
' 
• 
ı 

Bütün Türkiye 
Mehmet ·Efendi 
Hahtumları 
Kahvesini içiyor 

l st. Mısırçarşısı kapt!l karşısınd3 

FIATI 5 KURUŞTUR . 

Vergi telakkisi, 
Vatandaşlık vazifesi 

lngiliz mali ve 
iktisadi kalkınması 

Her lürlii vergiler ne kadar 
yerinde olursa olaun ' mükellefle· 
re ?ir nevi ağırlık ;ükletmekten 
halı kalmazlaı·. Vergi borcu, bir 
zaruret olduğu için ödenir. Bu za· 
";!ret millidir, vatanidir, insani
dır · Ancak hükfimetlerin millet 
n;ıeclislerinin en mühim ~azifele
rınden biri de vatandaşlara taşı· 
Yamıyacakları ağır mükellefiyet
ler yükletmemektir. Vatandaş
t~n, kudret ve kabiliyetini aşan 

lbır vergi iatemek onu yalnız zor
';'klara değil, ayni zamanda gayV ah~aki hareketlere de götürür, 
, ergı kaçakçılığı yapan birçok 
tnaanlar, vicdanlarına karşı bir 
n . "E . 
devı sbabı mücibe,, bulmuşlar· 
ır. 

b" ~uhranlı zamanlarda, vatanın 
uyuk ve kat'i ihtiyaçları karşı

•ında, verilecek kararla:t kona-

b~k mükellefiyetleri çok derin 
1~. hesaba tabi tutmak belki 

mu k" ı ' ~ un ° maz. İnce bir adalet 
temın edeceğim diye, vatanın bü
Y~k menfaatlerini tehlikeye dü
§urmek h' b' n b. ' .. ıç 1~ zaman bağışla-
ır ır ~unah değildir. Ancak fır

ıat ve ımkan bulunduğu zaman· 
evvelce alı 1 ' bi I . nmış o an karar ve ted-
. r en, esaslı bir tetkikten ge

~~ı·mek! hükumetler için çok tabii 
ır vazıfe olur. 

l k Me~eni. ~illetlerde, vatandaş· 
r vazıfesının en yüksek tezahü
r~tı, vergi alma ve vergi verme 
•~alemlerinde görülür. lngilizle • 
ln _hu işlerde gösterdiği serin kan
ıl~g~, hele "vergi verme,, deki 
mıllı tehalük ve COfgunlukları 
Jayretle tahlile değer bir mevzu· 
r~: Bu COfgunluk ve vatansever
i 1 hr ki, lngiliz iç pazarını can
t an~~ınh ı§, memleketin umumi ik
ııa 1 a:r .. una büyük bir hareket 
Verıniş ~ir. 

lngilizler, geçen sened'enberi 
ıneınleketin iktıoadi ve mali kal
~nınau yolun->.>. çok esaılı ted
bır ~ldıiar. lngilizlerin on aylık 
te~ır ve tecrübelerinden alınan 
netıceleri föylece sıralayabiliriz: 

1 8~ -: Bir senede yarım mifyon 
t ıze 1§ buluumuıtur. 

n' ~ - Kömür istihsalatı mühim 
ıs ette ıu-tmışhr. 

iı~h- Çelik demir sanayii, mühim 
sal fazlalı • .. · · 4 gı gostermıstır. 

ve g;;; i~~j.le~et içinde 
0

elektrik 
5 _ lnı . ~kı kabarmıştır. 

lan ipf d .&ılız sanayiine lazım o
ınıştır. 1 aı maddeler ithalatı art-

6 - Um · lı;• 1 .. umıyetle tirketlerin 
ar arı Yukselmiştir 

Bütün bu .. 1 • . 1 . 
el ele ıl · ı . guze netıce erın 
i e 1 mesınde en mühim amil· 
ç pazarı · k' ' taleb · n ın ışafı, iç pazarlarda 
teren~ artma~ıdır. Gerçek, İngil
kend'ın gerek doğrudan doğruya 
reex~ nıtJl?ulatının ihracatı, gerek 
tı 193; atıons şeklindeki ihraca. 
ilesi d senesine nisbetle 1933 se
li ra)~ e .a~cak 2.300.000 İngiliz 
fazl~lıkgıb.1• pek ehemmiyetsiz bir 
c:e d gostermektedir. Bu neti • 
'Ve rne ;~atıyor ki, lngiliz iktısadi 
rol" !i alkınmasında en mühim 
ler~ k; ~.a1za~,, ları yani İngiliz. 

n ı erı oynamııtır. 
anl~unul hatırlamalı ki, Ottava 
lan ;rnad a1rı, İngilizler için umu

. ay a arı verm' d ")d' İ gılterenin D . ış egı ır: n· 
racatı ' t omınyonlara olan ih-

ar ınadığı hald D . 
)'Onların İngilter e, . omın-
bilakis tezayüt e~e ~l~n ihracatı 
muhakkak ki, İn;ii:1'~~İı·Şuf 1.a 
Yetini muvaffakıyete gö;.. aa 1

• 
rni)) d b uren a-.. er arasın a aşta vatan sev 
r&ı ol?rak, lktısadi ve mali sah ~ 
•;da~ı yüksek teknik kabiliyet~. 
~ btitçe VE' kredi politikalarında. 
•rr l~tlkrarı da gene başta, ayni 

•Ha saymak lizımdır. 
\'azjf er ~~lekette vatandaşlık 
f•·tlelerının en Z'lrluıu; şahıi men
.... er 1 · h' 1 •old , ta ıaı ıs er mevzuu bıı.h-

J' U~u zamanlarda ve sahalarda 
.;Pılab.lenidir: lngilterede içti • 
.. 
4
at •hli1<, vergi kaçakçılığını en 

t ır bl}' ıuq sayar. Bu memleket
," \'ergi yüzünden suçlulara pek 
1>"Y~ rastlanır. Vergi vermek, 
lı:iur~da bir vazife, bir teref telak
d'e 0 unmaktadıı·. Bu ıartlar için
i atılmaa sanılan bütün zorhılı;. 
eİhı 1'!tımek ve muvaffak olmak 

e~e kolaydır. 
ıı. İnviliz milleti, h'ükumetlerİ· 
ın l 9~ 1 •e!'ıeıinden aonrıı aldık· 
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Şükrü KayaB. Yahudi hicreti
ni tahkik için Trakyaya gitti 

Dahiliye Vekilinin mühim. beyanatı 

Türk kanunları, her vatandaşın hakkını 
hiç bir fark gözetmeden k~rur! 

Kemalist Türkiyenin en büyük vazi.
fesi bu kanunları tatbik etmektir 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ve Trakya Umumi 
Müfetti,i lbrahim Tali Bey dün sabah Ankaradan gelmiııler 
ve Pendikte trenden inerek hazır bulundurulan motörle doit· 
ruca Yalov6ı·a giderek Gazi Hazretlerini ziyaret etmişler
dir. Vekil Bey ve lhrahim Tali Bey geç vakte kadar Gazi 
Hazretlerinin yanında kalmışlar, ve a•k,am saat yirmi birde 
ekıprese bağlanan hususi bir vagonla Alpulluya hareket et
mitlerdir. Vekil Bey istasyonda bir kıt'a polis efradı ile Em
niyet Müdürü ve gazeteciler tarafından tetyi edilmittıir. 

Şükrü Kaya Bey Alpulludan otomobille doğruca Edir
neye gidecek ve T rakyadan şehrimize gelen Yahudilerin 
!ebebi hicretlerini mahallen tetkik ederek Hükumet merke
zine dönecektir. Şükrü Kaya Beyin aeyahatinin ne kadar 
süreceği malilm değildir. Hadise tevazzuh ettiği için hafta 
ortasında Ankaraya dönmesi muhtemeldir. Esasen hadi~ye 
hü.kilmet vaziyet ettiğinden failler perderpey elde edilerek 
haklarında takibatta bulunulmaktadır. Bazı Yahudi ailele
ri tim.d 'den hicret ettikleri mahallere avdet etmek üzere
dirler. Şükrü Kaya B. trene binerken bir muharririmize ati
deki beyanatta bulunmuııtur: 

- " Başvekil Paşa Haz.ret/erinin emirleriyle Büyük Millet 
Meclisindeki son nutuklarında bahsettikleri Yahudilerin Ta· 
rakyadan lstanbula grupça gelmeleri esbabını yerinde tet
kik etmek üzere T arakyaya gidiyorum. Biz.im bildiğimize 
gÖTe hadise bazı propagandalar yüzünden Yahudilerin ls
lanbula gelmeğe başlamalarıdır. Hadisenin hakiki' mahiy~l 
yerinde daha iyi görüleceği gibi her halde ifin icap ettirdiği 
tedbirleri alacağım, hükumetime arz.edeceğim. Türkiyede 
yerli ve yabancı herkes Cümhuriyet kanunlarının himayesi. 
altındadır. Türk kanunları bu memlekette her vatanda11n 
hakkını ve hüriyetini hiçbir fark göz.etmeden korur, Kema- Şükrü Kaya Bey 
liıst T ürkiyenin en büyük vazifesi bu kanun- miz.in esası /ıen'di ,artlarımız.a ve kendi kanuni arı-
ları tatbik etmektir. Yabancı Yerlerde gÖ· mıza göre cereyan ~Ar. Yahudile11 aleyhinde bu 
rülen antisemistİik cereyanları baz.en bizde yolda neıriyatta ı ve telkinatta bulunanları yola 
de makes buluyor. Bir defa claha latan• ·getirmek Türk kanunlarını tatbikle mükellef olan 
bulda Türk efkarı umumiyesine arz.ettiğim gi- hükı'.ime.timiz.e ve mahkemelere ait.ti~. • 
bi biz. memleketimiz.de vatandaşlarımızı ba,ka Benım her ;ı;am«n ve herkes ıçın fellerımden 

l k l d ' d b" l lilı' 1 aldığım emir ve direktif budur. Ulak telek hadise-
mem e et er e cereyan e en oy e ır er- l . bil' ksatla- l ht l ht l t 

.. A • en ınme;ı; ma ···na e e ve a ey e a e 
rlen ve aksulamellerden daıma mcuun bulundur- etmek isteyenle;·e vatandaf ise memleketlerine iyilik 
mak isteriz. Hiç bir memleketin dahili siyaaeti ve efmİye ~ ıklerini, yabancı iseler bu millete dostluk et. 
dahili münakQfaları biz.im memleketimiz.in iç i1le- miyceklerini bir kerre daha hatırlatmayı bir vata,ıi 
rine tesir edemez. ve etmemelidir. Biz.im iç siyaaeti- borç bilirim." 

Meclis Reisi 

Kazım Paşa Hz. 
şehrimizde 

Büyük Millet Meclisi reisi Ka
zım Pa§a Hz., meclisin tatili üze
ııine yazı geçirmek üzere dün sa
bah ailelerile birlikte Ankara dan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Paşa Hz. istasyonda vilayet 
erkanı tarafından karşılanmış ve 
bir müfreze polis tarafından se • 
lamlanmıştır. 

Kazım Paşa Hz., Haydarpaşa 
i&tasyonunda.n hususi bir motörle 
mitlerdir. 

ları mali tedbirleri tehalükle kar
tılamıttı. O vakit göste:·ilen bu 
alaka ve tehalükün mükafatrnı 
millet bugün görüyor: İngiliz hü
kumeti - bundan iki sene evvel
ki ihtiyaç ve zaruretleı· zail oldu
ğu için kendi karar ve teşebbüsile 
vergileri hafifletmektedir. Hüku . 
metle millet arasındaki bu kartı· 
lıklı alaka ve emniyettir ki, İngil
tereye 1931 buhranı gibi hakika-

doğruca Dolınabahçe sarayına gıİt· 

ten pek tehlikeli neticeler doğur
masından korkulan vahim bir buh
ranı atlatmak imkanını vermittir. 
Milletle hükumetin hiribirine da· 
yanma ve güvenmesinden d'oğan 
böyle bir kudret; yarın daha bü
yük tehlike ve buhranları karşı· 
lamağa ve onları da yenmeğe ka· 
fi ıcelir. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Italya 
Arnavutluğu 
nankörlükle 

itham ediyor! 
Arnavutlukta İtalyanın teş

vikiyle bir ihtilal mi? 
ATJNA, 6 (Milliyet) - "Vra· 

'dini,, gazetesi mevsuk memba· 
dan aldığmı iddia 
eylediği bir habere 
göre, Arnavutluk • 
ta kral Zogo aley
hinde bir ihtilal 
çıkmı§tır. Mezkur 
gaıetenin mütem
mim malumatına 
göre, bu ihtilal İ· 
talya tarafından 
tertip edilmiş • 
tir. Ziri\ son za • 
manda kral Zogo Ahmet Zogo 
İtalyaya muhalif 
bir siyase.t kullanıyormuş. La.kin 
bugün öğleden sonra İtalyanın 
bura sefareti tarafından ve Ha
vas ajans1 tarafından ne!rolunan 
tebliğ bu haberi kat'i surette tek
zip etmektedir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lspartada zelzele 
Bazı bahçe divarları yıkıldı, 

nüfusça zayiat yok 
151' ARTA, 6.A.A. - Dün gece •aat 

24 te ıehrimizde oldukça kuvvetli biı 
zelzele olmu§tur. Zelzele garptan 
doğru gcJmiıtir. Nüfus vesairece zaİ· 
yat olmamıttrr. Bazı bahçe duvaı ları 
yıkılmıttır. Zelzele halkı telaj 'e kor. 
l<uya dütürmiiftür. Ve bazı mafıalJe
elrde halk ıokaklara kaçmııtır. 

Bütün Türkiye 
Mehmet Elendi 
Mahtumları 
Kahvesini içiyor 

lot. Mıs:rçoı·ş ısı kapısı karşısında . 

Tel •, { M üGür : 24318, '\~azı it leri müdürü : 24319. 
l daYc ve Matbaa : 24310. 

Y ahud.i aleyhtarlığı 
Birkaç kim-senin hiç bir teşekküle tabi 

olmadan yaptıkları şey 
umumi olamaz! Umumi olan şey: 

Kanun ve dissiplindir! 
Birkaç gündenberi Trakyar!a bilhassa Edirne, Lüleburgaz., Kırk

larelinde bulunan Yahudiler, mahalli bazı kimseler tarafından tazyik 
gördüklerini ıöyliyerek lstanbula gelnıektediı<ler. 

Dün de Kıı·klareli ve /ıavalisin den birtakım Yahudi aileleri şf?.hri
miz.e gelmişlerdir. Bunların sö;ııled iklerine göre bazı kimseler kendile· 
rine birtakım tazyikler icra dmişl er ve bunları bu muhaceı•ete mec· 
bur bırakmışlard "" 

Bunun sebebi nedir? 
Mesela Hitler Almanyasındcı tamamen ııe Romanyada kısmen 

baş gösteren bir Yahudi düşmanlı ğı mı? ... 
Bunu hiç zannetmiyoruz.. Çünkü Türkiyede Türk vatandaşı olan 

herkes Türk kanunlarının kendisine bahşettiği haktan aynı şekilde İ&· 
tifade edebilecek derecede tam bir hürriyete maliktir. Tütkiyede bir 
ırk düşn'\llnf<ğı mevzuu bahsolunııyacağım herkes bilir; devlet riculinıi
an miiteaddit defalar vaki olan beyanatlarından da bu, sarahaten 
anlaşılmaktadır. (Devamı 5 inci sahifede) 

• Almanya hadiselerinde 

·ihtilalcilerin temas ettik
leri ecnebi sefir kimdir? 

Amerika, lngiltere, Frana:I sefirleri bu gibi 
havadislerin intişarına meydan verildiğinden 
hariciye nazırının nazarı dikkatini celbett~ler 

--o--

Von Papen ecnebi 
bir memlekete 
gidecek ve siyasi 

hayattan çekilecek ' 
LONDRA, 6, A.A. - Royter a

janunm Berlin muhabiri bildiri-
yor: . 

Re.men M. Von Papen Ba.f ve.Jı:il 
muavini olarak kalmakta devam et 
mektedir. Fakat artık ~vekalete 
gitmemektedi.-. Çünkü b~vekale- · 
tin itgal ettiği daireler, hücum 1 
kıtaları yeni Erkanı H~rp Reisi M.1 

Lutze'nin karargahı olacaktır. Bu 
hadiae Von Papenin batvekil sı

fatile ıiyasi faaliyetinin, kendisi 
de arzu ettiği, gibi, bittiği 9eklinde 
tefsir edilmektedir. 

Von Papen henüz Berlindedir. 
Fakat yakında mezunen ecnebi bir 
memlekete gideceği ve mezuniyeti 
eınasında da siyasi hayattan çekil-

-ı 

Von Schleicher ile Van Papenln vak
tiyle beraber alınmıf bir reısimlcri 

diğini bildireceği zannedilmekte• 
dir. 

Von Papen kendisine ya.pılan 
muameleden ;ı; ; yade katibi Von Bo 
renin öldürülmüş ve maiyetinin 
tevkif edilmiş olmaıından mütees-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Galatasara.l/ Spor bayramı 
--------------------------------.... -------,~~ 

Panatinaikos takımı Ga-
latasarayı 2-1 yendi 

Atletizimde 100 ve 200 metreyi bizim_ 
kiler, 800 metreyi Yunanlılar kazandı 

• 

-"' 
Dünkü spor bay ramından intıbalar 

Dün Taksim ıtadında Galata- Futbol maçı ba~layıncaya ka· 
sarayın spor bayramı vardı. dar programın merasim, güreş, 

d ve atletizm kısımlarının tatbiki es· Bayrama saat tanı on örtte 
(Devamı 6 ıncı oahifede) 

batlandı. 
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HARİC-İ HABERLER TARIHJ TEFRiKA: 83 .. 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN l!llRAKTICI VESiKALARA CORE) 
•• 

·''Şurayı Ummet,, gazetesi için geni 
bir neşriyat programı hazırlanmıştı 

Cemiyetin kitabet işlerini gö
ren Sami Paşa zade Sezai Bey 
Ahmet Saip Beyden aldığı bu 
mektup üzerine kendisine lazım 
gelen nasihatleri vererek demişti 
ki: "Elele verelim, açık alınla, 
gözlerimiz vasi ufuklara müte -
veccih olauğu halde garaz gibi, 
hiddet gibi hodestalık gibi yürü -
memize mani olan şeyleri çiğne -
yerek istikbale doğru gidelim.,, 

Tabii "Şurayi Ümmet,, gaze -
tesi bir müddet sonra Ahmet Sa
ip Beyin elinden alınarak büsbü -
tün başka bir şekilde neşrolun
mağa başlanmıştı. Doktor Baha.
ettin Şakir Beyle arkadaşları yal
nız "Şurayi Ümmet,, değil, her 
hangi bir neşriyatı halka okut
mak için takip ectilecek usul hak
kında şunları düşünüyorlardı : 

"Sürayi Ümmet menfaatpe • 
1'€ , t, ·İnsanlıktan mahrum, zalim, 
mes'ul bir hükumetin adamlarile 
mağdur, lakayıt, meyüs, cahil bir 
millet efradına okutturulmak ve 
her iki tarafı da selamet yoluna 
sevketmek maksadile neşredildiği 
için mündericatının mütenevvi ol
ması zaruridir. 
· Şimdiye kadar çıkan Şurayi Üm
met nüshalarında hükumetin mes'
uliyeti, zulmü hakkında uzun uza
dıya bahisler cereyan etmi,, lakin 
o mes'uliyette hisseleri olımlar2n 
kimler olduğu lavıkile tayin edil • 
memi~tir. Padişah zalimd:r, mem
leketi tahrip ediyor. Onu bu zulüm 
bu tahribe sevkeden sebep nedir? 
Yalnız padişahın hain olması hü
kümetin bu derece tenezzülüne ka
fi gelir mi? Vükelanın, vüzeranın, 
mülki ve askeri ricalin ef'al ve ha
rekatı ,iddetle muahaze olunmıya 
layık değil midir? Osmanlı Hüku
metinden memnun olmıyan Osman
lı tebaasının "biz sultanın ef' alin
den ziyade Türk hükümetinin mu
amelelerinden müştekiyiz,, deme
le :nde k1'men olsun hakları yok 
mudur? 

