
Belediye intihabatı için yapı
lan hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Defterler yarın ve
yahut pazar günü asılacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

F'IATI 5 KURUŞTUR. 

l ürkiye ve 
Milletler cemiyeti 

Conevre'den bildirildiğine ııöre, Tür
fıiye Cumhuriyeti, bu defa inhilal edecek 
elan muvakkat konsey azalıklarmdan bi
ti İçin namzetliğini koym~tur. Muvak
~t konsey azalığının cemiy~t. kad_roıu 
lçındeki "aziyetini anlamak ıçın M!llet
lor Cenıiyeti te§kilitını izah etmek lazım· -.. 

"1illetler Cemiyetinin dört orııanı var.. ,,., 
l - Aıamble, yani Umumi Heyet 
2 - Konsey yani kabinesi vaziyetinde 

•lan bir meclis. 
3 - Umumi katiplik. • 
4 - La Haye Mahkemesi. 
Nazari olarak Asamble her şeye hakim 

!~Yettedir. f"akat Milletler Cemiyetine 
~ olan her devletin murahhaılarmdan 
~ekküp eden bu heyet, ancak ıenede 
\i, defa toplanır. Temenni yollu ba21 
lloıtıaJUar söylenir. Evvelce haZırlanan 
~arlar taıtik edilir ve Aıamble azaları 
~tibirini tanımadan dağılırlar. Binaen· 
~YL bu heyetin Milletler Cemiyeti kad
~11 iç.indeki rolü nümayi§ yapmaktan 
..,._,el1tir. 
lıınumi Katiplik ve La Haye Mahke· 

~•i de Konsey'in isti§8l"e ettiği bir hu
~k encümeni vaziyetinde bulunduğu 
~~" ehemmiyetlidirler. Ancak bu kadro 
~l>de en ehemmiyetli organ tüpheıiz 
1 nseydir. Bunun içindir ki cemiyeti :19 senesinde kuran beş büyük devlet, 
. °"'ey' de ekseriyeti daima kendi elle • 
~ bulundurmak istediklerinden do • 
·.~ izalığın beıini daimi olarak kendile
tiıı,, lahıis etmitlerdi. Cemiyetin ilk ku
~"!unda Konsey izalıklan dokuzdan 
~ti. Bunlarm beti, lngiltere, Fransa, 
~ka, ltalya ve Japonya'ya tahsis 
!'l•lıniı. DiWdü de intihap sureı'ıle her 
~ senede bir değişirdi. Amerika'nın Mil
~ Cemiyetine ııirmemeıile daimi aza. 
Ilı r dörde indi. Bir kaç sene ıonra da 
d, ~VakJ.at azaJıkJar dörttlen albya çıkarıl
lı Vt Konıey azalan, dördü daimi ve al-

•• ınuvakkat olmak üzere ona iblağ 
•dildi. 
•d"ı\Jn.anya Milletler Cemiyetine iıtirak 
•t •.ııciye kadar vaziyet bu tekilde devam 
la U. Lokarno mukavelesinin imzasından 
ti lira Almanya'nın Milletler Cemiyetine 
~t'tnesi mevzuubahıolunca, bu devletin 
" ini azalığa olan hakkı derhal tanındı. 
~<alı; Lehistan, ispanya ve Brezilya da 
~ini azalık iıtediler. Bir devlel'e daimi 
~ık tevcih etmek için Konsey'in itti • 
ı.ı.t· ira11 lazımgeldiğine ve daimi azalık 
Ilı ıasında bulunan devletlerden bazıları
"-ı I\ da bu lieyette muvakkat aza bulun
~.,.tıına &Öre, daimi azalık kendilerine 
),• •lınediği takdirde reylerini Alman • 
il ~ da vermiyeceklerini bildirdilrr. 
.. ~ YÜ2den 1925 ıenesi ıonbahannda . • ı. 
~a Milletler Cemiyetine giremedi. 
ı,,. hle içtimaı dağıldı. Sonra devlet· 
1ıı, ~lınanya'ya Konsey'de de daimi aza· 
'ıı •erınek için hazırlığa baıladılar. Bu
' ten.in_ etmek iııin cemiyetin teıkila· 
S, değiıtirdiler. Evvelce biri muvak • 
~ diieri daimi olan azalıklara yarı 
:ı-ı;;i balık namı albncla yeni bir 11nıf 
lıı,· ilave ettiler. Muvakkat ile yan da
' *'a11ndaki fark ıu idi ki muvakkat 
i; . <>lan devletler, her üç senede bir de· 
J.'.' ve aradan bir devre ııcçmedikçe, 
~~ devlet yeniden intih

0

ap edilemez-

' 

' .... muvakkat azaların azalıkları ara· 
~ lıir devre geçmesine mahal kalmak· b' .tekrar tekrar tecdit edilebilecekti. 
~_ıni azalık için gürültü yapan dev· 
~· bu yarı daimi izahğı verdiler ve 
" ll)la'nın da daimi olarak azalığı le· 
~ •dildi. Almanya'nın Milletler Cemi
!t.;~ girmesinden sonra üç kıınn olan 
~)~ •y azalıkları ıu suretle taksim edi· 
"dıı: lnııiltere ,Fransa, Japonya, Al
'~- ve ltalya'dan ibaret olan beş da· 
'• IQalık. üç yan daimi izalık ve altı 
'ıı ~at azalık. Yani Konsey azalıkları 
~de iblağ edildi. 

' di bila vaziyet böyledir. Yalnız Ja
\,;'' ile Almanya Milletler Cenıiyetin
~ ~ilmeğe karar verdiklerinden ka
'-i.~ tebliğinden iki sene sonra iza ol
\~ çıkacakları için daimi iizalıklar· 
~-~ adet eksilecektir. Bunların yeri· 
.._~ Yet Rusya daimi iza olacakbr. S Vaziyet henüz müphemdir. Ja • 
~ a Ve bilhaısa Almanya'nın kat'i ola
" ~~nıelerine mani olmak için be • 
~">ad~, teşebbüsler yapılmaktadır. Al
lı,,~ llıalum olduğu üzere, cemiyete 
~ '-ıı İçin silah noktaundan ınüsava-
111 it~ •nınasını tart koymuıtur. Sov • 
~ 1Ya'nın iza)ığı meıeleıine ceJince; 
ıii;di~0•sinde Almanya'nın cemiyete 
il. t-ı.ı •ıralarda olduğu ııibi, bu defa da 
ıl~t ın ihtiraıların kabarmasına sebep 
~~i ~ •ann~~liyor. Belki de ~-~h'.s~an 
·~.:alı~ ıçın tekrar naınzetlıgını ile-

• il~ •ktır. 
~do~ llamzetliğimizi koyduğumuz 
~t ." •ene inhilil edecek olan mu • 
t:llfıııd"'alıklardan biri içindir. Türkiye 
~Vr •n takip edilen ıulh siyasetinin 
~ ""t ~- nı_ulıitinde bize karşı büyük bir 
Ilı. ~•çe 111

•
1 ".Yandırdığı malumdur. Hat· 

~'"<tıt;,,: tntıbapta namzetliğimizi koy
~lıııaı, 1~ halde sırf bu itimadın niıane
"l~k. c:,•ere külliyetli miktarcla rey al
>ıı • ~ili nıburiyetimizin harici ıiya • 
liı."°'iııe ~tler Cemiyetinin hedef ve ga• 
~•t ın~ı tamaımna uygun bir iı· 
~"efl•ti ~akip etmektedir. Cemiyetin 
~· tean en hiç biri bizim lııedefleri-
11~ tin ın'""• etmiyor. Sulhun ve müsa
~ •la~ t ulıaf~za11 için ıenelerden beri 
''<1Ft8 ~febhuslerde Türkiye daima en 
'• ~ladılt ulunmuştur. Kellogg misakını 
ı, ~ • to ·1 Cemiyetin himayesi teıebbü-
•o~r/ anan Londra iktısat ve mali

'•ıısında dünya devletlerile leş· 
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Türk - Yunan antant kord(qali 

Musaddak suretler Atina
da teati edildi 

Tevfik Rüıtü Bey Cenevre yolunda Yunan 
hariciye nazırile birlikte seyyahat etmektedir 

AT1NA, 7 (Milliyet) - Ad· r· 
ria vapurile Venedik tariki-
le Cenevreye gitmekte olan Tür
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüt· 
tü Bey bugün Atinaya uğramıt ve 
M. Maksinıos'la Ankarada imza. 
lanmıt olan Antant Kordial misa. 
kının tasdiknamelerini teati eyle. 
mittir. Bu münasebetle teati olu
nan nutuklarda iki memleket a
rasındaki münasebetlerin sıkılq

masından tevellüt eden faydalar 
kaydolunınuttur. 

M. Maksimos Adria vapuruna 
binerek Tevfik Rüttü Beyle bera
ber Cenevreye gidecektir. 

M. Maksimos'a M. Rostia, Pa. 
parakis, ve Pipinelis refakat et
mektedir. Kendilerine Cenevrede 
Yunanıistanın Paris ve Bem sefir· 
leri M. Politia ve Refad ta iltilıaJC 
edecektir • 

• 

.. 
\ l -

T evlik Rü,tü Bey 

I stanbul - Digarıhekir 

En uzak şehirlerimize en 
·kısa zamanda gideceğiz 

Gelecek haftadan itibaren latanbulla Diyarı
bekir arasında tayyare postaları batlıyor 

Memlekette sivil tayyareciliği tami m elmeğe çalıfan Vecihi tayyare 
mektebi talebeleri ve Vecihi hanganndaki tayyareler 

Aldığımız malumata göre, Di· ı 
yarbekirle lstanbul arasında yeni 
~ayare seferleri tesisi tekarrür et • 
miş ve bu hususta hazırlıklara bat-

lanmıttır. Diyarbekire ilk tayyare 
postaaı gelecek haftadan itibaren 
batlıyacaktır. Bu yeni seferlerde, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

,(Yazısı 6 mcı sahifemizdedir), 

riki mesaiden kaçınmadık. Tecavüzün 1 
tarifi mukavelesini İmzaladık. Yakın 
Şark'ta sulhün en ehemmiyetli zımaru 
olan Balkan Misakının İmzasında ehem
miyetli bir rol oynadık. Türkiye bütün 
komşuları ile en ;yi münuebettedir. 
Kom§ularının hiç birinden bir karış ara· 
2i i•temiyor. Komıulannın hiç biri de 
Türkiyed~n bir karış toprak istemiyor. 
Harici münasebetleri bizim kadar iyi 
olan bir memleket tasavvur edilemez. 

