, ne de ısmarlardı. 
Onun bu halini de çekememişlerdi. Ni
hayei: müdür, tezkiye varakasına (ge· 
Çimsizdir adabı mua1erct bilmez, ida .. • . 1 
resi:ıı:clir.) diye meşrubat verınce zava -
lıyı son tasfiyede gümrükten de yürüt
tüler. 

KNnuran sinirliydi; f::ıkat sinirli de .. 
yince Mazhar O&manın tedaviıine muh
taç olduğu anlaşılmasın, o: 

-· Harbt umumiden ıonra herkes ıi .. 
nirli oldu, derdi. Muvaffakıyetsizliğe 
hep bu kanaati aebep oluyordu. 
~mtlerinde bir gece bir rakı sohbe

tinde söz kusurlu ve yarun doğan ço
cuklardan açılmıştı. Kamuran, belediye 
doktoruna sordu: 

- Beyefendi, acaba bu gayri tabii do
ğan çocukların teşekkülünde valdeleri· 
nin sinirli olmasının tesiri var mıdır.? 

Hüsnü Bey: 
- ihtimal.. demişti. 
- Öyle ya .. Harbı umwniden sonra 

aoap bozuldu! . 
Mecliste bulunanlardan eczacı Vefa 

Bey itiraz etti: 
- Ne münasebet efendim.. Bu avam 

sözü .. 
Kamuran Bey müdafaa etti: 
- Aman efendim nasıl <>lur da avam 

sözü olur. Bu mesele üzerine makale, 
kitaplar yazılmıştır. Hatta m~ur içti· 
maiyatçı (Guıtav Lubon) bile bu fikri 
teyiC etmi,tİI". 

Eczacı Vefa da inatçı bir adamdı. 
Meclioin iç;nde bozulduğunu hissedin
ce sarho;ılukla haykırdı: 

- Hayır, siz hata ediyorll nuz. Her· 
kesin aklı başındadır. Delilik, delilere 
racidir! 

Kamuran bu tahkire mukabele ebne· 
eli; f kat hazı..'11 da edemedi. Bu vak'a. 
dan sonra eczacıdan nefr~t etti, bir da
ha onunla görüşmedi. V azifesindeo çı
kınca iki dükkiını, bir evinin vetirdiği 
kira ile yaşıyotdu. 

Kış bitmiş, yaz gebnişti. Karın Safi
naz hanım evdeki kilimleri, halıları kal
dırdı. Hizmetçisi ikbal ile paçaları Si• 

vadı. Yaz temizliği yapmak için bütün 
evi ıilmeğe başladılar. ilk gün, dokuz 
odalı ke>ca evle başa çıkamıyacaklarını 
anlayınca bir de yardımcı kadın buldu
lar. Ev, bir taraftan badana yapılıyor, 
bir taraftan siliniyordu. Odaların kapı
ları, döteme tahtalan fıı-ça ile uğulu. 
yordu, Uç giin temizlik devam etti. Ge
ce yarılarına kadar uğraşıyorlar, hiz
metçi kız yorgunluktan peotil .gibi yata
ğa düşünce hanımefendi çalışmasına 
devam ediyordu. 

Bu tmı.i.zlik, Kimuranın sinirlerine 
dolcuıımağa bat.Jamııtı: 

- Ayol .. kuyuda ıu kalmadı. Bu cam 
lann çerçevelerini fırça ile oğmak"ne o
laca!< sanki.. Haydi gündüz u~ıyor
sun, gece çalıfl'llak neye? Bunun ııabahı 
yok mu •• Allah aşkına bitir artık fU te· 
miztiğL .. 

gun buldu. 
- Şimdi buraya bir kız gelecek. 
- Vib ! Hırsızlıktan sonra ho-

vardalığada mı batladın? Ben öy
leleri iıtemem evimde! 

- Sandığın gibi değil canım. 
- El kızının seninle ne iti var? 
- Bir arkadaşımın kız kardefi. 

Hem kız oğlan kız. Arkadıqım al
b ay gün yedi. !Mahkuaıo oldu) 
bu kıza bir kapı bul da çalıtsın, 
sokaklarda kalmasın. Bunun için 
aklıma sen geldin. 

- Demek kız olmasaydı aklına 
gelmiyecektim? 

ilki Yenge Sansarosun omuzu
na takadan vurdu. Sansaros baktı. 
ihtiyar kadının çipil gözleri genç 
gözü g"bi parlıyordu. 

- Seni dütünmez olur muyum? 
Benim senden ba,ka kimim kim
sem yok ki ••• 

Kadının boynuna atıldı ve çizgi
li kilimin üstünde yuvarlandılar. 

Sansaros ilki Yenge ile polis da· 
ireıinin gözaltı kovıqunda tanış· 
nııştı. Bir halı hırsızlığı olmuftu. 
Halılar Ilki kadının bahçesinde 
bulunmuftu. Yataklık ediyor diye 
çağırm(flardı. Sansaros ta orada 
idi. Uki Yenge derdini Sansarosa 
döktü, ağladı. Sansaros onu tesel
li etti. 

- istersen polise (ben çaldım), 

21,0 Ajanı ve borsa haberleri. 21,~ 
Radyo ori<estraaı tarafından danı mu ... 
kisi. 

22.3 Kh•. VARŞOVA, 1345 m. 

Safinaz hanım, temiz mi temiz bir ka· 
clmdı. Kocasının söylediklerine hiç al
dmmıyor, itinin biran evvel bitmesine 
bakıyordu, onun huyıuzlarunan da çeki
lir !"Y değildi. Kamurarun ağzını ka· 
patmak için i§ini biran evvel bitirmek 
lazımdı. Onun için kocası yatınca kuyu• 
ya indi, ıu çekti. T eımizlenmit odaları 
sabaha kadar sildi, bitirdi. Ah kattaki 
odayı kurularken şafak atnuıtı._ 

18,15: Solist konseri. - JC.onferanı . 19,tf: 
Hafif orkestra konaeri. - MuıAbabe. •es&İ .. k • 
20,15: Operetlerden ,akrılar . - MuMka~ efen 
21,15: "Le Chateau Hant•,, isimli opera ( lara J; 
yodan koro ve senfonik talıum.) 23,30: Ko11,.. 

Kmnuraoın erken uyanmak mutadı 
olduğundan gözünü açrpta yanında ka· 
namı göremeyince tafırdı. Hemen kar
yoladan atladı: 

- Safinaz, Safinaz. Diye -lendi. 
Kadın, korkusundan aea çıkanmyordu. 
Erkek, temizlenmiş odalaı·ın ıslak döşe• 
melerioi muayene ederek aşağı kata in
di. Kıormnı elinde tahta bezile görün
ce haykırdı: 

- Sen, kori<anm sabaha kadar te
mizlik yaptın. 

- Ne yapaynn, senin ç.enenden kur .. 
tulmak için.. ~ 

- Demek sabaha kadar uyku uyu
madın ha.. Ayol, ıen tedricen intihar 
ediyorsun demektir 1 

Karısının haıta olme.sı. ihtimalini dü
şünerek beyni atmıştı: 

- Sabaha kada'· temizlik öyle ol
maz, böyle olur! diyerek içi kül dolu 
aaç manffalı kaptL Temizlenmiş odala· 
rın, merdivenlerin nemli tahtalanna rast 
gele saçtı, serpti. Ve sonra hiddetle el
biselerini giyerek sokağa fırladı. 

O gün ak}ama kadar eve uğramadı. 
Y apl'ığıtu'. pişman olmuştu. Akşam vak
ti eve gelirken kansının kendisine ka
pıyı açmamasından korkuyordu. Eve gi .. 
rince ko.rşı~ına Safinaz hanım çıktı: 

- Tahtasız! Sildiğim tahtaları neden 
berbat ettin. Allah seni kahretsin, senin 
gibi deli temizlikten ne anlar, ölwn, 
aeuin için temizlik! 

Kabahatini bildiği için karısına ses 
çık:>rınadı. Safinaz banan ikballe evi 
baştan aşağıya kadar tekrar •ilmiılerdi. 
Kimurar. .,:ey: 

- Hanım yiyecek neyimiz var? diye 
sordu. 

-A .. Bugün yemek pişiremedil:. Tel 
dolapta bir ıahan pli.v var. 

Hariçte yemek, yemek mutadı olma· 
dığından öğle vakti bir şey yememİ§tİ. 
Karnı zil çalıyordu. Yarım okka ekmek 
alarak tel dolabın başına çömeldi. O il• 

raci.. komşu bahçede iki küçük kız bir
ağızdan şu garip türküyü söylüyorlardı: 

Bir ağaca çıktım. 
Baktım deniz yoluna 
Üç e:emi gördüm, 
Birisine bindim; 
Ablama gittim. 
Ablam plav pişirmiş, 
İçine sıçan düşürmüş! 
Vallahi de yemem, billahi de yemem 1 
Sahanın kapağım açtı. Beyaz pirinç-

lerin Üılünde kocaman bir kara fatma 
yürüyordu. Titizliğine rağmen temizlik 
meselesinden ileri gelen açlık ona her
şeyi unutturdu. CocukJar,n son cümlesi
ne cevap verir gibi, kendi kendine: 

- Vali ahi de yerim, billahi de yerim! 
diyerek kaşığı plava daldırdı. 

Hadiselerin ahlakımız ve fikirlerimiz 
üzerinde mühim tesirler yapar. Bu vak'a 
dan ıonra Kamuranın titizliği geçti. Ve 
(Harbi umumiden sonra herilesin sinir
leri bozulmuıtur) kanaatini şöyle tas
hih etti: 

- Umumi harpten sonra herkeste 
umumi bi, hassasiyet peyda oldu. 

Ve tekrar vazife aldı. Tabii bir adam 
olarak her işinde herkes gibi muvaffak 
olmanın ıırlannı öğrendi! - O.N. -

.;r_,, ... - ..... 

'-

ranı. 23,45: Danı pli.kları. 

823 Kt... BOKR.EŞ, 364 m. 
13 • tS Herrü,.&r.ü netriyat. 19: Kar141k k 

ser. 20.30: Univerıite. 20,45: Pli.k. 21: Ma.,. 
habe. 21,lS: Senfonik konser. 22: Mu ........ 
22,15: Senfonik konserin cle•amı. Z3: H_..,. 
ler. 

545 Khz. l!UDAPEŞTE, 550 m. 
21,10: Spor haberleri. 23,2:5: Opera orke6 

ıı. 24,30: Danı musikisi. 
686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
21: Keman konMrİ. (l1rilr. .ı..) 21"5: P 

22,30: T .... a.naili opera parça .. rı. 21: Mil 
bahe .. - Rad10 ON-sh'aaı. 24: Daaa p.lll 

832 IC~z. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Muaahabe. - IConıer. 19,30: 

be. - Tqannili konser. 21: Musahabe. 
Almanca netriyat. 23,05: ran11z.ca .... ri 

832 Khz. MOSKOV A. 360 m. 
17: Konser . 18,30: Tiyatro ve1a olMf'et. 

teakıben dana 11nısikisi. 24,05: lapao1olca 11e 

riyal. 
Kb2!. PRAG, 470 m. 
20,25: Tagaoniti ko,.ser. 21,0S: Ma•ah• 

21,20: Mi%ahi. 111asilti. 21,55: Janacelr.in e . 
!erinden mürelckep konser. 22,30: Jaoaoek 
opc!'raaından (Deatinee 3 acü perde.) möt 
luben plik. 

713 Kt... ROMA 420 m. 
21.45: aKrıtık lconıer. 22,45: ' 10saMion• 

isimli bir perdelik komedi. 
950 Khz. BRESLAU m. 
20: Muhtelif ınileltlerin h.a•alanndan p , 

lar. - Musahabe. 21,15: Es.ki e• mu.siki•" 
Musah.abe. ve skeç. 23,55: Bando orkestr 

Kbz. Oeutscbl~ndsender 1571 m. 
21,15: Et.ki :ı.amanlara ait e• musiki..i. 2&, 

.. Dacwar Milncbausen,, isimli skeç. 23: ti 
berler. 23,35: Muıahabe. 23,45: Hambur 
Gece konseri. 
ŞiMALi iT AL YAN GRUPU, 
21,45: 0Sianorina Jazz., iain1li \iç. ~de. 

operet temsili. - Müteakıben dan• ın.uik 
Khz. ViYANA, 507 m. . 
20.20: Viyana mu•ikisi. 21,SO: AktüıJ 

22,05: Şumen konseri. 23: aHberler. 23, 
Ak tam mus~İsi. 1: PJak koaıeri. 

904 Kh•. HAMBURG, 332 mi - , 
21,15: Milli nefC'İJat (Eski ey musiki 

21,45: '"Fena _.ünlerimi:ı.,, İıimli temsil. 23: 
herler. 24 Gece konıerj, 

230 Kbz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
20: Akordeon ile parçalar. 20,15: H 

20,ZO: Akordeonun devamı. 20,35: Sey 
bahisleri. 20,40: TaıanniU konser. 21,K: 
ya haberleri. 21,40: Plak. 22: Caz talcıau. 
Gala konseri. 

TASHiH -
ran 934 tarihli nüıhasımo son ...tıifo-111 
de münteşir 

iHTiRA iLANI 
Serlevhalı il&nda ihtira n_.. 

1391 olduğu yazılacakkmı ııehri 
olarak 1931 teklinde clizihnittir. Tal 
hihi keyfiyet olunur. 