Zalim bir padifaha alet olan, 
hırsızlık eden, sayesinde yqadığt 
milletin hakkını gupeden bir me
murun casusluk gibi dünyanın en 
fena bir mesleğile o zalim hüku • 
mete hizmet eden bir adamın yap
tığı feyler neden tiddetle muahaze 
edilmiyor? "Şurayi Ommet" in en 
mühim vazifesi milli ahlika hiz -
mettir. Bu hizmeti yapmak için 
her türlü ahlaksızlıkları irtikap e
denleri terzil ve onlaıı hakkında 
herkesin nefretini celbetmekten hiç 
bir vakit tekasül gösterilmemeli • 
dir. Avrupa matbuatının bir cina
yete lüzumundan fazla ehemmiyet 
vermesi caniyi teşhirden ziyade ci
nı!yete nefret hissini uyandırmak 
mülahazasına müstenittir. Bu yol
da'J}'ıu:ılacak mekalelerin te-.i:1 mu
harririn kalem kuvveti nisbetinde 
olacağı için heyetimiz her türlü va
sıtaya müracaatle büyük edipleri
mizin muhabbet ve teveccühünü 
celbe gayret etmelidir. 

1 
b.ir~ok faydalar husule geleceği a· 
tiki•ldır. 

Şimdiye kadar çıkan "Şurayi 
Ümmet,, nüshalarında en ziyade 
göze çarpan kusur payitaht ve ta.-
ra ahvaline ai• .nalıimatın, mektup
ların az olmaudır. Gerek bu nok
ta üzerine, gerekse bazı nüshaların 
battan ~ı siyasi mekalelerle dol
durularak yeknesak bir ,ekil alma 
sı üzerine tahrir heyet'nin nazarı
dikkati celbedilmelidir.,, 

Yeni tarzda neşri tekarrür eden 
"Şurayi Ümmet,, in Türkiyede va
lilere, mutasarrıflara, kaymakamla 
ra, mütürlere, fır'ka kumandanla
rnna, livalara, ümerayi askeriyeye, 
mektep müdürlerine, defterdarla
ra, muhasebe mümeyyizlerine, 
mektupçulara, evrak müdürlerine, 
vilayet idare meclislerine, maarif, 
belediye ve mahkeme azalarına, 
müftülere ve daha birçok memurla
ra gönderilmesi tatavvur ediliyor
du. Fakat bu irsalat fazla posta 
ücretine mütevakkıf olduğu için ir
ıalatın iki kısma ayrılması lazım
gelmitti. Çıkan her nüshanın bir 
miktarı münavebe ile iki ayda bir 
kere gönderilebiliyordu. "Şurayi 
Ümmet,, matbua olarak değil, zarf
lar içinde gönderildiği için posta 
Ücreti çok tutuyo ıdu. Dahildeki 
memurlardan maada gazete hariç
teki aefirlerimize ve konsolosları -
mıza da yollanıyordu. 

Abdülhamide kar,ı yapılan bu 
netriyatın tevsii için bir çok ye:le
re batvurulmuttu. Her teyden ev
vel zengin Mısırlılara müracat e
dilmit ve onlar tarafından nakti 
muavenet teminine çalıtılmıttı. Net 
riyat için fazla para tedariki müm
kün olursa bu para ile bir de arap
ça gazete çıkarılacak ve Araplarla 
meskun olan memleketle •e ve bil
hassa Hacılara dağıtılacaktı. fakat 
bu tetebbü~, hiçbir netice verme -
mitti. Deniliyordu ki: 

"Mıaırlılar evet zengindirler. Se
fahetleri için milyonlar sarfeder -
!er. Fakat bu nevi Mısırlılardan 
hiçbir istifade ve muavenet memul 
değildir. Metı1epleri bunu ispata 
kafidir. 

-Bitmedi-

Madam Curi 
li!lJ 

Vefatı haberi her yerde 

büyük teessür uyandırdı 
Paris, 5 (A.A.) - Madam 

Curieinin dün saat 4 te Valencede 
vuku bulan vefatı bütün memle
ketlerin ilim ınehafilinde •iddetli 
bir teessür uyandırmıştır. 

Blihassa lngiltere, Lehiııtan, 
Çekoslovakya , Almanya ,.e A
vusturyada matbuat mumaileyha . 
ya uzun makalel.er tahsis ederek 
Lort Rutherfor<lun da deciiği gİ • 
bi ilim taharriyatına hasrı nef
seden kadınların birincisi olan bu 
alim kadını met ve sena etmekte
dirler. 

Delin merıuimi 
PARIS, 6 (A.A.) - Müteveffa -

nrn arzuıu veçhile Madam Curienin 
tetfini merasimi tantanasız ve her tür 
lü resmi mahiyetten iri olarak yapıl
mıttır. 

Çocuk felcine karşı ser om 
NEVYORK, 6 (A.A.) - William 

Park, Joaephine Neal ve Henry Jack· 
sam isimlerinde Üç mümtaz doktor 
çocuk felcine kartı bir serom bul : 
IDUflardır. 

Doktorlar, tecrübeyi bizzat kendi 
Üzerlerinde yapmıtlar ve vücutlarrna 
bu aeromdan bet aanti.metre mikabı 
fırınga etm'tlerdir. 

Tecrübenin neticeleri, üç dört haf
ta sonra belli olacaktır. 

Deniz kon/ er ansı hazırlığı ~ -~i 
F ransanın iştirakinde~-son Şe~inşah Hz: hududu~uzu 

ra daha inkişaf edecek dun merasımle geçtıler 
Londradaki ihzari müzakerelere Japonya yal

nız bir zabit göndermekle iktifa ediyor 
LONDRA, 6 A.A. - Dail Herald 1 ve mumaileyhten Fransızlarla lngiliz. 

gazetesine nazaran.. deniz konferansı ler araımdaki noktai nazar taatilerinin 
için Londra ihzari cörüımelerine yalnız istikameti hakkında malılmat alacaktır. 
bir Japon za'3iti gelecek ve 'ı.ı da hafta Fransız ve Amerikan murahhasları ara· 
sonundan evvel Londraya muvasali.t ede sında aıd manasiyle bahri müzakereler 
miyecektir. yapı!truyacaktır. Fakat lngilizler Ameri-

Amele fırkasınu;ı naşiri olan bu gaze· kalılara deniz meselesinde vaziyet al· 
te, Amerikalılann o zamana kadar bek- mak için berri Avrupa devletlerinin 
liyeceklerine ibfunal vermiyor, ve Ja- projelerini öğrenmek kendileri için za-
ponyanın hattı hareketi anlatılmadıkça nıri olduğunu söylemit olduklarından 
lngiliz - Aeınirlıan görüşmelerinin ne Amerikan murahhaslan Fransız nazırı
netice verebileceğini soruyor. nın muvasalatını beklemektedirler. A· 
,Diğer taraftan, Times gazetesi de, yeni meri.kahlara göre Fransız murahhasları.-
Japon kabinesine tahsis ettiği bat nni.ka- nın vürudu üurine 1935 deniz konfe
lounde. Amiral Okadanın 1933 konferan ransının ihzari mesaisinde daha büyük 
ıı nihayetinde, memleketi için kuvvetli bir faaliyet görülecektir. 
bir donanma istemekle beraber, <l ğer Binaenaleyh M. Barthu ile M. Pietri
memleketlerin noktai nazarlarının da nin muvasalatmdan evvel lngilizlerle 
:it.bara almağa adame bulunmuş olduğu- Amerikalılar arasmda herhangi bir top
nu l:,,ydediyor. lantı yapılması mevzuu bahis değildir. 

LONDRA, 6 A.A. - Deniz müzake- l\ll, Noman Davis'nn M. Baldwinn ziya· 
relerinde Amerikayı temsil etmekte olan reti, M. Makdonald'ın gaybubetinde 
M. Norman Daviı, Fransız ve lngiliz hükiimeti idare etmekte olan Baıvekil 
nazrrlan nraıındaki müki.lemeleri müte· rmıavini ile yapılmış alelide bir temastan 
akıp hemen M. Barthuyu ziyaret edecek başka bir §<'Y değildir. 

Milletler cemiyetinde 1 

-15 senede 180 
Milyon altın 
Frank verildi 

1933 senesi bir buçuk mil

yon fazla ile kapandı 
CENEVRE, 5 A.A. - Milletler Ce

miyetinden verilen re,mi malümat mez .. 
kür cemiyetin ve teşkilitlarınm vaziye.. 
tini çok müsait göstermektedir. Milletler 
cemiyetinde aza bulunan 57 devletin 15 
sene içinde cemiyete verdikleri paralar(n 
yekunu takriben 315 milyon altın \·an
gı bulmuıtur. Bp paradan umumi katip
lip 180 milyon ve beynelmilel mesai tet
kili.tı da 100 milyon sarfetmiılerdir. Ta.h 
ıilat bekayaıı ı933 senesi nihayetinde 30 
milyon idi .. Geçen nisan ay( nihayetinde 
25 milyona dü§mÜtlür ki Milletler Ce· 
miyeti umum bütçesinin yüzde yedi bu
çuğuna muadildir .. Bu bekayanın ancak 
yarm tahoil olunabilecek mahiyette te
likki olunmaktadır. 

Amerika Birleıik hükumeti Mı'lletl.V 
Cemiyetinde aza olmakla beraber mas
raflara lnl!iltere nisbetinde iştirak etmek 
tedir. 1933 senesi bir buçuk milyon altın 
franklık bir fazlası ile kapatılmıfbr. 

San F ransiskoda ---

Fransız meclisinde 

işsizliğe karşı 
Mücadele 
Planı 

Büyük nafıa işleri için 

membaı varidat aranıyor 
PARIS, 5.A.A. - Meclis bu sabah 

de•letin ve büyük demiryolu ,ebe'>..e 
lerinın İ.§s · zliğe karşı mücadele i\:ir. ya .. 
pılac.ak büyük itler hakkındaki pid.nın 
tatbikine İştirak etmesine dair olan 
projeyi miizakere ebniıtir. M. Laslcy
rue itsizliğe karşı büyuK .şler va.ı.ı .. cl· 

siyle mücadele fikrini tasvip etmi~ 
vefa.kat bunların masrafı için İçtimai 
sigorta sandığına müracaat edilmek
tense doğrudan doğruya bir ist kraz 
aktedilmesini tercih edece~ini sôy~ 
lemittir. M. Marquet adedi iki sene 
zarfında 150 bincıen 350 blne çtıcan ış .. 
$ zlere it temin edecek olan projeyi 
müdafaa ebniıtir. Nazır bet ıene zar
fında Paris mintakasının iman için 
iki milyar beş yüz milyonluk· 
yollar için 545 milyonluk, nakli
ye için 35 milyonluk, limanlar için 
315 milyonluk, umumi elektrikleme 
için b r milyar 300 milyonluk, milli 
talim ve terbiye için bir milyar 125 
milyonluk, ve güzel sanatlarla turizm 
için 90 milyonluk iş yapılacağını söy
lemiştir. Nazır sözlerin i bitirirken j.ş .. 
aizliğe kaydedilen ameleyi kuvvei ma• 
neviye kıran uygunsuzluktan kurtar
mak ve zillet verici ataletle nıücadele 
etmek lüzumunda israr ebniştir .. 

Takların iki tarafındaki halk ve kıtaat 
Şehinşah Hz. ni alıkışlarla uğurladılar 

BEY AZIT, 6 (A.A.) - lran Şehinıahı Hazretleri bugün saat 
l 7,20 de Gürcübulağa gelmiş ve bir müddet İstirahatten sonra saat 
17.30 da Iran hududu üzerinde kurulu olan takların altından geçe
rek memlehetlerine ayak basmışlardır. 

Hud',.ttan çıkarlarken Alahazretıi humayun baıta müzika olmak 
üzere bir tabur asker ras; -ıei selamı ifa etmiştir. Hudutları içinde 
de bir İran alayı büyük hii,;cümdar !arını selamlamıştır. Takların ilci ta 
rafında yer almış olan halk Şehinşah Hahzretlerini şiddetle alkışlaya 
raık uğurlamıtlardır. 

Şahinşah Hz. Bay hurttan geçtiler 
ERZURUM, 6. A.A. - Şehinşah Hazretleıi lstanbuldan ayrıl

mak üzere bulundukları esnada filim sanatkarlarına karşı büyük bir 
alaka göstermiflerdir. Seyyahati hümayunlarına ait filmi takip eder
lerken hadise ve vakaları tesbit hususunda operatörlerimizin göster
mi'! oldukları {tizliği, dikkati takdir buyuran Ala Hazreti Hümayun 
sanatkarlarımızın elde ettikleri bu eserin tarihi bir vesika olarak ila
d e buyurmuflar ve keneli/erini Tahrana götürmek arzusunu izhar et
mislerdir. Bu arzu üzerine lilimcilerimiz Şehinşah Hazretile birlikte 
lrdna gitmektedirler. Ala Hazreti hümayuni Bayburta gelir gelmez bir 
müddet ikametlerine tahsili edilen garnizonun avlusunda tevakkuf e
derek, bina ve müştemilatı hakkında izahat almış ve bundan sonra 
Sefir Sadık Han varitasiyle Tokatliyan müd;irü Vahhap Beyi kabul 
ederek Türk otelciliğinin tekômülünü ırördüklerini söylemişler ve Tah
randaki bazı otellerin idaresi için Vahhap Beyi oraya çağırmıflardır. 

Muhafızgücü bisikletçileri Ernis'te 
ERNIS, 6.A.A. - Muhafı.•gücü bisikletçileri dün saat 13 bu

çukta Ernise geldiler. Beş kilo--:etre uzaktan Van gölü gemi işletme 
müdürlüğü mümessilleri ve atlı köylüler tarafından çok candan te
zahüratla karfılandılar. işletme müdürü Riza Bey sporcuları müessese 
ka.rıısında büyük bir tezahürle karşılamıştır. Sporcular< geceyi burada 
ıtt-•dr,,..:şler bugün Erçişe hareket etmişlerdir. Bütün müessese bayrak
fo,./a süslenmişti. 

Ef ganistanda, Hindistanda seglapla1 
PEŞAVER, 6.A.A. - Şimali Elganistanın üç köyünde, sulann 

taşnası yüzünden 90 kişi ve bin kadar hayvan boğulmuştur. 
LAHUR, 6.A.A. - lndus, Sutlej, Zenap nehirleri taşmıştır. Lut

huına mıntakasını ve göllerini sular basmıştır. 

Toprak altından bir şehir çıkarıldı 
MOSKOV A: 6. A.A. Tan ajansından: 
Arkeoloğo: mütehassısları, uzun ara,tırmalardan sonra Meua şeh· 

rini meydana çıkarmışlardır. Aynı zamanda muhariplerin bundan bir 
sene euvel kiirııanlar Çini lranda Yunanistana ve Kalka.yaya rapte· 
den yoldan geçerken bunları tarassut ettikleri kukler ve hisarlar da 
meydana çıkaı:Jmt\'.ır. Bu karvanlar, bu yoldan geçerken Pers muha-

rip:'2rine haraç vermeden geçmezlerdi. • 

Fransız - Iran dostluk muahedesi 
PARIS: 6. A.A. - M. Louis Barlhou ile Iranın Paris elçisi Mir

za Sey"t Hma.n 10 Mayıs 1929 tarihinde Tahranda imza edilmis olan 
F ramız • lran dostluk muahedesinin musaddak su;etlerini teati etmif· 
/erdir. 

Hariciye Vekili Viyanada 
--

Grevcilerle polisler arasır:
da kanlı miisademeler 

SAN FRANSICO: 6 A.A. - Grevci 
nhtım işçileri ile polis araıında tekrar 
çarpışmalar olmll.ftur. iki grevci ağ ... su· 
rette yaralanmıştır. 

A msterda mda Tevfik Rüıtü Bey 
. Ege vapuru ile 

Başvekalet kapısı önünde 

fitilli bir bomba bulundu 

SAN FflANS\CO: 6 A.A. - Grevci· 
ler bir sokakta tahrik.it yapmışlardşr. 
Polis b'1'Vaya ateı etmiş ve hücum ede· 
rek barikatı zeptetmi,, ateş etmekte de
vam ederek grevcileri kovalamıştır .. Bir 
çok grevcilerin yaralandıkları söyleniyor. 

SAN FRANSICO: 6 A.A. Muvakka· 
len polis tarafından kaçırılnuş olan &Tev
ciler tekrar hücwı. geçmişler ve polisi 
tuğlalarla bombardıman etmiılerdir. 

Kaliforniya hükumeti tarahndan çağ· 
rılım, olan milli muhafız kıtaatı hazır 
bir vaziyettedir. Kıtaat kuıturuca bom· 
balar kullanmaktadır iri, bu bombalar, as 
gari iki gün insam kötürüm bir yazİyete 
sokmaktadır. 

Altı grevcİpolisin at<>ti ile yaralanımı· 
!ardır. 

Bir tayyare kazası 
LONDRA, 6.A.A. - Northholt 

tayyare meydanında bir bombadıman 
tayyaresi dÜflJIÜf ve yanmııtır. lç'nde
kiler kavnılmuıtur. 

işsizlerle polisler arasında doğruca Yalovaya gitti 
m'Üıademeler oldu İran şahı, Alahazreti humayun 

AMSTERDAM, 6. A.A. - •~·;de- Rıza Han Pehlevi Hazretlerini 
•·e verilen tazminatın tenziline protes
to İçin komüniıtler tarafından yupı

lan nümayİf esnasında İtçİ mah.ıJ le
sınde karı,ıklıklar olmuştur. Polia, 
aopalan ile nümayi~ lere hucuL'l et
miştir. Fakat barikat yapıldığını gö
rücc.e ateş etmek mecburiyetjnde 
kalmııtrr. 

fürkaçı ağır olmak üzere yedı ki,i 
yarı;.lanmıttır. 

Sarre'da beyanname dağı
tan Naziler tevkif edildi 

SARREBOURC, 6. A.A. - Otomo
bil ile üç na:ıoi halkı Sarre'ın Alman
yaya verilmeıiJehin enümayİfe davet 
için dolaJarak beyanna.meelr dağıt
mıtlardır. Beyanname dağıtması ya· 
sak olduğundan naziler tevkif edil· 
mişlerd'r. 

teıyi etmek üzere "Ege,, vapurile 
Trabzona gitmiş olan hariciye ve

kili Tevfik Rüştü Beyle riyaseti 
cümhur umumi kitıip vekili Ha
san Rıza Bey ve refakatlerinde 
bulunan zevat dün saıbah Ege va
purile Trabzondan gelmişler ve 
ayni vapur ile doğruca Y alovaya 
gitmişlerdir. 

Fas sultanı Elysede 

P ARiS, 6 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Albert Lebrun, dün öğleden ıon

ra a•keri meraıimle Fas sultanının 

ziyaretini loabul etmiı ve ınüteakiben 
sulta.na iadei ziyaret ebniştir. 

ViYANA, 6 (A.A.) - Dona
uvitz'de, Heimveher'e mensup bi
risi, Nazi oldu~u t-----~
tahmin edilen bi
risinin hücumuna 
maruz kalmış ve 1 
ağır surette yara . 
lanmıştır. Başve -
kalet kapısı ö -
nünde üniversite 
rektörü, içinde fi. 
tili yanmakta o
lan bir bomba bu
lunan bir çanta 
görmüttür. Bir po 
liain soğuk kan -

M. Dolfus 

!ılığı sayesinde bombanın patla
masının önüne geçilmiıtir. 

Bir memlekette hükiimet zalim 
olursa millet bittabi mağdur olur. 
Cehalet ve kayıtsızlık sebebile mil
leti duçar olduğu bu mağduriyet
ten kurta ı:nak için tesirli çareleri 
bildiren mekalelerin herkesin an
lıyabileceği bir surette her nüshaya 
basılması elzemdir. Bu yolda şimdi 
ye kadar yazılmıt olan mekalelerin 
tesirsiz kalmasına batlıca iki sebep 
vardır. Birisi hükiimetin kasti ola
rak ilka ettiği meyusiyet fikri, di
ğeri de tamah hir..sinden mah ıu -
miyettir. Vatandatlarımıza istik
bal için ümit Yerilmez Ye her tiirli.ı 
leralılı:iye TUlta olan tamah hissi 
Dka edilmezse yazılan mekaleler 
ne kadar güz;,! olsa da hiçbir tesi
ri görülemez. 
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Muğla Halkevinde 

MUCLA, 5 A.A. - Halkevi 
di;.,. yaptığı toplantıda son üç ay
lrk raporu kabul etmiıtir. 

Yakında büyük bi~ müsamere 
verilecektir. Musiki kısmı da bir 
konser hazırlamakla meıguldür. iste bu mülahazaya mebni "Şu

rayi Omınet" e bir taraftan milleb
mizin mahvolmak tehlikesinden 
kolaylıkla kurtulabileceğini, arazi
mizin zengin, milletimizin zeki ve 
her türlü fedakarlığa müstait oldu
ğunu, diğer taraftan da garbin te
r akkiyatına hizmet eden büyük a
damların muhtasaran ahvali tari -
hiyelerini yazmak İcap eder. "Mil
li mefahir,, namı altında Osmanlı
lık aleminde velev ki nadir olsun 
yeti~en hamiyet ve liyakat ashahmı 
misal olarak kaydetmekte elbette 
fayda vardır. Kemal Bey merhu -
mun "Kanije" seferi hakkındaki 
eserinin okuyanlaıı üzerinde bırak
tığı tesir inkar edilemez. 