Türkiye Konsey azalığı için namzetli. 
ğini, ıırf ıulba daha iyi hizmet edebil
mek için koymuıtur. Sulh ve müsalemet 
yolunda çalı§acağnnızı bir vaat olarak 
ileri ıürmüyonız; on senelik tarihimiz 
bunun en büyük §ahididir. 17 eylülde 
yapılacak olan İntihabatta Türkiye lehi
ne atılacak reyler, sulh ve müsalemet yo
lunda on senelik çalışmamızın haklı bir 
mükafatı olacaktır. 

Daimi tramvay 
tarifesi için 

hazırlık başladı 

Yakıı~da ıirket mu· 
rahhasları 

Ankaraya gidecek 
Eylülün bidayetinden beri tatbilC 

ıahasında bulunan muvakkat tram
vay tarifesini takip edecek daimi 
tarifenin tesbiti hususunda Tram • 
vay Şirketi ile temasa geçilmittir. 

Öğrendiğimize göre, Nafra Yeki· 
li Ali Beyin Ankaraya avdetinden 
sonra, şirketin murahhaslarından 
mütesekkil bir heyet Ankara'ya gi
derek doğıudan doğruya vekaletle 
temase geçecektir. Yeni tarifenin 
azami çabuklukta tesbit ve intacı 
mukarrerdir. 

.Şirektin müracaati 
Tramvay Şirketi 1926 mukavele

namelerinin feshi dolayısile, Nafıa 
Vekaletine müracaatta bulunmu,, 
bu husustaki noktainazarını ve te· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lktısat Vekili 
·Dün akşam geldi 

it Bankasının Edirne<le açılan 
tubesinin açılma resmini yapmıt 
olan lktıaat vekili Celal B. in dün 
abah tehrimize gelmesi beklen.
mit ise de Celal Bey ekspres ve 
konvansiyonel trenlerinden çık· 

mamıttır. Celal Bey aktam saat 
sekiz buçukta Sirkeciye gelen E
'dirne postası ile İstanbula dön
müttür. 

Celal Beyle beraber Edirneye 
aitmit olan Çatalca meh'usu Şa. 
kir ve it Bankası umumi müdiır 
vekili Muaınııııer Beyler de di'n 
ak9am tehrimize gelmitlerdir. 

~iraat vekili Muhlis 
Bey geliyor 

Şarkta yeni zirai mües
seseler yapılacak 

GlRESON, 7 (Milliyet) - Zi. 
raat Vekili Muhlis Bey şark vila
yetlerindeki tet-
kik seyahatleri- 1 

ni bitirerek, Gül
cemal vapuru ile 
Trabzondan İs
tanbula hareket 
etmiftir. Vapur 
Giresona gelin
ce, Vekil Bey Gi
resonluların rica 
ve davetlerini ka 
bul ederek, Gire-
sona inmit, par- Muhlis Bey 
lak tezahüratla kartılanmıttır. 

Vekil Bey Gülcemal vapurun
aa "Milliyet" e beyanatta bulun
mutlar ve seyahatlerinden çok 
memnun olduklarını, söyleyerek 
kısaca demittir ki: 

- Horpe, Artüvin, Ardıhan, 
Kars, Kule, Kağızman, Tuzluca, 
Hasankale, Ezrurum, Bayburt, Gü
mütane ve T rabzondaki tetkikle
rim umumi olmuttur. Fakat en Zİ· 
yade hayvancılık, sütçülük ve 
meyvacılrk üzerinde durdum. 
Kars, Erzurum hayvancılık ve süt· 
çülük hususunda büyük bir istik
bale namzettir. Vekaletin bet se
nelik planında bu hususta almağı 
dütündüğü te<lbirler ve te,ebbüs
)er vardır. Kars ve Erzurumda 

(Devamı 6 ıncı sahitede) 

BUGÜN 
1 Üncü ıahifede 

Balkan hatıralan 
FELEK 

Cin peri masalları 
Mümtaz FAiK. * Üncü ıahifede 

f"ikirl« ıe insanlar: lleri ııeri edebiyat 
. Nurullah ATA 

__.,_ 
OZ DlLIMIZLE 

M. SALAHATTIN, 
5 inci sahifede 

Çocuk 
6 nCJ sahifede 

Seyahat lntibalan 
"A. ~-

İngilterede iki yolcu treni 
çarpışmış ve birbirinjn içine 
geçmiştir. 5 ölü 40 dan fazla 
yaralı vardır. 

Tel: { Müdür: 24318, Yazı itlf'ri mi.idü1"il: 24319. 
idare •• Matbaa : 24310. 

Amerika grevi kanlı bir 
şekilde devam ediyor 

Oç günde bir çok müsademeler oldu on kiti öldü 
kırk kiti yaralandı bir çok tevkifat yapıldı 

'Amerikadaki grevler den bir manzara 
NEVYORK, 7.A.A. - Mensucat ııre- müıtür. 

-vinin üçüncü günü silahlı mücadeleler Grevin başladığı günden bugüne ka-
olmuıtur. dar on ölü ve kırk bir yaralı vardır. 64 

Şimali Karolln'de Honepat'da grev• kiti tevkif edilmit-tir. Son yapılan . tah-
ciler,. çalıımal< istiyen bir fabril<a me- minler, ıırevcilerin sayısını 340,000 ola-
murları ile çarpıpnıılardır. Altı kiti öl· rak teshil etmektedir. 
müıtür; Şehir heyecan içindedir. NEVYORK, 7.A.A. - Kadın elbisele 

Cenubi Karolin'de bir grevci, grev- ri işçi federasyonu grev aleyhine karar 
cilerle bir fabrika bekçileri arasmdl' ya- vermiıtir .Bu karar, tahmin edildiğine 

pdan mücadelede •ili.lıla öldürülmüıtür. göre, ıırevcilerin ıayıaını derhal 50,000 
Atlanta ıehrinde bir grevci dün al- ve bilahare 125 ile 175 bin arasında ar

mıı olduğu yaralarm tesirile bugün öl- tıracaktır. 

İsveç veliahh bir teşrinisa -
• 

nide lstanbula gelecek 
Prens Hz. refikaları ve çocuklariyle beraber 

Yakın Şarkta uzun bir seyyahata çıkıyor 
Iaveç veliahti Gu.ı

tataf Adolf ile refi. 

kası ve iki çocuğu 
prenses lngrid ve 
prens Ratil ile bera • 

ber yakın fark mem
leketlerinde dört ay 
devam e<lecek olan 

bir seyahate çıkmak 
üzeredirler. 

Prens hazretleri ve 
ailesi lsveçten eylu
lün 13 cü günü tren
le hareket ederek Me· 
sina'ya geleceklcı ve 
orada kendilerini 
bekleyen W aseland 
lsveç gemisine bine
ceklerdir. Bu gerni 
ile Patras'a uğraya. 

/sveç Veliahti Gustal Adali Hazretleri ~·e 
caklar ve Corinthe refikaları 
kanalını geçerek Pı- • 
re'ye gelecekler. Cümhurreisi Z~i- ı teşrinievvelin birinci günü lstan• 
mis'i ziyaret ettikten sonra Sela- bulda bulunacaklardır. 
nik Ye Aynaroza uğrayacaklar ve (Devamı 2 inci sahifede) 

Dünkü yüzme yarışları 
Y arıılarda Beykoz lstanbul ıampiyonu olmuı 

Galatasaray ikinciliği alabilmiştir 

Dünkü yüzme yan,larınaan intibalar, solda : yarışa iştirak eden iki 
Hanım. Solda yukarda yarıştan bir enstantane. AJağıda 

seyirciler ve jüri 

ISTANBUL. 7.A:Jıl. - lstanbul mın· ı yosundaki yüzme havuzunda icra edilmiı 
takası yümıe birincilikleri, büyiik bir İn· tir, 
tizam ve alaka içincl ebuııün Moda ban· :(Devamı S inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 131 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIN 
Feci bir tren kazası 

BIRAKTIGI VESiKALARA GORE). • --------------· 

A;;:;;,;;;;;;:;;~ Vatan gibi ~J;~;İer !ngilterede iki yolcu treni 
ağza aİınmaz olmuştu birbirinin içine geçti 

Bir de bizim Yunanlılar, ecne - ı neden verilmek üzere eskisi gibi 
bilerin Avrupadaki Türk vilayetle- kırk paradan ekmek yiyorlar. Şeh
ri islerine müdahalelerini nasıl te- remini Reşit Pa9a ile oğlunun ka-
rni~ ve tesri etmişlerse, şimdi de yınpederi Arnp izzet Paşa fırıncı-
ayni şeyi Anadolu için yapmakla lara böyle ekmek başına beş para 
mesguldürler. Fakat Yunanlıların sadaka verecekleri yerde hazine -
bu ikinci gayelerini Türkler henüz den herkese birer maat verilseydi 
hissedip 0 teşebbüslerimiz aleyhin- daha münasip olurdu. Çünkü fırın 
de gazetelerinde ne9riyata batla • !ardan çıkan ekmeklerin adedini 
mamı,Iardır. Biz timdilik Anado • ve binaenaleyh okka bafına verile
ludaki "Umumi ittihat Yunan Şu - cek beş para tazminatın hesabım 
heleri,, ne hususi talimat vermekle ancak Cenabı Mevla bilir. 
meşgul bulunuyoruz.,, Mu.ul Vilayeti dahilinde eşkıya-