.illiy~t, 
Aınn umdeıi "MiLLiYET" tir· 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Haric i~i• 

L. IC. L it. 
3 aylığı . • • • • • • • 4 - a -
6 .......... 7 50 14 -

12 " •..••••• 14 - 28 -

Gelen. ••rak seri •erilınet.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuru..ttur.- C..sete •• 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mİİl'a
ca•t edilir. Ca.zetemit ilio.larrn ı:a••'aJiyr 
tini lı:ahul etmez., 

1 t ti had ı l\1illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortalan hallı: için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenb.. •• bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887 ....... ~3835 

diye söyleyim. Yakalanacağımı an
layınca bu kadının yıkık dıvarın
dan bahçesine attım. Onun bir fey
den haberi yok. Benim adım nasıl 
olsa hırsıza çıktı.) 

ilki kadın bu fedakarlığa fafmı• 
tı. Bereket versin ki aktam üstü 
it anlatıldı. Hırsızlar gerçekten öy
le yapmıtlar. Kadını bıraktılar. İt· 
te o gün bugün Sansaros ilkinin 
gözbebeği, can yolda,ı olmu,tu. 
Bir gece vakti de et ve hıra yolda•ı 
oldu. ihtiyar kadın hali ateti ek
silmiyen kanını Sansaros geldikçe 
söndürüyor ve uzun müddet rahat 

Yatıyordu. • 
ilki yenge komtulara yemek p1-

•irir efendilere tarhana yapar, hiz-
T ' • 
metçi bulur, bef on para alır geçı-
nird;. Evde üçüncü kocası rahmet
liden kalmıftı. Sokak kapısı vurul
du. ilki Yenge hemen doğruldu. 
Eteklerini, saçını batını şö:,t'le bir 
düzeltti. Bllf örtüsünü hemen tak
tı. Kapıyı açtı. Haymanak sordu: 

- Geldi mi? 
ilki Yenge yalnız kıza söyledi: 
- Gir içeri kızım. 
Haymanak savufmUftu. içeri ba

tı eski yün bir atkıya sarılmış, yır
tık hırkalı, kısa entarili ökçeleri 
çarpık iskarpinli bir kız girdi. 

Oda kapısının önünde kundura
larının çıkardı. Sırsıklam yırtık 

çorapları aralığın tahtalarında ır 
lak, yayvan izler bırakarak oda:f' 
girdi. Yarı korku, yarı tereddüt İ-' 
çinde idi. Odanın sıcak havau ki' 
zın yüzüne çarptı. Adeta bqı bit 
az döner gibi oluyordu. Ocağın 
nındaki Sansaros kıza bakıyordıl> 
Atkısını atan kızın abanozdan kO' 
yu kara saçları vardı. Moranııd 
yüzünde iki lacivert nokta parll' 
yordu. Aynca ellerinin altı ü.til 
çatlaktı. ilki Yenge Sanıarosa d,. 
ha hof görünmek için kıza tatil 
bir sesle: 

- Otur kızım! Ocağın yanıtl 
otur da ısın. Çıkar çorapları.,.. 
Hırkan da ıslanmış. Onu da çl' 
kar da fU atkıyı omuzlarına al . 

Kız, her denilen şeyi otomat~ 
olarak yaptıktan sonra Sanaato' 
konuştu: 

- Emine sen misin? 
Emine Sansarosun sesini tan• 

Gözlerinin içine baktı. 
- Benim, dedi. Geceki Sanfl' 

ros ta sen misin? 

- Benim, al şu çayı içi. 

ilki yenge hırkasını giym'f, ~· 
hm sarmıf, mavi beyaz damalı 1'1 

ca örtüsünü örtünmüş ayakta dd' 
ruyordu. 

- Nereye Yenge? 

-Bİbnedi-
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';r<· • • • • Ayakların beş parmağını aç.kta bırakan beyaz 

(;'iı k
1 

eten ~tkılı sandallar giymek çok modadır. Fakat ayak-
0.ı. ara dıkkat: 

1
.. Ayakların be, parmağının da Jıı7:11/cık gibi petlikiir
u olması liizımdır ... 

• • •• Koyu renkte mepin kemerler ı;ok ,,öze çarpı
•::;. Yor. Bülıassa bu kemerlerin ar'kasında ve öniinde ma

d~nden iri tokalar oluna ••• O gün bazan büyük bir pöa
••"' ~l sallanJınlıyor ... Bu püskülün yerine ekseriya da kü-

ruk parpa cüzdanı asılıJIOI'. Para cüzdanı plaja gtden ha. 
pili nımlann pü.m;Jlü belası değil mi? 

ı.ı~' kıntıİı• • kı~::i':ı yar7!~ fil kadına bakın. Boynuna çı~ 
D . f ı oca ıye amt!f. Hem de ne koliye! .. u; k el~ız 

1 
ayvanları kabuğundan, şeytan minaresinden bir 

,;,.• 
0 ıye. Ah Hanımefendi, bu kolye'ler n<' mı..JaJu büi

yor musunuz? 
ı. r.4 • • • • Pijamalar bol olacak O kadar bol L! 'ki b 

11ef <" ... b• • u, ı a-

b~ınız ır bacağına ferah lerah girecek.. Kı narlanna 
ırer Zırh ko d ha k d . h•"' · a .. ~rsanız. a ŞI urur. Hele k·rmı:zı pı· 

•"" 1 '(!anın uzennde genış lacivert bir zırh sizi pl l.ijın ami
~·,' ra ı yapar. HerkH ısize bakar - .. 

• • : • · Pijama pantalonumın üzerine bir B~ lero giy-
•P• :;nız ~e olur. Fakat daha ,,ık daha son moda, ılmak is-

rsenız, geni' bir kap tClftyın .. 

~~ t l k' ··Plajda en pk en zarif çantalar, dört küşe çan:;::, P"t ;:·Bu çantalar ekseriya Karo'lı yani mura!balı ya
a' ~a tadır. lfte şık hanımm çantaaı ... Fakat icinde bir 

", 2~, :ı: a para olsa daha iyi değil mi? 
urgll 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tü•ı;" 
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Yanıkilacı 
. ~er zaman hertey için doktora 

g~dı!mez ya .. Hem hazan öyle bir 
:a.dıae olur ki doktora gidene ka-

ar epey ıstırap çekmek mecburi. 
Yetinde kalırsınız.. Pathcan kızar. 
tırk~n. dilimi pp diye kızgın tava
nın ıçıne atarsınız, elinize yağ sıç· 
rar •. 

Yanık kadar insana elem veren 
•ey Yoktur. Böyle bir vaziyette ne 
YaPinalı? Hemen yumurta akı Ye· 
1:8-~ut zeytin yağı sürmeli diyecek. 

kaıntız. Fakat bunlar elemi muvak
a end" d' 
O 

ın wir, dertıal tedavi etıınez 
nun için size gayet ·· J ı..· • 

Yanık ·ı • . guze ır 
ı acı tavsıye edeceğiz· 

20 Santigram safran, ' 
20 Santigram kafuru 

nı 2 gram "S'ulfate d~ Zinc alı. 
z. Bunları güzelce dövün·· h" · Pudra 'bi 1 uz epsı 

l 'tr gı 0 sun. Sonra bunu bir 
ı esuyu · · 

MiLLiYET SALI j TLiAfviU-.<: iihN 1111 
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Gnvnne1F11 
EDlb>ü~C@O<eır 

•••• Pijamalcu· var, var amma, fimdi onlar da arhk 
! yerlerini "Short" lara bırakıyor... Aman sakın bunu 

Short tliye okumayın. Çok ayıp olur. Buna adla ıanla 
"Şort" derler ... Şort ta ne mene şey acaba?. 

Hadi türlıçesini ıöylemiyelim de taril edelim: Kı.a 
pijama, tlaha doğnnu kıaa pantalon ... Bunlar ekseriya 
~ketenden yapılmaktadır. Tabii paçası boldur. Diz 
kapaklan~ olan kadınlar bum.ı gayet memnuniyet
le tOJımaktadırlar. Fakat bir de gelin benim kaynanama 

ı soran. Size ne diyecek? Onun fikrine göre pijamalar her 
lıalcle bu ziippe pantalonlardan daha iyidir. Elbette ya.. 

Kaynanam o kapkalın bacaklarcm g&termek ister mi? 

Şort'un üzerine pikeden .ıımoking yakalı bir caket 
giyilirse daha iyi olur ... 

•••• Doğrusu ayıp şey .. Şu kadına bakın. Mayo ye
ıine ne giymiş! Bacaklanna bir pantalon geçirmiş, göğ
süne de bir yelek giymiş ... Bu kadarı lazla ... En iyi en 
güzel mayo vücudün ön tarafını adamakıllı örten mayo
dur. Arlh<nının açıklığına ziyan yok. Onu siz görmüyor
Junuz iri ... 

• .•• Bu sene yün jeraey'den yapılan mayoların askı. 
lan hep lastiklidir. Belki lastik omuzu sıkar dertiniz, 
lakat o kadar da sıkı yapmayıverin. Ne olur? Çünkü 
Uistikli askılar vücudün bütün hareketlerine müsaittir. 
Omuzdan düğmenin lalan kopmasına imkan yoktur. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
( Aşçıbaşı ) 

Alesta bonbon 
Şimdi herkes sayfiyede, kimi, 

dağa çdrtı, kimi bağa gitti, 
kimi denize gitti. Eh sayfiyeye gi. 
derse pekte tedarikli gitmez. Son
ra da bakkal, kasap sayfiyede ha
ni hak getire.... Hele bonboncu, 
~erci ne gezer. 

Eyvah yandık deseniz ... Kaldık 
horoz tekerine ... Çıngırak !ekıeri
ne .. Ya küt diye bir utanacak mi
safir gelirse ne yapmalı?. Eyva!ı 
re-zil olduğum gün ... ikram edecelı. 
bir fey de yok .. 

Aman öyle demeyin. Bakın size 
ne gü:rel bir bonbon tarif edece
ğim. Vallahi o kadar tatlı olur ki 
parmaklarınızı bile yersiniz. He
men eYinize kim gelirse, Ahmet 
mi, Mehmet mi, Orhan mı, Güzin· 
mi eline on kuru• verin: 

ce çalkal: ıçıne 0~~~~z ve güzel
ad Yimz. Takı ıçınde hepsi 

a ınakıllı karışsın. 
Yakanda bu sene çok mOtla olan em primeleiden birkaç nümane. 'Aşağıda Parüte yapılan ,mlık lııııltasında güzel mankenler, güzel elbiseler 

.. . . teşhir ediyorlar. 

- Git deyin bana bakkal Ale
fendi' den on kurutluk bir çikolata 
al!.. .. 

Bu çikolata gelir gelmez, hemen 
bir rende alın, bu çikolatayı güzel
ce rendeleyin. Eğer bonbonunuzun 
sovan kokmasını isterseniz, sakın 
rendeyi once yıkamayın! Bakın bu 
rası mühim noktadır. Zinhar ha! .• 
Rendeye dikkat! ... 

a ıf' 

aY' 
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Si l<J• 
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taıl1 
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matİ~ 

! 
aatO 

~ 
ı-

ltte Maazallah b' . . aa henı b ır Yerınız yanar-
Ve aık ::k ununla güzelce siliniz. 
acı zail ol!hrınan yapınız. Hem 
süretle ka ' em de yanık gayet 
man derh Pı8b~ Bu ilaçları her za
Onun içi a d mak kahil değildir. 
&aklayın.1N:ı e Yapılınıt olarak 
lir zaman d e~ sal kla samanı ge-

ı em" er!. 
Saç dökülmesi 

-Acab B 
ılen hiç bira ... . ha~uın artık ne-
Yor, eskfd ~1lıae gırınek isteınidar çok en a abalık yerleri ne ka 
hiç bir ı::ıverdi. Hiç bir eğlenceyi 

- A Ho'b ~çırmazdı. 
kıt rom.~ti a elıniz yok mu? Bu 
de roma · zına an_ tutınuftu ,imdi 
1.. tızma netıcesi s"rlan d"kü' uyormu B ..,,. o • 
hiç saç kal~fında . ~e~en hemen 
vaU1 kad a._ııut gıbı bırtey ... Za. 
o mcagız ne yapacağını ta· 

Şehinşah Hz. dün 
lstan buldan 
Ayrıldılar 

(Başı 1 inci sahücde) 
dede icap eden tertibat alınrn~ b 1 
nuyordu. Tophanede seyyırhin .::ı:: · 
~ethalinde Sehir bandosu, askeri m:ı':. 
ı:~l'.'r t~l~besi ve ~ektep muzilum, la· 

teh· ıçcnsınde. Debıstanı lraniyan mek • 
. : talebelen, rıhtnn üzerinde de hirin-

cı nrka ha do 'J h' "'---Ot-d n sı e ır mw.raze aıker ve 
ha,k., erkanı nı:vki. almı:ılardı. Bundan 
ı·aı J cadde uzerınde askerlerimiz sı
k a.rırnıılar, kalabalık bir halk kütlesi de 
ıYınetli miıoafiri ui;urlamak için bu 
ntakayı baştan başa doldurmuştu Yol 

"'1 salonuna ve bütün rıhtıma halıle~ dö
rrırniş, her taraf iki kardeş milletin 
kaYraldarile süslenmişti. Ege açık:a, A
.:~·~ Kınahada vapuru da rrhtrrnda 
'klıyordu. 

1 Saat on beş buçukta Halil Kemal, 
:~•ttin, Zihni Cevat, F ahretıin, Halis 
t~ Al; Fu;,t pa~abrla, Frrka idare heye-
'•• · · v- 1

• •1 h'•·· \l'~iıı:ı Cevdet Kerim, zu!. r u .. ı ~-ı~! 
~ llluavini Aii R17, Poııs mutluru 
):~i, Halkevi rei•i 'Ali Rıza, Beledi
-.,{~11 muavini Hamit, Polis müdür _mu
t•ılti Hüsnü heyleri~ U:Uversite, Tıca-
1-t\tOdaıı erki\nı ve Şe:1 : .. meclisi a:;a.Iarı 

"ı>, ıı•lmi5lerdi. 

tırdı.({eruk te ~endısıne yakıtını· mif .. Ondan saçları 0 kadar çok ve za gelmezdi, çorap ilk giydiğiniz ilik ki .. Yalnız temizlemesini bi-
yor.. ~a artık ınsandan kaçıyor.. 0 kadar uzunmuf... gün cıızzz ! diye gitmezdi.. !in .. Bakın ipek çorap nasıl temiz· 

Vah bıçı_ue ~-.. han~ vah! Ah bu ipek çoraplar! Aklınızda olsun bir daha bu na· !enir: 
Durun fımd: den tezı yok; kota· . .. • . sihatımı tutun ... 

yım ona haber vereyim tekmil saç- Daha evvelkı gun aldıgınız ıpek Hadi tuttu d' I' H b 
ları dökülmeden hemen alkolün i- çorap bir defa giyer giyme-z Cnzzz azı~arı okurnuzkumaıye ım.kulokt u 

· "tti y rı o z a as-
ç~_ne.~ına kı~a.. karıştırsın başına gı • .. .. .. nıazsınız ya, ne ise.. Nasihatimi 
suraun de dokulen ~çları yeni bat- • V, ay gozu ~or olasıca vay .. Vay harfi harfine yapınız diyelim, fa
lan, he1? de .daha guze~.' daha gür kafır va~·:· S~ze yutturdu ~atık kat çorabı bir defa yıkadınız mı bu 
çıksın eger sızden de boyle saçları çorap degıl mı?. efer gene en d" rt ı ·. 
d .. k .. I - b 1 d y s zzz ıye yı ı ıp gı 

o u mege at ıyan tanı ıklarmız at.Iı: çoraba çare yok .. Fakat a decektir. 
varsa, sevaptır sağlık veriverin .. A- lırken dikkat ediniz. Çorabı elini • 
ma bu yalnız romatizmadan dökü- ze alıp şöyle örğülerini bir yanla
len saçlara iyi gelir. Yok eğer sü- masma çeke idiniz çorabın yatık 
reldi bir hastalık neticesi ise, es- olup olmadığını anlardınız ... 
mer yahut kumral olanlar ceviz Fakat aksiye bakın ki ilk günü 
yap~ağ~ı kaynatıp suyunu sarışın- giyer giymez cnzzzz ! diye gitti. 
!ar ıae ltmon suyunu hatlarına aür- Bu sefer de mi kabahat sizin? 
sünl~r·: Birebir gelir.. Evet maalesef küçük hanım, bu 

Çınlıler saçları dökülmeğe baş- seferde kabahat aizin .. Çorabı alır 
l~ymca ~e yaparlarmıt bilir misi- almaz bir kere soğuk su ile yıka i
nız? Un ıle b~ı karıştırıp sürerler- diniz, kurutaydınız. Bu hal başını-

Teşyi merasimi 
Perepalas otelinde misafir edilmiş 

bulunan Sehinşalı Hazretlet'inin maiyet
leri erkanı ile Başveldl ismet paşa Haz
~tleri ve Hariciye vekili Tevfik Rüş
tu hey on altıya on kala otomobillerle 
Dolmahahçeye gelmişlerdir. 