"Şurayi Ümmet" i okuyanların 
ekseriyetle memur ve vatan hari
cinde kalmış mü·.lümanlar olduğu 
dü,ünülürse bunların fikri seviye
lcrile .. hta.klarını yüksel\meğe hiz
Lıet ..dll".dc mek.alclerin kaydında 

Yunan politikası ve 
Şark misakı 

Nim resmi ,,Proia'' gazete•i Yuna
nutandaki muhalefet taralta•fo,.nın 
düfiincelerine muval.ık bi .. suretle 
bir .iyıui blok h!fkili hakkındahı 
Fraruız teıebbüslerini tahlil ediyor ve 
bu huausta diyor ki : 

Bükreı'te kararlQftırıl.ın noktaların 
lfaıbiki. yalnız küçük iti!tif ile ransa
nın elinde değildir. 

Çekoslovakya ve Romunya lıuriç 
c,l nolc Üz.re yalnız lngiltert.•, Fran.>u, 
Jıuı~a,, Yunanistan, Türki~e ve Sotı• 
>''-" · Rusya tarafından te~~;ı edtleC't:·ll 
dan bir Akdeniz misakı hakkmdaı.i 
/.'arar, bu noktalar meyat1ındadır. Bu 
lıkır, sulhu tarsin :umnmJa mııhle 'il 
THİ'>c.klar akdı esa.tını gün r ~'1 rran\a 
lar ILndan ileri atılmıf:ır. f'akut bir 
Akdeniz. misakı, Fransız politihası çer 
,ı .. ~ ~.sıni tecavüz etmektetiı-. Zcrn ikı 
buy .. k Akdeniz devleti d"~ ln•:ıllne 
ı·~ ,o/ya'nın muvalakati inzrınam ct
ııt~ •ii takdirde böyle b;, mi•ak al<./e. 

dilemez. Halbuki bu iki devlet:n ec-

nebi tefebbüslere kolay kolay iıtirak 
etmedikleri de malumdur. Bundan 
dolayi bu vaziyet tavaz;z;uh etmedikçe, 
Yunanistan da Akdeniz devleti hay. 
Niyetiyle kendi vaziyetini tesb:t ede
mez. 

!tf. Makaimoaun n4§iri efkö.n olan 
hiih.Umet taraftan 'Katirncrini gazete
si ise muahedelerin tadili aleyhinde 
ı,ıcv:zii miaaklar vası.tasiyle Avrupa 
rnlhunun takviye edilme•İne matuf 
t 1lan Fransız noktai nazarını müdafaa 
f!tmektedir. 

Katimerini diyor ki : Bu misak/ar, 
hiç kimsl!nin al4!yhine vaziyet alma
makta ve ayni zamanda bugünkü hu
dutlo.rın emniyeti etscı.tına müstenit o· 
larah Avrupanın yeniden teşkilatlan
dırılma•mı istihdaf etmektedir. Ayni 
gazete, Statüko üzerinde tadilat yap
maktan ise harbi tercih ettiğini aöy
liyen M. Titulesco'nun nutku aleyhine 
vaz.iyet alan ve bu nutkun harpçu bir 
mahiyeti bulunduğunu söyliyen ltal· 
yan matbuatının noktai nazarını ten
kit ediyor, acabaı bu kadar kan baha
sına kurulan Statüko'da tadilat is
teyen hükiimet Reislerinin beyanatı da 

ayni derece harpçu bir mahiyeti haiz 
drğilmiclir? ,, diye aonıyor. 

Bitaraf Henia gazete6i bir Paru 
mektubu neıretmektedir. Gazetenin 
Parİlı muhabiri bu mektubunda bir 
fOk 6İyasi devlet adamlannın Yuna· 
nistanın .siyaseti hakkındaki dÜfÜn
ceieri.ni ihtiva etmektedir. Bu siyasi 
devlet adamlan, Yunanistanın, lsrıiç .. 
re gibi, sonuna kadar bitaraf kalatm· 
.\ıarağını rıe T ürhiy4! ve Sovyet Rusya 
yanında yani Franuı tarafında vazi
yet almak mecburiyetinde bulunduğu
nu .öylemehtedirler.ltalya'ya gelince, 
bu devlet, Yunanistanın harici si
.) aseti için bir cazibe merkezi teılıil 
eıl~me:z:. Bir Akdeniz misakı ltalya 
ile Yugoslauya arasındaki münasebatı 
ıakviyeyi istihdaf etmektedir. Eğer 
ltalya bu misaka dahil olmaua, Yu
nanıstan, Türlıiy4!, Fransa ue Sovyet 
Rusya'nın ve ha.satan lngilterenin 
y<ınında mevki almak mecburiyetin· 
dedir. 

Heatia bu Paris mektubunda mev
:rwbahs olan lihirleri bütün kuvı>«· 
liyle tenkit etmekted'r. Akdeniz mi
sakının ahdi ifin ltalya, Almanya, ue 

lrıgiltere tarafından llelecek bir çok 
maniaları aşmak lôzımgelmelıtedir. 
lngiltere ve Almanya böyle bir misa· 
ka iıtiraki arzu etmektedir. Yunani.s
tanın da böyle bir misaka qtirakte 
lıiç bir menfaati meucut değildir. 

Bir kere Yunanistan lılav alemi 
tarafından gelen tehlikelerden dola
yı bu suretle bu alemi takviye etmek 
istemez. Yunanistan·'!n Rus plıinları 
ile hiç bir alôkaaı y<1ktur. Böyle bir 
m:saka girmekle, Yunanistan maddi 
ve manevi kayıplar kaydetmek teh
iiltesine martı.: kalmq bulunacaktır. 

Küçük sanatlar kanunu 
ve Türk - Yunan 

münasebatı 
Elefteros Antropos gaz.efesi, yazdı

ğı bir makalede, Türkiyede hüçük sa
natlar hakındaki kanunun tatbikine 
ba-rlanrrıasının Türkiye ile Yunanis
ta~ arannda mevcut dostluğa muha
lıf büluğunu söylemektedir. 

Gazete diyor ki : Yunan elkôn U· 

ınumiyesi, küçük •anatlar hakkında-

ki kanı;r.,,,, tatbiki dolay.J;iyle Türk 
hUküm&tinin, Yunanlıların v~iyetinin 
bfr derece islah edilmesini reddetme· 
sindf!n dolayı çok müteessiltir. Bu 
ret, Türk • Yunan dostluğunun heye
canını aoğutacak ve iatikbalcle iki 
"!emlek~tin _iştira.k meııaisini güçlef· 
lıre< ektır. F ılhahıka bu yeni kanunun 
Turlıiyede tatbiki, memleketin dahitı 
çuk rnühim menfaatlerine tekabül et· 
rnektedir . . Fakat gerek Türk • Yurıan 
itilôlında gerek Balkan mi•akuıda 
yıih•eh menafi namına mütekabil le· 
tlahôrlıh esası hakim bulunmakta idi. 
Temamen hotkam bir siyaset, ı"hi mil· 
letin anlaımabı nyaseti ile kabili teli/ 
df!ğiltiir. Eğer sonunda temamen hot• 
kôm b;r siycuet hôkim olacak iae, bıı 
kadar heyecanla baılanan Türk • 
Yunan itilafını tarsin için bundan bÖ'I'' 
le gayretler sarletmek neye yarar. 

Elefteros Antropo• gaz;ete.i bu ma• 
kale•ini, Yunanistana gelecek bu ye· 
ni Türkiye muhaciri halifesinin An· 
kara ile Atina arasındalıı itilQI e.scri. 
için iyi olmıyacağını .öylemekle bi· 
tirmektl!dir. 



Dünyayı bilmem ama, lstanbul
da 8iniri bozulmamtf adam, insaf 
kader ender oldu. Onun için disi 
ağnyandan nasırı oynıyana kad:r, 
bütün rahatsızlann evvela düsüne
ceği yeri sinirleri olduğu muhak
kaktır.Ve gene muhakkaktır ki;ls
tanbullulardan pastırma yapsalar 
on para ebnez. Eğer bir çocuğum 
olsa da mutlaka hekim olmayı iste
ıeydi, hiç tereddüt etmeden ıinir 
ha.talıkları mütehassısı yapardım. 
Dostlarımdan fahsıma kadar bü
tün sıhhat bozuklarıncla sinirin 
ne kadar hiikim olduğunu görme
mek kabil almıyor. 

Eh! Böyle olunca biraz sinirleri 
dinlen~irm~k liizım. Ahbap oe
ya değil; bırkaç hekim biraz din
lememi tavsiye ettiler. Asude ve 
çok yakın bir tedavi ve istirahat 
Yeri olan Yalovayı tercih ettim. 
B~ güz.el sağlık pınarının f'lhnma 
en! layclalarını toplarken karileri
İ bırakmak ta istemiyorum. Yıl
annıı, bir gazeteci için karile te-
~sı ~es~ek çok elimdir. Hele si
'!1.•len dınlendirmek istiyenler için 
ı~Y_atlarını bozmak aksi tesir yapa
bilır. Onun için Y alovadan size 
~cağ_ım: Ne yazacağım? Orasıy f"dıden kestiremedim. Fakat 

a ?Va mektuplarımın hiç olmazsa 
~vlıya Çelebi seyahatnamesi ka
l ar talııilli olmasına çalıışacağım. 
/'h'bulun arı kovanı gibi hareket
' ~ı'!dan uzakta, sakin ve 
Ye,ıl tabuıtin güzellikleri arasında 
rzm;;ım iri; fikirlerimi daha iiııucle 

h
ve b<Uıula berrak ifade etmek lırsa· 
nı urum. 
Liikin aklıma geldi ••• 

la Nasredd~n hoca bir gün bir at
k yışta eşege binmek istemis .... Fa-
~t tutturamamıf, üzengiye. basıp 
~nmeye mecbur olmus. Ancak bu 
•ırada içini çekerek: · 

- Ah ihtiyarlık ah! .. diye bu 
ınuvallakıyetııizliğin ıı.ebebini ya
rna aıletmek istemiş .• Sonra etra
ında kimse olmadığını görünce: 
.:- Ben senin gençliğini de bili

nm .YG! .. diye iti.rafta bulunmııf. 
Sız ııoylemeden ben ııöyliyeyİm. 

~~en (F elek)in iiııude fikirle 
, ıg: Yazıları da bilirim, aldır· 
mayın ••• 

FELEK 
V~tancıllfımız l.H. Beye: 
Mutaleanız çok isabetlidir. Mek

~unuzu (Milliyet)te netre çalıta-
cagtın. Hürmetler. F. 

Hava raporu 
~rfı~ derecei hararette ve deniz 

•enyeanı · d" ·ı · e ın ın ımt barometre: 
~aat 7 de 763, saat 14 te 762 

U.at :.;ecei hararet: Saat 7 de 19, 
ret. 26 te 25. Azami derecei bara

·R .. ' aa.gari derecei hararet 15. 
u:rıg&r · 1 iDİ ıürati ft~ den eımiş ve aza· 

dar ,..ı__ •atuyecle 1 O metreye ka
,-uunıştır. 

Evkaf bankası -
1cJ3ı!:k1i senesi ~mda bir ev
ıı:ı· ti ası tesisine karar veri1-
ı_1• r. Bankanm · · 
"'fa ait .. .. aernıayeşını ev-
121 d butun emval ve emlak t-.., e ec:e-· ...:a.. -y 

~rgikJ.• gd ıs•,,i, İcare ve mukatıa 
ları d ın en halkın mevcut borç· 
Evka; ~~nna!e!e ilave edilecektir. 
itler" d 1 baresırun mühim birkısım 

ı e ankaya devredecektir. 

.,[_('.":I-, "'.'S_a;,;~;..ka_:?;::,n_a~~~.~;,!ın•aA!;n!.,.ct•v•el•ir-1 i 
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. • 111 50 
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C~ev., 9.27 20 Berlin 
Atırı• e 2 44 27 '"O • Zloti 
l!.ri.ika~) 82,3!\25 ı Pr11•0 
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~of>"'- •rn 1,17.21 Moakova 
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Buğday ihracatı 
Mevsim başından beri 

11600 tonu buldu 
Son bir hafta içinde harice epey

buğday ihraç edilmi,tir. Bir haf
tada gönderilen buğday ıniktıuı 
500 todur. Mevsim başmdanberi 
buğday ihracatımız 11600 tonu bul 
m,..tur. Geçen aene ayni miiddet
lerde yaptığımız bütün ihracat an
cak 52 lıondu. Fiatte bir değişiklik 
yoktur. 

Bu hafta borsada ana mal tiftik 
kilosu 43,39 kuru,tan on ton sa
blmıfbr. Geçen sene bu zamanda 
tiftiğin kilosu 32,5 kuruflu. Hafta 
içinde 46 ton mal ihraç edilmiştir. 
Bu hafta yapak piyasasında epey
ce hareket olm~tur. 81 ton ya.pak". 
ihraç edilmittir. Kilosu 49 kurut
tan satıt yapılmıttır. Bor.sa.da da 
62,5 ton yapak sahlmı,tır. 

K~yeıni fiatleri yükaehnekte 
devam etmektedir. Bugünkü fiat 
7 ,5 kul"llltur. 

Tarama dergisi 
Kitap hakkında mütalea 
gönderenlere teıekkür 
T .D.T.C. Umumi katipliğinden tebliğ 

edilmiştir.: 
Cemiyetin neşriye baıladığı "tarama 

dergiai,,nin timdiye kadar ÇJkan faai· 
külleri hakkında bundan evvelki 14 ilan
dan sonra yeniden mütalea göndr.enlc· 
rİ1ı on bqinci fütcıi: 

Ateş güneş klübünde 
Denizcilik şubesi 200 kadar davetli 

'fe aza huzuriyle açıldı 
- Vezirköprii maarif memUTU Ali bey, 

2 - Darünafaka müdürü Ali Kimi B., 
3-- Adapazarı ortamektep türkçe mu
allimi agib B., 4 - Biga kaymakamı Ail 1 

Rıza Bey, 5 - Bursa ortamektep türk- ı ra~~:1~~~~~ 
çe muallimleri, 6 - Çorluda muallim 
Basri Yaman bey, 7 - Gaziantep Su
buğaz köy muallimi Cemil Bey, 8 -
Gaziantep maarif müdürü Cemil Hüse
yin Bey, 9 - Dörtyolda Drumuş efen
di, 10 - Mer..:. de harp malulü Emin 
K. Çöyl bey, il - Çorum kütüphane 
memuru Eıref B., 12 - Giı·esun ilk ted
risat: müfettisi Ethem Bey, 13 - İzmir 
karalaş ortamektep türkçe muallimi 
Fazıl Bey, 14 - Filorinah Niizım Bey, ' 
15 Kütahyada Ispartalı oğlu gıyas bey, 
16 - Havza ilk tedrisat müfettişi H. 
Nami Bey, 17 - Sivas ilk tedrisat mÜ· 
fettişlerinden Hikmet Turgut Bey, 18 -
Kozan müfettişi izzet Bey, 19 - Kiliste 
Avukat Kadri Bey, 20 - Gönen maarif ı 
memuru Ferdi Bey, 21 - Uzunköprü 1 ı=:.=:-
ilk tedrisat müfettişlerinden Kemal Edip 

1 
Bey, 22 - Cal kaymakamı Mustafa bey, 1 
23 - Merzilonda tarama dergisi tetkik 
komisyonu, 24 - Isparta mektuJ>Çusu 
Memduh Bey, 25 - Malkaçoğlu Sadık 
Bey, 26 - Bursada Halkın Sesi muh..r
rirlerinden Musa 8ey, 27 - Mut müfet
tip Nadir efendi, 28 - Hopa maarif 
memuru Nedim Bey, 29 - Denizlide 
ma.:ırif memuru Orhan Bey, 30 - Di
yarbelcir maarif müdürü Reşit Bey, 31 -
Erzincan ortamektep türkçc muallimi 1 
Selçuk 8ey, 32 -- Silifke belediye reisi 
Sair Bey, 33 - Roper Kolej muallim- ı 
!erinden Salih Feridun Bey, 34 - 1 
R<>bert Kolej muallimlerinden Salih Ke· 1 
rameı Bey, 35 - Tutakta musiki mual- J 
!imi Salim 8ey, 36 - Afyonkarahisar 
ismet paşa mektebi başmuallimi Şefik ı 
Bey, 37 - Edirne maarif müdürü Şahap 
bey, 38 - Tutak kaymakamı bey, 39 -
Sunada K.aTdeş gazelegi muahhiri Vasıf 
Necdet Bey. 40 - Elbistan ortamektep 
tiiri<çe muallimi Ziya Bey, 41 - Afyon 
karahisar Dumluoınar mektebi muallim
lerinden Zihni bey, 

Bu zatların rönderdikleri fis savısı 
14,945 tir. Evvelki 14 li<te ile beraber 
gönderilen fit yekunu 71, 793 ü buhnuş
tur. 

Hcrbirine ayrı ayrı teş!!:kkü.r mektubu 
yazma::a imkan bulunmadığından gös
le!'/;tderi 1-im"l":f'">lt"'r r!o1ayı k.endilerine 
t't,,..-r:..., te~ekkür olunur 

Ateş - Güneş denizcilik 

Ateş • Güneş klübünün İstin· 
ye koyundaki demzcilik şubesi, 
dün, saat on altıda açıldı. 

Açılma merasimi güzel ve sa
mimi oldu. 

Merasrmde 200 kado.r davetli 
ve aza hazır bulunuyordu. 

İstiklal marşından sonra A -
leş -. Güneşliler reisi Cevat Abbas 

şubesi azaları ve lutaları 

Bey, çok eski zamandan~ri. ~~- • 
nizci olan Tüdderde denızcılıgın 
son zamanlarda nasıl ihmal edil • 
diğini ve cümhuriyet devrile bir • 
likte gene denizciliğe nasıl ehem
miyet verildiğini anlatan güzel 
bir hitabeden sonra gelm:ş geç -
nıiş Türk deniı:zciler;ni hürmetle 
yadetti ve Ateş - Güneşli cienizci-

Fransa ve Şark komite
sinin seyyahati 

Fransada teşekkül eden "Fran· 
sız ve Şark,, ismindeki komite ta
rafından şehrimize bir seyahat ter 
tip edllmiştlr. 

Seyyahlar 28 ağustosta Mar
ailyadan hareket edecekler, İtalya 
ve Yunımistana uğradıktan 
ıonra fstanbula geleceklerdir. 

Seyyahlar burada bir hafta 
kalacaklar ve Bursayı da ziyaret 
edeceklerdir. 

!ere muvaffakıyet diledi. 
Bundan sonra davetlilere, hazır 

!anan büfeden limonata, dondur
ma, pasta 1kram edildi. Daha son
ra denizde resmi geçit başladı. 

Resmi geçide Alet - Güneş vası 
talarile birlMkte Ateş Güneşlilerin 
davetine beş futa, bir sekif ve bir 
kotra ile icabet eden F enerbahçe 
ve gene beş futa ve bir. seki~e. ge
len Beykoz denizcilen de ıştırak 
etti. 

yedi denizci klüpten Ateş - Gü. 
neşin davetine mukabele eden bu 
iki klüp futalarına kamilen Ateş • 
Güneş forsları çekmişlerdi. 

Geçit resminden sonra Fener
bahçe denizcilik kaptanı kısa bir 
hitabe ile Ateş - Güneş denizcile
rini tebrik etti ve bütün denizci
lere üç kere yaşa bağırttı. 

Akşama kadar denizcilerin yüz 
me ve kürek çekme gösterişlerile 
samimi bir gün geçirildi; Ateş • 
Günesin denizcilik şubesi de dün
<lcn itibaren faaliretine başlamış 
oldu. 

Dişçiler kongresi kalfiı 
Diş T ahipleri Cemiyeti kongresi 

dün Etibba Odasında yapılacak i
di. Ekseriyet olmadığından nizam -
name muc;bincP 1·~-- ...... "... •., 
aonraya tehir edilmi,tir. Kongre 20 
temmuz cuma günü saat 10 '-~ yc .. -
pılacaktır . 