Arada sırada Yunan komiteleri nın tahrip ve sekenesini katliam et-
tahrikat yapmaktan geri kalmıyor- tiği köyleri ve çiftlikleri mal bul -
lar. lzmirde bir Türk poliri bir muş mığrıbi gibi hazinei hassasına 
Rum çocuğunu öldürmü.tü. Bunun ilhak eden, y anya ve Manastır da
üzerine Yunan komiteleri, siyasi e- hilinde senevi on bin lira irat geti
mel!erinin tervici ve Türklerin in-

ren yetmi' bef çiftliği sonradan ha-
tikam almağa sevkolunmaları için zinei hassa ile maliye hazinesi ara
Rum çocuğunun katledildiği yerde 
bir Türk çocuğunu öldürmüşlerdi. sında irat masraf edilmek üzere ce
F akat anlaşılan bizim Türkler, itin man on beş liraya satın alıp içerisi
içindeki fırıldakları anlamış olduk- ne ağnam ve afar kaçakçıları dol • 
!arından intikamcuyane hiç bir ha- durmak suretile senede laakal ay
rekette bulunmadılar. Bilakis Rum rıca, kırk, elli, belki de iki yüz bin 
çocuğunu öldüren polisi şiddetle lira istifade temin eden Abdülha-
takbih ettiler. mit gibi bir deni şahsın bu beytül-
Yunan komiteleri Türklerdeki bu mal hesabına gfüterdiği semahate 

disiplini gördükçe çıldırmak dere- develer güler, kaz ..••. 
cesine geliyorlar. Artık Türkler u- Bu semahatin ( !) sebebi fU olu -
yanmağa başladıklarından hoşafın yor ki güya bereketsizlik yüzünden 
yağı kesildiğini büyük bir esefle 
söylüyorlar. Bununla beraber Yu- halk müşteki imiş, ekmek narhına 
nan komiteleri gayretlerine devam beş para zammedilirse ahali belki 
ederek genç Türklerin teşebbüsle- söylenirmiş diye jurnal verilerek 
rini semeresiz bıraktırmağa geceli kendisini korkutmuşlar. Hakiki se
gündüzlü çalışıyorlar. Biz, Türkle- hep ise bu hesabı, kitabı malüm ol
rin buna karşı gözlerimizi dört aç- mıyan ve olmasr da mümkün gö -

Bet kişi ölmüt 40 dan fazla insan yaralanmııtır. 
iki tren bir yığın tahta ve demir haline gelmiş 

dört hattın üzerini kapamıştır 
LONDRA, 7. A.A. - iki tren, Glas-

gov merkez istasyonu civarında çarpı~· 
mışlarılır. Makinist ile ateşçi ölmüşler• 
dir. Kırktan fazla yaralı vardır. Şehrin 
bütün hasta nakleden otomobillerine va-
zıyet edilmiştir. Bütün hastahanelerin 
·doktorları acele olarak kaza yer.ine git
rnİ§lerdir. Çarpı§ma iki yolcu t.-eni ara
sında olmuştur. Lokomotiflerden biri Ö• 

•tekinin üstüne çıkmıştır. liri trenin de 

Alman yada 
Yeniden banka veya şube 

açmak menedildi 
BERLIN, 7.A.A. - Havas bildiriyor: 
Hük:Umet, Alman iktisadiyatına pek 

faydalı olmıyan kredi mües-seselerinin 
adedini tahdit için, yeni banka müesse• 
.seleri veya mevcut mües:seseler tarafın· 
dan şiibeler aç>lmasını menetmiştir. 

Tayyare ile devri alem 
THORSHA VN, (·Feroe adalarında), 

7. A.A. - Diinya devri uçuşu yapmak
ta olan tayareci Light, Orcades adala
nna hareket etmiştir. 

LONDRA, 7.A.A. - Amerikalı tay

yareci Llght saat 13,35 te Feroe adala
rından Orcades adalarındaki Kırkvall' e 

ilk üç vağonları iç içe ginmfler, parça
lamnıılardır. Dört hatbn üzeri tahta ve 
demirlerle doludur. 

LONDRA, 7. A.A. - Glasgov civann
dalri tren kazasında yaralanan iki loko
motiften birisinin ateşçioi de ölmü:flür. 

LONDRA, 7.A.A. - Glasgov tren ka
zasmda yat'alana niki kadın, yaraları

nın tesirile ölmüflerdir. Bu suretle o
Jenlerin sayısı bet ohnuıtu,.. 

Komünistler 
Almanyada 50 kişi kadar 

tevkif edildi 
BERLIN, 7.A.A. - Röyter aians.ı mu· 

haı.mnden 1 

Komünist olduktan iddia edilen elli 
kadar kiti, gizli polis tarafından Seriin
in Şöemeberg nahiyesinde yapdan bir ta
harniyat esnasında tevkif edilmiştir. 

T aharriyata devam edilmektedir. 
Söylendiğine göre polis tahrikat ya• 

Pan komüniotılerin umumi karargilhını 

bulmuştur. 

Cenubi Amerikada 

mamız lazımdır.,, rünmiyen be•er paradan Şehreminı· 
Y muvasala tetmittir. 

Bu mektupların Parise yazıldığı ile Arap izzetin günde bir kaçar 

Paraguvay Bolivya 
muharebesi 

nisan - temmuz 1907 de Giritteki yüz lira ziftlenmeleridir.,, 
Türkler lstanbuldaki gizli teşkilat- Abdülhamit casuslarının lstan -
tan taş basması ile bazı risaleler al- b 
mı~lardı. Bu risalelerde yakın bir uldaki şiddetli tazyıklarına rağ -
zamanda l~tanbulda kanunu esasi- men Paris'le olan muhabere bazı 
nin ilan edileceğinden bahsolunu. ecnebi dostların tavassutu sayesin
yordu. Bu risalenin bir çok nüsha- de mümkün olabiliyordu. Bu ecne
ları lstanbul sokaklarına da atıl • bi dostların en faali, evvelce de 
mıftı. Bu işleri becerenler Islan - bahsettiğimiz Mösyö Rouet idi. M. 
bulda gittikçe büyüyen Terakki ve Rouet bir taraftan Yusuf izzettin 
İttihada mensup yeni aza idi. Dr. ve Mehmet Retat Efendiler, diğer 
Bahattin Şakir Beyin gizlice latan
bula girmesini ve oradaki arkada,_ taraftan da Pariste Dr. Bahattin Şa 
larile müzakere ettikten ve yeni kir, Mısırda Ahmet Celalettin Paşa 
kararlar alındıktan sonra oradan ve Diran Kelekyan Efendi arasında 
çıkıp gitmesini müteakıp Istanbul· muhabereyi ve irtibatı temin ede
daki Genç Türklerin faaliyeti ol - biliyordu. Dr. Bahattin Şakir Beyin 
dukça artmıştı. Sokaklara yapıştı- lstanbula girip çıkmasına da 0 yar-
rılan beyannamelerin ardı arkan dım etmişti. 
gelmiyordu. Abdülhamidin casus- M·· ·· R • b osyo ouet nin ir kabahati 
lan ve zaptiyeleri de bunlara mani varsa o da Ahmet Rıza Beyden zi-
olamadıkları için zalim padişah yade Prens Sabahattin Beye taraf. 
Zaptiye Nazırını azletmişti. Bu hal 
den pek müteessir olan bu hafiye- tar olması ve Bahattin Şakir Beyi 
ler kahyasına bu sukut üzerine nü- Sabahattin Beye meylettirmeğe 
zül isabet etmişti. Artık yürüyemi • çalıfmıştı. 

-Bitmedi-yecek bir hale geldiğinden evinde 
kalmağa ve yataktan çıkmamağa 
mecbur olmuştu. Abdülhamit bunu 
haber alınca kendidne acıyarak 
memuriyetini iade etmişti. 

Bir Jaboratvarda infilak 
ANKARA, 7 - Yüksek Zira· 

at enstitüsüne merbut bulunan 
hrfzrssıhha laboratuvannda bir 
kaza vukua gelmi,tir. Bir tecrü. 
be yapıldığı bir sırada eterin pat. 
lam:ısı yüzünden yangın çıkmış, 
genı,lemeden söndürülmüştür. Fa
kat, infilak esnasında laboratuvar 
tefi Hamdi Bey bir kaç yerinden 
yaralanmış, hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Sar meselesi ve Fransa 
PARlS, 7. A.A. - Fransız matbuatı 

Sar meselesi hakkında Fransarun re
yiiim komisyonuna ve Milletler Cemi
yetine dahil bulunan devletlere vel'diği 
muhtarayı uzun uzadıya mevzuu bahis 
etmektedirler. 

Sar reyiamırun ortaya çrkardığı muh
telif meseleleri tetkik eden bu muhtıra• 
da mezkur meselelerin Jimdiden balle
dilerek reyiô.m ile yeni rejim arasındaki 

müddetin uzatılmaması temenni olun-
maktad>r. Fransa hükiırneti Versay mua• 
hedesinin derpiı ettiği her üç ihtimalide 
nazan dikkata alarak aıağıdaki hususa• 
tı bildirmektedir : 

1- Sar'm Fransaya iltihakı takdirin
de Fransa hiikiimeti bütün Sar halkına 
dil, ırk ve din Farkı gözetmeksizin Fran

sız vatanda!ı hukukunu verecektir. 
Fransa reyiamm neticesi her ne olursa 

olsun buıu benzer ahkamın milletler ce• 
miyeti tarafından kararlara konulmasını 
istemektedir. 

2 - Şimdiki rejimin ipkast takdi· 
rinde Sar halkının hükiimet iılerine 

kanpnasırun muvafık olacağı müta .. 
leasıodadır. Nihayet Franaa Sar'da 
malik olduğu madenlerin büyük biı• 

kısmını muvafık şeraitle bizzat Sar 
hükUmetine terketmeğe amadedir. 

3 - Sar'ın Almanyaya iltihakı tak
dirinde Fraruıa Sar'daki madenleri
nin kıymetini filen elde etmek azmin· 
dedir. Bugün Sar'da tedavül etmek-
te olan frank, harici ·borçların teavi· 
yesine yaramalıdU". Ve bu boirçlar la· 
marnen ödenmelidir. 

VAŞiNGTON, 7.A.A. - Hariciye ne 
zaretinİn Lapaz' dan Öğrendiğine nazaarn 
cepheden avdet eden Reisicwnhur M. 
Salamaka orada erkaru harbiye ile ôsti
ıarede bulunrnu!tur. Erkanı hamiye ken 
disin eiki üç gün zarfında cevap vere-
cektir. Rei•icumhuron ardu vaziyetini 
cesaret verici malıiyette bulduğu ve er• 
kanı lramiyenin kendisini hezimet ifade 
eden şartları hiç bir sW'etle kabul e-

meğe teıvik ettiği badirilmektedir. 811 
nild>inli:k, Paraguaylı:ların üuül hareket-

lerinden uzak bulumnalanndan ileri gel
mektedir .Zannedildiğıine göre, Bolivya 
kendisine yapılan teklifi ancak bazı prt 
lar altında kabul edecelı.tir. Bolivya se
fareti, Paraguaylalann, taahhütlerine mu 
halif olarak, teklifi kabul ettiklerini vak
ttndan evvel bildinniı olmalarını pro
terto etımiştir. 