Şehinıah Hazretleri ile Büyük Gazi 
refakatlerinde diğer zevat hulul'duğu 
halde, on altıya on kala Dolı.>abahçe sa
rayından hareket etmi,ler ve halkın çoı
~un .te~ahüratı arasında Tophaneye ge
,ah~ıttir. Deniz vol1an idaresinin sey .. 
r ın •alonu methalinde otomobilden 
~~fn. İ~i Büyük Reis, burada istikbal e· 
"z' ~ıdş ebr ve de<hal salona geçi!mittir. 

ın e ati 1 . alk 1 sa) . ·." ~eı en ve ıt ar arasında 
Be;'Ş f.nldığj zaman Vali Muhittin 
kı.,rn ~ .. ınşaı, Hazretlerine 1..taı.ı.ul hal
Şehin~"Het ve t";'i"1lerini arzetmiştir. 
metl" be azretkrı, bunun üzerine kıy-

Bı Yi\natta bulunmuşlardır. 
u esnada Deb · t I . teb. tal h . d, ıı anı ranıyan mek-

ı e esın en Pervin H Ş h' • ..ı. H 1 • • anım, e ın-
~ azret enne hır buket t kd' t . 
~ a ~e~~ 

zi {faha so~a, muhterem misafirle Ga
ma azre~lerı nıerdivenden inerek nhtı-

ıgeçmıı.Jer ve fırkn bandosu Türk 
ve ran milJi l 
lı d marş ~rını caJ~rke11 Kınl\.-

a a vapuruna binilmi~t·ı·r 
Şeb' ' . mızın -~n~.ahd Hazretl~ri kumandanları

onun en "-ederken kencl'I . 'ltif h lb -·ı: ı erıne ı atta u1un ... (,. ...,•,rdır. 

Ayrılış .. 
Kmalıada beş dakıka sonra, il<; '<la 

§&mandıraya bağlı duran Ege vapuruna 
yanaşmııtır. Burada veda merasimi çok 
samimi olmuı iki devlet reisi müker -
reren müsafahada bulunmuşlardır. 

Gazi Hazretleri, muhter1fn misafir
lerini bizzat Egenin iskelesine kadar 
götürmüılerdir. Bu sırada Egeye Şehin
§ahlık bayrağı çekihniştir. 

Şehinıah Hazretlerini takiben mai
yetleri erkinr ve lran Hariciye . nazırı 
Mirza Seyit &akir Hıın Kizimi, Iranın 
Ankara •efiri SRdık Han, Hariciye ve
kili Tevfik Rüştü, Yeni Tahran sefiri
miz Enis, Riyaseti cümhur kalem mah
sus müdürü ve kfAtibi umumi vekili Ha
san Rız:ı Deniz yolları isletme müdürü 
Sadull<ıh beylerle Ali Sait ve Fahrettin 
paşalar da Egeye geçmişlerdir. 

Saat tıım on altıyı yirmi beş gcr,e 
Akayın hususi v?purlarile teşyie iştirak 
eden halkın alkışları arasmda hareket 
etmiştir. Bu sırada limanda bulunan bü
tün vapurlar Egeyi düdiı1< çalarak se -
lamlamışl:ırdır. 

Gazi Hazretleri, Başvekil paşa ve 
teşyide bnlun~n re~akatlerindcki zevat
la Kınalıadadan ~akarya motoruna in
mişler ve saraya letrif cbni~lerdir. 

Trahzona ka~a!' Egeye refakat et .. 
mck üzc't"~ iki tO!"P;!otnı?z dıı hareket 
ebni~tir. Çar,amba günü Tn.bzona va
nlacak, per:;embe ...bahı Gürcüb~bk'a 
müteveccihen otomobillerle vola c·kı!a
ca!stor. Yeni ~efiri,U.;: E11i1 b:!/, SeJ,in
şah Ha...~eticri ile b~rabcr Tahra.:.:ı ~it
mi,tir. 

Hiç çorap sabunlu au ile yıkanır· 
ını? .. 

Ama ben efe çok oldum.. Zalim 
sabunlu su ile yıkamayalım da ço
rap koksun değil mi? .. 

Affedersiniz emi, küçük hanı
mın ayakları bu sıcakta fazla ter
ler. Onun için huzurunuzdan hariç 
biraz ıtırlıdır ! .. 

B'z çorabı temizlemeyin deme-

Şehinfah Hz. ne hediye edilen 
madalyeler •• 

Muhterem misafirimiz için hazırla
nan allm madalya dün Ala Hazreti Hü
mayuna takdim edilmiıtir. Aynca mai
yetleri erkanına 50 gümüı diğer 151' 
zata da tunçtan madalyalar hed''"' ~
mittir. Bu madalyalarrn üzr,J _....,•,.fd 
resimler ressam Zeynel be,· t-"-'ından 
yapılmıştır . 

Matbuatın hectiyesi ... 
Mathuat Umum Müdürlüğü Iran 

Şehintahı Hazretlerinin memleketimi
zi ıereflendirmelerinin takarrüı: ettiği 
gündenberi, Türkiye matbuatın.ın bu 
seyahat etrafındaki enşriyatım bir kol
leksiyon halinde hazırlamış ve Umum 
Müdürlüğün l,tanbul mümesaili Neşet 
Halil bey tarafından dün Ala Hazreti 
Hurnayuna takdim edihni.ıir-

Kolleksiyonun üzerinde, "Türkiye
nin büyük mis.Jiri Aliı Hazrei Huma
yun Rıza Pehlevi Hazretleri~ 1:ürk 
Matbuatının tazim hatırası,, comlesı Y• 
zdıdır. 

Şehin§ah Hazretler!ne, a_yrı~a. deha 
bir çok hediyeler takdım edılmıştır. 

Basvekil Ankaraya döndü 
lra,,· Şehinşahı Hazretlerinin teşyiin

dcr:ı sonra Reisicümhur Gazi Hazretleri 
re'''"t!erinde Başvekil ismet poşa Haz.. 
retleri bc:lmvbğ:.ı halde rr.o•ör!e Dol • 
ı:ı· h~~lÇC 1::.rcyırıı t~~~-i~ b._.: t.'"rr:·•.,.1artlrr. 

1 ::~e• ~'-""'""I. Ha-::-e\lc\ i ı...'e bil$.J"'ara 
c~.~ j ı :;J:"~·c~.~rine veda etmiş ve motÖr· 

Sık bezden bir torba yapın, içi· 
ne bir miktar kepek koyun, ağzını 
güzelce bağlayın, aonra bunu bi
raz suyun içide bir müddet kayna
tın. 

Dikkat: çorap değil, kepek dolu 
toııbayı ha!.. 

Sonra bırakın, bu su biraz ılın
am ! Adam akıllı ılmsın aonra ço
rabınızı bunun içinde yıkayın. Ter
temiz güller anberler, misler gibi 
olur .. 

Yalnız yıkadıktan sonra artık 
soğuk suya vurmayın bırakın öyle 
kurusun ... 

Sonra biraz badem veyahut fın
dık veya fıstık elinize ne geçerse 
güzelce dövün ... Eğer bonbonunu
zun aannısak kokmasını isterseniz, 
sakın havanı iyice yıkamayın. Çün 
kü dün aktamdan belki damat bey 
cacık yapacağım diye içinde sarını 
sak dövmüttür. Bunları hep bera· 
ber kanttırm. içine iyice hallolma
sı için birkaç damla da süt dökün!. 

Elde edeceğiniz hamuru, küçük : 
küçük parçalara ayırın ve hepsine 
istediğiniz şekli verin ... 

itte size alesta bir bonbon! .. 
Aman efendim ne tatlı olur. Ne 

tatlı olur .... 

Şehinşah Hazrp,f],..r1ni.n Istanbu' 
halkJna LeşeKkurJer; 

. ~ .. şı 1 inci sahifede) 

"lstanbul halkının hakkımda göslerdiği samimi ve tevk!ılade teza
hürat ve asarı muhabbetten mütefekkir ve mütehauisim. latanbula da
ima saadet dilerim. Bu şehir güzelliği ile medeniyetiyle dünya ~ehirlcri
nin i;,ınde mümtaz bir mevkidedir. Böyle bir şehrin idaresi başında bu
lunmak ne kıymettir. Ve bunu size emanet edilmesi şahsınızın kadrii 
kıymetini gösterir. 

fstanbul şehri bütün şark fehirler:nin "°"ndadır. Bu fehirle bı.itün 
Şark alakadardır. Bir Şark dev!cıi ve Türkiyenin samimi bir dostu bu
l<ınmak itibariyle Iranın lstanbulla alakası tabii çok derin ve kuvvetli • 
dir.,. 

-

le Haydarpa~aya geçerek Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

ismet p&f& Hazretleri HLÇdarpaşa· 
da Vali v~ Belediye reisi Muhittiıi bey 
ile bir çok zevat tarafından teşyi edil -
mittir. 

Ege vapaı•undan bir memur 
denize diiftü 

Dün Ege vapuru limanımızdan hare
ket ettiği sırada bir kaza olmuıtur. A
tir bey isminde bir zat, muvazenesini 
lm~derek npurdan denize cfü,miiş, 
o civarda bu).,r.an gümrti!< muhafaza 
motörü taral•n<!an derhal yeti~ilcrek 
kıırtanlmıttI; • 

-

1 Yunan takımı 
Bugün geliyor 

Bu cuma Galatasarayla ve pazar gÜ• 

nü Beşil<tat kulübile birer maç yapn • 

cak olan Yunan talmnı bugün Si\al 16 

da ıehrimize gelecektir. Dost mill,•in 

sporcuları için Galataaaray ve R>tikt"!" 
hlar lriiyük bir ietikbal proııran'1 ita • 

zırla~. Yunen ıporculsrı Gala· 
ta nhtımında kartılanacaldardır. 



t 

( Amerika sefirinin Gözlle ) 
Amerika mandası 

• • •••• • 1 

Bu Amerika mandasının baılıca propagandacı· 
lan Anadoluda değil lstanbulda bulunuyordu 

Türkiye için tunu aöyliyelim ki: 
Bu Amerikan mandasının bafhca 
propagandacıları Anadoluda de
jil latanbulda idi. Pli.na taraftar. 
lık eden Türkler böyle bir manda
yı Avrupa müttefiklerinden her • 
hangi b :rine -.erilecek mandadan 
daha ebveni9er telakki ediyordu. 
Mustafa Kemal projeyi kat'i bir 
aurette reddetmeden evvel bir müd 
det oyaladı batti bunu yalmz -.e 
yalnız "milletin birliğini, anayur· 
dun bütünlüğünü, iatikliJini "Ye 
hükümranlığını temin için,, bir va· 
aıta •ydı. Fikrimizi fijyle ifade 
edelim: Muatafa K~'in Ame
l'ika'ya itimadı vardı. Türkiye'nin 
ayağa kalkmuma yardım ettiğin
ten SOlll'll Amerikanın hemen ve 
tamamen çekilip ıideceğini bili -
yordu. 

Şimdi de meseleyi Amerikalıla
nn noktai nazarından tetkik ede· 
lim ve Türkiyenin çok muhtefem 
olan kalkmmaaım kendi batına 
yapmıf olduğundan bu mandayı 
kabul etmediğimize sevinelim.Fa
kat ekseriya gözden kaçırılmakta 
olan iki müh:m amildir kıi bunla
nn burada izah edilmesi li
zımgelmektedir. Bütün Türki
yeye .-mil bir Amerikan mandası 
fikrinin alenen ortaya atılması ve 
münakaşa edilmesidir ki bütün bu 
münakatalar esmumda parçalanıp 
ln;iltere, Fransa ve ltalya arasın
da mandalar halinde dağıblm•k • 
tan, Türkiyeyi koruınuttur; bunlar 
timdi kOIDfU Suriye ve Filiatin'de
ki Fransız ve )ngiliz mandaları gi
bi çok uzun sürebilirdi. Bu keyfi
yet Türkiyede ekseriyetle unutul
maktadır. Halbuki Amerikan man
daamın sadece açıktan açığa ve 
gen:t mikyasta münakqa edilme
ıidir ki, Türkiyeye lfalkmnu .. mı 
aerbe.tçe hazırlamak için birkaç 
aylık bir zaman kazandD'Dllfbr. 
Avru~a nadiren bahai ıeçen i
kinci amil de tudur: Büyük harp. 
ten galip çıkan devletler arumda 
miifterek zaferin netic:eliaden top
rak, para yahut manda laıl>ul et
memit yegane milletiz. 