Kınalıada süneot düğünü 
Malulgaziler Cemiyeti tarafın

dan dün Kınalıadad-.. bir sünnet 
düğünü tertip edilmi~. birçok kim
sesiz çocuklarda bu meyanda sün
net edilmiştir. Kınalıadalılar bu 
vesile ile güzel bir gün geçirmiş
J,.rd:r. 

lstanbul Türkofis 
şubesinde 

Türkofisten tebliğ edilmiştir: 
İskenderiye, Suriye, frak, Filis· 

tin Erden ve Habeşistan ticaret 
, M" ateşeliğine tayin edilmiş olan ı· 

tat Bey ta.lep ve temennilerini 
dinlemek üzere 9 ve 10 temmın: 
tarihlerinde lstanbul Türkofıs ŞU• 
besinde alakadar tüccarımızın em• 
rine amade bulunaco.ktır. 
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l -----_liri .. "'\ _ Fikirler ve insanlar _ ı:.,__O_z_d_il_i_m_iz_I_e __ J_. 
Geçimsizlik 
Sebepleri 

Üç kişi konufuyorduk. Söz sana
te, edebiyata döküldü. Birimiz de
di ki: 

- Bizinı muharrirlerimiz araun
daki bu geçimsizlik nedir? He11 
meslek adamları arasında bir mu
habbet, bir tesanüt hini vardır. Fa
kat bizim memleket edebiyatçıları 
biribirini kıyasıya zemmetmekten, 
biribirlerine ellerinden geldiği ka
dar fenalık etmeğe çalıtmaktan çe
kinmezler. 

Bu şikay-et, çok tekrar edilmi• 
olmasına rağmen, doğru olmaktan 
uzaklatmaınıftır. Geçimsizlik bü
tün muharrirlerin içinde bir yara
dır. Bir yara, tehlikeli bir hastalık 
olduğunu biliriz; fakat onu iyilet
tirmek elimizde değildir. Hatta ıs
tıııaptan hoıılanan adamlar gibi her 
gün o yarayı biraz daha büyütme
ğe uğr3.fırız. Evet, biz muharrir
ler birer "masochist,, iz. 

En muhabbetle bahsettiğimiz ar
kad~ımıza kar•ı bile İçimizde, bir 
az e•eleyince, bir istihfaf vardır. 
Kendimizden başka kimseyi beğen
meyiz. Doğrusu kendimizi de söy
lediğimiz kadaıı beğendiğimiz de 
ı;üphelidir; çünkü her nerede olur
ıa olsun kendi meziyetlerimizden 
demvurmak, onları bafkalarına ka
bul ettirmeğe çalıtmak, kendimi • 
zin pek emin olmadığımıza bir de
lil değil midir? Ne zaman: "Ben 
şunu yaptım, ben bunu yaptım,. di
ye ogunen bir muharrir görsem 
içimden: "Zavallı! derim, ancak 
ka: -.rnndakilerin tasdiki ile mezi. 
yetlerine kanaat getirecek! ... ,, 

Niçin böyleyiz? Bana öyle geli
yor ki mütemadiyen biribirimizi 
çekiştirmemiz de kendi meziyeti
mizden emin olmadığımız İçindir. 
Fransızca bir mı.ra vardır, belki 
bir darbımeseldir: 
Quancl on se compre,on s'estime(l) 

Biz de, kendimizi beğenmek için 
mütemadiyen ba,kalarını kötüle -

Demiryolu ... 
Çincle ilk clemiryolu yapılırken 

bir Çinli sormuş: 
- Bu clemiryolu ile kazancımız 

ne olacak? 
Anlatmıf{ar: 

-- On beş günlük yolu on b~ 
saatte alacaksınız! 

Çinli clü,ünmüş: 
- Peki ..• Geri kalflll günlerimi

zi ne ile geçireceğiz.? 
Osmanlı imparatorluğu günün

de, Aziz paclişah iken, Baron Hir
fin Rumeli demiryolunu Saraybur
nundan geçirmek isteyi,ine ele kar
ft gelenler çıMnıflı: 

- Ya Topkapı sarayı ne olacak? 
Neyse ki, bizim günümüzde, 

böyle gülünç clüfüncelere kalasın
da yerver-ecek kimse yok. 

Topraklarımızla karclef Iranın 
topraklannı biribirine bağlıyacak 
demiryolunun değerini anlamıyan 
kalmadı. Her iki ulus (1) un başın
da bulunanlar, bu işe canbaşla sa
rıldıkları için benim hiç kuşku (2) 
m yok ki beş on yıl sonra, Tahran, 
Ankaranın kapıbirkomfWU olacak 
tır. 

lranın yetiştirdikleri bizim, bi • 
zim yeti.1tirdiklerimiz onun ülke· 
sinde alıcı bulacak. 

Belki bir gün, Sapancaya oldu
ğu gibi lslehana, Şiraz'a Benclerab
basa gezinti trenleri işletilecek. 
Hayclarpaşaclan binip Hemedan -
ela ineceğiz. Biz olmasak ta bizden 
sonrakiler, bugünleri görecekler. 

l ranla Türkiye, şimdiye kaclar 
biribirlerine her bakımdan uzaktı
lar. Şimdi, gitgide her bakımdan 
yaklaşıyorlar. 

ilkin, yürekler yaklQftı. Beş on 
yıl içinde ele sınırlar yakla,,acak. 

Başarılan bu büyiik işi, içten al
kı,lıyalım. 

M. SALAHADDİN 

1 - Ulus - Millet, 2 - Kuş
ku - Şüphe. 

mek ihtiyacındayız. Çünkü: "O şöy ....... ------------~ 
lediı', , demek: 'Ben. öyle değilim,, 
demektir. 

Başka meslek adamları daima 
biribirlerini tuttukları halde mu -
harirler neye tutmuyor? Bir kere 
b~ka mesleklerdeki adamların 
hepsinin biribirini tuttuğu pek doğ
ı ıu değildir; bu haslet onların an • 
cak büyüklerinde bulunur, onların 
da küçükleri biribirlerini çekemez. 
Fakat bu neticeye varmak, muhar
rirlerimiz hakkında daha ağır bir 
hüküm vermeğe götürür: muharırir
lerimiz mesleklerinin küçük adam
larıdır; onun için biribirlerini çe -
kemez, her yazı yazanı - elinden 
hayranlarını alacak - bir rakip 
sayar. 

Elinden hayranlarımı alacak bir 
rakip.. . Doğrusu bizde muharrir
lerin hepsi denecek kadar çoğu 
fikir yaymak için olduğundan zi -
yade şahsına hayran kazanma!< ar
zu•ile çalıtır. Bunun için dü,ünce
lerini deği~tirdiği de olur. Zaten 
fikirlerine sadakati olsa, zamanın
da onla;n i•tirak edenleri de bu
lup sevecektir. Dü,ündüklerimizi 
tasnif edecek olsak biribirimizden 
pek ayrılmadığıınızı görürüz. Hele 
fikir hususunda fakir olan adamla
rın arasında büyük farklar nasıl 

(1) "ln~n kendini bQfkalarile 
mukayue edince, ,ahsına itiban 
artar.,,. Catulle Menclu'in bir man 
zumesinclen. 

tasavvur olunabilir ? 
Kendimize hayranlar arryoruz; 

fakat bunun için de bazı fikirler 
müdafaasına mecburuz. Bulabil
diklerimiz ise pek mahdut. Origi • 
nal sandığımız, ortaya atmakla if
tihar ettiğimiz bir fikri batka biri
nin de yazısında görünce o adama, 
elimizden malımızı kapınıf gibi 
dütman kesiliyoruz. 

B~ka meslek sahiplerinin ara
sında muhabbet, anl~ma var. El
bette olu:ı; çünkü gerek mektepte, 
gerek çıraklık devirlerinde, bir 
cimten bir tahsil görüyorlar. Hal
buki edebiyat ile uğr84&Jllann kül
türü böyle bir cinsten değildir. Ger
çi çoğumuz Fransız edebiyatının 

tesiri altındayız ; fakat hepimiz de 
ancak en yeninin petinde olduğu
muz için he:birimiz ayrı bir cere -
yandan kafa azığımızı alıyoruz. 
Muharrirlerimiz arasında kültür 
birliği yok ki meslek tesanüdü ol -
sun; halbuki bir meslek demek, e
sas bilgileri olan bir ~y demektir. 

Hem fikirlerimizin bir olduğun
dan, hem de ayrı ayrı tesider altın
da kaldığımızdan bahsettim. Çün
kü fikirleri bize hadisat verir; kül- 1 
tür onların ifadesini hazırlar. 

Bizim muharrirlerimiz arasında 
1 da bir kültür biıdiği kurulabilse ... 

Fakat bu yine grekçe ve latince 
meselesine götürür. 

Nurullah ATA 

Milliyet'in romanı: 14 

- Benim hiç param yok. Kenar 
kahvelere gitınek lazımgelirse. 

- Al sana iki yirmi be,lik ! Sa
baha kadar uyku yok. Mutlaka bir 
tatlı haber beklerim. 

- Polisler beni kaçak biliyor • 
lar. 

Bir kartın üstüne iiti kelime ya
zıp verdi. Sansaros fırladı. Ko,a 
kota vaka yerine gitti. Halk orada 
toplanmıf konutuyordu: 

- Nah! Şurada işte, kasapların 
köşesini sapıp Tahtakale hamamı 
sokağına girerken öldürmütler. 

- Ben s"lah sesini işitir işitmez 
koftum, yetişemedim. 

- Oç el ate• etmiş. 
- Ben dükkanı kapıyordum, ı-

(d el duydum. 
-- Kurşun oğlanın ensekökün -

den girmiş burnunun üst tarafın -
dan çıkmış . 

- Acep o l!lana vurgun olan bi. 
risi mi yaptı bu işi? Bilin:nez. Dün 
ya bu. Giizı-! co-:uktu. 

- Benim hi'diğime göre gene 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
kendi mdletinden birisi yapmıf. i
kisi bir kızı seviyorlarmıt ta kız ö
lene sırıtıyormu,. 

- Şitman birisi imiş. 
- Salih Çavut kaçarken görmüş 

Zayıf uzun boylu imit. 
-- Murat Ağa diyor ki irıce cü

cemsi birisi idi. Şeytan gibi k~y • 
boldu. 

- T abancayı •. ta, Karaoğlana ya 
kın bir bozacının dükkanı önün
de bulmuşlar. Eski, püskü, paslı 
bir şeymif. 

Sanıaros bqka lafları dinleme
di. Döndü. Çeşmenin önünden ıa
pıp Samanpazarına doğru karan
lıklara daldı. Biraz ilerleyince ak
lına bir şey gelmiş gibi birdenbire 
döndü. Dün gece yattığı garson
yerine geld i. Delikten içeriye ses
lendi: 

- Haymanak! Ulan Hayma -
nak! 

- Sen misin Sansaros Abey? 
- Benim, buraya gel. 
Haymana.1< deliğin ağzına gel 
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Trois Quart HiKAYE 
Trois quart dedikleri üç parçalı 

kadın elbisesi, giinün başlıca mo
dası olclu. T anıclık, tanımadık, bir
çok hanırnlann sırtında görüyo • 

AYŞE 
rum. 

Geçe" gün, burada adını söyle
meyi münasip bıdmaclığım geçkin
ce bir hanımefenclinin üzerinde de 
salkımsaçak bir troia quart görün
ce merakım arttı. Bundan sonra 
toris quart giyenlere daha dikkatli 
bakmıya başlaclım. Bunların he • 
men yüzde rekseni, ellisini aşkın, 
kaknem şeylerdi. 

T rois quart maliimya lranaızca
d a üç çeyrek demektir. Bir arka • 
daş, clün bana aorclu: 

- Acaba, bu kadın moclaaına 
niçin üç çeyrek elemişler? •• 

Güldüm: 
- Ömrünün üç çeyreğini yaşa. 

mrş hanımlar giydiği için! •. • 

KULAK MiSAFiRi 

Bugünkü program 
18,30: Fransızca ders. 19: Konferans, 

19,30: T'ıirk musiki neşriyatı (Fahire 
H . Refik B. Fikret B. Safiye H .) 21: Et
ref Şefik Bey tarafından konferans. 21, 
30 Orkestra konse..; : Kan~ık program. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,25: Piyano kon•e ri . - Mu•a h.abe .. 20,15: 

Pli.le. 21 : Cbopinin e gerlerinden mürekkep 
konaer . 21 .45: Ba riton t a .ann.i (operetlerden) 
- Muhte lif bahis ler , 22,12: Hafif orkestrL 
konseri. 23: Aktüalite. 23,10: Poznan musiki· 
•İ. 

823 Kh• . BUKREŞ, 364 m. 
13 .. 15 : H e rsünkü neı riyat. 19: Musahabe. 

- Dan• muaikiai. 20,30: Uni:ver•ite. 20,45: 
Plak. 21 : Musa habe. 21,20: Operet muaiki•İ. 
22: Musahabe. ZZ,15: Radyo orke•traaı. 23: 
Haberl e ı·. 23,30: Ka hye ba ne ko nseri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m . . 
20,30: Odeon •e Parlofon pl iı.kları. 21 : Mu· 

•aba.he.. 21,15: toÇardat ., Emmericb kalmanın 
operet temsili. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
20,30: Keman konseri. 21: Musahabe. 21, 30 

Romac:l a n na.kil. 23: aHbe rler, - Ko1Mer. 24: 
Kahve hane konseri. - Dana plak.lan. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,30: Kızıl orduya n.etriyat. - Konser 
19,30: Muaa habe. - Konser, 21 : T &&'&D• 

nili konter. 22: Muhtelif dillerde netriyat. 

832 Kbz. MOSKOV A. 360 m. 
17: Hafif musiki . - Umumi mabalden na• 

&sil. Zl,30: Dan• muaikiai, 
Kh.z . PRAC, 470 m . 

20,20: Popüler t ::ırkılar. - Muaah.abe. 21: 
Smetananın e•erlerinden miirekkep ltonıer. 
22: Operet parçaları. 23,15: PIAk . 

713 Klu. ROMA, 420 m. 
I 21,45: La c•npİ•ta di Ne..-york,, İsiıali rad 
yo komeciİ•İ. (musikili.) 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
21, 10: Karıtdıc: n•tri:rat. 23~01 &Hltorler. 

23,45: Dan• mu•.i.kiai . 
K.bıc. Deutschland•ender 1571 m .• 
21,10: Spiker intihabı. 23: Haberlerler. 23,45 

Denh: haberleri. 24: ff j tler sençli ( i. 
ŞIMAL3 JTALYAN GRUP U, 
21,45: " Baai e bote., İ•İmli kom•di lirik. 
Khz. ViYANA. 507 m. 
2C,25: Taıanni (Piyano nfakatile.) 21: 

Sözler. 21 ,05: 11A ... uatur7a •atanı,, isimli tem· 
•İL 23: Haberler. 23,15: Holzar orke•trası. 1: 
kua rtet h ... lk muaiki•i . 

904 Kbt. HAMBURG. 332 m. 

Köyde Ayşeyi benden iyi tanı -
yan yoktu. O, herkesten çekinir\ 
kimseyle kon~maz, yalnız çocuk 
olduğum için benden kaçınmazdı. 
Mahallenin kadınlarına ve genç 
kızlarına da yabancı dururdu. 

Birkaç ay evvel gelin olduğu kü
çük evlerinde kaynanası ve kocası 
kunduracı Mehmetten başka kala
balıkları yoktu. Evleri, evimizip 
yüz adım kadar ilerisinde ve yl//. 
üstündeydi. Ben her sabah ilkmek 
tebe giderken, onu dam üstünde gö 
riirdüm. Birinci günlerı temiz hava 
almıya çıktığını zannetmittim. Fa
kat çocu kolmamla beraber, bu so
nu gelmez hava almalarda bir sır 
sezdim. 

Çok gecikmedi. Bir gün onun 
geçen bir delikanlının arkasından 
dalgın dalgın baktığını gördüm. Ay 
te o kadar dalmıştı ki benim bak
llığımı bile farketınedi. 

önden geçen delikanlıyı tanıyor
dum: komşumuz Mustafa.. Musta
fa köyümüzün güzel ve babayiğit 
gençlerindendi, pehlivandı, düğün
lerde, tenlikleı >de gül et tutar, gü
zel eesile sokaktan her vakit kendi 
sevdiği bir türküyü yavaıı yavaş 
söyliyerek geçerdi. Biraz da keman 
çalardı. Onun huyu da Ay,eye 
pek benzerdi. Kimr.eyle konuıımaz 
idi. Yalnız çok yakın komtumuz 
olduğundan ara.sıra onlara gider
dik. Keman çalardı, dinlerdik. 
Mahallede evlenme çağına giren 
gençler aııasmda en geriye kalan o 
idi. 

Ben arada bir ,aka olarak: 

- Mwtafa düğününüzü ne va • 
kit göreceğiz? dediğim zaman, o 
kızar: 

- Baııka söyliyecek şey yok 
mu? diye sözümü keserdi. 

Ben artık iyice anlamıttım. Bun
lar biribirlerini seviyorlardı. Gelin 
olmadan evvel Ayşeyi babasından 
Mustafanm gidip istediğini bili -
yordum. Ayşenin babası Mustafa
yı nasılsa bir gün sarhot gö rmüş
tü. O, kendi düşüncesine uygun, 
beş vakit namazında bir güveyi 
arıyordu. Yoksa keman çalan, tür
kü söyliyen, rakı içen Mustafaya 
dünyalar yıkdta kızını vermezdi. 

Ay'f#C, babasının dediğinden dı
,arı çıkamazdı. Onun için zavallı 
kız kendi genç gönlünün sevdiğine 
değil, babasının dilediği kocaya 
verilmi~i. 

tafanın mektubunu anası bana yaz 
dırıyordu. Ayşe her görüşünde onu 
benden sorardı. 

Ben de hangi cephede olduğu
nu, nerelerde çarpıştığını söyler
dim. 

Bin gün artık Mustafanm mek
tubu ke::.ildi. Ane sorgularını sık
lqtırmıya başladı. 

Çok geçmeden Aytenin kocası 
sınırda yaralanmış, altı ay hava 
değişmesi alını, , köye dönmüttü. 
Ayşe o gün bir tesadüfle Mustafa
nın anasına kocasının fU sözleri 
r.öylediğini duymuttu: 

- Siz sağ olun ana, o, sizden em 
diği temiz sütü gösterdi. Taburuna 
yüksek bir ad bıraktı. Yurdun buy
ruğuna ödeğini verdi. Siperi kani
le suladı. 

İfte sevgisini ayıran kocasından 
sevgiliıinin öldüğünü Ayşe böyle 
işitmişti. 

• • • 
Bir ay sonııa Ayşeyi sonsuz yu -

vasına götürürken, ona derinden 
ağlıyan yalnız bir ben vardım ve 
mezarını bellemiştim. 

Her geçtiğim vakit mezarı önün
de durur, o kıymetli ölüye, Musta
fasına kavutan zavallı tazeye göz-
yaşları dökerdim. Y. Z. 

YENi NESRIYAT 

Mülkiye mecmuası 
Her ay muntazaman intişar e

den "Mülkiye,, mecmuasının (39) 
ncı sayısı dolgun mündericatla çık
mıttır. Bu nüshada "ıörgü, bilgi, 
tak! : t, Marksizm,, "bizde bir asır
lık maarif işi,, "arz ve insan,, "me
nıur statüsü,, ''memur ve i~i,, ''hu· 
kuku esasiye hareketleri,, "harp 
borçları,, "Faşizm ltalyayı zayıf- J 

!atıyor mu,, "Bütçelere bir ha.kıt,, 
"sulh ve terbiye,, "ayldc siyasi hare 
ketleri yazıları vardır. Bu kıymet
li içtimai ve siyasi ilimler mecmu
asını okuyucularımıza bilhassa 
tavsiye ederiz. 

Tophanede Levazım Amir
liği Satın Alına Komisyonu 

Uanları 

Harbiye Mektebi için 24,000 
kilo sade yağı 25-7 -934 çar
şamba günü saat 14 de kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatten 
evvel teklifleriyle teminatları 

20: Piyano musikisi. 20,30: Muhha be. 21ı 
HaberJer. 21,10 ~ Karıt ık neı ri} a t . 23 : H aber· 
le ı·. 23.25 : Karr t ık netri yatın dev•1ru. 

Demek Ay,e her sabah dama çı
karak onun geçmesini bekliyor, ar
tık kendisinin olamıyacak sevgili
sine, gözünün gördüğü, gönlünün 
sevdiği gence günde hiç olmazsa 
bir defa, hem de ona duyuımadan 
bakmakla gönlünü avutuyordu. 

nı komisyona vermeleri. (55) 
230 Khz. LUKSEMBURG. 1304 m. 
Fran~n: ne,riyatı : 20: Ra dyo orkes tra sı. 