Yunan ordusunda disiplin 
ATINA, 7 (Milliyet} - Bat

vekil M. Çaldaris gazetecilere be
yanatta bulunarak muhalefet ga
zetelerinde yazılanlara rağmen 
Yunan ordusunda disiplin oldu
ğunu ve hükümetin bu cihetten e
min bulunduğunu kaydetmiştir. 

Yunanistanın nüfusu 
ATINA, 7 (Milliyet) - Yapı

lan bir İstatistiğe nazaran 1928 
senesindeberi Yunaniıtanın nüfu
su 350.000 artmıttır. Bugünkü nü
fusu, 6,588,460 a baliğ olmakta. 
dır. Atinanın nüfıışu 471.150, Pi
renin nüfusu 266.900 dür. 

DAKi 
Ziraat vekili Giresunda 

GiRESUN, 1 (A. A.) -Ziraat Vekili Muhlis Bey bu sabah Gü.lce
mal vapuru ile buraya gelmiş~er ve şehrimizin mülki ve askeri erkan 
tarafından karşılanmıştır. Vekil Bey iskele meye/anında duran ihtfram 
kıtasını teftis etlikten sonra beledi yeye gelmis ve bir müddet istirahat 
etmişti~. Muhlis Bey pazar gününe kadar bur'ada kalarak tetkikatıa 
bulunacaklardır. 

Aydının kurtulş bayramı 
AYDIN, 1 (A.A.) - Aydının kurtuluşunun on ikinci yıldönümii 

büyük merasimle kutlulanmıştır. Şehir baştan başa donanmış ve halk 
coskun tezahüratta bulunmustur. . . 
Ankara gücü sporcuları lzmirde 

IZMIR, 7 ( A. A.) - Ankara gücü sporcuları dün, on sekiz kisilik 
bir kafile halinde gelmişlerdir. Trenin bir saat teahhürle gelme~ine 
rağmen Altınordu Kulübünün idar ecilerile birçok sporcu gençler tara• 
fımlan lıeyecanla karşılanmışlardır. Alaettin ve Biliil gibi beynelmilel 
oyuncu~rla mücehhez olan bu takım bugün ilk maçını Altınordu ile 
yapacaktır. 

lnegölde kurtuluş bayramı 
INEGôL, 1 ( A .A.) - Dün, memleketimizin kurtuluş bayramı, 

yirmi bini geçen halk, esnaf cemiye tleri, teşekküller ve mektep talebe • 
lerinin i1tirakile bu seneye kadar emsali görülmemif bir şekilde kut· 
lulanmıs ve sehir haricinde halk su varil eri tarafından ordu öncülerinin 
memlekete ıi;riş vaziyeti temsil edilmiştir. Bütün memleket sevinç için
dedir. Gece bii.yii.k bir fener alayı tertip edilmiştir. 

Rusya Amerikadan istik- 1 lsveç Veliahtı 
raz yapmak istiyor G l k 

VAŞiNGTON, 7.A.A. - Selahiyettar e ece 
bir menbadan haber alındığına göre, (Başı 1 inci sahifede}' 
Sovyet -Amerika borçlan müzakereleri- Prens Hazretleri Türkiyede ika· 
nİn akamete uğramasına sebep, Rınya- metleri esnasında Reisicümhur Ga• 
nın 100 milyon dolarlık bir istikraz ile zi Mustafa Kemal Hazretlerini zi• 
aynı m•ktarda kredi kolaylrklan yapıl- yaret ede~Eıklerdir. Bundan sonra 
ması için ;srarrdır. lzmire uğrayacaklar ve kara tari· 

Söylendiğine göre Reisicumhur, kre
di kolaylı klan yapılmasına müsaittir. Fa
:ka.t istikrazı reddetmektedir. 

Deaiz meselesi ve Japonya 
TOKYO, 7. A.A. - Japonların de-

.niz meselesi haı.kmdaki nihai teklifleri 
imperatora arzedilmiftir. lmperator bu 
teklifleri isterse tadil edebileceı.tir. 

T ddiflerde beş • bet - üç niohetinin 
kaldrılması Vaşington mu..Jıedesinin 

tadili veya yerine bir bat'kası yapılması 
vardır. 

Bu siyaset.in tasvibi, bugün kabineden 
istenecektir. 

Japonya, aym zam.anda u.ffı harp zırh· 
lıılan ile tayyare taııyan gemilerin ta• 

mamen kaldırılmasını veya 
!ekilde tahdidini istiyeoektir, 

cezri bir 

Viyanada bir idam kararı 
ViYANA, 7.A.A. - 25 Temmuzda 

baıvekalette nöbetçi olan polis memuru 
Hoelzel idama ı:nalıkUm edilmiıfu. 

VlYANA, 7.A.A. - Hoelzel'in idam 
karan müebbet hapis olarak değiştiril-
miştir. 

Şark misakı karşısında 
Litvanya 

KAVNAS, 7.A.A. - Hariciye nazın 
Cenevreye hareket etrniıtir. Hareketin
den evvel Lltvanya ajansına beyanatında 
derniıtir ki • 

" Uç Baltik devleti arasında parafe e
dilen i~Jaf tarki Avrupada sulhun tarıri
ni için çok mühimdir. Litvanya, bir şark 
misakı akli hususunda Franoa ve Sov
yet Rusyarun tetebbüıüne muvaffak ol
ması için hamane yardan edecektir. An· 
cak misakı imza eden devletler arasında 
tam bir müsavat bulunmalıdır. 

kile Halebe gideceklerdir. Halep• 
te lsveç mamulatından Wolwo 
markalı otomobille prens hazret· 
lerini ve ailelerini Şama, oradan 
da Bağdada götürecektir. 

Iraktan sonra otomobil ile Tah• 
rana gidecekler, lranda bulunduk• 
lan sırada Hazer denizinin cenu· 
bunda lsveç ve Danimarka müeı· 
seseleri tarafından yapılmakta o
lan şimendiferleri tetkik edecek
lerdir. 

Veliaht Hazretleri !randan, I· 
rak, Şam, Beynıt tarikile avdet e 
decekler ve Kudüse de uğradık· 
tan sonra Mısıra gidecekler ve 
Portsaidi geçerek Bahriahmer ta· 
rikile Cibuti'ye vasıl olacaklardır. 
Habeşistandan avdetlerinde Mar
silya tarikile lsveçe dönecekler
dir. Bu seyahatin kanunusani ayı· 
na kadar devam edeceği zannedi· 
liyor. Veliaht hazretlerile ailetİ• 
ne mabeyinci Count Pesse, preı:ıf 
hazretlerine de damdonör o)ara$ 
prenses Reutersward refakat ede< 
ceklerdir. 

Bunlardan maada kendilerine 
müşavir Lagerberg, kumandaJJ 
Wetter ve S.K.F. direktörü Pı-ytı 
refakat etmektedir. 

Prens Hazretleri sanayii nefiıll• 
arkeoloji ile çok yakından alaka
dar olmaktadır. Gezdikleri yerle!'" 
de bu meseleler etrafında tetki• 
katta bulunmaları muhtemeldir. 

MiJletler cemiyeti mec
lisi açıldı 

lstanbul!ular Terakki ve ittihat 
Cemiyetinin bu faaliyetinden dola
yı epeyce sıkıntı çekiyorlardı. Cün
kü hafiyeler halkı gittikçe dalı~ zj. 
yade sıkıştırıyorlardı. Artık poli
tika, vatan gibi kelimeler ağza alı
namaz olmuflu. Biçare ahalinin o 
kadar gözü yılmıştı ki her hangi bir 
kimsenin yanında politika veya va
tan kelimelerini kullanacak olsa • 
nız, "bu adam mutlaka casustur . , EC --------------------,, l EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 

!CENEVRE, 7 (A. A.) - Milletltlc" 
Cemiyeti Meclisi bu sabah açdmııtır. l\'I.. 
\is biri hususi ve diğeri umumi olmal< 11

' 

zere ilci celse aktetrniıtir. Hususi Cel~• 
devlet adamlarının biribirile temasa ıı•: 
melerini temin için yapılmıştır. Un:ı~ 
celse açıldığı vakıt Çekoslovakya tı:ıır•· 
ciye Nazırı M. Beneı riyaset maka"'ıJll 
;şgal e1Dı4tir. benı yakacak!,, diye kaçıp gidiyor 

ve artık selamı kesiyordu. Cesur 
Tü ı k milleti, Abdülhamidin otuz 
seneden beri devam eden zalim 
idaresi yüzünden korkak ve çekin
gen bir millet olmustu. Abdülhami
din milleti sıkıştıroı"ası nisbetinde 
etrafındaki avenesinin ~kavet hır
~• da artıyordu. Bu meseleye dair 
Istanbuldan Parise ya:ı,lan bir mek 
tupta deniliyordu ki: 