Bu fulm esaa ıayeai, luıkiye • 
nin en f&l"kındaki aııurlarmclan 
batlıyarak, Türk ırkının tabii sev
kinin teıirile garbe, Akdenize doi 
nı yürüyüflerinde onlara rmlıer
lik eden Muatafa Kemal'"m biini
yet ve islıildil temellerini ne m • 
retle atmıt olduğunu anlatın 'ıu. 
Buıünkü Türk:yenin bir baritamu 
11Çımz ve "halkın hürriyet ve ha
kimiyetinin,, o ınethur ileri yürü
yüfiindeki bet mühim -.e manalı 
ııoktaya birer i,..-et koyunuz: Er
zurum, Sıvaa, Ankara, Eskitehir, 
bmir. Bu noktalarm bepıi prk
._ garbe doğru çizilecek bir hat· 
tm hemen hemen üstüne düterler 
ve tuhaf bir te..düf değil m:dir ki 
hepıinin de biribirinden uzaklığı 
hemen müsavi gibidir. Bir gün 
Çankayada bu uzaklık müsavatını 
aöylediğim zaman kendileri bile 
tafllll•lardı. 

Ernarum kongreai Türkiyen'n 
kurtarılması lehine olarak Jllrk vi· 
liyetlerinin ittihadını vücuda getir 
di. Sıvu kongresi bu mahalli ha
reketi milli bir hareket haline sok
tu. Faslın sonlarına doğru da, hu 
milli hareketin ıarbe doğru yürü
yüfiinde yarıyola ıelince kendini 
memleketin tam kalbi olan Anka· 
nda ne suretle temerküz ettirdiği· 
ni göreceğiz. Burasını az sonra 
bütün cihan bir devlet merkezi o
larak tanıyacaktır. Eskifelıir, ara
larında birer yıllık fasıla olan iki 
büyük •vat .. h.-ine (1921 de 
Sakarya. 1922 de Dumlupınar) ya 
kındır. Gelecek fuıllamnız birinci 
AV8fm, lzmirden prka doiru 
..narak -mleketin içini ezen 
-n•• Ymn i.tili dalgasını, 
-ı durdurduğunu ikincisinin de 
bu istilayı nıwl boiduğunu ve ni· 
hayet mah-.ettiiini anlatacaktır. 

Bütün bunlarm en - nolrtaaı iz. 
mirclir ki; Gazi'nin timdi tarihe 
malolan "Askerler hedefiniz Ak. 
denizdir,, cümleainin bütün mana
•mın bir rsnzidir. 

Ancak Mustafa Kemal garbe 
doğru olan ileri yürüyüfiinü 27 bi
rinci kim 1919 tarih'ne kadar 
Ankaraya ıürmemiftir. Cesur taraf 

tarlan bile kendilerinin garpte bu de 
rece ilerliyerek tehlikeye atılma· 
malan fikrindedir; ve lllanbul bu
na kartı büsbütün tiddetle muba • 
liftir; lıtanbulun bu muhalefetin
de ;se büabütün batka bir zihniyet 
-.ar: Çünkü bu hareket coğrafya 
hakımından artık ıuahallt teşeb • 
büs mahivetinde s&YJl•mryacak ve 
milli bir hareket olarak kıılml ecli-

Bunu adi hın Harbiye 

Nazın olan Cemal Patanın 1 ka
nunusani 920 tarihinde kahrama
nımıza gönderdiği teJsraftan anlı
yoruz. Fakat Muatafa Kemal da
ha 29 kanlBMleV"Yelde munıbhu
lan Ankara.da toplanmıya davet 
etmit onlar da 19 kinua-.ıi 1920 
de söylenilen yerde topl••nıt~• 
O gün, Mki Jçkalenin tarihinde u
nutulmıyacak bir hadi9edir. 

Fakat banlar kimin amrahhu
ları idi, -..e b.ıai ıa,e için seçil • 
mitlerdi 7 Bu eorguya brtdık -.e
rebilmek için 11 eylülde Sıvas kon 
gresinin kapeDUM9~e, hareketin 
kinunueV"Yel M>nlarma doğru An
karaya -.anmuı arumda geçen 
hadiaeleri kısaca anlatalım: 

Brilıanyaldann hemen kongre
nin akabinde Esk~irde kıtalan
nı iki misline çıkardıklarım ıre Z2 
eylUlde Jeneral Harbord'un 5,..._ 
ta Mustafa Kemalle görüftiikleri
ni ifaret elmiftik. lstanbulda F e
rit Pata Hükiimeti 3 tqrinieTVelcle 
clüfmüt yerine de Ali Rıza Pap 
kabinesi çılmııftı. Bu zat ertesi 
günü Mustafa Kemal Pataya bir 
telgraf çdteı ek Erzurum ve Sıvu 
kongrelerinin mukarreratını M>r • 
IDUflu. itler ehemmiyet kazanıyor; 
Jstanbul bile bu iki kongrenin ma
naaım ve neyi temsil etmekte ol -
duklanm anlamıya bafJamıttı. 

ikinci admı 7 tetrinienelde a
tıldı; paditahm Harbiye Nazın 
Mustafa Kemale bir telgraf çeke
rek Sıvaa kongresinin Heyeti tem
siliyesini ve bu heyetin batında 
da kendilerini reis olarak tanımıt
b. Fakat çok akıllı olan bu reis, 
padiphm murahhaslari)e konut
mak üzere padifahın tehrine git
m~ıi için yapılan teklifi reddecli • 
yor, bunun yerine Bahriye Nazın 
Salible, intihap hazırlıkları yapll
m&kta olan yeni Meb'usan Mec:lial
ne dair konarak üzere Aınu7&
ya ıitmit ve aralarındaki ıniilri!e. 
meler üç gün mrlllÜftii. Nuır 

meclisin padifahm payitabtmcla 
kurulmumı istiyor, Muatafa Ke • 
mal iae bunun "Aıadoluda amıi
yetli bir yerde m.,--.ma,. -
etmİf ve ~ fikritnl de bllal 
ettirmİftİ. Bu yerin neresi ol_. 
lizınıceldiği münMefAya deier 
bir mnele idi. 

Tıp fakülteleri 
Döçentleri 

. (Bal' 1 inci ııalıifede) 
tada".. Tıp fakültesi doçentlerinden 
Ahmet Raaim Bey de iatifa ecler<.k, 
hariçte de bafluı bir vazifeye girmif· 
tir. Hukuk falriilteai doçentlerinden 
Münir Hayrı Bey de iotifa ederek bir 
B-nlcenın hukuk mütavirliiine 300 
lira maatla tayin eddmiftrr. 

Tıp fa.külteoi doçentleri dün büyük 
bir toplantı yaparak bu ma1a4 ımeaele
ıini ırörütmii§ler ve maatlan artınl· 
madığı takdirde toptan iotifaya karar 
vermiılerdir. Dün bu karar telgrafla 
Maarif Vekaletine bildirilmittir. Ve . 
kalete çekilen telgrafta doçentler e"& 
cümle d iyoralr ki : 

(Yalnız hastahanede çalrfan mÜlc· 
baaars doktorların asli maatr 55 lira· 
dır. Halbuki hem hastahanelerde ça· 
lıf&n hem de fakültede tedriaat yapan 
doçenllerin maafr 35 l"radır. Birçok 
lise hocala n var ki ÜnİYeraİte do • 
çentlerinden fazla maat alıyorlar. Li· 
M hocalannm yazın üç ay da tatili 
vardır. Tıp doçentlerinin tatili de yok 
tur. Her ırün baatabaneye devama mec 
burdur. iki haftada bir de hastahane· 
de gece nöbeti kalıyoruz. Elim·ze ge· 
çen para ayda 75 linıdır. Hariçten 
baıka İf ırörmeğe de itlefimiz milaaıt 
değildir. Vazifelerimiz çok ağır ve 
meauliyetlidir. E,..,,elce b'r baatahane
de miitehaM11 ufatile çalrf&n bir dok 
tor arkadaımu:ı, ayda 130 lira maat 
alırken, doçent olunca timdi 75 lira 
maaı alıyor. Maqalrnnız en "f&ğ• 
200 liraya çııkanlınalrdır.) 

AldığDDrz maliımata ıröre, Oniver· 
aite Nktörü Netet Omer ve Tıp fa • 
lriilteai dekanı Nurettin Ali BeyW bu 
'Hziyettea endifeye diiterek _.., • 
yi tetkike batl-tlerdır. Doç-tlerin 
hep birden iatifalan, Oai...enitedeki 
tedrisat, baotahanelerdeki faaliyet n 
-iyi ııekteye uğratacaktır. Netet 
Omer ..-e Nlll"ettin Ali Beyler, bu me
Mle hakkında Maarif V eületile gö
rü-'< iizere bugiinlerde Ankaraya 
gideceklerdir. Un"venitedeki ecnebi 
profeoörler de, fakülte mecliainde, do 
çentlerin maatlaruun arttınlmuı i • 
çin teklifte bulunmutlardır. 

Kaybolan bir muallimin 
cesedi 

KUTAHYA, 2 (A.A.) - 4 Nisan 
934 de eararengiz bir surette ortada-a 
kayboaln Alayunt muallimi Nuri Be 
yin cesedi Sek· züyiik köyünde bir .fo 
lalNn alın.da t.ulu,.....ıar. Nuri Be
vin bir ouikaıte kurban olup olmadığı 
lahkik edilmektedir. 

MILLHt;l SALI.) 11!.mMVL 1'11'.H 

Almanyada sükun avdet etti 
(Bap ı inci sahifede)) 1 

T evlrif edilenler ve kurfUna dizi -
lenler kimlerdir? 

V1Y ANA, 2. A.A, - AYuıturya ajan• 
- Berlin mubalııiri bildiriyor : 

Bir çalı biicam lotalan merkezinin 
eeddi ..., btınlarm polis tanıfmdan tahli· 
:r- ettirilıMai dün ballmı _. di'.'a· 
tini celbetmiıtir. Bu icraııt! bir takını ha
clioelere sebep olmuttur. Berlin polisi 
.m,.etlerden ıretirilen i•Lw kuvvet• 
..... ,. ... tabi~ ...tilnıifti.Batfıca resmi dai 
reler kuYMtli uıbiıa kor.ı-ı.nmn mu· 
Waza11 albndaclır. Olenlerin a<Jedi bi· 
dayette zenReclilendea çok fazladır. Ma· 
mafih bazı ecnebi gıızetderin yazdığı 
gibi bir lraç y üri de fıorlınwnaktadu. O. 
lüler ara11- bir çok int~ da ithal 
etmelı liwınc!ır. Bafvekil muavini M. 
Von Papen'in ilıi -•İDİ olan Yon 
Tir.tü ile Y- 8-'de hunlar meya
aınU.ıır. Lic:latafalıle'de dün kurıu
u dizilen mihim pıboiyetlerin resmi 
liıteıi pek yah=zda Defl'Olunacakbr. Kur 
,.,.... dizilenler ....iıda bir çolr: zabita 
&mirleri de nrchr. Hiicum lutalan efra
dına Yerilen -mıİyet karan ve keza 
iinifcımıalann taı-•• hakkmdaki 
-uiyet biitiıa pddeti1le devam et• 
-ı.tedir. BatYelôl-vini M. Von Pa· 
pen .........-..-- auaret alfu>da bu
hur ktadır.Ealıi 'ftliaht da ıröz hapsi 
.ıbndadır. Hiic- latalan...ta grup a· 
miri olan PTms V"ıllıelm ise tevkif edil· 
nıiıtir. 

Yeni iJamlar 
BERLIN 2.A.A. - Berlinde dolaf'ID 

fayİalara seire diin yeniden Berlinde bir 
talmn iclambr olmu9tur. Bu idamlar liı· 
teainin bu alqmn -.redileceği söylen
mektedir. 

K.yaer'in fikri 
DOORN, 2.A.A. - Eıki Kayser Al· 

...,ya hidioelerinden çok mütehayyir 
kalmqtır, Vaziyetin bOyle inkişafını ka· 
tiyen beklemiyordu. . . . 

M. Röhm kurfUna dızılnt f 
BERLlN, 2.A.A. - Alman ajanır 

tebliğ ediyor : 
Milli ıoı y aliıt hücum kıtal an eski er• 

Dai lıarf>iye rciai M. Röhm' e ihanetinin 
eezumı hinat kendisinin tatbik etme· 
si için fırsat verilmiı iae de mümailyhe 
lıa fırsattan istifade etmediği için kur· 
..... cliz;!mittir; 

Hitler vaziyete hakim 
BERLIN, 2. A.A. - Propaganda na· 

ıan M. Göbbelı dün akf"DI radyoda söy. 
lediği bir cutukta mürteci asilerin ikin· 
ci lıir ihliliıl yapmak Hueb ' •iyle Hit· 
lıre brtı kıyam ettiklerini, ecnebi bir 
-leketle münaaebett bulunduklan· 
m ve Hitlerin icabında merhametsizce .....,..et etmeaini bilen bir adam oldu· 
lanu i_. ettiğini ebeımniyetle kay
detmİl ve clemittir ki : 

" Hitler ceoare!le ıuikaatçilerin yu
-Yaoına girerek hainleri bİDat kencliıi 
tevkif efmittir. Berlinde de Pruoya bat
ftkili M. Göring ıııiirteci suik•ııtç1lara 
ı.ar.ı en fiddetli tedbirleri alımfbr. Fa
lıat Almanyayı azim felaketlerden kur
tarmalı: lizımdır. iktidar meYkiinİ al· 
_.. iali}oeB ...... plinlarmı daba ıii
ratle twtl6 ıtl ' ·• 1 ._ __.... lıir 
devletle münUebata giriımitlerdir. l ti· 
tilmemİf bir oefahatle hücum lutalan· 
mızm -• ye tcrefini ibW etmifler• 
elif. Hider Ye ona sadık olanlar imar e
oerinin teblikeye diitiiriim-ine müsaa
de edr mle-. Hitlere ve onun harlıetle
riae luırfı lııyam eden her kim ol
oban hafı tehlikededir. Bütün Alman
yada ıülDi- ••det etmiftir. Şüpheli 
unsurı.. izale edilerek milli aoayaliıt ,...._iND tani:ılifi n namuoki.rlığı İa· 
de olunmutlur. Bu vahim anlarda Hitle 
rİD yanında bulunmak babtiyarlıtı
nail olan bizler ona bilikaydü..,-t tak· 
tir etmesini bir lıen daba öğı er dik Hit· 
ler bugiinlrii lıarlar lıiçbir •akit vaziyete 
halôm ollllDMDlfb. Almanyada dahili ih
tilaflar üzerinde opekülaıyon yapmak 
çok beyhudedir. Millet tebar ite koyul· 
mUftur. Şef. icraatta bul.....,..tur. Şe
fin bu hareketinin .-elerinclen bü
tün millet miUtefit olacaktır. 