20,15: H a ber ler, 20,20: Konserin. devamı 20,40 
Çocuk neıriyatı 21: Karıtrk orkestra konseri. 
21,15: Dünya ha berle ri. 21,40 : Karıtık k o nae· 
r in de•a mr. 22: Musahabırt. 22,0S: Mütenevvi 
parçalar. 23 : T a &'ann i: 23,30 : Dana p)i kları. 

~ 

Arası çok geçmedi. Dünya kav-· 
gası başladı. Mustafa da her eti 
gibi sınıra gönderildi. İki yıl Mus-

ittihadı 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acent.:• bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

~Tel. Beyoğlu : 4887. ~&3835.i!!!j 

di. Sansaros: 
- Ulan! dedi, dün gece otuz 

be, kurut borcum vardı. Al sana 
elli kurut· Ben bu gece gelmiyece
~m. . , 

Batka bir fey söylemeden uzak
lattı. Samanpazarından Atpazarı· 
na saptı. Alleınkallem hanı civa • 
ı·mdaki kahvelerden birisine gir -
di. Kahvenin içi tütün dumanı, 
nargile, tavla gürültüsü ile dolu i
di. Sansarosa kimse aldırmadı. 
Bir köylü delikanlı onar, yirmiter 
para parsa toplıyabilirim umudu 
ile habre bağlama (saz) çalıyor -
du. Sansaros bir yana oturdu, çay 
ısmarladı. Altı parti altmıtalb oy
nadı. Dördünü kazandı ikisini kay 
betti. Geceyarısına yakın çıktı, 
polis dairesine geldi. Daire hala 
telaş içinde idi. 

- Ne yaptın Sansaros? 
Sansaros katlarını ve omuzları

nı yukarrya kaldırdı: 
- Hiçbir iz bulamadım. Çok Ü· 

fiidüm. 
- Şu sobanın yanına zıbar uyu. 

Yarın gideceksin. 
B~ının altına bir ters iskemle 

çekti ve yanan sobanm yanına u -
zandı. Beş dakika sonra polisin bi
ri arkadqına söylüyordu: 

- İşte rahat hayat. Nerede sabah 
orada akşam. Baksana, dünya mil-

yarderle:Ji böyle rahat uyumaz. 
- Ey, birader, bizim de kısmeti

miz polislikte. Ne yapacaksın. Mek 
tepte okumuftuk. Neydi o? Kış yaz, 
oku yaz. Derler ya. Bizim için de 
kı• yaz, çalıt gez demeli. 

- İnan ohun ki fU Sanaaroa'u 
kırkanıyorum. Cenabetin bir kötü
lüğü var, bir de hırsız olmasaydı. 

- Bari hırsızlığından rahat bul
sa. Çaldığını saklamıyor. 

- Biz polis mektebinde iken 
böyleleri muallim bize anlattı. Böy
lelere anormal diyorlar. 

- Anarmal ne demek ki? Biz o
kumadık. 

- Bilmem. Pek anlatamadı ama 
galiba anadan doğma batkasının 
malına göz koyan demek olacak. 

Bu nöbetçiler değifti. Batkalan 
geldi. Berber oğlanının katili ha
la bulunamadı. Sabah oldu, gün
düz nöbetçileri geldi. Gene bir 
birfeyler yok. 

- Sansaros ! Ulan! 
- Efendim! Kalktım! 

- Şu sobayı bir dürtüşle ! oda-
yı süpür. 

Be, dakika sonra oda gül gibi 
idi. Y ırlPk kanapeler, bacakları kı
nık koltuklar, yampiri masalar, es
ki yer mu~ambaları tertemiz ol -
muştu. Soba da gürül gürül yanı
yordu. Sabaha kadar çalışan po • 

(3419) 3892 

Deniz yolları 
iŞLETMESİ 

Acenteleri: Kar.köy KÖprübaJı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

Han Tel. 22740 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSİN vapuru 7 Temmuz 
CUMARTESİ 17 de Sirke
ci rıhtımından kalkacak İzmir'e 
gidip dönecektir. (3703) 

inlerin gözlerinden uyku akıyor -
du. Hiçbirisinde betbeniz kalma
mıftı. 

Bir polis kahveciye s)mitle çay 
ısmarlamıttı. Geldi. Simidin yarı
rmı yiyen polis Sansarosa baktı, i
çini çekti: 

- Al ulan! dedi. Ben seni unut
tum. 

Her polis bireıı dilim simitle birer 
yudum çay verdi. Sansarostan ke
yiflisi çıkmadı. 

Uykusunu uyuyan, karnını do • 
yuran Sansaros capcanlı kesilmiş
ti. Müteferrika komiseri çağırttı: 

- Sansaros ! dedi. Öğle treni ile 
gideceksin. Seni götürecek polise 
tenbih ettim. E&kişehirde dayak 
yemiyeceksin. Ama buraya dönün
ce de uslu oturacaksın. 

Sanıaros Meryem Ana resminin 
kucağındaki çocuk gibi boynunu 
büktü. 

Saat on birde Sansaros gidecekti. 
Dedi ki: 

- Komiser bey! İstasyona ben 
kendim giderim. Yanıma adam kat 
mayın. Bo,una zahmete girmesin. 

- Ulan bir halt işlersin? 
- Bıwadan istasyona telefon e-

din, kaç dakika sonra gittiğimi 
ben oradan size telefon ettiririm. 

- Sen akıllanmıya niyet etmit
ain. Öyle olsun. lşte saat en biri 

Kari mektup arı 

l znıitte memba suyu 
ticareti 

Memleketin hiçbir yerinde tesadüf e
dilmiyen bir yolsuzluğun iz.mitte bir aY' 
danberi vukubulmakta olduğunu yuar· 
&am hayret etmeyin lzmitin Çene naınil• 
meşhur suyu membamda diğer iyi aular# 
la birleştirılip çoğaltılarak borularla ve 
belediye masrafi!e schre isale edilerek 
(Gazi suyu) namı ;erilmişlir. Bu ınü· 
beccel namı taşıyan bu sudan birkaç •Y 
halk, meccanen iıtifade etti. Fakat so• 
günlerde belediye meclisi kararile halk•• 
çefmelerden meccanen ıu vermek yasal< 
edilerek kıtasına göre damacana başınB 
17,5 • 35 kuruıa kadar para ile ıuyu• 
&atılması temin edilip esasen zengin ol· 
mıyan memleketin zavallı pek çok halk• 
hu suyu İçmekten mahrum bırakılmıştıı" 
Belediyeler vezaifinden biri de böyle 
memha ıulannı memlekete ııetirerek hal· 
ka ıthhi ve temiz suyu meccanen da· 
ğıtmaktır, yoksa ihtikar derecesinde bir 
meblağ mukabilinde suyu salmak değili 
Garibi şu ki: lstaıyonda - borularla istal 
yona da &'etirilen suyu - zarif bir barak• 
İçine alınarak iki de musluk yaptın)uııt 
olduğu halde tren yolculan bir bardak 
su bile verilmemesidir. Devri istipdatı• 
bile Hamidiye suyu yüz binlerce lir• 
mukabilinde lıtanbulun, birçok mahalli• 
ne getirilerek ve çeşmeler yaptırılarak 
halk meccanen müstefit olduğu gibi ha• 
len de bu usul devam etmektedir. Kez• 
Kayı§dağı ıuyunun Kadıköyüne ve Sı• 
vastaki Kepenek suyunun ve gene Balı· 
kesir, Bandırma, Samsun ve daha pek 
çok memleketlerin suyunun ekseri mefl1" 
leket~erin belediyesi vasıtasile (belediy .. 
si de oldukça fakirdir) şehre isale edile• 
rek halkın meccanen istifadesine hizınel 
edilerek umum halkın minnettarlığın• 
kazandığı halde bilhasa cümhuriyet dev• 
rinde lzmit belediyesinin bu ticaret zilı· 
niyetile tatbik ettiği hu sakim uıulü halk 
umumiyetle pek çirkin bulmuş ve dola· 
)'llile çok meyus olmuştur. Bu sudan 
bir menbaı varidat temini isteniyor .. 
hiç olmazsa beher dama.cana baıma be
ter kuruş alınarak halka da çeşmeden ın•' 
canen verilmesi muvafık değil midir? 

Karilerinizden : Halis NUR[ 

Çanakkale 
Şehitlerini ziyaret seyahati 

26 Temmuz Pertembe 
GOL CEMAL 

vapurile yapılacaktır. Bu sene 
Boğaz'm Rumeli sahilinde ka
raya çrkılarak Şehitlikleri i
mar Cemiyetinin temin ettiği 
vesaitle 

MEHMETÇiK ABİDESİNE 
gidilecek ve merasim orada ya
pılacaktır. O kahramanlık di
yannı ve orada yatan aziz Şe
hitlerimizi ziyaret etmek bir 
vazifedir. Bu vazifeyi ifa için 
Şehitlikleri imar Cemiyetinin 
hazırladığı fırsattan istifade e
dilmelidir. 
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12 " ••••• • •• 14 - 28 -

Gelen eyrak seri Yerilmez.- Müddeti 
seçen nü.balar 10 kura,tur..-- Gazete •• 
matbaaya a.it itltır için müdiriyete m.üra~ 
caat edilir, Gazetemiz ili.nların mea'uliye· 
tini kabul etmez, 

üç geçiyor. Haydi mart! 
Ve istasyon mevkiine telefon et· 

ti: 
- Hırsız Sansaros onaya geli • 

yor. Saat kaçta &İze gelirse hemell 
telefonlayınız. 

Sansaros soluk soluğa karakol· 
dan girdi. 

İstasyon komiseri telefon etti: 
- Sansaroı saat on biri on ild 

dakika geçe buraya geldi. 
- Aferin dediğimi söyleyini:ı. 
Sansaros on sekiz yirmi dakikti' 

hk yolu dokuz dakikada alınıt ,,e 
aferine hak kazanmıştı. Sansaro5ıl 
götürecek polise teslim ettiler. po• 
lis onu üçüncü mevki bir köfeye O' 

turttu ve kenditi de karşısına gec;· 
ti. Sansaros keyifli idi. Komiserifl 
telefonda aferin dediğini bu poli• 
te biliyordu. Birdenbire polise: 

- Efendi abey ! dedi. Sen insaıı· 
lara acır mısın? 

- İnsan olanlara acırım. 
- Öyleyse bana beş kuru~ ver· 

Dündenberi ağzıma bi:- lokma el« 
mek koymadım. Beş param da yol'° 
Şuradan yüz paralık simitle yi.it 
paralık peynir alayın. 

Polis, bir insan olan ve sözünii11i 
eri olan Sansarosa acıdı, be~ kurıl 
Vftl'di. Sansaros: 

- Bitmedi -

1 



[ Amerika sefirinin Gözlle ) POLiSTE 

Hırsızlık 

İki Milli kahraman Kalyon<:uda Nane sokağında o
turan Pakize hanım polise müra
caat ederek bir hafta evvel evin· 
de hizmetçi olarak bulunan Senihe 
namındaki kızın bir manto ve enta
ri ile bet lirasını çaldığını iddia et
miş, Senihe bulunmuştur. 

Eski Amerika Sefiri Gazi ile W ashing
ton arasında bir mukayese yapıyor 

Otomobilde aiderken Georges Washington İn-
gilizlere karşı harbetmek su-
retile Fransızların ayni dev-
lete. karşı olan çok daha 
genıt mücadelesine ne dereceye 
kadar yardım ettiğini pekala bili
yordu. Mustafa Kemal de Alman
ların dütmam Fransa ve Britanya
ya kartı Türkiyenin Geliboluda 
gösterdiği fanlı mukavemetin Al
manyaya çok daha büyük fayda -
lı;-r temin ettiğinden herhalde ga
fı! değildi. Bu mukavemet Fransa 
v B · ~- .. rıtanyaya Garp cephesinden 
buyuk kıtalar çektirerek Alman -
yanın burada daha •iddetli savaş
lar yapmasına imkan vermitti; 
b.u~dan batka Gelibolu muharebe
sının. ~ransa ve Britanyaya Türki
ye gıbı uı:ak bir yerde muazzam 
~uvvetler tutmak suretile bahri ve 
ıktısadi ne büyük fedakarlıklara 
~alolduğunu da ayrıca anlatmrya 
luzum görmüyoruz. 
. Türk ve Amerikan milli liderle

T·· arı;-sın?aki son müşabeheti de, 
urkıyenın hayatına tevcih edilen 

ve bir Fransız muharririnin "Ça -
nakkale fa · · · • d"" · ,, cıası ısmını ver ıgı sa-
va• ·· d ,ı goz en geçirenler kolayca 
anlı b"l" G · ya ı ır. eliboluda Türkler 
Almanyanm, Alman hücum kıtala
rını? Yardımına muhtaç olmıyan 
Yegane müttefikleri idi. 

Ah aon11a her iki kahramammı
zb~n ayatlarmda ayni benzerliği 
ıraz daha İnki•af +m;. bul ruz y k .,. e..._., uyo -

• dor town tehrinin teslim ol
masın an W h · az sonra Georges 
r as ınhgton İngiltereye tek -
ar arp ·ı· t'I ı an etmemek su-j. 1 e Fransızların düşman-

t ıgını kazanmıştı. Nitekim Mus
afa Kemal de Büyük harpten son

('W Alman_yanın cihan politikasını 
eltpolitik) t.ıcibe kat'iyyen ya

naşınaını,tı. 

. W ashingtonun Amerikan harici 
aıyasetine bıraktığı en mühim mi
~aa, dertgetirici yabancı ittifaklar

an uzak kalnmuuı için yoaptıgı ıs-
rarlardır. - - • 

G ., . 
azı nın "en· T .. .ı..:.... . . ::.. 

tük! . . J ı u. MJ'e ıçm g ...... -
erı sıyaset a · d "il 'd" . ., T""rk' ynı eg mı ır. 

.u ıyenin Rusya, ltalya, Yumı. • 
nıektan, Irak, Iran ve Bulgaristan'la 
'ı ı ve .....ı. . • d tlukl d "'"" samımı oa arr var-
ır;. ~~a! bunların hiçhirisile ec

:ebı ıhtılatatr mucip olabilecek it
~f:ıklar yapılmamı,tır. Sırası gel-
ı!ken soralım: Kendisine has 

logrı;-fi vaziyetile Boğazlara yer • 
ıe''l? Türkiyenin çok uzun olan 
an ınde, kendi ihtiyaçlarına kar-

~r ecnebilen'n sa t · · · b d ygısını emın ıcın 
uB e~e:e uğrıı.tılmıt mıdır? · 

u ıkı b"" ""k ·ıı· uyu mı ı kahraman a-
rasında b" 
Vardır· G 1! benzerlik daha 
ınek ş • tzı Hazretlerile görüf -
ve fakert ıne ~ail olmadan evvel 
dıkta a kendılerini tetkike batla-

n sonra b" • 1 · . bilmek h • ır res•m erını seçe-
uğram 

1 
ususu~da hayli mü,külata 

dı an 
1~ 1!11· Bırçok resimleri var-

n'n beca bunların arasında biribi
e nz 'k· hin t er 1 ı resim yoktu. W as-
ı g onun 1932 de "-" .. .. .. ne ik 'Ll<l yuzuncu se· 

di .
1
Portre sergisinde de ayni ha· 

ae ı e k 1 
nin tt d .•rıı ataıı,tım. Gazi Hz. 
ğifiı·· a eı veçhiyeleri aıksı.k de
nıq ~mutattan. fa~!~ geniş bir al
dı"ye ~k::akı filcırleri mütema-n ın • · ba:zan . . ettıren, gösteren ve 
dol ~ızlıyen. o muhtetem gözler 
•im •r-sıledır kı Gazi Hazretlerinin 
reaı:..a~ının sabit ve değitmez bir 

ın •nı çıkarmak imkanını bırak. 
ıyor ş· d" 

hingt~ ım .ı tanımadığımız Waa-
ni h un sımaaında da acaba ay-

areket ve ifade d •. 'klilcl . Var mı id' . egıfı erı 
ç·· k·· ı sualı hatıra geliyoT. 
y~n ·~·onun. d~ biribirine benzi . 
8~ fas~strıını bulınak güçtür. 

dar vard ın m, evzuunu sonuna ka-
ırınaıt · · 192 . b' 'k ıçın O yılma aıt 

r ır vesı ayı tamamen ve aynen bu
ada neşretmekten dah . . b" h 
k 1 a ıyı ır a-

re et o amaz; mezkür Yılı h; _ 
nu~ınazlar çünkü 16 martta !-~ 
tefıkin kıtaatı kat'i ve resmi bi u -
~le eski Türk payitahtı lstanbı:ı~ 
''ga.l etmi,lerdi. Modern Türkler 
tYnı Yılın 23 nisan tarihini ha ır
baınak~a sevinç duyarlar. Çünkü 
hu tarıhte yeniden te•kil ve inli • 
°l'~.P,olunan Büyük Millet Meclisi, 
ı u rx:: • ına•' •Yenin merkezinde toplan-
n· •da Ankara yeni Türk devleti
bın merkezi olmustur. Ankaranın 
! h lar.ihi günde yafadığı heyecanM adıaatı anlatmanın en iyi yolu, 
n· llatafa Kemal Hazretlerinin 21 
~~-an 1920 ele hütün kolordulara, 
y \ttlakil fırkalara, b lümum vila-
~tlere, müstakil livalara, Müdafa. 

bı ilu~uk heyeti merkeziyeler~ne v.e 
t: e.dı~e reislerine gönderdıklerı 
d ıtııını baştan aşağıya kadar bura-

a tekrar etmektir: 

1 - Bimennihülkerim nisanın 
23 üncü cuma günü, cuma nama
zını müteakıp Büyük Millet Mecli
si kütat edilecektir. 

2 - Vatanın istiklali, makamı 
refii hilafet ve saltanatın istihlası 
gibi en mühim ve hayati vezaifi i
fa edecek olan bu Büyük Millet 
Meclisin:n yevmi kütadını cumaya 
tesadüf ettirmekle yevmi mezku -
run mebrukiyetinden istifade ve 
kablelküfal bilümum meb'usini ki
ram hazeratı ile Hacı'bayramı Veli 
camii ferifinde cuma namazı eda 
olunarak envarı Kur'an ve salattan 
de iatifaze olunacaktır. Badessa
lat Lihyeisaadet ve Sancağı §<'rifi 
hamilen dairei mahsusaya gidile
cektir. İt-bu merasimde camii şerif. 
ten bed' ile dairei mahsusaya ka
dar kolordu kumandanlığınca kı
taatı askeriye ile tertibatı mahsu
sa alınacaktır. 

Şoför Faik efendinin i.daresinde
ki 3284 numaralı otomobil, Ayvan
saraydan geçmekte iken içindeki 
müşterilerden Fatma hanım kolu
nu dışarı sarkıtmış ve fl!lefon dire 
ğine çarparak kolu kırılmıştır. Fat
ma hanmı Balat Musevi hastahane 
sine yatırılmıttır. 

3 - Yevmi mezkünın teyidi 
kudsiyeti için bugünden itibar<''l 
merkezi vilayette va1i beyefendi 
hazretlerinin tertibile hatim ve 
buharii şerif tilavetine bed' oluna
cak ve hatmi terifin son aksamı 
teberrüken cuma günü namazdan 
sonra dairei mahsusa önünde ik
mal edilecektir. 

4 - Mukaddes ve mecruh vata· 
nımızm her köşesinde ayni suretle 
bugünden itibaren buhari ve hatim 
mati 'erife kıraetine turu edilerek 
cuma günü ezandan evvel minare
lerde salavatı şerife okunacak ve 
esnayi hutbede hilafetmeabımız 
padişahımız efendimiz hazretleri· 
nin namı namii hiırnayunu zikredi
lirken zatı şevketsematı padişahi
lerinin ve memaliki tahanelerile 
biliimum tebaai mülılkanelerinin 
bir an evvel naili halas ve saadet 
olmaları duası ilaveten tizkar olu
nacak ve cuma namazının edasın
dan sonra ikmali hatmedilerek 
makamı muallayi hilafet ve salta
natın ve bilcümle aksamı vatanın 
halası maksadile vukubulan mesa
i'i milliyenin ehemmiyet ve kqdsi· 
yeti ve her ferdi milletin kendi ve
killerinden mürekkep olan Büyük 
Millet Meclisinin tevdi eyliyeceği 
vezaifi vataniyeyi ifaya mecburi
yeti hakkında mev'izeler irat olu
nacaktır. Badehu halife ve padi
tahımızın, din ve devletimizin, 
vatan ve milletimizin halası, sela
meti ve istiklali için düalaı: edile
cektir. 