"btanbulda kırk bet paraya sa
tılmak lazımgelen ekmek şimdi 40 
paraya satılıyor. Bakını,z nasıl olu
yor: Zirai ve ticari ahval yüzünden 
~~~day ve un piyasasının gergin
lıgı malüm. Onun için bizim ekmek 
!~re be, para zam yapmak icap et
t~. ~nad~luda, Rumelinde ilci keçi
lı bır karıye bırakmıyan me,zalimi 
ile milyonlarca halkı sef~let ve esa
ret altında inleten Hamit bu zam
ma muvafakat etmedi. "Fakir ahali 
benim evlatlarımdır, bet para faz
la vermekle mutazarrır olmasın • 
lar !,, dedi. 

Nihayet fırıncılar grev ilanına te 
şebbüs ettiler, Abdülhamit gene 
razı ~madı. Bunun üzerine "be' 
para fakir ahaliden cıkacağına 
zengin olan beytülmal{ müslimin -
den çıksın., dedi. Buğün Jstanbulun 
bahtiyar s:ıkinleri beş parası hazi-

~--:-~------------------------------------------------------------~J BirleşikAmerika devlet 1 

lerinde gümüşün atisi 
. G<!müş üzerinde yapılacak herhan

gı bı~ harekete müteallik resmi bir 
te1,bı~ .~ev.:ı:uubahs olunca derhal gü. 
muı l§ı _ıle meşgul olan kitlenin mü
cadelelı hayatına sükun geti" •... . l . recegı u .. 
mıt erı meydana çıkar; fakat bu yol-
d~ ~.tılan h-;r adım bu kitlenin daha 
buyük tedbırlere karşı iştihalarını ar• 
tırmaktan ba!jka bir işe yaramaz. A. 
yan azasındcın Pittman. diyor ki : 
u Gümüş fiati bir (Ons) ı 1 ,29 do/a,.1 

bulun<,:ya kadar yükselecektir. O >-a
man bütün dünyanın hükümetleri A
merika' daki nisbet üzerinden hudut
suz pa.ra b.asmak üzere darphaneleri· 
ni açacaklardır." Bu suretle 1896 inti
habahnda reddedilen bire on altı nis
beti, hiç bir mücadeleye maruz; kal
madan yalnız bizim değil, bütün dün
y~rn '?1illi siyaseti olacakhr. Gümüı 
sıyasetmden memnun olan Senatör 
Thomas •öyle diyor • " G ·· ·· ·· d • :r • • • umuşu elJ-
letleflırme hareketımız, dünyanın al
tın blökuna sıkı sıkı yapışan elleri geu 
ş~tmiş_ue bütün cihanda yeni bir para 
sıstemıne yol t1cm1.ştır." 

Para aiyaset~mizin, milletler arasın .. 
d_a k~fr;t para karşılığı olarak bir )'C· 

rıne ıkı madenin kabülüne müncer 
kılacağını zanneden gümüş tara/tur
ları .senatörlerimiz inhi:sc:rı hayala 
mahkümdurlar. Avrupada böyle bir 
hareketin lehinde bir cereyan olmadc. 

ğı gibi Avrupa'lıların çoğu bizim gü-ı 
müş tedbirlerimizi hayretle karfıla
maktadırlar. Gümüıt taraftarı sena
törlerimiı bir yerine iki madenin ka
bul edilebileceğine misal olarak Dün
ya lktısat Konferansında altmq altı 
millet tarafından tasdik edilen gümüş 
kararnamesini göstermektedirler. 
Halbuki o kararnamenin bir ço>k 
milletler tarafından tasdik edilmesi, 
tatbikatın onalr için lafızdan ileri git
miyeecği içindir. Diğer taraftan Hin .. 
distan ue ispanya gibi memleketlerin 
fazla miktarda satılık gümüşleri var
dır. Biz mübayaatımı:ıla dünya gümüş 
piyasasını himaye etmit oluyoruz. Bi
naenaleyh bizim rasgele fiatlarla se .. 
ve seve aldığımız gümüşü arzusunu 
gösteren bu milletlerin, bir yerine iki 
madeni mihya3 olarak almıya te§ne 
olmıyacak/arı afikardır. 

Diğer taraftan gümüş taraltarı se
natörlerimiz, gümüşün bizim müba· 
yaatınuz neticesinde beher (Ona) mın 
1 ,29 dolara çıkacağından ümitlerini 
kesmesinler. Gümüş mübayaa kanu· 
nunun bütün feraiti tatbik edildiği 
taktirde hükumetin 1,254,000,000 ons 
gumuş toplamak mecburiyetinde ka
lacağı tahmin ediliyor. Dünyada meu. 
cut ticari gümüş stoklarına nisbetle 
bu miktar çok yüksektir. Binaennleyh 
mübayaatımız; deuam ettiği Uıkdirde 
gümüf liatnım kanuni haddi olan 1,29 
dolara çıkması ga)"rİ mümkün değil
dio-. 

••New York Times,: 

Maltaya ait bir karar 1 
lngiltere hükümeti Malta'da lisan 

meselesini kat'i surette hal için teşeb
büsata girişmi§tir. Şimdiye kadar ta
rihi ve içtimai sebepler dolayisile 
mahkemelerin resmi lisanı olan ltal
yanca kaldırılarak yerine Maltız lisa
nı ikame edilmiştir. Adaya ait bütün 
kanunlar Maltız lisanına tercüme e• 
dilecektir. Valinin emirnameleri yal
rı.ız: Maltız; veya lngiliz lisanlarında 
neşredilecektir. Tahsil ve terbiyede ve 
umumi hizmetlerde yalnız; Malhz ue 
/ngiliz lisanları kullanılacaktır. 

Maltız lisanı lehinde verilen bu ka
rarın ltalyanca aleyhinde telakki e· 
dilmesine lüzum yoktur. Buna rağmen 
bu ıekilde tefsir edileceğinde §ÜP· 
he yoktur. Esasen şimdiden bu hare
ket Roma'da "Yeni bir lisan habaseti,, 
tarzında tasuir edilmiye başlanmıtftr. 
Bununla beraber lngiltere hükumeti· 
nin yegane yapmış olduğu ıey, ada 
halkından nihayet yüzde an beşinin 
bildiği bir lisanı mahkemelerin umu
mi ilsanı olmaktan ı;ıkarm•ş olmasıdır. 
ita/yanlar hala halkın bildikleri ue 
konuştukları lisan ile muhakeme edil
mesi lazım geldiği şeklinde iptidai 
bir nazariyeyi serdediyorlar. Maltı: 
mahkemelerinde ltalyancanın istima
li bu lisanı bilen akalliyetin menfaat
lerine son derecede uygun düşüyordu. 
Bu akalliyet bittabi bağırıp çağıracak, 
protesto edecek ve ada halkının ua· 
fanperverliiine, dini hissiyatına ue 

fahsi kıskançlıklamna müracaat ede
rek meselenin hakiki safhasının umu
mi bir şekilde münakafQ3mın önüne 
geçecektir. Bir dereceye kadar haklı 
olarak yapabilecekleri yegane ıtiraz; 
Maltız; lisanın bütün kanuni istilahla
rı ifade edebilecek kadar zengin ol
mamQ3tdır. Bununla beraber hükumet 
hukuk, ceza kanunlarını Maltız lisa
nına tercüme ettirmiştir. Bu müıkülii .. 
tın önüne geçmek çares} ıJardır. Da· 
vanın şekli müsait olduğu takdirde 
mahkeme lngiliz! cenin kullanılmascna 
müsaade edebilir ve yahut lngiliz 
mahkemelerinde Narman - Fransız; li· 
sanından alınan istilô.hların ve ibare .. 
lerin kullanıldığı gibi Malta'da da 1-
talyan kanuni istilahları Maltız; lisanı 
içinde kullanılabilir.Bundan daha mü
him bir mnele uardır ki o da : bu 
lı.ararın kanun şekline konmasından 
evvel Malta halkının fikri alınıp alın
mıyacağıdır. Hiç şüphesiz; lngi/tere 
hü.kUmeti, meselenin bu cihetini etra
lile tetkik etmiJtir. Maltız:larm siyasi 
mücadelelerindeki fiddet, ue Maltız 
müntehiplerinin önüne en sarih bir 
meseleyi şahsiyete dölımeden koya• 
bilmenin imkansızlığı lngiltere hüku
metinin, kanuni bir hükUmet sistemi• 
nin yeniden iş baıına gelebileceği 
.zamana intizaren, şimdilik bu kararı 
emir ıeklinde tatbik etmesini haklı 
~östermektedir" 

M. Bartho'nun temasları 
CENEVRE, 7 (A. A.) - Fransa f{~ 

riciye Nazın B. Barthou muhtelif bet•!' 
murahhasa reislerile müteaddit mülik;. 
!arda bulunmuttur. Bu mülakatlar b . ,,. 
hassa Sovyet Rusya'nın Milletler ceııf"" 
yetine girmesi meselesi etrafında cere ~
etmiıtir. Mumaileyh evvela Itıgiliz rıı 

ıo • rahhası M. Eden ve sonra da Çek05 IJe-
vakya murahhası ve meclis reisi ~ r.f· 
nes ile görüşmüıtür. M. Bartbou ıle 1., .-·ıı·· .. Benes yalnız Sovyet Rus yanın "'' ·de' 
C • · · · ı 'h 5uııd• emıyetine gırmesı mese esı u . -p1c! 
ğil, aynı zamanda Şarki Avrupa ın•' p 
ve Merkezi Avrupa meseleleri hakl<t" ~ 
da tamamen mullabık kal~ış_Jard;:.ı.r• 
Barthou sonra Lehistan Harıcıye 

M. Bek ile de görüımüıtür. ,.. 
Umumi kanaata gör eSovyet ~::.. 

nın Milletler Cemiyetine gi""".'1 
,....,. 

devletlerin ve bilhassa lsviçre"'.n. te
halefetine rağmen büyük müş"_ilat•d,.i• 
sadüf etmiyecektir. Ancak mecliste ı,eı· 
mi azalık mesele>i biraz nezaket kes f>İ' 
mektedir. Vakıa Lehistanın bu "3~1''; ,. 
itirazı yoksa da meclisteki yarı d:ıJıll dir· 
zalığınm daimi yapdmasını i9teıı>.,klelı;;, 

. aıa • 
Halbuki misakta Ruıyanrn kam• 

1 
ri" 

derpİf edilmiı olduğundan SovY"t " 
dl!'• 

bu husuota takaddüm hakları var 