M. Göbbeü anlatıyor 
BERLIN, 2.A.A. - Radyo ile net· 

reclilen bir nutkunda M. Goebbels, de
ıııiıtir ki : 

- Almanyayı maazzam bir tehlikeden 
korumak için 9iddetli, fakat elzem ted· 
birler alrnınıfbr. Mürtecilerle anl•tB· 
rak ikticliın elde etıneğe çalışan cani
leı·. maı. .. tlarma Y&ad olmak için ecne
bi bir devletle münasebatta bulunuyor· 
lardr. Bu nazik vaziyette Hitler, bir a
dam olduğunu bir kere daha iabat et. 
mittir. Hitler buyün olduğu kadar hiç
bir zaman YllZİyetıe hakim olmamıttı• 

8Qfl)elril kordon altında 
P ARiS, ;ı.A.A. - HaYao ajansılllll 

Berlin muhabiri t.ildiriyor : 
" - Hitler, cumartesi rünlrii hadise

lerden lıiİyİİmijf olarak çrlı:b. Bütün Al· 
manya ayaktadır .,,.. hepimizin üıtünde 
Mitler verdır." 

IJu oö:aleri, lıadiM7i lıizat idare eden 
bafvelôlia -.et Ye iradesini .-ı
den M. C a ••••ta, ııöylemektedir. 
Şaruı muhııldaılrtır lıi, illıı _,Jar. 

.ı.tö arat.adat• ye ıöyleadifine -an 
Hitler ile -ı; ı-ıi Iıo.upıı :yep
dootu olan yüzlıetı Roelun'iin kllf"luna 
dizilıııeaine ........ YlllWİlınelr için M. 
Hitler'in uaı.- ~yle lıüim ul
-ı icap elllıİftir. 

Barelıil, dün Yeya buıriin Aın- mil· 
letine beyanatta lıa1=·caktı.Banu be
niU yapıılllllllfbr. 

Dün akfUD üzeri, bir polio loordona, 
luallun .. ,.-.ıete J'•kle1=··ınp mani 
oluyordu. Memurların söylediğine naza
ran M .Hitler, metgul edilmek ist
melrte idi. Dahili 'l'Uİyet henüz aarilı 
değildir. Hükiımet merkeainin _... 
nw, ancak pek hafif bir tekilde değit
mi~ıir. Hadiselerin yapm19 olduğu de· 
rin tesirler' gelen seçenlerin yüalerin· 
de <>kunabibnektedir. Hallı, yaJıayi sa• 
bah gazetelerinden öğrenmittir. 

Haılioeler, o luıdrır ani olmuttur ki, 
halk, bunlan anlamıJor ıribi görünmek
tedir. Daha dün f1U1 n teref yüklü olan 
inaanl•nn ayrplarnu ortayı. çduıraıı reı• 
mi tebliğ'- rain- enditeler izale e
dilememittir. 

Suikastçılann Mımicb soluıldanncla 
iıır..,.. fıoıtla-J·ldan m aııde, tehirdea 

kilometrelerce ...... bir .. yfjyecı. -· 

olup ta oefahate daldıklan anlqılmmwlc 
tadır. 

Bundan bafka, bugiiııe kadar -Y• 
list ofarak geçinen unaarlarla ııaaıl bir· 
letildiğine de akıl erdirilemmıektecli.-• 

Yon Papen nezaret altında 
Ktmdiıinden ıüphe edilen Von Pa

pen, nezaret altmcladır. 
En yakini olan ıalınyetler, ölnıüt· 

tür. Suikast için faaliyette bul- ce
neral Yon Schleicher ölmüttür. Suilaut 
için faaliyette bulunan yiizbafı Roebm, 
Ölmİİftür. 

Acaba, bütün bu ıuikaıtçileri birbir. 
lerine bağlıyan baılar ne idi ? 

Reami tebliğlerin teyit ettiği çarpıı
ma, herkes için bir earar olarak kalmak· 
tadır. 

M. Goebbels, bu luuılı hareketin boz. 
guncu tenkit~ler için bir ihtar olduiu• 
Dil b;11ettirecek tarzda aöz l)ylemittir• 
Fakat, reuaen meydana çıkarılıp bileli· 
rilmit olan rezaletler, tenlötçler için ye
ni bir faaliyet mevzuu olıruyacak mıdır? 
Daha Şimdiden tek tük Mıler, ooo.)'111 
demolaat1-uı 15 sene ıüren rejimleri 
esnannda ortaya çıkan bu realetlere 
yaklafır mahiyette hiçbir teYleri olma· 
dığnu söylemelctedir. 

Umumi oükutun, yeni bir itimat clal
gaouuı i,- olmuı, ve Hitlerin Alman· 
yadaki Yazİyetinin lnıYTetlencliii- de
lalet etmesi fÜpbelidir. 

Y112iyet, bugün, dünkünün aynidir. 
Erkanı Harbiye reisi ile bir 

mülakat 
PARIS, 2. (A.A.) - Jurnal gazetesi 

Müıaibteki muhabirinden fU telcrah aJ. 
..... br: . 

"HitJerin yeni erünr harbiye reiıi 
-.e itimat ettiği adamı olan Lutze ile 
görii!meğe muvaffak oldum, ve kendisi
ne sordum: 

- Hücum krt8larnmı muanz propa· 
gandalarl• tefeııühe uğradığını ve l e .• ,'\
lığm çok derin olduğunu zannediyor 
musunuz? 

- Kat'iyyen. Bütün bunler hiçbir 
,ey değildir. Asayiş timdi ka~'i olanak 
tesis o)unınuttur. 

- Hadiseni .. he• halde wıhim ohna
sı lizımchr, Mitler bizzat müdahale ede
rek tayyaıe ile Münih'e koıtu. 

- Hiçbir şey deiiJ. Küçük bir ıui
kaıtçi zümresi "'1ııi menfaat uğrunda 
büyük hrkamrzm iç.ine nifak sokmak iı· 
tedi. Bu zümre artık mevcut değildir. 
Asayiı tesiı eclilmiştir. ·lılere yine es • 
kisi gibi vürümektedir. 

- Bunların Almanyarun harici ai • 
yaseti üzerinde bir tesiri o?mıyac.a.k mı? 

- Kat'iyyen. Bu dahili ıiyuette bir 
ihtiliçtan ibarettir. Temizlik yapılmış • 
trr.,, 
Van Papenin yerine Görirıg mi 

gerecek? 
BERLIN, 2. (A.A.) - Revter ajan

" muhabirinden: Hata kendi evinde 
mevkuf bulunan batvekil muavini M. 
Von Papen'in yerin~ jeoeraJ Goenıg'in 
geçmesi muhtemeldir. • 

LONDRA, 2. (A.A.) - Deyli Tel· 
arııl 1azıyor: Reanıi h.ıberlere göre, ba· 
ıa Nazi rüesa ile jensal Van Scbleidoe:r 
......ta tertip edilen..., icldia elJdiji. 
ne nazaran bazı ecnebi clevletleTe veya 
miime11illerine iıtinat eden ihtilaJ te • 
fflbbiioüaü lıutrrmak buıusunda Alman 
Bat....ı..ili M. Hitler anıfınclMa ittihu 
edilmit oı- .-i •e _.ı..netaac:eaine 
tecWıir, bunula derin Ye ıztırap "Yerici 
bir teeir uyandm1U9llr. 

Gazeteler, c:umarteoi günü PnHya 
ıre Bavyera'da cereyan etmit olmı bay. 
ret _.;.,; veluıyi balduada ıütıını. do
luıu fte!rİyatta bulunuyorlar. 

Ancak, mütemmim tahiliota iat:izaren, 
henüz -tbuat, tefairata giritmemit tir. 

Soir gazetuinin tel.iri 
BRUKSEL, 2 (A.A.) - (Le Soir) 

ırazeteıi Almanya hi.d;oelerini m- • 
:ıuu bahsederek diyor ki: 

( Hiyaneti vataniye, itiraf oluna
maz ablakuzlıklar -..e mukabili ibti. 
liı'I t.,.ebbüslerinden terkip olunan gay 
ri muhtemel ithamlar hakkında .. rih 
b;r teY bilinmiyor. Fakat her ne olur• 
.. olsun Almanyada lıir oenelik yeı.. 
n .... klık itle bu neticeyi Yermittir.,, 
Franaız gazeteleri ne diyo1'ar? 

PARIS, 2 (A.A.) - Pariı matbu· 
atı Almanya hadiselerini uzun uzadı
ya mevzuu bahsetmektedir .. 

Gazetelere göre, Almanyada, vu -
ku bulan ve bulmakta olan hadiacle· 
rin lıantıklrifr büyük ihtiyat ve her 
haide mütezayit b;r teyakkuzu icap 
ettirmektedir. 

"Le T emaa,, gezeteoine ıı:iire bu ha
diseler bir ihtiliıçtrr Ye tarihte bunun 
bunun emsali görülmmnittir. Bu l"azele 
diyor ki: 

"Almanya badioelen 1rir kanJrlr!rk 
İnbbıu Yeriycr. Fakat -.la bir ....ıaa 
-..dır: Milli -yeliıtlik Mtık bütün 
millete ..,mı değildir. Şimdi bilU-..k 
bir teY varsa o da mistik bir kuVYetle 
tıılaakk~ü tesiı eden Hitler, lıu miatilr: 
ku"net aail olduktan -.ra ela iktida· 
rda tutunup tutunanuyacağı'lır.,, 

lntramig- ırazeteai de eliyor ki : 
Alınanyanın bOyle karma UnfJk Va• 

zİyeti her halde eokİ YeJiahtıİ ..... indir• 
ınelr.teclir. O, beldediii saatin ,..ı.laı
..ı.ta olduğuna göriiyar, Almanya yiae 
eski İmparatorluk haline avdet edecektir. 

Esiri Alman veliahti 
KOPENHAG, 2. A.A.. - Din gece 

Alman1adan selen dört liit.s otamobil 
Daninarb hududunu PÇlllİftİr. Bunla· 
nn birinde eski AJm.n Y eliabtinin bu· 
lundağu söylenmektedir. Diier taraftan 
umumiyetle doğru balıes- alan bir men· 
b:ıclaa bildirildiğine P.., dün Ahnan)a• 
ela Fte .. ıborır'a giden 500 Danimarkah 
milli -yaliıt Alman arkadll§lan tıara• 
fından Danimarkaya iade edihnitlercllr. 

Gizli beyannameler 
AMSTERDAM, 2. A.A. - Almaa 

baberlere göre Alman -yalİlt fmuı••· 
11111 idare medioi tarafmdan im:ıa olu
nan bir beyanname. Almanyanın bir çok 
~hirlerinde gizli olarak dağrblınıttır. 

Alman miDetine hitabeden Ye çok 
ıidderli bir lioanla yazdııut olan bu be
yannamede : " Almenyamn iizeriae sal· 
.inan ..., timdi ele çmD1lr •e kan içinde 
boğulu çetenin yaplıfı bütün cinayet· 
lerden Hitler meııuldür ... denilmekte ve 
Almonı milleti. cluydufu ı.ül'Ün nefreti 
yÜluek ııeole ifina daYet oluamaktadu. 

Görtltler 

Dört lcomisgona bir bakış. 
.(Bap ı inci tıalıifede n: 

n1-ınİftir. Sanlri bütün Jiinya lla
dınlıl-n (,..,.. Törkiyenin kendi 
,,__ ffnfiii llalılarm, biz yar&• -a .ı-. hwwwatd.) dediiini lrim
N ı.a-iyor. Dtqflf ,_ıur: /danbal 
Kadınlar Birfiij toplan....,, yaren • 
iUı dınif, de ,,-_, ...... , .. , .... .iunna 
ia aöz Hrnlİf. Bfrİncİlıİ: (Evli lto
duım erkeğe tabiiyeti) İmİf. / kinci· 
ai: ( Aldcilıt• mi""'lf) İmif. Oçiin 
cüsıi: (lffe lıaJm ve erlıelı müsa • 
oatı) imi,. Dönlünciiaü Je: (Sallı 

ıııe Cemiyeti A"-"') imif. latanh•I 
K_,ınlar Birliii bu dört mühim lıo 
müywı..an dört mühim meaeleııini 
prfelıleftirip eble etmeğe fOlqa· 
calıl"""Jf, 

Benim göriİfiimden bu, lıaJmla
,. lrarp diiprıanca bir fahfhr. A
caba bıı birlilı, lıadmlar• tam halı· 
farını 11ermeyen )llDbancı bir mem· 
leketin birlilılerinden biri midir? 
Biz mi yanllf anlıyoruz? Yokaa lfi. 
fı ort•ya rrlıaran o (Her kimse) mi 
lôlı ltarıftıraralı, bulandırarak or
taya •hyor? 

Bizim bildiğimize göre yeni Tür 
kiyede bu dört lromia)'On"" hif bir 
tanesine ihfİyaf yolrmr. Evli kadm 
erlıeğine tôbi midir, ıleiil midir? 
Yahut tabi olmalı nwı, olmamalı 

mı? llunu bir h .. hlıı:u lıonruu 
(mevzuu) İfİnde almayıp cemiyet 
lıonu.su olarak bakaraak görürür:ı: 

iti bizde evli kaılın, ( lıendi kendi· 
ne ve gönüllü olarak) erkeğine bağ 
lrdır. 

Kadının hocaaına uyrna.n, ~aten 

evlenme denilen düğümün atıldığı 
ande bQflar. Evli demenin biribiri· 
ne bağlı Jemelı oluf""a göre bu tô 
biiyet, o düğümün aürüp gittiği müJ 
detı:edir. Hatta kopunca Ja, kop • 
wktan sonra Ja böyledir. Erkeğin 
boynuna bir torba nafalıa arZIZha· 
li rurrlrr ve yalıci;rna kırlı fİft •VU • 

kat eli yap?ff.r. Birinci komi.yon 
fOlı münalıOfO götürür. Kadınlar 

Birliği Türkiye 1-rrdrnlannr 11e lıa • 
drnlrğınr anlamamıf değildir. An • 
lalnlfhr. Ongn için bu lromiayonan 
bir uydurma havadia obluğanu san 
malı iateri:a. 