Bu merasimi d:niye ve vataniye
nin ifasından ve camilerden çıkıl
dıktan sonra biladı Osmaniyenin 
her tarafında makamı hükümete 
gelinerek meclisin küşadından do· 
layı resmen tebrikat icra edilecek
tir. Her tarafta cuma namazından 
evvel münasip surette mevlidi te
rif okunacaktır. 

5 - işbu tebliğin hemen ne,ir 
ve tamimi için her vasıtaya müra
caat olunacak ve serian en hücra 
köylere, en küçük kıtaatı aak~riye· 
ye, memleketin bilumum tetkilat 
ve müessesatına i·blağı temin edile
cektir. Ayrıca büyük levhalar ha
linde her tarafa talik ve mümkün 
olan yerlerde tabı ve teksir ve 
meccanen tevzi edilecektir. 

6 - Cenabı Haktan muvaffakı
yeti kamile tazarru olunur. 

Heyeti Temsiliye namına 
Mustafa KEMAL 

Ertesi günü de gene umum vila
yetlere, kolordulara ve fırkalara fU 
tamim telgrafını gönderdiler: 

Bimennihülkerim nisanın 23 Ün· 
cü cuma günü Büyük Millet Mec
lisi küfal edilerek ifayi vazifeye 
mübaferet eyliyeceğ:nden yevmi 
mezkürden itibaren biliiınum ma
kamatı mülkiye ve askeriyenin ve 
umum milletin mercii meclisi mez
kür olacağı tamimen arzolunur. 

Heyeti Temsiliye mmıına 
Mustafa KEMAL 

Tükçeye çeviren Ahmet EKREMı 

Roman yada 
Parlamento hükumete vasi 

salahiyetler veriyor 
BOKREŞ, 6. A.A. - Parlamento, 

fevk.aliıde içtima devresini dün kapat
mıştır. Parlamento, bu içtima devre· 
ainde 1934-35 hütçeaini hüklımete 
m5nnsip gördüğü zamanda dahili bir 
İstikraz aktetmek mezuniyeti veren 
kanunu, bükUmete parlamentonun ta .. 
tili esnasında bütç nin muvazenesini, 
milli iktisadiynlın kalkınmaaını, dev
let cihazının basitlefdirilmeaini temi
ne medar olacak tedbirleri ittihaz et
mek iç'n v:ui ... Jahiyetler bahşeden 
kanunu ve &İnai ev ticari müesaese· 
lerde Romen unsurunun h!mayeaine 
miiteallik kanunu kabul etmi,tir. 

Ezilen çocuk • 
Kasımpafada Ku1aksızda otu· 

ran kömürcü Hacının çocuğp on 
~larmdaki lxzete, toför Muzaf
ferin idaresindeki 1822 numaralı 
otomobil çarpmıf, ayak ve kafasın
dan yaralanınıttır. izzet Beyoğlu 
Zükür hastahanesine yatırılmıfbr. 
Şoför yakalanmıtlır .• 

Alacak meselesinden 
Ortaköyde oturan Öoyacı Bohor 

ile seyyar basmacı isale bir alacak 
meselesinden kavga etmİfleTdir. 
Neticede birihirlerini hafifçe yara
ladıklarından her ikisi de yakalan
mı,tır. 

Toplanup ısrar çekiyorlarmış 
Kumkapıda kale diplerinin 

köşelerinde bir takım esrarketle • 
rin toplanıp efrar içtiklerini ha • 
her alan memurlar buralarını ta
rassut etmeye başlamışlardır. 

Nihayet evvelki gün birkaç es
rarkeşin hisar diplerine doğru git
tiklerini görerek memurlar cürmü 
meşhudu tesbit etmek için terti
bat aldıktan sonra ı;:srarkeşl~rin 
bulundukları yeri aramışlar, bun
lar arasında kendini bilmiyecek 
derecede sarhoş olan İsmail is
minde birini kabak başında es -
rar çekerken yakalamışlardır. 

Diğer esrarkeşler gizli yollar
dan kaçmışlardır. 

Palto hırsızı 
Sarayburnunda, Abidin ve Ra

mazan efeı;ıdilerin bahçesine sa • 
brkalı Enver girmiş ve Rüs.tem, 
Ragıp efendilere ait kullanılmış 
palto, ceket, yel:ek almı' ve kaç
mak üzere iken görülerek yaka 
lanmıştır. 

Dirhem çalmış! 
Sebze halinde sebzeci İsmailin 

(2) dirhemini çalan Turgut yaka
lanmıştır. 

Fırka Alemdar nahiyesin
de konferans ve konser 

Cümhuriyet Halk Fırkası Alem· 
dar nahiyesinin Divanyolundaki 
semt ocakları merkezinde her on 
be~ günde bir yapılmakta olan 
mutat toplantı perşembe alqaını 
saat 20 de yapılmıştır. Toplantı 
pek kalabalık olmuf, ve eski Türk 
eserleri mevzulu bir konferans ve -
rilmi~tir. Bundan sonra Kavuklu 
Ali Bey tarafından güzel bir mono
log söylenmiş İstanbul Halk Mu
siki B'rliğine mensup Mildan Ni
yazi bey ve arkadıı.tlarından mü
rekkep 20 kitililc bir heyet alatur
ka, fırkanın Alemdar nahiyesinin 
himayesindeki onbet k:-şilik genç
ler grupu da alafranga bir konser 
vermittir. 

Balıkesirde spor hayatı 
BALIKESiR, (Milliyet) -

Mıntaka atletizm birincilikleri at
letizm antrenörünün nezareti al· 
bnda ikmal edildi. 

Elde edilen neticeler geçen se
nelere göre zayıftır. Ve bu sene 
nazarı dik'kati fa:;laca celbedt!n ka
biliyet görünmedi. Bunun başlıca
sebebi mevsimin fena geı;:m .. si, 
gençlerin iyi hazırlanmamış ol
masıdır. 

Futbol müsabakaları da bütün 
hararetile devam ediyor . Fena 
havalar yüzünden geriye bırak•lan 
maçların neticelendirilmesi için on 
be~ gün daha geçecektir. 

Temin olunan hariç takımlar
la temaslar Balıkesir futbolüne tek
nik itibarile çok yardım etnıiştir. 

Birincilik müsabakalarında her 
hangi bir takrm diğt'rlerine naza
ran kat'i bir faikiyet göster!'mi -
yor. Hala mıntaka birincisi kim 
olacaktır kestirilemez. 

Bidayette pek zayıf bir kad. 
roya sahip olan yurt son zaman
larda çok güzel neticeler almağa 
başladı. Güç maçlarm ıkinci dev
resinde en güzel bir dcip oldu. 

Birlik bu sene en ümitli olmak
la beraber geçen seneye gört· da
ha iyi değildir. 

Müsabakaların bitnıe.<i ile be
raber mıntaka ko'lgresinin toplan
ması için hazırlıklara başlandı. 
Bu kongre temmuzun soıı ha:t:ı
smda toplanacaktır. 

Almanya 
hadiselerinde 

(Başı 1 inci sahifede) 
sirdir. Ve maiyetinin Hitlere karşı 
hazırlanan suikastta methaldar ol
madığını meydana çıkaracağı tah
min edilen tahkikabn yapılma.aı i
çin ısrar ettiği söylenmektedir. 

Yahudi aleyhtarlığı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

Türkiyede her şeyin fevkinde olan bir tek şey vardır. O da ka-
nundur. Binaenaleyh kanuna münali olan her türlü hareket .ı•ıun 
sarahatine göre derhal cezasını bu!acaktır. 

Musevi va)ındaşlannın eğer her hangi bir kimseden pikiıyetleri 
varsa bunlar hakkında derhal kanuni muameleye teşebbüs edecekleri 
ve mahkemenin vereceği karardan her Türk vatandClfl gibi müstefit 
olabilecekleri tabiidir. Bu hiç m götürmiyen açık hakikattir. Hücum kıtalarınm tasfiyesine 

devam edilmektedir. iyi bir mem
badan alman haberlere iare iki 
buçuk milyon mevcutlu olan hü
cum kıtalarmdan asgari olarak yüz 
de kırkı tasfiye edilecektir. 

Türkiye, pu veya bu memlekette, her hangi sebepler tahhnda ya,. 
pılan sarih ırk düşmanlığını kendiıine bir nümunei imtisal teliıkki e· 
demez; bunun için hiç bir sebep olamaz. Türkiye, kendi vaziyetini 

kendi istiklali, kendi refahr zaviyesinden gören bir memlekettir. 
Hükumetim'zin lltı hususta derhal tedabir ittihaz etmesi ve Dahi· 

Göringin beyanatt 
BERLN, 5 A.A. - Havas a· 

jaMı bildiriyor: 
M. Göring geçen cumartesi günü 

ecnebi matbuat _ mümessillerine 
suikastçıların ecnebi bir devktle 
münasebette bulunduklarına dair 
vaki beyanatı Alman efkarı u
rn\DDiyesinde derin akisler uyan
dmnıt ve Berlinin diplomatik me
hafilinde ti<ldetli bir aksülamel 
tevlit eylemi~r. M. Göbelsin bü
tün Alman postalan tarafından 
ne,rolunan radyodaki nutku üze
rine bu umumi mahiy.etteki iddia
nın olabileceğine dair bütün ma
hafilde ve hatta halk arasında bir 
takım hükümler - yürütmektedir. 
Mevzuubahis ecnebi devletin İn
giltere, Fransa, Sovyet Rusya, Yu
goslavya, ltalya ve ilh. olduğu i
leri süriihnektedir. Sonra mezkür 
münasebatın mahiyeti hakkında 

liye Vekili Şükrü Kaya Beyle ikinci umumi müfettİf lbrahim Tali Be
yin mahallinde bizzat tetkikat yapmak üzere dün Ankaradan pehrimi
ze gel.'p T rakyaya müteveccihen hareket etmeleri bunun en bariz 
bir delilidir. 

Eğer ıöylenildiği gibi Trakyada birkrsrm Yahudiler hakkında taz
yikler yapılmışsa - ki bu huınata birçok emareler ve deliıil serdedil

mektedir. - mütecasirler derhal cezalannı göreceklerdir. 
Nitekim dün Trakyadan hicret eden Yahudiler, oradan aldıkları 

haberlere nazaran sükıinetin avdet ettiğini ve herkesin tekrar işlerile 
güçlerile meşgul olduklarını bizzat söylemişlerdir. . 

Hiç şüphe yok ki Dah'!iye Vekili Şükrü Kaya Beyin mahallinde ya· 
pacağı, tahkikat, ve ittihaz edeceği tedbirler kendilerine icabeden it-

infnan ve emniyeti verecektir. , 
Dün gazetem'ze müracaat eden ve Trakyada vaki olan hadiseler 

hakkında fikayette bulunan Yahudilere d.e .bunu •.öyle:Jik. . 
1 Binaenaleyh Musevi vatandaşlarımız ıçın endışe!'. mucıp o.acak 

bir şey yoktur. Birkaç kimsenin, hiçbir teşekküle tabı olmadan ken
dilerinden yaphklan hareket umumi olamaz. Umumi olan şey Yahuıli 

düşmanlığı değil, kanan ve disiplindir. Nitekim vaziyetin bu şekilde 
inkişaf ettiğini hicret eden Y ahud il er çok kısa bir zamanda derhal 

görecekler ve bana iman edeceklerdir. 
Yalnız Yahudilerden istediğim iz şey, her Türk vatandmından i•· 

tediğirniz şeyin aynıdır.: 
da en akıl almaz tedbirler rivayet 
olunmaktadır. Bugün Öğrenildi
ğine göre Amerika, lngiltere ve 
Fransa sefirleri hariciye nezaretine 
giderek halk arasında bu mahiyet
te haberler;n İfM'sınm mahzurları 
üzerine M. Yon Neurathm nazarı 
dikkatini celbetmitlerdir. 

Söylenildiğine göre sefirler aynı 
zamanda Berlinde bulunan siyasi 
mümessillikleri kasteden bu gibi 
itlıamlarm gayrı muv~rk mahiye
tine de itaret eylem'.•lerdir. Di~r. 
memleketler mümessilliklerinin de 
umumi mahiyette resmi Mldialarm 
mahzurları üzerine Alman lıükU
metinin nazarı dikkatini celbetme
leri muhtemeldir. 

Almanya kimin elinde 
NEW - YORK, 5 A.A. - Havas 

ajansından: M. Hitlerin Neudeck 
seyahatinden .bahseden Newyork 
Herald Tr<bune gazetesi başveki
lin fİmdi Mareşal Hindenburg ile 
Von Blombergm ve Alman onlu
sunun avuçları içinde bulunduğu 
fikrini izah etmektedir. Bu gazete
ye nazaran Alman hükiimetinin 
mahiyeti timdi Yon Papenin ma
hut Marburg nutkunda izah ettiği 
prensiplere doğru inkipf ebnekte
dir. Almanlar tahsi ve dini daha 
vasi bir hürriyetten istifade ede
cekler ve vatandatların hususi ha
yatı Nazi nezareti altında bulun
mıyacaktır. Gazete bir taraftan 
Mar~~I Hinderburg ve Von Papen 
ve dıger taraftan M. Hitler ve 
Göring arasında zevahiri kurtar
mak meselesi mevcut olduğu anla· 
?ı!r.ıaktıı.dır d ·.yor. Ve fU satırları 
ılave edıyor. Eğer Reisicümhur 
Yon Papenin çekilmesini reddeder 
se bir tarzı hal bulunması oldukça 
güç olacaktır. 

Kurşuna dizilmemiş 
V1Y ANA, 6 (A.A.) - Heim

v~hren rüesasından birinin aldığı 
bir mektuba göre, eski Heimveh
ren reislerinden kaymakam Pabst 
kurşuna dizilmemiıtir. 

Kaymakam tevkif edilmemi§· 
tir4 Berlin Harren Club azasın -
dan 60 kiti ile beraber mahpus
tur. 

Almanyada ıükun 
BERLlN, 6 A.A. - Alman iş 

tihbarat ajansından: 
Alman vakayıii hakkında ecne

bi memleketlerde §ayİ olan heye
canlı haberler; memlekette sükU
nu tesis hareketinin 1 temmuzda 
hitam bulduğunu ve o zamandan 
beri Almanyadaki hareketin nor
mal bir şekil aldığını bir daha be
yana bizi mecbur etmektedir. 

Caddeler her zamanki manza
ralarını arzetmektedir. Bazı nazır
ların, Hobenzollern hanedanına 
mensup bazı prenslerin ve birta
kım yüksek şahsiyetlerin tevkif e
dilmiş veya kurşuna dizilmi, ol -
duğuna dair olan haberler her tür
lü asıl ve esastan iridir. 

Kurşuna dizildiği iddia olunan
lar sıhhatte ve vazifelerinin başın
dadırlar. Bütün Al.manya sükün 
ve asayiş içindedir. 

ltalya gazeteleri ne diyorlar 
ROMA, 6 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
İtalyan gazeteleri Alman ha

diseleri hakkında tefsirlerde bu -
lunmaktan ictinap ediyorlar. 

Maamafih t.Igrafların intiba
hına ve haberlerin üzerine konu
lan başlıklara bakılırsa ltaly an ma
hafili re>mi Alman görüşünü ka
bul etmektedirler. 

Y avnız Lavora gazetesi neşret
G'.'. lıir m::ıkalede Almanyadaki 

O da kanuna itaat, vatana ve bağlı bulundukları millete sadakal
tir. Musevi ı>atandaşlanmızın da bunu bu şekilde kabul edeceklerine 
şüphemiz yoktur. 

Cenup hududunda yaka
lanan kaçakçılar 

ANKARA, 5 A.A. - Haziran 
ayının son haftası içinde cenup hu
dudunda dördü müaademeli olmak 
üzere on beş kaçakçı vakası olmut
tur. Bu vakalarda 27 kaçakçı ite 
17 kaçakçı hayvanı ele geçmi~r. 
487 kilo güınrük kaçağı 229 kilo 
inhisar kaçağı bir tüfek 19 mermi 
ve 532 defter sigara kağıdı yaka
lanmıttır. 

ayrılıkların milli sosyalist reıımı 
altında bir müddet kuvvet ve pro
paganda ile durdurula!Mleceğini 
yazarak diyor ki: 

Bu ayrılıklar her halde bir pat
lak verecekti. Fena iktısadi terait 
ve harici siyasetteki inkisarı ha -

. yaller vaziyeti olgun bir hale getir 
mİ§tir. imparatorluk hanedanının 
da son hadiselerde rol oynamış ol
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Marelfal Hinderburgun büstü 
NEVYORK, 6 (A.A.) - Ha

vas ajansından M. Ernest Hanf
s taenzel mareşal Hindenburgun 
bir büstünü tevdi etmek için as
kerlik akademisine gitmek arzu • 
sunu izhar etmesi üzerine aka
demi kumandanı bu talebi evvel
emirde yüksek makamatla müza
kerede bulunmadan kabul edemi
yeceğini ve bu mÜ!J>.adenin veril
mesi pek şüpheli olduğunu mu -
maileyhe bildirmiştir. 

M.. Hitlerin yaveri olan M. 
Hanfsta~ngel Harvard üniversite
sine meşhur Alman filozofu Scho
penhanr ile bestekar Gluck:in bi
rer büatünü tevdi etmişti. 

Mumaileyh temmuzun seki • 
zinde Almanyaya hareket edecek
tir. 

Sabık muharipler kongresi 
BERLİN, 6 (A.A.) - Bu se 

neki sabık muharipler federasyo
nu kongresi kat'i olarak geri bıra
kılmı,tır. Gelecek 1935 kongresi
nin Casselde toplanması tasavvur 
edilmektedir. 
Göring bir kazaya mı uğradı? 

LONDRA, 6 (A.A.}-- Royter a
janurun Berlin muhabiri bildiriyor: 

Göringin bir kazaya kurban gittiği 
ıayiası ardır. Bu ıayiayi teyit kabil o
lamamı"tır. 

l:Sl:.t<.Llı'lt, b \A.A.J - ft.u ............... un .. 
barat bürosu bildiriyor: 

M. Göring'in bir kazaya uğnmııı ol
duğuna dair ecnebi memleketlerde çık
mıı olan haberin aıd ve esası yoktur. · 

Papazlar göz altında 
LONDRA, 6. A.A. - Reuter A

jansının Münih muhabiri bildiriyoı· : 
Münih haı papası, kardinal Faul

haber'in aarayi poliı hafiyderi .naza
l'eti altındadır. Polis haf•·,relerı ~.ıra 
,.a rıireon ve çıkanların ;" :.i.&erını not . ' 
ctmıaktedir ler. 

Kur,una dizilenler 
LONDRo\, 6.A. A.- R~uıer ajansı

,,, B~rlin muhabiri bıl<l . r:yor: 
B .. günkü Alman hul..ur:ıetini devir

ıı-. ek icın yapılan ,,ıuıu:~&te0 iş.tirak 
ett iı<leri ıöylcnen1erdea hur:;una dizi
len~tr ara&ında Brünın;; l tır..b · neaınde 
miir.likalilt nazırı olan ~.1 . Tre >~rd'.lllS 

lc.:., bir kaç sene evvcı },i ıanet. vata
n·• eden doıa.yı eipzi3 vJlısek mahke
mr. •ı taiafındar. malıki.a. edilmiş vç 
Reicht' (\·.r zabitinden b.ıt .... . ~ ·1an mÜ· 
ı;..:l'ı'ıı !:Jchei·inger vardr,. il-I~tc:.r ~a· 
h~det etmeye gelm.~ olduğ ı b.ı mah
~ cn1e<le, §U methuı b~}'.lnıZ:ı.t )aı..•mış 

tı . 

Nazilc-r kontrolu dfo,.;,.,., .. alın. a 

~-a!>lnr düşecektir'' 

Staviskinin tabancası 

Sağ elinde mi 
Sol elinde mi idi? 

PARIS, 6 A.A. - Stıı isky tahkikat 
komiayonıı, Stavisky "Vieu:ıı:lojia,. köt
künde bulanlar arasında olan cılıarpenti
er ile muavini Le Galli dinlenmit n 
ifadelerinde mübayenet göl'tDÜftür. Char 
peutier, Stariskinin tabancasım 18.ğ elin
de tuttuiunu ıi?ylemiştir. Staviskynin 
tabancıuının elinden almış olan Le Gali 
ise sözlerini kat'i surette teyit ebnemek• 
le beraber, tabancanın Staviskynk sol 
elinde olıluiunu söylemiıtir. 

p ARI S, 5 A.A. - 6 Şubat bidiııelerini 
tetkike memur parlamento encümeninin 
e~r,. : . ..,.~; "" 711mnn dahiliye nazırı bulu
nan M. Frotun hattı hareketine ait olan 
ve mezkür hadiselerin mes'uliyetini 
nümayişçilere atfen dosyanın adliyeye 
nezaretine gönderilmesini reddettiğinden 
ekalliyette kalan aza encümenin mesai• 
&ine artık ittirak etmiyeceklerini beyan 
ederek istifa eylemitlerdir. 