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- Haftanın Yazısı -

Balkan hatıraları! 
Gazeteler her spor seyahatinden 

•orıra o~cluğu gibi bu sefer de Zag
rep oyunları hakkında ateş püskü
riiYor. Ama içlerinden bir tane11i ele 
'_?e;ak edip işin hakikatini anlama
ıra uğraşmıyor. Bu kabahat onlarda 
değil hakikattedir. Mübarek şey 
biraz güzel olsa herkes arar ama, 
ne çare! Her seye rağmen çirkin· 
~i~. lfin lencm'ı lıkaradır da ..• Onun 
•rırı kimse almaz. Ve böylece bi • 
~m gazeteler her sefer olduğu gibi 
ralınmıyacak kapıları çalar, vurul
"''Yacak abalJara vururlar. Sanır
lar ki bundan bir netice çıkar. Bey
hude ümit. Eğer spor işlerinin, spor 
•eyahatlerinin düze~mesi matlUp İ· 
•e onu düzeltebileceklerle görüş • 
111eli, onlara ateş püskürmeli. Ona 
da boyumuz kısa gelir; böylece bir 
Vaveyladır gider. imdi bu vavey
lcı hiç bir fayda vermeden devam 
ededursun, ben Zagrep'ten aldığım 
bazı intibaları size yazayım: 

ŞEHİR H A B E R L E R 1, 

(Zagrep) le Yelaçiç isminde bir 
Vrdii umuminin heykeli vardır. Bu 
0 da1111 Hırvatistan Macaristana 
bqğlı iken öldürtmü,ler. Çünkü 
rok miUiyetpervermiş. Hırvatlar 
da bunun bir heykelini yapmı,lar 
~~ ZQgrebin orlasında bir meydana 
1,'.kmişler •.• At üstünde ve elinde 

1 
ır kılıç. Bu kılıcın istikameti Peş· 
e şehri imiş ... Macarlar o zamqn 

b? kılıcın ucunu başka tarafa çe • 
"•rtnıek İçin bir hayli para teklif 
eımi#er ama Hırvatlar J.abul etme
~'; Bana bu hikayeyi nakleden ar
"'C1(laş dedi ki: 

- Hırvatlar haklı! Kılıcı ne ta
'alq çevineler bir memleketi gös
terecek! O memleket para verip 
~ı~cı öteye çevirmelerini istiyecek. 

Ben de cevap verdim: 

4 - Desene biçare vali saat yel • 
0v<!nına dönecek! 
Bu büyük adamın lıeykelinin et

'<ılırıdaki meydarıa her gün yemis 
•ergileri kurulur. Belediye hiç .,; 
~karmaz ••• . "' . 

}' ugoslav gazeteci/erile ve spor 
';'Clllıları ile temas ettim. Neşeli a-
'!mlardır. Bir gün içlerirıderı biri
~" Yarıında bi11 köpek gördüm. 

1 
en köpekten anlamam .•• Köpek • 

'" arılamam ama, attarı da arıla • 
l'lı<ını. Neyse sordum: 

- Bu köpek ne cirıstir? 
Gülerek cevap vereli: 
-- Polis köpeği . •• 

#,•Hayvan kırtipil bir ıeydi. Be11im 
1ldiğim sivri kulaklı, zeki yüzlü 
~l;. köpeklerirıe benzemiyordu. 

ekrar sordum: 

11 -- T uhal şey! Hiç polis köpeği. 
11 berızemiyor. 
Sahibi cevap verdi: 

11 -Haklısınız. Lakin benim kö
,;k hafiye cinsine/endir. Tebdili 

Yafet eder. 
C;:1·· t··k ,... Uf U • 

• • • 
& lstanbuldan Belgrada kadar dört 
'te' hudut geçilir. Bunlardan birisi 
i4,,;~?an huclutlarıdır. Diğeri Bulgar, 
ıl Uncüııü YugoJav. Yunan hudu. 
ı.lırıda bir muamele yoktur. Tren
•r b. 
~ ır muamele yapmaz.lac,. Bulga. 
'il <ırıa girerken (Milli Banka me· 
ii. "~"Yıım) diyen bir adam gelir, 
~ lqrıüzcleki ecnebi parasını aorar 
ıı:~0nları alıp size leva verir. Geçer 
~o,. erairıiz. Dönüpte ayni adam tek 
"<ı kcırşınıza çıkar. Üstünüzde le
•ef olup olmadığını sorar. Fakat bu 
~er er levaları alıp ecnebi parası 
&

14 
'>1~. Levayı üstünüzde bırahır. 
~ bır garip hadisedir ki; iktısat 
fı tırılarıncla yeri yoktur. Afoca • 
ı.._ ilet fahin, vereceğine kar'ga eli ye 
."llcı derler ipte. 

FELEK 
.....__-~~~-o-~~~~~-

(l • y r im ü badi 11 ere bono 
tevziatı 

'~Jri miibadillere yapılmata olan 
ııı...._ tevzo.b bir hqli ileri-Ut buluıı
ı-._~. l•tihkak oahiplerine alacak

'~ ınukabil yüzde 25 niobeti üzerin
~apdan bono tevziat ile .~i~e 
liı-, "- yandan fazla11 ocı.nmıı· 

~er taraftan, takdiri kıymet ko
' ~nca binde 3,4 nisbeti üzerinden 
~ ~~•tnnına da devam edilmektedir. 
~tilıt,>'itnuhad;uerden ıooo liradan fazla 
<~ ..ı,, olanlara Ziraat banka11ndan 

()"?"k Üzere çek verilecektir. 
t,~trendiğimizie göre; bono ve para 
,_,,:• İtleri daha bir bu"Çuk ay kadar 

edecektir • 

~Stıaf bankası toplantısı 
>t.ı ~naf Bankası heyeti umumi
~,~ Ugün senelik toplantısını 
~n aktır. Ekseriyet olmadığın
ıı:;;~ ~:'"Pılanııyaıı bu içtima bu-.., Qıt• ·ı 
ı._~ . ırı ecektir. Toplantının ruz. 
'""Qe,, h 1 

azır anmıştır. 

Belediye intihabatı 
için hazırlıklar 

Defterlerin yarın veya pa
zara asılması mümkündür 

Yeni belediye intihabatı hazrrlıkla

nna devam edihnektedir. Şehir dahi
lindeki kazalarda, hazırlanan defterle
rin tetkiki tamaınile bitirildiği için bu
gün de mülhakattaki defterlerin tetki
kine başlanılacaktır. 

Verilen malümata göre, tetkikat bu
gün bitirildiği takdirde defterlerin ya
nn veya pazartesi. günü aıılmuı mu .. 

karrerdir. intihap için kazalara dağıtı· 
lan sandıklar, nüfus fazlalığı nazarı iti. 
bara alınarak bazı nuntakalarda artb· 

nlnuı ve bu semtlere yeniden ~andık 
göndenlmiştir. 

EKONOMi 

Ölçüler 
ihtikar vaziyetini bir komi• 
yon yeniden tetkik edecek 

Yeni ölçülerin tatbikinden doğan İlı· 
tikar vaziyetini tesbit etmek üzere top
larunası bildirilen ihtikar komisyonu ge· 
lecek hafta faaliyete baılıyacaktrr. 

Belediye, vilayet ve ticaret odası 

murahhaslarının da iıtirakile Marmara 
nuntaka11 ölçüler ve ayar hapnüfettiti 
Kudret Hakkı Beyin riy ... etinde topla,. 
nacak olan bu kom.i•yon tetkikatmın 
neticesini doğrudan doğruya lkbsat 
vekiiletine bildirecektir • 

Almanyayı buğday ihracatı 
Al.manyaya buğday ihracı için Zira

at Bankıuile müzakereler devam ebnek
tedi.-. Bu temasların yakında bir anlaı· 
ma ile neticelenmesi beldenmekledir. 
Şimdiye kadar ilk parti olarak ıso bin 
kiloluk buğday satııı yapılmıttır. 

Balkan tutun bürosu 
Verilen habere göre Balkanlarda tü

tün mahsulünün hariç piyasalara sabıı 
nı temin üzere biı- Balkan tütün hor· 
sası tesisi için Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında müzakerat cere
yan ebnektedir. 

lngiltereye halı ihracatımız 
934 •ene.inin ilk altı ayında Türki· 

yeden lngiltereye 14728 lngiliz lira11 
kıymetinde 16781 libre halı ve kilim ih
raç edilmittir. 

lngiltereye en fazla halı, kilim vesa
ire ithal eden memleketler sıra ile Hin
distan, Rusya, Belçika ve Fransadır. 
Almanya son zamanlarda fazla mikdar
da Iran halısı çelaneğe baılamııtrr. 

Ne kadar tutun ekildi? 
inhisarlar idareainin yapbğı bir he

.aha göre bu sene muhtelif tütün mın
takalannda 5ı bin 932 hektar araziye 
tütün ekilmi9tir. Geçen seneki zeriyat 
sahası 46 hin 919 hektardır. 

Tütün mıntakaları içinde en 11e11İ4 
ekim saha11 Ege mmtakaaıdır. Bu mm· 
takada hu sene ıo hin 407 hektarlık a
raziye tütün ekilmittir • 

lkinci derecede Samsun gelmelrte
dir ki, hu sahada 9 bin 568 hektan bul· 
malttadır. 

Maırisadaki tütün ekim aahası da 7 
bin 425 hektardır. Muğla vilayetindeki 
tütün ekin sahası da 5 bin 319 hektar
dan ibarettir , 

ı __ ıs_O.;..._R_S_A _ _.ı 
,(lı Bankaaından alınan cetvoldir) 

6 Eylül 934 
AKŞAM F/Y.4.TL.4.Rl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVILAl 
Jıtikrau dahili 96 Rıhtım 17 71 
1933 Erıani 97 .• . 1 

Onitürk 28.45 Mumeıail 48.60 
" il 27.30 ~ il 47.60 
.. 111 27.50 " 111 49,00 

ESHAM 
lı Ba.nlr.atı Nama 10 l Rej' kuponau.a 2,31 
n " Hamiline 10 T elefo• l 1 
•• " Mü .. ıia 105 T erlır.oa 18 
TUrki1• Cü:mhV.- Çimento 12.15 
l'İyet Bankası 55.25 lttibat de7. 13,50 
Traıovay 30 Şark de7. 0,80 
Anadolu Hiaae 26.90 ! Bal1a J,55 
$ır, Hayriye 15.25 f Şark m. ec:ıta _ 3,20 

ÇEK F/Y.4.TLARI 
Londra 6.20.50 Prai 19,13,50 
Paria 12,06 Belarat 34.83,50 
Nüyork 80.90 Moako•a 10,90 
Mi19.no 9.27 Berlin 2.01.91 
Cene•r• 2.43.60 Var•o•a 4,20, 
Brük•el 3.39 Buda pelte 3,96,lf 
Amıterdam 1.17.46 Madrit 5.11,.60 
Atina 83,63 Bükr•ı 79,32,84 