( Ahlalıta müsavat) arayacalı ko 
nÜ,,..,... •elince. Bu, 6ii8büıiin ilti· 
nıdır. /llüsl>et alılclıta -en müsa
ııidir. Bu müsavilik yeni rejimin k i 
toplarına Ja gcpnİftİr. /llenfi aJı. 

IGlıta müıaııililı ise, o da, :aafen her 
ilıi tarafa ta lıötiidiir, -lıtır. Mi· 
sal getirmelıten müıbet ahlôk na· 
mına plıiniriz. Y alnı:& ft1 lıadcrnnı 
ü:afü lıapa&! aöyliyelim ki bu menfi 

" -, - öteden beri _,dı, uardır, 
olacaktır. B.,,.u ta biatin lıan..- ya 
pcyer. Onu bir de fa:ailetin ve İftİ· 
mai ni:aanıın lııanunımo ookabilecek 
itim - ı:ılı•n. (Kadının fenJi, 
erlıeii yendi) tabiri ha)l!Dhn tıi iten 
Jiaüıd.n ıloğrııatf1ZT. Demelı bu mii 

,.,.,.,f varmrı. Artık bu fendi kan&lll 
C:a bir halı diye ortaya koymak, hd 
halde bu memleketin yapabileceği 
bir İf değildir. 

Vçiincü Oıte kadın ve erkek 
ınü...-ı) komiayonuna gelelim. 
Sokak aüpürgeciliğinden temyiı re 
;.liiine kadar, bakkal fıraklığın • 
dan Vnive ... ite profesörlüğüne ka
dar, İfportacıııktan büyük aanayie 
ltadar, yeni Tiirkiyenln hon11i iiın· 
de kadın, erkekle müsavi değiblir? 
Ariterliğin fekirdeği olan i:u:ilikte 
bile 11enf T iirk kı~na, erkek mü• 
aaviliği verilmemiı midir? Ne iı mi 
-oatı ve n•ı if mü....,..tı istenili· 
yer? 

Dağda edan kınm, tarlada telı 
ölrii2iin yanmda boyanduruğa bo • 
yan oeren, mahallede boiaatoklu • 
ğana tahtaalen mektepte dirsek fİİ 
rüten büyiilı kadının karııaında; -
nikürde tırnak boyatan lıadrnm bir 
talırm ecişbİİcÜf halılardan dem 
ııannaaı asıl halısuılriın en büyü • 
iüdür. 

Kadınlar Birliği ba biiyük haki· 
katleri bilir, 11örür ve takdir eder. 
Onan ifin diyoru:a iti Birliğin aklınd 
bile grlmiyen bu gibi haberelri fi• 

karan o (Her lıimse) bir doat de• 
iildir. 

Sulh ""' Cemiyeti A kuam komiı 
,.,nuna gelince. Bana bir fante:ai• 
den baıka bir fey sanmryoru:a. Yir• 
minci a1nn otuz dördüncü sene.sin .. 
de sulla, Meııihin on naııihatinden 
biri~ ikbi ile ve koca gö:ılüklü miı 
,.,ner vai:ai ile elde edileme:.. He • 
le beıyüzbin, beıyüz milyon kadın 
imzalı mazbata ile hiç mi hiç elıle 
edilemez. Bugünlıü aulhün dört f'" 
tı vardcr: 

1 - Baılıalarrna saldcrmamak; 
2- Denizde dibe kadar; 

3 - Havada aya, günef" kadar; 
4 - Karada Jiflere kadar ııililı 

fanına. 

Bu dört ,artın da bağlandriı bir 
lıölı uardrr: Büyük teknik ve büyiilı 
milli ceaaret. 

Değil ..,.,e bir kadın birlili, fa
kat Türlıiyenin trlı tek bütün lıa • 
dınl1m bin bir tecrübe ile bilirler 
lıi bu böyledir. Onan ifin diyond 
ki birliği ltua görüılülükle gÖdllf• 
-le fGlqon o (Her kimse) lıütiir 
bir lıimsedir. 

Cemiyeti Ak11am ifin lıaJın ne 
yopap6ilir7 Cemi,,.t bi:a- lıendi.i 
ne yapabildi ile biliyor ki F_, 
/llari, /llazalto ona bir f"Y ltat...., 
olabil.in? 

Dünya lıadrnlıiı, sulh idiyono, 
fOC'IZklarrnr vatan lıoryaıcunı, Utilı
lal S,.lır, oe telınilıli yiiit yetiftir • 

\lin . 
Birliğe yiilıletilmelı iatenilen • 

gibi aGfmG sapan filıirl.,./en, ıla,.. 
Joğrgsu filıirai:ılilılerrlen birlili tefi 
:aih ederi>ıı. 

Alta GONDOZ 

Ihtikarla mücadeleye lüzum yok 
(Başı 1 inci sahifede)) 

yenin bir kaç miıli fazlasına satıldığını 
söyliyenler de (oktur. 

Belediye lktııat müdürü AIBll be
yin, ihtikar olmadığına, •azİyetin nor
mal olduğuna dair dikkate f'IYMl !Öz· 

1 leri ıunlartlır: 
• - Guetelerin neıriyatım yalırndan 

takip ediyonız. Birkaç b,Vta e'Vveline 
lıaclar hayat pıılıalılığındam fikiıiyet e -
diliyordu. Birkaç ıründenberi de yaı 
meyva ve sebze ihtikirından bahsedil· 
meie batlandı. ~elerde çıkan ,. • 
kamlar elueriya mübıılaıralıdır. Elimiz· 
de bulunan reanıi fiyat liıtelerinin net· 
riyatrndan mühim gördüklerimizi, bele
diye mecmuasında kartrlattıracağız. Ha
kikat o zaman meydana çıkacaktır. ffa. 
yat pahalılığı dMıildiii wnan pek doi· 
ru olarak ihtiyac:nıuzı tetkil edeıı muh· 
telif laomılıır batıra ıeör. Belediye ı... 
nunu ..ıaJıjyeti itibarile bu lınımlann 
bepaile alilıaclar değildir. Biz yalnız ba
Yllyic:İ zaruriye ile n.tırul oluruz. Bu· 
nan haricinde lıalaıı IDMlclelerle ııııııİİI • 
teblS alım bfsıtini- takip ettiii yer ile 
....... oı-yız. M.ımafilı JllllİfCl bac:
mini bir kil baliade mi..ı- edecek o. 
hanek .~ ki sesinm mi• ait ... 
ya Ye biıımet fiyatlan pn pçtikçe u -
cuzlmıaktacbr. Ticaret oclaıınm bayat 
endeksleri söziinriiziln örMı dedir. 1928 
~ ..fmda vuati haJat enılelı:Iİ 
1381 ilıeıı ba yekiin 1933 HDlııiade Ya• 

aati olarak 1047 ye iıımiıtir. 1934 .., -
nesinin 4 ayhk YUM:iıi ile 934 eea ı ıbia 
4 aybğnu ele alacak olunaık yİDe 1934 
HDeai lehine bir hırk söriiriiz. Enclelı:.., 
.w.il olaa muhtelif ihtiyaç .....ıdeleri 
... ,.ncla bilhassa ıröze çar...., _,.ül
ler, a..ııhlıetiıııi:ıde yetjte• ,,... iıtih • 
lilı: edileıı gıda -.ltleleı· dulir. lıtan· 
bul lllÜlteh.~ııin • amfiyab muayyen 
cins n k-iyette gıda maddeleri i· 
çin 1929 -i zaıfmcla 1956 iken ı.u 
miktar yine endebe - 1934 se
neııiniıı diirt 3yr mıfuula .,,_ti olarak 
clolr:uz yine inıııittir. Göriililyar ki .... 
kıımlar ortaya koa,..... ne umumiyet.le 
etYa fiyatlarnun pırlıalılıfuıdan ae de 
gıda maddelerinin yiikııelolifinden bah· 
-ğe imkiıı .......ıır. lhlAnılar luı id
diat.n tekzip <A iycw. Ancak bu fenez. 
züllere raimaa ırııla -.ıd ılrri bizim 

-.asati alım kabiliyetimizin üotüade 
hyorsa bunun önüne geçmek için y 
ne çare müoteblilderin tetlôlatla 
bu suretle e1yanın mahiyetini biru 
ıürmeıidir. lstanbulcla bu-ırün belli 
h üç kooperatif vardır. Müstehliklet' 
kooperatiflere yardım edecek olu • 
fıoırünkü kazançlarının kabiliyeti 
artbrmrt olur lar. Serbest piyasada 
karrür eden fiyatlar şehrin te'Vzi 
kanizmasaıa Ye · İl<bsadi bünyemize 
en nonnal fiyatlardır. Yat meyva .. 
Mine satıfr fiyatlarına gelince: v 
maddelerin fiyatlarını ela bugüıılrii 
lar dahilinde normal buluyoruz. 
paraya alınıp on bet kuruta satılan 
sebze ve meyvadan haberimiz 
Bir seyyar aabCJlllD ıründe kaç lıilo 
ıat ... ileceii, tabi olduğu mükell 
terin neden iham olduğu ıelırin 
mııhallerine gitmek için ne munıl 
tİyar ettiği giiüniinde b111laoıdurul!"'I 
büküm verilmelidir. Biliyorsunuz ki. 
taııbulda ,. .. meyva Ye se""" 
uıemleketimizin diler lnmnlann.ı.tı 
len hayat i&tandan _...; deıecede lı' 
lunan " büyük tefılrcle üylarmı ç.,11 
cuza satan wmırlanlır. Hen.ı.i · 
te,lıili.tı rı.ba nıüoait ..,.ıDr . 
... ..._.. - -te J'llt _,. ... 
eelme)'i daha aaaa ••ıb"lıceji 
oı-· Seri>est piyuacla lııiıme 
metini ye elinde ltulunclurdah et 
iatediii fiyata sat.na:&. Rebbet 
manidir. Eğer berile. bmnetini iot 
fiyata satabiJMydİ, bir çolr:lanını:ıı• 
ziyeti laatka türlü olurdu. Belediye 
nyici zaruriye fiyatlarını yalundaıı 
kip em.ektedir. 

Gazetelerin claime babaettilderi ih· 
tilUir fili hu1U1i t....,ı.ı.üNerin piyasa,S 
arz buıınandaki lıüiıniyetleri ile ka • 
imdir. Belediye bütün dikkatini bu nok· 
ta üzerine ı...re.....,,.. piy_... bnDA • 
mile serbfft kalmuına çahtrr. Dil.,. bir 
ttal<ta da ırıcla maddelerinin ııhhi bir ıe" 
kilde " tam tartı olarak aatılmunıın t• 
nıiniclir. Belediye teaiaiye yardım et • 
mit olduğu iıtihtak looope,.tifi sayesin· 
ele meınurlannm gıda ihtiya~anm eb· 
,,_ bir ourette tedarik ebnelerini le • 
mİn etmiş ve bu ımetle k'Klpel'atifçili • 
iin h&ftketinde miilt.et b:r tıdmı .
tır.,. 
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SPOR 

Atletizm 
Birincilikleri bitti 
. Cuma günü başlıyan lstımbul atle· 
~m hirincilik1eı·inin ikinci ve son gü .. 

nu, Pazar günü öğleden sonra Fener
bahçe stadında yapılmıştır 

Neticeleri yazıyoruz: 
110 metre 

1 - Sedaı 16 4/ 5 saniye (G.S.) 
2 - Cihat 19 saniye ( F .B.) 
3 - Melih (Beşiktaş) 
200 metre: 

l - Raif 23 1/ 5 saniye (Beşiktaş) 
2 - Ragıp 24 5/ 10 (Beıiktat) 
3 - Mülahham (F.B.) 
4 - Naci ( Beşiktaş) 
5 - Kenan Ziya ( Besiktaş) 
5000 metre 

l - Remzi 17.58 dakika (Besiktaş) 
2 - Niyazi 18.43 (F.B.) . 
3 - Zinyadis 19.24 (Beşiktas) 
4 - Arsen (Beşiktas) • 
Sırık atlama • 

1 - Fethi 3.34 (G.S.) 
2 - Cihat 2.85 (F.B.> 
3 - Sedat 2.85 ( G.S.) 
800 metre 

-, 
1 - Ziva 2.5 dakika (1.S.K.) 
2 - Besim 2.6 dakika (C.S.) 
3 - Manol (F .B.) 
4 - Malik ( Beıiktaş) 
5 - Bahaettin ( Beıiktaş) 
Üç adım . 

, 
1 - Selim 10.01 metre (G.S.) 
2 - ':oly?• 13 metre (F.B.) 
3 - Jır~yır 12.51 metre (Be~iktaş) 
4 - Nec~et 12.34 metre ( F ..B.) 
1500 • 4 bayı-ak 

d 1 -:. Garbis, Şekip, Remzi ve Ruhi. 
~kn murekkep Beşiktaı takımı 19.12 da

kı ada. 
400 • 4 bayı-ak 

. Birinci: Cihat, Müfahham M I 
F ıruzandan mürekkeu F enerba.hçe -:ıao ' 
krmı 3.48 4/5 • 
B ikinci: Suat, Cemal Şevki ı.·· ··ı. 
esırnden mürekkep Galtaoar;y ta~u 

3.5o 5 ı ıo mı 

Kınalıadada sünnet 
düğünü 

Malul Gaziler Cemiyeti tara -
fından Şehit ve kimsesiz çocukla
rın sünnet düğünü bu cuma günü 
Kmalıadada yapılacaktır. Sünnet 
olı:nak üzere kaydedilen çocuklar 
c~a günü Köprünün Ada iskele
unden hareket edecek olan sekiz 
vapurile götürülecektir. 

[~_Iş;;...v_e_I;..:şç~i _I 
Milliyet bu mtunda if ııe ifçi Uti
r"'.'lere taııas&ut ediyor. it ve ifçi 
••tıyenle~ bir mektupla lı büro • 
muza muracaat etmelidirler. 

. İş aranıyor 
d Bır alman hanımı bir çocuk yanm
t a veya tek bir §aJuı nezdinde ıeyaha

a. re.fakat etmek veya ev iılerine neza
;~ elb>ek üzere biT yer aramaktadır. 
r rumuzu ile tahriren Milliyete mü· 
acaa~lunması. 