Belçikada 
Krala hususi slaah iyetler 

verilmesi isteniyor 
&ROKSELLES: 5 A.A. - Başvekil 

iktısadi ve mali kalkınma huouaunda kra
la birtakım salahayietler veren hususi 
salahiyetler kanunu mebusan meclisince 
tevdi etmiştir. Siyaıi mahafile göre bu 
kanun meriyette kalacağı üç aylık müd
det iliharile ıayaru dikkattir. Fillıahika 
Belçika hükumetinin şimdiye kadar b~ 
kadar vasi ve böyle nisbeten uzun bır 
müddetle aalahiyet istediği görülmemit 
tir. Meclis bu kanunun müz.akereıiıv 
salı günü batlıyacaktır. 

--o--

M. Barthou'nun Londra 
seyahati 

LONDRA, 5.A.A. - Daily Herald 
gazetesi Franıa hariciye nazırı M. 
Barthou'nun yakında oLndraya yapa
cağı ziyaretin Cenevreden katiyetla 
ayrılan ittifaklar aiyaaetinin bir bat• 
langıcı olduğunu yazmaktadır. Res
mi mehafil bu yazıyı tamamiyle mu
sanna olarak telakki etmektedir. Loııd 
ra hükıimeti aPriı hükıimeti gibi mil
letler cemiyeti usullerine sadık kal
maktadır. Ve lngiliz nazırları Fran• 
sız nazırlariyle hu fikir dahilind'." b<:Y• 
nelmilel vaz :yetin heyeti wnu.mıyesı
ni tetkik edeceklerdir. 

İtalya - Arnavutluk 
(Başı ı inci sahifede}. 

ROMA. 6. A.A. -Havas ajansından: 
Oriente Ajansı, ltalya • Arnavutluk 

münaıebab hakkında bir nota neıretınek 
tedir. Bir tasrihatı ihtiva etmiyecek 
olmakla beraber, bu nota, mezkur m&
aele hakkında intiıar eden ilk notadır. 

Notada bilhaMa deniliyor ki: 
Maddeten ve manen ltalya tarafından 

vücuda getirilmit olan Arnavutluk, ço
cuklann baba naıihatlarım dinlememek 
için ııabırsızlandıklan yqa deniliyor: 

Notanın daha ilerisinde de ıöyle de
niliyor : 

Arnavutluk, ltalyayi Adriatik muv,.. 
zenesinin biı· unsuru olması ıtibariyle 
alakadar edre. 

ltalya, yann Arnavutluğu himaye .et
mekten ibaret olan tarihi vazifesini if• 
ya mecbur kaldığı takdirde, bu mem
leketin dünkü nankörlüğünü unutrruya
caktır. 

TiRAN, 6. A.A. - Arnavutluk mnt• 
buat bürosu, Arnavutlukta bir fc~l· luto 
reketi vuku bulmuş olduğuna daır ec
nebi gazetelerde intişar eden haberi tek• 
zip etmektedir. Mezkur büro, memleket• 
te tam bir sükunet hüküm sürmekte ol 
duğunu ilave etmektedir • 
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GalatasaralJ Spor dQ.:qramı Istanbul Ziraat Bankasından: 

(Ba§t 1 inci uhifed•) 
aasmda seyirci adedi kalabalıli 
ıayılamazdı. Fakat futbol maçı 
ıı:amam yaklaıtıkça tribünler ve 
'duhuliye tarafı yavaı yavaı dol
'clu. 

Maç baıladığı zaman dört bıin 
teyirci a.tadı doldurmuıtu. Bun • 
'dan anlatılıyor ki halkm büyük 
bir kıamı futbol maçına ehemmiyet 
Yermi§, meraırim, atletizm, güre§ 
kıımına o kadar aldınt etme • 
rniıti. 

Merasim 

Saat tam on dörtte geçit res
mi batladı. Çoban Mehmet önde 
Türk bayrağım taııyor, arlı:asından 
•ırasile iki izci, izci oymak beyi, 
gene 40 - 50 izci, aivil kıyafet
Jerile mütekait aporcular, atletler, 
'denizciler, futbolcular, iki kayaık
çı, ve en ıonda da klilp azasından 
altı motoıikletli pİıti dolaıtılar ve 
tribünlere karıı cephe aldılar. 

lstiklil mar§ı hilrmetle dinlen· 
'di. Bundan sonra , her halde pek 
uzun seneler Galatasaraya emek 
Httetmit olacak lıir zat, kliibiln 
meaaishıj metheden güzel bir nu• 
tuk a8yledi ve ti<ldetle alkıılandı. 
Nutuktan sonra cilmhurlyetin o • 
ııuncu yıldönilm martile meraıf.. 
bıe nihayet verildi. 

GüreJ 
'Merasimden ıonra sahaya ya• 

Jılan minder üzerinde bazı ııüreı
filer göaterit müsabakaları yap • 
tılar, Bu mi!Hbakalar zevl<aiz ol
'du ve bir kıaım halk tarafından 
baAınltılara veıile verdi. 

Evveli Galatasaraylı Çoban 
)tehmet Miço ile güreıti, Miço ko
hı ıakatlandığından çekıildi. Bun· 
Clan ıonra Çoban Urfalı Salihle 
brtılattı, fakat biraz ıonra bu da 
çekildi gitti. Ahmet üç dakikada 
Necatiyi yendi. Küçük Mustafa bh 
lıqkaalle g&terit müsabakası 
yaptı. 

Rekor kıramadı 
Bet altı senedir ıpor aalonla

rmda görmediğimiz ııülleci Cemal, 
4tiinya rekorunu larmağa teıdı
lıüa edecekti. Etti, fakat, iyi bir de 
ı-ece yapmasına rağmen Tekoru 
lı:ıramadı. 

Halat rekme 
Cüret ve ııülle kaldırma numa

taı.rından ıonra, proııram muci
bince, Galatuaray ve Betikta• ta
lamları ha.lat çekişeceklerdi. Gala· 
tasarayın kartısına Haliç t:aknnı 
çıktı ve tmt.ğlup oldu. 

Atletizm 
Sıra atletizme gelmitti. Dün yaz

'dığımız gibi bu müsabakalara yal
nız iki Yunan atleti girdi. Yunan 
atletlerinin girdiği müsabakalar 
100, 200 ve 800 metre ko,uları idi. 
Neticeleri sırasile yazıyoruz: 

100 Metrede Semih 11 saniye ile 
birinci, Lambru 11 1 / 10 ile ikinci, 
Raif üçüncü, Hilmi dördüncü oldu
lar. 

200 metrede ayağına kramp ge
len Lambru koşuyu terketti. Meh
met Ali 23 2 / 5 ile birinci, Raif ikin 
ci oldu. 

800 metreye giren Yunanlı Çuka
Jaa bu mesafeden ziyade 5000 ve 
10000 metrede tanınmı' ve bu me
safelerin Balkan .-mpiyonu olmuş 
bir atlettir. Maamafih 800 zil de 
fena kof111uyor. 2 dakika 4 1 / S ile 
birinci, Öıner Besim ikinci, Manol 
üçüncü, Agop dördüncu oldu. 

Geri kalan beş atletik müsabaka, 
bunlara g·recek Yunan atletleri 
olmadığı için, yalnız atletlerimiz a
rasında oldu. Bunlann neticelerini 
yazıyoruz: 

Gülle atme: 

1 - lbrahim 12.64 metre 
2 - Kangelidis 11,94 metre. 
3 - Naili 11 ,86 metre. 

Yüksek atlama 

Bu müıabakaya maruf a.tletçi
miz Haydar girmedi. Sebebini bil
mivoruz. Sedat, Pulyoı ve Necdet 
1, 75 metre ile bir nci , Muzaffer 
1.70 ile dördüncü oldu. 

Sıra 
No. au 

Semti 

35 Galata .. 
Kandilli 
Beyoğlu 
Boğaziçi 
Fener 
Edirneliapı 
Balat 
'.Arnavutka;ı 
Eminönü 
Bakırköy 
Büyükada ' 
Patabahçe 
Yedikule 

• 

73 
100 
119 
160 
168 
169 
170 
173 
178 
186 
207 
208 
213 
223 
243 
246 
248 
251 
252 
253 
255 
257 

1200 

Beykoz 
Burgazadım 
Kocamustafapqa 
Topkapı 

Diak Bebek 

1 - Naili 37,34 metre. .. 
2 - Con:iyadis 3&,10 metre, 
3 - Sara• 34,33 metre. 

Uzan atlama 
. l 

1 - Tevfik 6,58 metni 
262 
264 
265 
276 
279 
281 
283 
284 

Yeniköy 
Büyük der• 
Edirnekapı 
Boğaziçi ) • 

100 4 bayrak 
.. ) 

1 - Feııeıbahçe mliımı 46 2/5 
2 - Bqiktaş takımı. -

Futbol maçı 

.. 
Büyiikad") 
Bebek · 
Edimeliap_l ,ı 
Beyoğlu -, .. 

Atletizm müsabakalarından soıı· 288 
ra Galatuanly • Panatinaikos Yu- 292 
nıı takımının maçına, Ahmet be- 293 
yin idaresi albnda batlandı. 295 

Büyükçarvı ·-
Kocamuatafap&f& 
Edimekam 
Beyoğlu 

Boğaziçi 1 
Ortak·· 

Galatasaray takımı töyle (etek- 302 
kül etmittiı 308 

Avııi - LQtfi, Farull - Kadrl 1 313 
Nihat, lbrahim - Necdet, Münev- 318 
Yer, Raaih, Fazıl, Danyal. 319 

oy; 
Oaküdar 

Bakırkö-y, ~ 
" Ortaköy ' 

Büyükada 
' ,. 

Bu takmı, oyun eonuna bdar 320 
yer yer oyuncu değitiklikleri geçir· 325 
dl, fakat bunların hepeini not et· 327 
mek kabil olmadı. Yalımı: takımın 321 
aad formasından batka tekilde ve 330 
pırıl pırıl :yanan ipek gömleğile 331 
a8:ı:e parpbğı için M'ualihin Münev- 333 
Yerin yerine •i içe geçtiii hatırı· 337 
mızda kaldı. 340 

Edlmdlapı 
Ortaköy 
Kocamustafapata 
Beyoğlu ,, 

Maçtan evvel yazdıfmıız yazıda, 34S Bobziçi · .. 
1\ n 

OaJata 
Boğaziçi 
Beyoğlu 
Boğaziçi 
Heybeliada. 

" 

Panatinaikoı takımının bize, bizim. 347 
kilere faik bir futbol tarzı göstere- 348 
ceklerini zanııetmedifhniııl, mama 354 
fih olsa olsa atletik meziyetle.. Ye 372 
aürat noJdaıından televvük edece- 376 
finl 7aZ'llllftık. Dünkü maçta tah- 387 
minimlz tamamen çıktı. Filhakika 392 
Yunanlılar bilgin fazla olmamak- 393 
la beraber atletik ııoktalardan Ga- 396 
lataaaraya kat kat faik olduklarını 406 
aösterdiler. Galibiyetlerini de bu 422 
noktadan faikiyetlerine borçludur- 423 

Burgazadaq 
Büyükada .. .. 

)ar. Sırf daha teri olmalaTıı, daha 425 ,, 
yüksek sıçramaları dolaymile bü- 427 Heybe)iada 
tün kafa YU1'U4la'l'lnı kazanfflan, 448 Eyüp 
biraz da takım halinde da.ha iyi 452 Babırköy 
anlaşmaları tayesinde Calatuaraya 453 ,, 

iki gol :yapmağa mUYaffk oldulr, 46-1 Divanyolo 
üç dört tane de çok mühim fırsat 465 ,, 
kaçırdılar. Maçtan eYftlki yazımız 471 Boğaziçi .. 

" Büyüada 

da dünkü maçın, Yunanlılarla ilk 472 
temas-ız olan Galatasaray - Aris 473 
maçını mukayeseye vesile olacakğı- 489 
nı yazmı.,tık. Bu mukayese, maale- 490 
ııef lehimize değildir. O zaman A- 492 
rise b~ gol çıkaraıı Galatasaray 497 
takımı olsa, dünkü Panatinaikos ta 503 
kımına bir o kadar gol çıkarabilir- 504 
di. 506 

Galata 
Fener 
Heybeliada 
Ortaköy .. 
Büyükada 

Oyunun ilk on b~ dakikası, Yu- 517 
" nanlılar tarafından oynanan canlı SJ9 ., 

ve güze) oyunla cidden zevkli ve 541 Üsküdar 
güzeldi. Fakat bundan sonrası, 542 
son senelerde görmeğe çok alı.tığı 546 
ınız ekseriyetle karı.ık , geli,i gü- 555 
zel ve nadiren iyi bir futboldü. 563 

.. 
Divanyob 
Boğaziçi .. 
Bebek 
Beyoğlu 

.. .. 

1 
1 

• 

Yunanlılar, ilk devrede Galata- 570 
saray müdafilerinin üstüste yaptı- ı::ııı 
ğı hatalar yüzündeıı iki gol yaptı- 617 
lar ve devreyi 2 - O galip bitirdi- 6ı3 
!er. 632 

ikinci devrede de ekseriyetle 6-11 
Yunanlılar hakim, ve hücumların- 642 
da daha müessir idiler. GaJataaa- 644 
ray muhacimleri, araaıra yaptıkları 662 
hücumlarda gol çıkarabilecek bir 1 672 
kabiliyet gösteremiyor ve bu hü- 675 
cumlar hasım müdafaasında km- 707 
lıyordu. Anl141lıyordu ki hücumla 711 

Burgazadı.... 
Ayvansaray 

" Y~ilköy 
Balat 
Bayoğlu .. 
Kocamustafapaşa 
Beyoğlu 

veya ~tla gol yaprlamıyacaktı. 712 ,, 
Yunanlıların bir penaltı yapmasını 715 Heybeliada 
beklemek lazımdı. Oyunun bitme- 727 Boyacıköy 
sine beş dakika kala hakemin kes- 730 Arnavutkö~ 
kin düdüğü nihayet bu penaltının 7;n ,, 
yapıldığını bildirdi. Fakat fazla 7:i2 ., 
vakit olmadığından Galatasary 739 Yeniköy 
bu penaltıdan yaptığı yegane golle 740 ,, 
maçı 2 - 1 mağlup bitird!. Yarın 760 Arnavutköy 
Yunan takımı ile Be,ikt~ karşıla- 772 Yeniköy · 
~acaktır. 773 ., 

Sadun GALiP 774 Arnavutköy 
------------ 77S 

Dr. Hafız Cemal 782 
789 

Dahiliye mütehassısı 791 
Cumadan b1ı.,ka günlerde saat 792 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstımbul 793 
Divanyolu No. 118. 794 

.. 
Yeniköy 
Kandilli 
Yeniköy 
Arnavutkö7 .. 

" .. Muayenehane ve ev telefonu: 795 
22398 yazlık ikametgdh telefonu: 7!l6 " 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 805 Boğaziçi 
1127 80f 

Mahallesi 

Okcumusa 
Kemanket 
1Caııdilli ' 
KamerhatuQ 
Anıavutköı 
'.Abdiaubatı 
Çakırağa 
Kara.bat 
'.Arnavutköy 
'.A.hiçelebi · 
Zeytinlik 
Kararı fil 
lncirköy 
imrahor 
Beykoz 
Burgaz 
Hacıbüseyinağa 
Bayazıtağa 
Bebek 

,, .. 
iY'eniköy 
Büyiikdere 
Çakır ağa 
Kandilli 
Be}'f<oz 
iY' enimahalle 
Karanfil 
Bebek 
'.Avcubey 
Kamerhatun 

" Bodrumhan 

... 

Sancaktar hayretti 
Avcubey 
Kurtul Uf 
Çeııgelköy 
Ortaköy 
Selmanağa 
Cevizlik 
Zeytinlik 
Ortaköy 
Karanfil 
Yalı 
Çakır ağa 

Ortaköy 
Hacıhüıeyinaga 
Yenitehir 
Hüseyinağa 
iY' enitehir 
S..rııyer 
Büyükdere 

" Bayazıt 
Tarabya 
Kamerhatun 
Büyük dere 
Yalı .. 
Burgazadas. 
Cami 

" .Yab 

" Heybeli 
Topçular 
Ce?izlik 

" Atikalipafa 

" Tarabya .. 
" Karanfil 

Hacıaman 
Abdisubqı 
Dağ 
Ortaköy 

" Nizam 
Cami 
Maden 
Altunizade lcalliJ 
lmrahor 
Atikalipata 
Tarabya 
Yenimahall 
Bebek 

• 

Hacımimi 
Kamerhatuı 
Hüıeyinağa 
Burgazadası 
Atikmustafapat 

" Şevketi ye 
Hacıisa 
Yenitehir .. 
Hobyar 
Hüaeyinağt 

.. 
Yalı 
Boyacıkö:v 
Arnavutkö> .. 

" Ayanikola 

" Arnavutkö) 
Panaya 

" AmavutköJ .. 
Ayanikola 
Kandilli 
Panaya 
ArnavutköJ 

" 
" 
" .. 

Yeniköy 
.. 

Sokağı 

Savcı çıkmazı 
Karaoğlan 
Mektep 
lrmak 
Büyükayazma 
Ayazma 
Kuyu 
Balat köprüsil 
Kireçhane 
Yoğurtçu 
Oda batı 
Karanfil 
Sultaniye 
Hacımanol 
Kilise 
Yenikuyu 
Naılıkapı ' 
Bakkal 
Dere .. 
Bebek caddesi 
Kütkçü 
Çöpçü 
Kuyulu 
Kilise 
Kavakdere 
Birincibağlar 
Zeytinlik 
Dere içi 
Pastırmacı 

Şirket 
lı11nak 
Bodrumhan 
Kocamustafap~ 

Ciıısi 

Kagir bina 
Kagir üç hane ve ı>ır dükk8m 
Hane 
'Arsa 
AhtaP hane 
Arsa 

" .. 
" Kagil" mağaza üstü o·dala11 

'.Arsa 
Arsa metresi 831 
Arsa .. 

" 
" iki hane 

'.AhtaP hane ve llükkirı 
Ahıap hane .. 
'.Ana artını 550 
AhtaP haııe. 
'.Araa .. 

" 
" .. .. 

'.AhtaP hane 
Arsa .. .. 
Kagir oda 
Arsa 

• 

Türbe " 
Nişantatı " 
Kilise " 
Dereboyu " 
Bülbüldereai Kagir üç dükkaıı üstü oaalar 
<hta Ana 
Fırın ,, 
Karadağ ,, 
Hekim Hane ve arsa metrıesi 637 
Miseyani '.Arta metresi 363,50 
Papazzade 'Ana 
Dereboyu '.Araa artını 283 
Karagöz 'Ana 
Paçacı ,, artını 100 
Mumhane Ahta~ hane 
Tatçılar Kagir dükkan 
Kaptan Anıa artını 750 

,Yazıcı J\rııa 
Eakenavi Arııa artını 316 
Eaki Bülbül yeni SerceKagir hane ve dükkan 
Soğukıuyolu Bağ 
Şirket liri arsa 
Dıvarcı Ahpp hane 
Berberoğlıı 'Araa ar~ını 39 
Belediye ,, ., 181 
Çmarıo.{ahğı ,. ,, 70 
Doğrta.,acı ,, ., 90 
ÇakırçıKmazı ,, metresi 89,50 
Yazıcı ,, ,, 51,50 
Ayadimitri ,, ,, 63,SO 
Boıtaıı Dükkan 
Kıtla Hane ve araa 
Bostan '.Araa arpnı 301 

" .. .. 742 
Sofucuhanı Oda orta kat .. 
A:yazmamevkii .. .. 
Kalfa 
ÇefIDemeydanı 
Fener caddesi 
Bahariye 
Aııbarlıdere 

" Fabrika 
Çakırçıkmazı 
Şalcı 
Çifteçınarlar 
Doğancılar 

Sofucuhan 
Beyoğlu cadde 
Mercan 

• Kili~e 
Yazıcı 
Bostan (Bahçe) 
Irmak 
Karakol 
Papaa 
Bostan 
FJu.idi 
Mahkemealtı 
Kilise 
Keresteci 
Haseki 
Mumhane .. 
Kuyu baş: 
Mektep 
Yağhane çdima:ı; 
Yenimahalle 
Büyükayazma 
Bahçe 
Ayanikola 
Dere 
Birinci sokak 
lstefanos 
Yenimahalle 
Ayanofri 
Köy başı 
Mezarlık 
Köybatı 
Büyükayazma .. .. 
Ayazma mevkii 
Kondori 
v.:.: •• ı..ıa.,~.,.kas.ı 

" Bağ dönümü5 
Bağ 

" '/ıı.raa artııu 597 
'Arsa 
Arsa bugün çivi fabriliaıı 
'Ana ar,ını 11 O 
Tarla dönüm 18 evlek arım 232 
Çiçek bahçesi 
'Ahpp haııe 
Hane 
Arsa 

" 
ar,ını 18 

" 
'.Alt kat dükkan 
'.Arsa .. 