Sofra 65.35 Vi7a1U1 4.21 

N U K U T (Sahı) 
Kuruı Kurut 

20 F. Fraa11s 170 20 l.lı•İ~r• aoıı 

1 Dolar 117 l Peır:eta 18 
Zl Ku<. Colr. 106 l Mark 49 

1 Şile. Av. 22 1 Zeloti ıo,so 

1 l•terlin 629 20 Leı ıt 

20 Liret 216 20 Dıaar 13 
20 Le•a 23 1 (,.'eroo•İti -.-
20 F. BeJçjka 115 Altın 9.22 
20 Drahmi 24 l\fec.idiye ::ti,50 

1 Florin 13 BaoJı:aot 240 

Avcıların dünkü bayramı 
••••••• 1 

İstanbul avcıları dün toplu bir halde 
hem gezintiye, hem ava çıktılar 

Dün Çekm:Ce civarında bayram yapan lstanbul avcılan 
lstanbul avcıları dün Çekmece ci sporudur. Dünyada bundan daha 

varında Çoban Çepnesi mevkiinde yüksek, insımların ruhunu tezyin e· 
18 inci yıldönümü bayramlarını kut den, sinesinde bir alim ile bir cahili 
luladılar. Bayram münasebetile ce- bir pasa ile bir esnafı saklıyan, 
miyet amban, Çekmece ve Avcılar kucaklıyan, bundan başka ulvi bit" 
köyünde bulunan fakir çocuklar • J meslek yoktur. Türkün en büyük 
dan 75 çocuğu da meccanen sünnet hadeti attığını vurmaktır. 
ettirdi. Avcılar bayramı çok kala. "Arkadaşlar, avcılık insanları 
balık oldu ve eğlenceli geçti. kamil eder. Avcı yalnız avını düşü-

Avcılar bayramına Ankara Meb' nür; avcı tüfeği üzerine yattığı .ta
usu Aka Gündüz Bey, Ankara, TF- man dü~üncesi ve asil ruhu dünya
kirdağ Babaeski ve diğer vilayet- nın riya ve hilesinden uzaktır. Yü
ler av~ıları namına, Edrine Emni • ce Gazi'nin bütün dünyayı kukan. 
yet Müdürü Kerim Bey de bayrama dıran bin bir inkılap ve muvaffa -
ittir8.k etmittir. kıyetlerile tahakkukunu arzu ettiği 

Avcılar arasında hanım avcılar en büyilk milli duygularımızdan 
da görülmekte idi. Bilhassa Avcılar biri de avcılıktır. Hükumet, merrı
Cemiyeti azasından Dr. Atıf Beyin leketın her bir köşesinde avcılığın 
refikan Nezihe Hanım ve kerimesi yükselişini temine çahtıyor. lstan· 
Taciesr Hanım ile sabık meb'us bulun be9, altı bin avcısından nok
Şükrü Beyin refikaları Talat Ha· san kalan Avcılık Cemiyeti gene 
nım ile Aka Gündüz, operatör Mu- sizlerin muavenetinizle canlana . 
rat lbrahim, Y eşilköy Nahiye Mü. caktır. Gerçi cemiyetin kurulması 
dürü Şükrü Beyler ve bir çok tanın- kolay olmadı. Bir çok mütkülat ba
mış muhterem simalar avcı kıyafe. şardık. Büyüklerimizin bizlere ya;> 
tinde kümenin içinde görülmekte tığı muaveneti ve bilhassa lstanbul 
idiler. Halk Fırkası reisimiz kıymetli mes-
Meraıime saat 11 de ha.landı. lektasım Doktor Cemal Bey ile Ali 

Merasim mahalli Türk bayrakları İ· Rıza Beye ve Y eşilköy Nahiye Mü
le ve Gazi Hazretleri ile Fevzi ve Is dürü Şükrü Beye teşekkürü bir vic
met Pataların resimlerile süslen • dan borcu bilirim . ., 
mi.ti. Cemiyet reisinin büyüklerin gös-

Merasim mahallir.:n sağ tarafın · terdiği himayeye teşekkürü "yaşa. 
da Türk bayrağı, sol tarafında da sın!., ıeslerile alkıtlandı. Sonra A
avcı bayrağı göze çarpıyordu. ka Gündüz Bey söz aldı. Avcılığın 

Merasim esnasında her iki bay • faydalarından bahtetti. Propagan
rak birden çekildi. Bayraklar çeki- dası eksik olduğunu söyledi. Avcı
lirken hazır bulunan avcılar havaya lık Ft><lerasyonu hakkında fikirleıi
birer el ateş ettiler. ni söyledikten sonra, yakında bir 

Dr. Kenan Hasan Bey bir nutuk avı:ılık kanununun çıkacağını bil • 
söyledi. Ezcümle dedi ki: dirdi. 

- Arkadaşlar, bugün lstanbul Bundan sonra davetliler av etle-
Avcılıır bayramının 18 inci yılını rinden hazırlanan sofraya geçtiler 
teait ederken duyauğumuz gurur ve av müsahabeleri arasında tatlı 
çok yüksektir. Bu yüksek, asil apor vakit geçirildi. Yemekten sonra da 
Türk milletinin çok eski milli bir av müsabakaları yapıldı. 

Haliç doldukça doluyor 
Vapurların işlemesi için hiç olmazsa 

bir kanal açılması lazım gelecek 

Halicin cünclen güne dolması ve 
seyrüseferin müıkül bir bale ııelmesi 
nihayet Haliç tirketinin deniz tic.reti 
müdürlüğüne yaptığı son bir müracaat
la yeniden tazeleıımiıtir. Aldığı11112 ma· 
IUınata göre; hu giditfe Halicin yuka
n lı:uımlarında aeferlerin duracağını 
bildiren bu miiracaabn asd mahiyet ve 
sebebi daha haıkadır: 

Son iki ay içerisinde Haliç tirketi
nin iki vapuru, en 11ğ mmtakalarden bi. 
ri•i olan Defterdar önünde pervaneleri 
kınlmak suretile hasara uğrıımııtır. 
Çüakü, bu saha derinliği en az olan bir 
bataklık vaziyetindedir. Pervanelerin 
kırılması tirketi bir hayli de zarara 
sokmuıtur. 

Bu hadise üzerine ıid<et, deniz ti
careti müdürlüğüne yaptığı müracaat
ta, bu ıerait albnda seyrüseferin miit· 

lriilletf.iğini lıildirmiı ve muhtemel bir 
kazadan dolayı mes'uliyet kabul etmi

yec:eiine if'U'et ederek, İokelenin ka
pablması ve hu yol üzerinden sefer ya. 
pılıp yapılmaması hakkında bir karar 

verilmesini utemiıtir. Deniz ticareti 
müdürlüğü bu müracaatı ehemmiyetle 

nazarı itihare alını§ ve deııhal hu sahada 
fen heyeti marifetile bir Ukandil ame-. 

!iyesi yapılmııtır. Bu ameliyeden alı· 
nan netice, §İrketin iddiaaını teyit eder 
mahiyettedir. Ve netice bir rapor ha

Ilnde lktısat vekaletine hildirilmiıtir. 
Şimdi ıirket bu müracaatına verile

cek cevaba intizar etmektedir. Eğer, 

Deniz ticaret müdürlüğü, tehlike mev· 
cut olduğunu bildirirse ilk olarak Def
terdar iakele•i kapatılacak ve bittabi bu 
yoldan yapılan seferler de durdurula-

Şirketi Hayriyenin 
Alacağı vapurlar 
Şirket müdüriyle fen mü
dürü Almanyaya gidiyor 

Şirketi Hayriye müdürü Yusuf Zİ· 

ya Beyle tirketin fen müdürü, yeni va
purlar aabn almak ve yeniden inıa ıart· 
!arını tesbit etmek üzere bugün Alman
yaya hareket edeceklerdir • 

Şirketi Hayriye müdürünün tett.i
kab biT aya kadar sürecektir. Avdette, 
Şirl<eti Hayriyenin heyeti umumiyeai 
toplanacak ve vapur alımı veyahut ye
niden inıa edilmeai hususunda idare 
meclisine salibi yet verilecektir. 

Yusuf Ziya Beyin, Almanyada ge· 

mi inıaat müesseseleri ile yapacağı te
maslar daha ziyade son sistem ıre sür'at· 
li vapurlar teminine matuftur. Bu ara
da lngilterede tetkikat y.pılacaktır. 

iN HiSARLARDA 

Likör ihracatımız 
Tekirdağ §&rap mahzeni de 

faaliyetini genişletiyor 
inhisarlar idaresinin likör imalatı 

arbnaktadır. Geçen senenin haziran a• 

yında 2 bin litre likör yapıhnıfb. F ah· 
ril<a, geçen yaz ancak bir ay kadar İ§· 
lemitti. Bu sene fabrikada daha çok fa. 
aliyet vardır. Bu senenin yalnız haziran 
ve mayıs aylarında ız bin 848" litre li
kör imal edilmiıtir. imalatın artmasına 
son zamanlarda Amerif<aya yapılan si
pariıler de mühim bir sebep teıkil et
m<l<tedir. Halis meyvadan yapılan Türk 
likörlerinin Amerikada daha ziyade 
mahreç bulacağı ümit edilmektedir. 

lnhİ$arlar idaresinin Tekirdağı ıa· 

rap fabrikası da fuıliyete baılaınıftır. 

1 dare son günlerde T ekirdağı bağların
dan mühim mikdarda üzüm almakta
dır. 

Fabrika lıer sene daha ziyade büyü
mektedir. Fabrikanın yanı batında ye
ni bir daire daha yapılacaktır. Bu da
irede her sene yapılan ıaraplan muha
faza için kavlar bulunacaktır. 

iki ayda yapılan rakı 
inhisarlar idaresi tarafından yapılan 

bir hesaba göre bu senenin mayıı ve 
haziran aylarında 858 bin 539 litre ra· 
lu imal edilmiıtir. Geçen senenin ayni 
aylarında, imal edilen rakıların yekünu 
895 bin 853 litreyi hulmuıtu. 

Ergani tahvil!eri 
Yeni tertip bu günden iti

baren sah~a çıkarılıyor 
Ergani demiryolu istikrazı tahville· 

rinin son defa çıkarılan C tertibi, hu 
ıahalıtan itibaren umumi tekilde satııa 
konacaktır. Perıembe günü aktamı ni
hayet bulan bet giinlük müddet zarfın. 
da A ve B tertibi hamillerine salı§ yapıl
mı§tır. 