• 11'~~~~~~~~-

uayenehane nakli --• 
Alemdar Sıhhat Yurdundak: 

rontken mütehas11aı Şükrü Emin 
Bey muayenelıa . . Cağ 1 • ı 
d nesını a og un· 

a eski d .. 
d D k 

uyunu umumiye karşısın· 
a o tor s·· Ureyya Bey apa.rtnn~· 

riının b 'rin . k 
1 

"' at (2) numeroya nak-etrn· · 

VAPURCULUK! 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
liman Han, Telelon: 22925. 

Mersin yolu 
Sadıkzade _v~puau 8 

lemmuz • 

PAZAR günü saat 1 Oda Sirke 

1 
ci rıhtımından kalkacak, giditte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bodrum 

Rados, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, A· 
lanya, Merıine gidecek. Dönüıte 
ayni iskelelerle beraber, Tatucu, 
Anamur, Kuşadası ve Geliboluya 
uğrayacaktır. 

lzmir sürat yolu 
Her PERŞEMBE günü saat 

16 da Galata rıhtınıındım kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmir
den kAlkıp doğru lstanbula gele
cektir. .................... 
Beyoğlu dördüncü •ulh hukuk ınah. 

kemesinden : 

Taksimde F eridi yede Çaylak soka

ğnda (14) numaralı hane.Un bir oda

sında sakin iken 9-6-934 tarihinde vefat 

eden Ohane.s oğlu lıtepan efendinin te

rekesine mahkemece vaziyet edilmiş

tir, il&n tarihinden itibaren alacaklı 

ve vereceklilerin bir ay ve mirascıJann 

üç ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh 

hukuk mahkemesine müracatlan lüzu

mu ilan olunur, (851) 

Beyoğlu ıulh 4 hukuk mahkemesin· 

den Beyoğlunda Elmadağında Bayır 

sokağında 50 numaralı hanede sakin i

ken 13-5-934 tarihinde vefat eden (s. 

tepan efendinin terekesine mahkeme.. 

ce vaziyt edilmiştir tarih ilanden itiba. 

ren alacaklı ve vereceklerin bir ay mi

rascılarn üç ay içinde Beyoğlu dör

düncü sulh hukuk mahkemesine mu·, 

racaatlan lüzumu ilan olunur. (850) 

Betiktaş 2 inci hukuk mahkemesin
den : 

Ortaköyde çiftlik namı diğer aydın· 
lık ıokağında 27 No. lu hanede mükim 
iken vefatt eden Deıpine hanım tere
kesi mahkemece vaziyet edilmiştir. Mü 
teveffarun bıraktığı qya 14 Temmuz 

934 cumartesi günü saat 14 de açık ar
tırma suretile satılacağından talip o· 
lanlann yevüm ve saati mezkürda ma

halinde hazır bulwmıaları ilan olurrur. 
(857) ------

Üsküdar İcra daire.inden : 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer 6800 altı bin se

kiz yüz liralık gayri mübadil bonoları 

7.7.934 Carih ne müsadif cumartesi gÜnü 

saat 10 dan 11 re kadar 4 cü V alafha

nında borsa önünde satılacağından ta

lip olanların yevmi mezkürda mahallin

de hazır bulunacak memura müracaat 

etmeleri ilan olunur. (867) 

ıştır. (870) 

--·~~~ ...... .;;.;.;...ı , 
tn 

lstanbul asliye birinci hukuk mahke· 
esınden : 

2500Liraya 
Boğazi'dK 

. Çın e uruçeşmede kain Muh· 
sın zade y l • a ısı namile maruf 99 nume· 
rolu ve Hayri Ar "I "k' . ketin . ap og u ve ıerı ı ıır-

e aıt bulunan kömür depoıu de-

run~nda bulunan yalı enkazı 934 ıe· 
nesı temmuzunu 8 . . .. .. 
ıaat 14 d n ıncı pazar 1un11 

e açık arttırma ile satılaca
ğından tal' 
v-e ıp olanların meDr:Ur gün 

saatte m k' hulu k ez ur depoda hazır 
raca:": 1 naibi mahkemeye mü • 

Yemeler; ilan olunur, (861) 

Beyoğlu'nda Tarlabaşı, Taksim 
yağhane sokağında 42-44 nunıero-
lu be§er odalı gayet sağlam, elek!· 
rik, terkos tesisatlı, kuyu ve sah· 
rıncı havi fevkal&de manzaralı i-
ki hane beheri , ki bin be§yÜz li
raya acele satılıktır. Taliplerin Ka 
dıköyÜnde Süreyya Paşa ainemaBı 

civarında. Canan sokağında 18 nu

meroya müracaatları. lkiaini bir. 

den alana ayrıca tenzili.t yapıla· •ı 
caktır. (862) 

Şirketi Hayriyeden: 
~enıbBcığa~içi vapurlarına mahsu,ı yaz tarifesi Temmuzun 5 nci Per

e su ahından itibaren tatbik edilecektir. 

T ARiFELER GiŞELERDE SATILMAKTADIR. (869) 

lstanbul C .. mburiyet Müddei. 
umumiliğinden: 

· . l~.tanbul Umumi Hapishane ve tevkifhanesi hastaları 
ıcın rnubay 1·· .. ·· ı 2480 aa~ına ~um goru en azami 681 o kilo süt ile 
a l O ~det kase yogurdu ve 5800 kilo ikinci nev'i koyun eti 
çı ~ munaka d'I . . T 

g .. k .. saya vaze ı mı§tır. aliplerin şartnamesini 
orrne uz h .. Adi" L kasa . . ere er gun ıye evazun Dairesine ve müna-

lat Yha •1ştı~ak edeceklerin 24-7-934 Salı günü saat 14 de 
an u Vir t' Muh b ·ı·Y• d n\l h aye ı ase ecı ıgın e müteşekkil Komisyo· 

_ rna susuna müracaatları ilan olunur. (3565) 

lstanbul Sıhhi Müe!s~seler 
L 

Muhasebeciliğinden: 
eyl'T nekesi il 1 1P talebe yurdund.ı. mevcut 120 adet eski gaz te-

on bird e 400 adet erzak çuvalı 4-7 -934 çarşamba günü saat 
nıezkUr e ı>azarlıkla satılacaktır. İsteklilerin belli vaktinde 

YUrda gelmeleri. (3617) 
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Sümer Bank 31- 12- 19 33 blinçosu 
Aktif 

Henüz tediye olunmıyan sermaye 
Kasa 

Banknot 
Ufaklık 

Çekler 

Dahili muhabir bankalar 
V cul e•İ gelmif kuponlar 
Esham ve tahvilat cüzdanı 

Türk Lirası 

109.356,-
2.428,70 

7.819,72 

Türk Lirası 
9.308.634 96 

119,604 42 

814,644 35 
13.398 12 

Sermaye 
ihtiyatlar 

Fevkalade ihtiyat akçesi 
Kanuni ,, ,, 

itfa tahsi•at• 
Mefru,at amortismanları 
Gayrimenkuller 
Fabrikalarımız 

.. 
,, 

Pasif 
Türk Lirası 

177.134,03 
173,712,14 

39.843,19 
55.635,14 

1.599.819,67 

Türk Lirası 
20.000.000 -

350.846 17 

1.695.298 -

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olroıyanlar 

194.180.-
26.595,82 220.775 82 Mevdua~ 

Senedat cüzdanı 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

Avanslar 
Senedat üzerine avanslar 

Borçlu cari hesap~ar 
l,tiraklerimize tah. olu. krediler hs. 
Fabrika ve mağazalar cari hesa 
Kefalet mukabili krediler 

ipotek mukabili avanslar 
iştirakler 
F abı·ikalanmıza tahsis olunan serm 

Fabrikalar sabit sermayeleri 
., i,Ietme sermayeleri 

Sair muhtelif borçlular 
Muhtelif borçlular 
Muvakkat hesaplar 

Menkuller 
Mefnı,at 
Müteferrik menkulleı 

Gayrimenkuller 
Banka binaları 
Diğer gayrimenkuller 

Taslı:ye olunacak hesaplar 
Kelaletten dolayı bprçlular 
Nazım hesaplar 

201.766,09 
45.520,80 

1.063.917,40 
2.424.246,31 

227.480,43 

6.395.941,27 
2.625.l 14,08 

472.986,35 
337.930,-

67.729,90 
114.962,97 

213,348,56 
183,777,02 

YekUrı 

247.286 89 

4.583 50 

3.715.644 14 

73.768 32 
2.564.535 -

9.021.055 35 

810,916 35 

182.692 87 

397.125 58 

393,698 09 
2.654.605 49 

459.024 14 

31.001.993 69 

Vadesiz hesaplar 
Vadeli ve ihbarh hesaplar 
Fabrika ve mağazalar cari hesa 

T a.arrul tevdiatı 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vad 
Bir seneden fazla vadeli 

Uzun vadeli istikrazlar 
Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklılar 

Muhtelif alacaklı 
Muvakkat hesaplar 

Tahsis ediJ:nis karşJıklar 
Tasfiye ediİecek i,tirakler 

Müteferrik hesaplar 

Kefaletten dolayı -i.-:!eaklılo.r 
Nazım heı;ap{ar 
Kar 

Umumi müdür 
NURULLAH ESAT 

1.101.384,79 
837.219,60 
195,514,81 

Yekun 

116.838,91 
67.052,90 
15.080,-

317,166,34 
127.970,24 

499.663,73 
586,856,87 

2.134.119 20 

198.971 81 

449.548 -
9.710 37 

445.736 58 

1.086.520 60 

2.654,605 49 
459.024 14 

1.517.613 33 

31.001.993 69 

Umumi muhasebe müdürü 
KEMAL ZIYA 

31 Kanunuevvel 1933 kar ve zarar hesabı 
Borç 

Maa,Iar ve ücretıeı 
idare masrafları 
Vergi ve harçlar 

Sair masraflar 
VerJen faizler 

., komisyonlar 
Amortismanlar 

Safi kar 

ıekun 

Türk Lirası 
.-o.a.~ 91.294 20 

31.943 50 
1.051 25 

24.029 -
67.160 33 

3.366 44 
8.689 70 

227.534 42 
1.517.613 33 

1.745.147 75 

l,:..,_ _ _.;:E~V:.:K:.:.;A:.;.F_;.;.M;.;;0;;,;D;..;:1;.;R;..1Y.;..E~T~t~t L_A_N_L_A.;.;R;.;.;I;__-11 
1 - ila 3-7 -934 - Salı Mütekaidin. 
1 - 100 4-7 -934 - Çarşamba Eytam 

101 • ila 5-7-934 - Perşembe ,, 
Evkaf Sandığından maaı?alan mütekaid.in, Eytam ve 

Eramilin üç aylık maaşları yukardaki tarihlerde hizaların 
daki sıra No. larına göre tesviye edileceği ilan olunur. 

(3604) 

1 - Galata, Okçumusa, Karamolla, 28 No. lu apartunanın 
1 ci dairesi. 

2 - Galata, Okçumusa, Karamolla, 28 No. lu apartımanm 
2 ci dairesi. 

3 - Galata Okçumusa, Karaınolla, 28 No. la apartımanın 
3 c üdairesi. 

4 - Beyoğlu, Kamer hatun, Kızılcık ?.6 No. lu hane. 
5 - Beyoğlu, Hüseyinağa, Irmak S. 31-33 No. lu hane. 
6 - Çenberlitaş, Mollafenari, Mahmudiye 5 No. lu hane. 
7 - Fatih, Beyceğiz, Tavukcu 10 No. lu hane. 
8 - Karagümrük, Karabaş, Kalfa 19 No. lu hane. 
9- Kesmekaya, Tercüman1yunus, Drağman 13 No. lu 

bahçe maa baraka. 
1 O - Eğrikapı, Mollaşki, 7 No. Iu meşrutahanenin gayrı 

kısırrı. 
: 1 - Aksaray, Sofular 1 No.lu iki odadan ibaret hane. 
12 - Guraba Hüseyinağa Medrese- S. 18 No. lu mektep 

mahalli. 
13 ~Kadırga, Küçük Ayasofya, Mehmet Paşa medresesi, 

23 No. Iu hane. 
14- Kasunpaşa, Eyyühüm Ahmet Efendi, Carnüşerif 3-1 

No. lu baraka. 
15-- Üsküdar , Murat Reis, Silu~tarağa bahçesi 95-87 

No. Iu hane. 
16 -- Usküdar, Tavaşı Hasanağa, Ağa Hamamı, lskender 

Baba tekkesinin harem dı:iresi. 
17 - Üsküdar, Divitçiler, Salı tekkesi. 
18-- Üsküdar Ahçıbaşı, Mektep 1 No. lu hane. 
19 -- Üsküdar Tavaşı Hasanaga, Menzilhane 425 No. lu 

Rüfai derğahı selamlık kısmı. 
20 - Kadıköy, Caferağa, Bade·maltı, 43 No. lu hane. 
21 ·-Kadıköy Caferağa Otan Efendi Nurettin Paşa 70-72 

No. lu hana. 