" 
" Kagir müceddet haııe 

Ahpp haııe .. 
Kagir hane 

,, iki hane 
'.Ahtapikihane 
Kagir fınn 
'.Ahpp hane 
Ana 
'.Ahtap dükkin 

,, hane .. 
" .. 
" 

" iki hane 
hane ve bahçe 
hane 

,, ,, 
,, hane ve dükkan 

Hane ve bahçe arşını 1631 
Ahtap hane 

" Ahtap hane 
Araa 
Ahşap hane .. 
Kagir dükkin ve balıçe 
Bağ dönüm 14 
Tarla artını 31445 
Ahtap hane .. 

" 
Baraka ve bahçe 
Ah,ap üç kısım htme 
Muhterik hane anaaı 
Muhterik hane anası 

Tamamı 
14 '96 
6/ 10 

Tamaw 

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

1/ 2 
:Tamamı .. 

" .. 
" .. 
" 
" 16/ 3\ 

Tamamı 

" .. 
" 
" 
" 3/ 4 

,Tamamı 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" .. 

Emlak 
No. su 

s 
13-15-16-18 

33 
103 
159 
ıs 
30 
44 
14 

6 
5 

55 
97 
117 

6 
1 

74-76 
7-9 
45 
20 

,28 eski 
6 

45 
28 

7 
60 
12 
30 

12 
14 
25 
:ıq 

6 
238 

6 
6 

21 
176 

21-15-17-17/f 
49 

79/ 184 
9/ 11 
3/4 

56,50/ 120 

32 mükerrer 
19 eski 
56-58 

2 
1 

99 
Tamamı 

" 2/3 
Tunamı 

" .. 
" .. 
" 1/2 

1/ 4 
2/ 3 

~amamı .. 
" 
" 1/10 

Tamamı 

" 
" .. .. .. 
" 
" 1/4 

. 40/ 42 
Tamamı 

9/ 16 
2/3 

Tamamı .. .. 
65/ 192 
12/ 16 

168/ 252 
'famamı .. 

" 3/ 4 
Tamamı 

113 
famamı 

2/ 5 
1/ 8 

89/ 240 
1/5 
1/ 2 

-raınamı 
1/4 
66/ 720 
1/4 
1/16 
1/2 
1/2 

1/ 10 
1/ 2 
1/5 
1/5 
1/ 4 
1/ 2 
1/ 4 
1/ 3 
1 6 
7/ 8 
1; 4 
4/ 7 

45 1120 
1 13 
2.'4 
2/ 6 
1/ 6 
1/ 2 
1/ 4 

11 
20 
25 
36 

31' mükerrer eski 
3 

) 

25 
13-15 

35 
27-29 

17 
1-1 

3 
5 
8 

14 
16 
17 
11 

22-24 
18 mükerrer 
ES " 14 

13 
27 
77 
61 

'mükerrer 
6 eski 17 ye: 

284 
3mükerrer 

31 mükerrer eıki 
11 
12 

5 
21 
14 

157 
18 
24 
16 
86 

97-99 
18 
43 
15 
3 

5-7 
56-58 

6 
45 
18 

101 
24 
26 

2-2 ır .;;.:.;erro 
8-10 

18 
101 

161-163 
4 

59 
54 
36 

4 eski 
81' 

78 
244 

21 
6-8 
131 
133 
167 

11 eski 

Hisseye gö. -e ılı 
hammen kıyıııf 

50000 T. ı, 
3000 .. 

410 " 
200 " 
800 " 
210 " 
130 " 
1250 " 
340 .. 
ısoo ,, 
200 " 

1200 .. 
200 .. 
200 " 
120 .. 
600 .. 
600 .. 
800 " 

1000 .. 
400 " 

8300 .. 
500 .. 
100 " 
300 " 
250 " 
100 " 
200 " 
375 " 
500 " 
150 " 
200 " 
100 " 
500 " 

20 .. 
100 " 
200 .. 
400 " 
816 " 

3000 .. 

400 " 
400 .. 
533 .. 
865 " 

2084 .. 
225 " 
405 " 
200 " 
100 " 
665 " 

1500 .. 
1200 " 

400 " 
632 .. 

tOOO '' 
75 .. 

150 .. 
400 .. 
78 " 

543 " 
70 " 

200 .. 
300 .. 

20 " 
200 " 
500 " 
500 .. 
301 .. 
742 " 
300 " 
300 " 
200 " 

50 .. 
120 .. 
597 " 
756 " 

4535 " 
100 " 
500 .. 

2100 " 
338 .. 
375 " 

50 " 
200 .. 
100 .. 

300 " 
525 
60 

100 
4""'" 
2800 

L-0 
445 
300 

1000 
3700 

600 
120 

60 
15 

200 
200 
360 

1000 
120 
100 
250 
500 
100 
167 
134 
100 

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

113 " 
571 " 
450 " 
250 " 

2000 " 
100 " 
100 " 
250 .. 

50 " 28 172 
Tamamı 

40-42 yeni 32 eıki 
1 

1560 " 
462 " 

s 450 

-

1 
1 
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Şerefinize! r 
ı ı 

S 1 H HAT t N t SEVEN L ER E, 

MÜJDE • 
Afvonkarahısor :\ladenrnrnnun hazım;izlip;e, Kracııl;or ve b<Jlı<ek 

rahatsızlıklarına k3r~ı Şifai ha.i!'a)3rından istifad~ edenler in adedi 
gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYU 
içenlere kolaylık olmak üzere su knıyonetle müşteri l erin in ycr.e· 
rine kadar gündcrilmekte ve aynca on şişelik ka;ala rl ı da su 
veri lmektedir. 

Umumi ıabş yeri: Yenipostane ci \'arındı A.k ~a raylıl& r ha 
nı nda l lilaliah n er s atış mağaza sı d ır. Telefon: 20062 

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

Bir KELVİNATQR 
yazın evinizi cennete çevirir. 
En asri elektrik otomatik soğuk hava dolabı 

SAHiBiNiN SESi 

( 4039) 

Sabş mahalli: 210 İstiklal caddesi, BeyoJla 
Nurettin va Şki. Ankara 
A. Vetter ye Şki. lzmir 

SA Ti E 
tarafından V E R E S İ Y E satılaıı 
SAYFİYEDE RAHAT 

Yedi satış geri: 
Metre Han Beyoğlu 
Cumhuriyet meydanı Taksım 
Necati Bey caddesi Salı pazarı 
:ıektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy 
Ş1rketi Hayriye iskelesi OskUdar 
23 Nisan caddesi No 19 BUyUkada 

(950) 

Tolefen 
,, 

" 
,. 
,, 

" . .. 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

4034 

~ Fatih· Saraçhane başında .ı( 

HAYRiYE LiSESİNDE 
BAKALORYA HAZIRLIK KURSLAR! 

Jl:rinci ve i k ınci devrenin her zümresi için resmt liselerin tanınmış muallimleri 
tarafın dan idare edilen kurslar açılm : ştır . . \ rzu edenlerin her~ün mektebe müra 

caı t ları. ( Telefon: 20.ı,ıo) (945) 
( 4035). 

9 Temmuz 1934 Paıarhsi 

PANORAMA BAHÇESİNDE 
YAVRUNUN GECESi 

Say hey<ı i : Kemani Nubar, kemani Demir Ali, 
lhrah im, klarnet Ramazan. 

Muganniyele r: 1 l•miyct, :\lel:\hat. Dürdane, l\er eli kız, fatmı ilanım 

FİKRİYE HANIM 
Okuyanlar: Aı!'Yazar, Hafız Yaşn Beyler. 

Konya inhisarlar . dl 

Ankara Nafia Baş 
ühendisliğinden: 

Bur~a yerli Mallar Sergisi açılmıştır. Keşif bedeli yekllnu (11565) lira (60) kuruş olan 
Bursa Beş'ncl Yarli Mallar Serııisl şelırin en muhtet•m binası Ankara - Kırşehir yolunun l 16 , 181 - 121 000 ıncı 

- •• -diyata • .. •• d 
B oayramında ilan dır vıkmıe u çJgun en. --.... -r t b"t • 

olan Tayyare •İnemasında açılınışbr. Sergimizi ıörmek, ayni ı:a- kilometreleri arasında 2891.40 m3 ham taş ve 2891.40 m3 
manda şifalı BurHoın kaplıcalarından istifade etmek isteyenler bu blokaj taşı ihzaratı kapalı zarf usulile münakasaya kon-u se . e ç · t • 1 O bin t 'Yunu ıle bahtedilen • nden çıkarılacak 

iki üç b ~rı··"""'-1""n (2,586,333) T r !il 1 bin beşyüz tonluk 
mllhim fırs•tı kaçırınumlar. (884) 3978 muştur. Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarile teklif mektupla 

':=====~============~~====.• rmı ihale tarihi olan 23-7-934 pazartesi gÜnÜ saat 15 den 27 ·6- ın ton u:. . ~-'i?~ ~.Ç parça olarak 
Y b 934 tarıhı.,den ... ~· •• 1 •-.<. nüddetle münakasa-
0 a b rrakı~şhr. 17-7-934 tarihine .;iüsadif Sah giinü saat 
ıt' I e~te cıh~beyli kazasında ihalesi icra edileceğinden ta 
n.::hrİr feraıtı anlamak üzere Baş Müdüriyetimize veyahut 

1 
evvel Vilayet Encümeni Daimisine ve izahat almak için her 

Jnhİ•arler U. Hüdürlüğünden: giin Ankara Nafıa Baş Mühendisliğine müracaatları ilan o· 
..._ _____________ ...,:;:;_----- lunur. (3616) 4045 

a ıne müracaat etmeleri ilan olunur. (3490) 3859 

lzmir Umumi Hapishane 

Müdürlüğündenı 
ni ~8000 lira bedeli muhamminli lzmir Umumi Hapishane 
:z.a~f ayıs. 935 ga~~sine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı 

IÜ:z.de s;~~ıl~ me~kiı m~zayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 
teb b nıshetınde temınat makbuz veya hükUrnetçe mü
rrı.;.r 93ıı;ka . °?'ektuplarını hamilen yevmi ihale olan 24 Tem· 
Müd" . tarıhıne müsadif salı gÜnÜ saat 15 de Hapishane 
tafsi~~1Y.e~ Odasında teşekkül edecek Komisyona ve fazla 
tı ilan l ıçın de her gÜn Hapis hane Müdüriyetine müracaatla 

0 unur. (3493) 3860 

Deniz Levazım Satınalma 
18,ooo kil Komisyonundan: 

z 0 Yaş sebze: Açık azaltması 15 Temmuz 1934 pa· 
45,ooo K.1ırünü saat 14 de. 

1 0 Yaş sebze: Açık azaltması 15 Tenunuz 1934 pa-
~r .günü saat 16 da. · 

karda n:;kı:z. Talebe ve efradının İaşeleri için lüzumu olan yu
layan P tarı Yazılı yaş sebze 15 Temmuz 934 tarihine rab· 
ma ile a:ı.ar günü hizalarında gösterilen saatlerde açık azalt 
her gü~atcn al~acaktır. Şartnamesini görmek İsteyenlerin 
tninatlarYİ rn':1n~kasaya iştirak edeceklerin de muvakkat te
komisy ıy e hırlikte mezkUr gün ve saatte Kasımpaşa'da kain 

onuna müracaatları. (3368) 3880 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 lNCO KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye S0.000 liradır 
Ay~kıca: 10.000, 5.000, 4.000 

ı ra · ınıye ve 20.000 liralık 
nıükafat vardır. 

liralık 

bir 

Cinsi T ahıninen Mıktarı 
Hurda Kağıt ve Karton kırpnıtdarı. 220,000 kilo 

Cibali fabrikasında 1 T emntuz 934 tarihinden 31 
Mayis 935 tarihine kadar ou bir ay zarfında teraküm edip 
şartnamesi mucibince parti, parti teslim edilecek olan yuka 

rıda mıktarı yazılı hurda Kağıt ve Karton kırpıntıları 11-7 -934 
tarihinde saat on dörtte bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin 
( 400) lira teminatlariyle Cibalide Levaznn ve mübayaat şu
besine müracaatları. (3600) 41'?44. ' 

1 

Cinsi ı Miktarı 
Muhtelif haciınde saçtan hurda yağ ve kola fıçıları 22 Adet 
Hurda ağaç fıçı 6 ,, 
Levha halinde saç ve demir tahminen 300 Kilo 
Yuvarlak ve dökme demir çubuk boru ve çelik tel 150 ,, 

tahminen 
Hurda büyiik su deposu demirden 1 Adet 
Dökme kanape 1 ,, 
Piston 1 ,, 

Levazım ambaraında ıncvcut olup yukarıda cins ve mik
tarı yazılı köhne eşya 15-7-934 pazar günü saat on dörtte 
bilmüzayede satılacağından taliplerin . yüzde 15 teminatla 
rile Cibalide Levaznn ve Mü bayaat Şubesine müracaatları. 

(3528) 4042 

lstanbul Maarif Müdürlüğündenı 
İstanbul Kütüphaneleri için mübayaasma lüzum görü

len 212 çeki odun ve 2900 kilo Mangal kömürü ile 13 ton 
kok kömürü açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her gün maarif Müdürlüğü muhase
be kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin 28· 7 -934 
Cumartesi günü saat 14 te İstanbul Vilayeti Muhasebecili
ğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilan o-
lunur. (3694) 4047 

lstanbul Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğinden: 
Istanbul ve Usküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 

muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn Adliye Levazun Dairesine ve münaka
saya İştirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi gÜnÜ saat 14 de 
lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil Komisyonu 
Mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 4043 

Sıra S N eınti o, ru Mahalled C E 825 E .. i n s i Hissesi mlak Hisseye göre mu-
820 EY~p lğrikapı H No. su hammen kıymeti 

., d acıhüarev fğrikapı imalathane 1 12 6~7 750 
834 ırnekapı Kemanke~ A " Ga( ' rpacıbakkal Arsa Tamanu 31 100 
841 ata Bayazıt M " 85

3 
Saınatya Hacıhamza S arya eski Revani yeKıigir hane ve a...,.. 2 6 15-17 2000 ,, 

8 
Boğa · · arayönü Ah~ap hane 1 4 5 75 ,, 

54 Kadık~~ı y enimahallo Pa~a~ba~ı Ahşap sahilhane ve dükkan 1 5 'i6 58 600 " 
857 K oy Osmanağa Azızıye Kagir hane 1 3 - 734 
877 B oca~uıtafapaşa Çı · agıhasan Çukurçetmt. Ahsap hane 1 4 13 50 " 
87<1 l(e~oglu Hüseyinağa Macar Ar~a 3 /4 ~7 eski4!e ye~i 300 " 
905 A a ıköy Caferağa Mühürdar Kagir hane Ye bahçe 1/ 5 62 5000 " 
919 er.v~nsaray Atikmu~tafapa~a. Papas , ,ı )Ahşap hane 481108 3 654 " 
993 B~Y~~ada K:ıran~il _ Karakol · " 1 63 25 25 " 
. . Y~ glu Huseyınaga . .. . Sak.ızağacı Cad. Kagir hane 2 . 5 . 67 • 12000 :: 

l!lıtak ed:dekalya_zılhı gar.rımBenkuk llenn m_?lkiyetllerı pazarlıkla satışa çıkarılmış olup ihaleleri 30-7-934 pazartesi giinü saat on beftedir Müzayedeye 
<>&.ıık erın ergun an amıza mu.e.caat a pey akçelerini y t bT ı s · h r · ·ı bel d' ' &.ınız kapısına asılmıştır. (3554) 4048 a ıra ı ır er. eneı a ıye vergısı e e ıye resmi müşteriye aittir. Şartname 

İstanbul kumandanlığı sa - ı VAPURCULUL: 
hnalma komisyonu ilanları n 

• TORK ANONiM ŞiRKETi 
Çorlu Askeri Satmalma Ko- IST ANBUL ACENT ALICI 

misyonundan: Liman Han, Telefon: 22925. 

Malkaradaki ~Jt'at ihtiyacı i
çin 15,000 kilo Gaz Yağı açık 
münakasaya konulmuştur. i
halesi 18 Temmuz 934 çarşam 
ha gÜnÜ saat 15 tedir. Talip· 
\erin şartnameyi görmek üze
re her gÜn ve münakasaya İş- ı 
tirak için de o giln ve vaktin- •, 
de teminatlarile birlikte Çorlu , 
da Askeri Satmalma Komisyo 
nuna müracaatları. (3037) 

(3226) 3879 
* * * 

Kars Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Karstaki kıtaat ihtiyacı için 
43900 kilo sade yağı kapalı 1 

zarfla münakasaya konmuş -
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 
Cumartesi gÜnÜ saat ·9 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek I 
üzere her giin ve münakasaya 
iştirak için de O gün ve vaktin
dan evvel teklif ve 2634 liralık 
teminat mektuplarile Karsta 
Askeri Satınalma Komisyonu
na müracatları. 

(3067) (3592) 3919 

Birinci Fırka Satınalma Ko
misyonu tarafından bildiri
len ilanların ihalesi Fındıklı
da. Satınalma Komisyonunda 
yapılacağından İştirak edecek 
lerin şartnameleri görmek Ü· 
zere her gün lstanbul Kuman , 
danlığı Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (2) 

(3686) 4019 
* • • 

Mersin yolu 
S d k d \'apurJ 8 • a l Z8 e Temmnz 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtmundan kalkacak, gidişte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ra
dos, Mannariı, Dalyan, Fethiye, Kal· 
kan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Menine gidecek. Dönüıte ayni İs· 
kdelerle beraber, Taıucu, Anamur, 
KufadaS1 ve Geliboluya uğrayacak· 

tır. 

Trabzon yolu 
D ı P vapuru 8 

Um U lll8r Temm uz 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtnnından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon ve Rizeye. Dônü,te 
bunlara ili.veten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
Her 

CUMARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri aaat 20 de Tophane nhtı. 
mından bir vapur kalkar, Gidiş ve 
dönütte mutat iskelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurları cuınarteai gününden maa 
da HERGUN aaat 9,30 da Tep· 
hane rıhtımından kalkarlar. 

İzmit yolu 
YAZ TARiFESi 
Pazartesi gününden maada her 

gün hir vapur cuma ve salı günlerı 
saat 9 da diğer günler saat 13,30 
da Tophane nhtımından kalkacak· 
tır. 4040 

3. K. O. ile sari mukavelele· 
Tİ olan müteahhitlerin muka
ve~elerini lstanbul Kuman 
lığına devretmek için yapıla- •--• Dr. Nuri Fehmi--.. 
cak muamele hakkında Is- Göz Hekimi 
tanbul Kumandanlığı Satın- C•ğ•loğlu Süreyya Bey apart. 
alma Komisyonuna müracaat saat 2-6yakadar. Telefon 23212 
ları. (3) (3678) 4026 3833-. " . ~ - -

lstanbul Kumandanlığı çin de o gün ve vaktinden ev
Kıt'atı ihtiyacı için 32,000 ki- vel teklif ve teminat mektıup
lo Sade yağı kapalı zarfla mÜ· lariyle Fındıklıda lstanbul 
nakasaya konmuştur. İhalesi Kumandanlığı Satına ima ko-
25 Temmuz 934 cumartesi giı misyonuna müracaatları. (1) 
nü saat 14 tedir. Taliplerin (3687) (4046) 
sartnameyİ görmek üzere her ..... .-... -·.N;;;:;;~:·id:;;·-;;;;~····-·--
irün ve münakasaya iştirak i- MVMT AZ F AlK 

• 
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er gün, her yerde istekle aranmakta olan 
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Tamamı 11 
20 

Halis, nefis ve köpüklü kahvesidir. ~-i/3 ~--= 
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Sabş Yeri: 

Yalnız Mısırçarşısı Kapısı Karşısında 
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