Alınan faız ve komısyonıar 
Fabrikalarımız kart 
lttiraklerimiz karı 
Muhtelif karlar 

Yekun 

Alacak 
Türk Lirası 
115.482 52 

1.135.639 14 
361.529 53 
132.496 56 

1.745.147 75 

ı -nhisarlsr U. Müdürlüğünden: 1 
Ahırkapı yaprak tütün deposu iskele tamiratının pa

zarlığı 9-7-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) 
te icra kılınacaktır. Talip olanların şartname ve keşifname· 
yi görmek üzere her gün ve pazarlık için de yüzde yedi bu
çuk teminat ak-;esi olan (60) lira ile birlikte y~vmi mez
kUrda Cibalideki alrm satım komisyonuna müracaatları ı
lan olunur. (3496) - ~~~ ............. _. ........ ._. __ _,,,,_....,..,_..., __ 

22 - Ortaköy, Taşçı S. 19 No. lu hane. 
23 -· Arnavutköy, Tramvay c«cldesi, Tevfikiye camii avlu-

sunda meşrutahane. 
24 - Anadolu Hisar, Göksu 7 No. lu hane. 
25 - Paşabahçe Çınar Şehitlik 9 No. lu hane. 
26 -- Galata, Köprübaşı, Ferrnenciler 124 ve 33 No. lu ma-

y 

gaza. 
27 - Galata Sultanbayazit, Topane camii 280 - 264 No. lu 

dükkan. 
28 ·-Galata Şahkulu, Kulekapısı 22-1 No. lu dükkan. 
29- Hocapaşa, Emirler, Vezir iskelesi 16 No. lu dükkan. 
30 ·- ,, Karaki Hüseyin Çelebi, Orhaniye 2 No. lu dük-

kan. 
31 - Babıali, Nallı mescit, Az ~zİyf! 55-16 No. lu dükkan. 
32 - Çenberlitaş, Atik Alipaşa, Çilingirler l No. lu dükkan. 
33 -- Uzunçarşı Saman viranı ı.ani, 22 No. lu dükkan. 
34 -- Yusufpaş;, Hacı Bayramihaftani, Haseki 25 No. lu dük 

kan. 
35- Kasımpaşa, Camiikebir, Turabibaba 5 No. lu dükkan. 
36 -· Nişantaşı, Muradiye, 33-39 No.lu dükkan. 
37 -- Çengelköy, Pazarkayığı iskelesinde 10 No. lu dükkan 

ve meydan mahalli. 
33 --· Beşiktaş, Dikili taş, Cami yanında 2-1 No. lu dükkan 
39 - Galata, Mehmet Alipaşa hanında 29 No. lu yazıhane 

1
40 - ,, ., ,. ait katta 42-1 No.lu oda. 
41 - ,, ,, ,, üst katta 58 No. lu oda. 
42 - Ahıçelehi, Hasır iskelesi, Y eniköy ve adalar kayıkları 

iskde yeri. 
Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verilmek üzere yeniden temd.iden müzayedeye kon
muştur. Talip olmak isteyenl~r Temmuzun 4 cü çarşamba 
günü ıaat 15 e kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar 
Kalemine müracaatları. (3599) 
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EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA? 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugü'n almak istediğiniz t:.ıeK· 
trikle soğutma dolabı yarın ne olacak 7 

Dik kac ealniz ••• ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 

cins alameti değildir. 

Elektrikle soğutma dolabınızı Kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal

mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışınız. 
Hepsi de "Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkilatına mür,acaat 
ediniz. 

RIGIDAIRE 
Ccaer•I Moto' etamuliu 

BOURLA . BiRADER LER VE S• 

=-~ms-=:ıı:s:m-.-.m~ ı 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ... o-•ııi! 

Trabzon yolu 
ERZURUM Vapuru 3 tem

muz SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidi,te 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sanı , 
sun, Fatsa, Giresun, Vakfıke- ı 
bir, Trabzon, Rize'ye. DönÜf· 
te bunlara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrıyacaktır. (3573) 

3905 ..................... ,._ 
Dr. İHSAN SAMİ 

1
ı 

Tifo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalık l arına tutulma 1 
mak için t"iri çok katl muafil·eti pek 

1 f'min bir aş ı dır. he r eczane ve J<:cza de 
- polarında bulunur. 70.1·,-

3218 

İhtira ilanı 
" 1 drokarbürlerin ameliyesi için usul 

ve cıh•zlar" hakkında istihsal olunan 

23 Hv..iran 1932 tarih ve 1389 numa .. 

ralı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 

korunak üzre ahere devrüferağ veya icar 

edilece~jnden tnlip olanların Galata' da, 

Çinili rıhtım hanında, Robert F err:İye' 
• 

müracilZ\tları ilin olunur efendim. (666} 
3849 

ihtira beratı 
" Ağır ldrokarbürlerin, daha dun bir 

kaynama noktasına malik idrokarbür

lerc ifrağı için usul ve alet" hakkında 

istihsal olunan 23 Mayıs 1932 tarih ve 
1366 numaralı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzre alıere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanların 
G..Jata' J~, Çinili Rıhtım hanında, Ro
bert F{:rri'ye ınüracaatlan ilin olunur. 

(667) 3850 

Deniz Levazım Satınalma 1 3 ;jncü KOLORDU iLANLARI 1 
komisyon un dan: 

Darıca Askeri Satınalma Komisyonundan : 
: Açık azaltması: 18 Temm~ 934 Darıca Mst. Mev.Dağ topçu alayı ihtiyacı için aşağıda cins 8000 Adet Çavalye 

Çarşamba günü ve miktarı yazılı 8 kalem Erzalan münakasaları hizalarında 
j~a~!~~~ai934 gösterilen tarih ve günlerde yapılacaktır. Taliplerin şartna

, 7000 Amerikan Bezi • • " meyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de 
Çarşamba günü o gün ve vaktiP.de teminatlari le Darıcada Askeri Sa.Al.Kom. " 

8000 kilo arap sabunu : 
saat 14 de. na müracaatları. (3058) (3504) 
18 Temmuz 1934 Miktarı Münakasa günü Açık, Kapalı 
Çarşamba günü Kilo 
saat 16 da. 61900 22-7-934 Pazar kapalı Sığır eti 

" " Cinsi 

: 19 Temmuz 1934 275000 
Perşembe günü 83GO 

20-8-934 Pazartesi kapalı Un 1000 kilo Beyaz sabun : ,, " 

• . " 
saat 14 de. 8150 
19 Temmuz 1934 17400 

20-8-934 
22-7-934 
22-7-934 

Pazartı::si Açık Sade 
Pazar Açık Sabun. 
Pazar Açık Tuz 300 kilo gırçala 

200 ,, lspavlo • • Perşembe gunu 3900 
saat 16 da. 375000 

20-8-934 Pazartesi Açık Makarna 

18000 kilo beyaz üstübü: 
18000 ,, elvan üstübü : " " 21 Temmuz 1934 9500 

Cumartesi gunu 

22-7-934 
20-8-934 

Pazar Açık Odun 
Pazartesi Açık Gaz 

saat 10,30 da. 
18000 kilo kaskam üstübü: ,, ,, 21 Temmuz 1934 

Cumartesi günü 
saat 14 de. 

10300 adet muhtelif numa- ,, 
rada zımpara kağıdı: • " 

21 Temmuz 1934 
Cumartesi 

saat 16 da. 
gunu 

Deniz Levazım Depoları ihtiyacı için yukarda cins 
ve mıktarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve 
ve saatlerde açık azaltma ile satın alınacaktır. Şartnamele· 
rini görmek ve almak isteyenlerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin de muvakkat teminatlariyle birlikte mezkiir 
gıin ve saatlerde Kasımpaşada kain komisyona müracaat· 
lurı. (3411) 3884 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Haydarpaşa mağazamız da mevcut takriben 25-30 bin 

adet boş çimento çuvalı ile 15 - 20 ton kadar hurda cam 
müzayede ile satılacakır. Çuval ve camlar arzu edenlere ma
ğazaya müracaat ettikleri taktirde gösterilir. Müzayede 
10 - 7 - 934 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Haydar 
paşa mağazasmda yapılacaktır. Taliplerin müzayedeye iş
tirak etmek üzere muayyen olan vaktinde müracaatları ilan 
olunur. (3480) ~- 3857 

• 
Büyüt Tayyare Piyangosu 

3 ONCO KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

liralık 
bir 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

• 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 

• 

Malkaradaki kıtal ihtiya
c.ı için bir taksitte alınmak ü
zere 6000 kil.o nohut açık mü
nakasaya konulmuştur. iha
lesi 2 Temmuz 934 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
~artnameyİ görmek üzere her 
gün ve münakasaya İştirak i
çin de o gün ve vaktinde temi
natlarile birlikte Çorluda As
keri Satınalma Komisyonuna 
nıüracaatları. (3035) (3224) 

3869 
* * • 

Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Malkaradaki kitat ihtiya
cı için 50.000 kilo fasulya açık 
münakasaya konulmuştur. 1 -
halesi 16 Temmuz 934 Pazar
tesi gÜnÜ saat 15dedi".'". Talip· 
lerin şartnameyi görnek üzere 
her gün ve münakase:ra iştirak 
için de o gün ve vaktinde temi
natlarile birlikte Çorluda As -
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (3225) 

3873 .... 
Ankara M. M. V. Satınal

nıa Komisyonundan : 
Hava lat'atı için Eskişehir

de yapılacak olan birinci sınıf 
tayyare hangarının İnşası ka
palı zarfla münakasaya kon
n1uştur. Şartname ve projeleri
ni görmek İsteyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 25-7 .934 

3888 

• 
çarşamba günü saat 10,30 dan 
evvel teminat ve teklif mektup 
lariyle M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna. müracaatları. 

(3057) (3505) 3889 

* • • 
Ankara M. M. V. Satınal-

ma komisyonundan : 
Hava kıt' atı için Diyarbekir 

Ali pınarda Tayyare garnizo
nunda kanalizasyon ve su de
posu inşası kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Şartna
me ve projelerini görmek iste
yenlerin her gün öğleden son
ra ve münakasaya iştirak ede
ceklerin 26-7 -934 perşembe 
günü saat 14 ten evvel teminat 
ve teklif mektuplariyle Anka 
rada M. M. V. Satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(3056) (3506) 3890 
• 'I * 

İstanbul Kumandanlığı ih 
tiyacı için pazarlıkla 3 adet 
kasa satın alınacaktır. ihalesi 
4-1 -934 çarşamba günü saat 
14 tedir. Taliplerin pazarlık 
İçin kataloğlariyle birlikte bel
li saatte Fındıklıda K. O. Sa 
trnalma Komisyonuna müra-
caatları. ( 43) (3609) 

* •• 
Ankara M. M. V. Sa. Al. 

Kom. dan: 
Hava lataatı için Diyarbekir 

Alipınarda ikinci sınıf bir han-
11 arın İnşası kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Şartna
me ve projelerini görmek iste 

~-------=--=··----._.----= .... mıı:ı ........ -=ıııı=ıım• 
Radyolin Diş 

Macunu 

Gazıl 

faPkıdan 
IYvıl 

GDzeı dlf 1 

,_ ... 
Dün~u.: 
-:" .. .ıeUiğini her 

Çehrenın gu i>' beya.ı 
n eu11el tem . .' tel"ir. 

ıeye . dişler gos 
ııe ;r.arıf 

Dişlerine ehemmiyet vermiyenler aıhhatlarinin Haaını ve ıUzelliğin 
sırrını bilmiyorlu demektir. 

Ditlerinizin gilıel olmasını istiyorsanız sabah Ye akıam gilnde iki 
d· fa muntazaman RADYOLfN ile fırçalayınız. 

Evvelkiferinden daha aağlam ve 
ağızları daha keskin olan yarılı.lı 

GİLLETE tıra7 bıçakları ile aa-
kalıaızı mükemmel bir ıu

rette tıraş etmif ve ayni 
ıamaada bir bıçakla bir 
çok defalar tıraş olmuş 

61ursunuz. (137) 

MOBiLYA Salon, Salamanje ve yatak -
odalarının envaını ucuz fiatle 

lstanbul Rızapaşa yokuşunda 66 numaralı 
Asri Mobilya Mağazasında 
bulabiliniaiz. Telefon: 23407. Ahmet Fevıi -

İktisat Vekaletinden: 
Olçüler nizamnamesinin 2 nci lasmının 4 üncü faslı hü -

kümlerine göre boyları 7 4 üncü maddede yazılı büyüklükle • 
re uygun olmıyan her türlü ispirtolu içkilerle, gazoz, soda, 
maden suyu, menba suyu ve süt şişelerinin ve binlik dama -
cana ve kaplarının kullarulabi lmesi için Mıntaka Ölçüler ve 
Ayar Başmüfettişlikleri vasıtasile Vekaletimizden izin alın -
ması ve bu şişe ve kapların silme olarak veya çizgi konmak 
suretile litre veya santilitre cinsinden bulunacak hacimleri -
nin üzerlerine yazılması lazımdır. Açık ve perakende içki sa
tılan lokanta birahane, gazino, bahçe, bar gibi yerlerde kul
lanılan sürahi "karafa"· bardak, kadeh ve sair kapların da 
en geç 1 - 1 - 1935 tarihine kadar Üzerlerine hacimlerinin ya
zılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi icabeder • 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malumat al· 
mak isteyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için 
bulundukları yerin bağlı olduğu mm taka ölçüler ve ayar baş
müfettişliklerine hemen müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(3521) 3923 

yenlerin her gün öğleden son
ra ve münakasaya iştirak ede
ceklerin 26-7-934 perşembe 
günü saat 10,30 dan evvel te 
minat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. Satınal
ma Komisyonuna müracaat-
ları (3055) (3507) 

3891 
* • * 

Niğde Fırka Sa. Al. Kom. 
dan: 

Niğdede bulunan kıtatın 
dört aylık ihtiyacı olan 
210.000 kilo elanek kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 21-7-934 cumar 
tesi günü saat 14 dedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teminat parası olan 
1102 lira 50 kuruşun Fırka 
Muhasip Mes'ullüğüne tesli
mile müracaatları. (3070) 
(3606) 

• * * 
Kayseri Askeri Sa. Al Kom. 

dan: 
Merkez lataat ihtiyacı için 

110.000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 24-7-934 sah gü 
nü saat 14 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin teklif zarflarının u· 
sulu dairesinde tam saat 14 e 
kadar Niğde Askeri Sa. Al. 
Komisyonuna tevdi eylemele
ri. (3069) (3607). 

•• • 
Eskişehir As. Sa. Al. Kom. 

dan: 
Eskişehirde Garnizonda 

bulunan Hava ve Kara lataa· 
tının bir senelik ihtiyacı olan 
86500 kilo sığır eti 30-6-934 
tarihinden itibaren kapalı 
zarfla münakasaya konmuş• 
tur. ihalesi 24-7 -934 salı gü
nü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere tatil 
günlerinden mada her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
belli gün ve saatte teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte 
Eskişehirde 4. K. O. Satınaf 
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (3068) ,(3608) 

MÜTERCiM ARANIYOR 
Türkçeden Fransızçaya ve Fransız· 

c:adan Türkçeye iyi tercüme edebilen 
mütercim aranıyor. Galata'da Danüb • 
Han 10 No. saat 8-9,30 arasında mü· 
racaat. (855) 

ZA YI - 95 numerolu reis §ehadetna
memi ve cüzdanımı zayi ettim. Yen.isini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kartoğlu Mehmet (852) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfat 1 s 
ve kuvvetsizlik hala{ın~a-bü- ar 

·;' - · ~ "' ve f esiri sro rulen Malt Hulasası Kulian1n1z. 
Her eczane~ 

sat1•1r. 