Bugünden itibaren eylülün 30 una 
kMlar 22 günlük müddet te yeniden is
tikraz tahvili almak isteyenlere tahsis 
edilmiıtir. Tahvil ıatıpnda görülen rağ. 
betin yeniden almak isteyenlere tahsis 
edilen bu müddet içerisinde, claha ziya
de artacağına muhakkak nazarile bakıl
maktadır. C tahvillerinin umuma wıı 
için bankalarda yapılan hazırlıklar ta
mamlaıımıı bulunmaktadır. 

------··-------
Firdevsinin yıldönümü 
Firdevsi'niıı ıooo inci yıl dönümü 

münaıebetile yaprlacak merasimde bu· 
lunınak üzere, Edebiyat fakültesi reisi 
Köprülü zade Fuat Beyin Türk üniver
wtesi namına Jnma gicleceğini habeo
vermittilı:· 

O~diğimize göre; Fuat Bey, ge. 
lecek cumartesi ırünü .J,_ hareket e.
decektir. 

caktır. 

Kahtane yolu tıkandı , 
Halicin 11ğl&pnım, en ziyade yuka· 

n kısımlarda hissedilmel<teclir. Nite
kim dün aabah Kahtane yolu üzerinde • 
ve Karaağaç önünde arzıhal taıı ismi 
verilen nuntakada büyük hir mavna 
batmıttrr. Halici Kabtaneye bağlayan 
deniz yolunun geçi tyeri vaziyetinde 
bulunan ve üç metre geniıliğinde olan 
bu yolun tıkanması dolayuile nakliyat 
ta durmuıtur. lki ay kadar evvel de ay· 
ni §ekilde bir hadise vukua gelmiı ve 
bu ııeçit yine tıkanmıştı. 

Bütün hunlar gösteriyor ki, Halicin 
temi:denmeıi zaruri ve kat'i hir ihtiyaç 
halini almıilır. Hiç değibe, her sene 
mütemadi bir kanal açma zarureti var
dır. 

lktısat vekaleti, hu ip de ehemmi
yetle tetkik etmektedir. 
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Cin, peri masalları 
Kocq Mustalapaşada bir evi 

cinler, periler basmış! iyi saatte 
olsunlar, her akşam bu evin kapı· 
sını taşlıyorlarmıf. Hatta bir ga· 
zetenin yazdığına bakılırsa, bir 
gece polisler bile beklemişler, laf
ların atıldığını görmüşler fakat 
kimin attığını tesbit edememişler. 

Tetkikat, tahkikat ...• 
Nihayet anlaşılmış ki radyo 

gürültüsünden bizar olan komşu
ları yapıyor ve evi taşlıyorlarmıf •• 
Bakın hele şu işe! .. 

işte cinli, perili evin hikayesi 
budur. 

Ne hikmettir bilmem, bu cin 
ve peri masalına bir zamanlar sa
cl e biz.de değil Avrupada ela çok 
tesa.lüf edilmiştir. Hatta cehale. 
tin inscınları kasıp kavurduğu OT• 

ta asır el evirlerine ait, tekin omla
yan bir çok şato masalları dinle
medik, işitmedik mi? Fakat ne
dense dünyanın "culture" seviye· 
sini yükselten medeniyet terakl.i 
edip te cehalet ortadan kalkhk
tan sonra artık periler, cinler ele 
pdıyı pırtıyı toplayarak dünya
dan hicrete bas/adılar. Bugün 
artık ne cin ne peri ne ele cadı 
vardır. Bunların yeri Afrika or· 
taları, Okyanoslarda vapur uğra
mayan vahşi adqlardır. 

Tabiatı bile kendisine hizmet
çi yapo:n insan kalası, cin ve pe
ri gibi silik ve sönük hayalleri de 
zekasının parlak kılıcı ile katli
am etmiştir. Onun içindir ki cin
ler ve periler, büyük şehirlerden, 
faal muhitlerden çekilmi~ izbele
re örümcekli yerlere sığınmıştır. 

'Neden cin ve periye, şimdiye 
kadar asri bir apartımancla tesa
düf olunmadı da bir çok viran 
yalıların "tekin değil" diye ismi 
çıktı? Cin ve peri kalorilere/en mi, 
elektrikten mi korkuyor? 

Dünyada en büyük cin, en bü
yük şeytan insandır. Onun üstüne 
baska cin ve b1Uka bir peri tasQV· 
vu; etmek mümkün değildir. Çün
kü şeytan arabası denilen oto
mobili ve şeytan sesi telakki edi
lebilecek radyoyu İcat eden İn· 
sandır. Onun için bugün insanın 
levkında tali'clen ve ecelden OOf· 
ka hiç bir kudret yoktur. Belki 
bunların ela zamanla kısmen ol
sun insan zekasına rôm olacakla
rı gün gelecektir • 

Yine insqn zekası ve insan 
kuvvetidir ki, tankın, tayyarenin, 
bombanın, zehirli mikrobun bilin 
mediği devirlerde bir cin, bir pe· 
ri, bir ecinni icat etmiş ve bunun
la düşmanlannı sevmediklerini 
mağlup etmek çarelerini aramış· 
fır. 

Bir Fransız darbı meseli deı 
kele/ " " ki "insan insanın ur u ur yanı 

insanı yiyen insqnc/ır. Onun için
dir ki insan oğlu .ılinin, kolunun 
ve gücünün yetmediği yerde yine 
kenJi kalasının mahsulü olan cİ· 
ni, periyi kullanmıştır. 

Bundan ucuz, bundan kolay 
intikam almanın imkanı var mı· 
dır? Ne kurşun sarfedilecek ne a· 
elam öldürülecek! Üstelik, kin 
beslenen kimse, dünyadaki işken· 
celerin en müthişi olan huzursuz
luk içinde öldürülecektir. 

Fakat yirminci asır medeniyeti 
cini periyi ortadan kq/c/ırmakla 
beraber, bunlardan daha çok iş 
yapılmaktQ ve "alemi gayb., e 
ihtiyaç bırakmamaktadır. 

Mümtaz FAiK 

Kağıt fabrikası 

Havalar iyi giderse 23 
nisanda işleyecek 

Yirmi giin evvel lzmitte temeli atı-
1- üi.t" fabrikasının inıaatına büyük 
bir faaliyetle devam edilmektedir. Bi· 
nanın kurulması itinin Kanunusani or· 
talarma doğru tamamlanabileceği U· 

mulmaktadır. 

Eğer havalar müsait gider de inpıat 
aksamazsa, tesisat ta sür'atle bitirile
cektir. Verilen malumata göre, kağıt 
fabrikasının kü§Bt reımi gelecek 23 nİ· 
sanda yapılacak, fabrika itlemeye açı

lacakbr. Kağıt fabrikası, faaliyete ge"Ç· 
tiğinden itibaren ilk sene zarfında ka· 
ğıt ihtiyacıınızm yansından fazlasını 

temin edebilecek hir mükemme!İyetto 
olacaktır. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmit b ... rometre bu 
sabah saat 7 de 762,5, 14 te 761,5, 
derecei hararet S. 7 de 20, 14 te 25, 
azami derecei 26, aığari 19. Rüz. 
gir mnumiyetle yıldızdan esmit
tir. Azami sürati saniyede 11 met
reye çıkmıttır. 
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ileri, geri edebiyat 

Yol/arın sesi mecmuasının ağus
tos 1934 tarihli sayısında genç bir 
münekkit, Muammer Lutfi bey 
"bugünkü edebiyatımızın dünkün
den geri,, olup olmadığını araştırı· 
yor ve düne nisbetle haylı ileride 
olduğu neticesine varıyor. "Arat • 
tırıyor,, dedim, fakat bu sırf sözin 
gelişine uymak içindir; çünkü Mu
ammer Lutfi bey, alimane bir eda 
takınmak arzusuna rağmen, araş -
tırmıyor, aramıyor, sadece yarı. 
doğru, yarı yanlış birtakım katı 
hükii.mleri sualamakla iktifa edi-
yor. 

Hükümlerinin doğrularını ve 
yanlıtlarını birer birer seçmeğe 
kalkacak değilim; fakat meseli: 
"Eski edebiyat sanatimizde tairin 
bilgi kudreti aranmazdı,, dediği za
man insan okuduğuna inanmı
yarak duruveriyor. Asıl bunun ak
sinin doğru olduğunu, yani eski e
debiyatımızda 'airin, zamanının a
fağı yukarı bütün ilmi ile mücehhez 
olması beklenildiğini hepimiz bi -
Ii •. Ama onlar arabi, farisiden, 
medrese ilminden başka bir şey bil· 
mezlermiş; ne yapalım? zamanla
rının ilmi bilhassa o imiş. Şairin 
öyle i.im, malumat sahibi olmağa 
mecbur tutulmaması bizde çok ye
ni bir şeydir; zaten bu şairin ese -
rinde bilhassa şahsi tecrübelerinin, 
hulyaaının akislerini aramaktır ki 
bu da bizim eski edebiyatımızın he. 
men hemen hiç tanımadığı ferdi
yetçiliğin mahsulüdür. 

Muammer Lutfi beyi zamanın -
dan soğutmak, onu bugünkü edebi
yatın dünkünden geri olduğuna ik
na etmek istemiyorum. Bugünkü 
edebiyatımız dünkünden ileıi mi? 
Hiç zannetmiyorum; ancak onu 
dünküne tercihte ben de Muammer 
Lutfi beyle beraberim. 

Bugünkü edebiyatımızın dünkün 
den ileri veya geri olduğunu ispat 
etmek çok şükür sade boş olmakla 
kalmaz, tamamile imkansızdır da. 
lm:Cansızdır, çünkü geri, ileri tabir
lerinin manaları hiç vazih değildir, 
hatta biribiri ile pek alakası olmı -
yan manaları vardı~. Sırf sanat hu
dudu içinde kaldığımız zaman "ile-
"' - k " "'k I" rı , afagı yu arı mu emme , ya-

ni istihdaf o!unan gayeye en yakın 
on:ınla kaynaşmıf demektir. Yaşı
yan şairlerimizin eserleri, kelime
nin bu manası ile, bir Nefi'nin, bir 

aili'nin kasidelerinden, gazelle • 
rinden nasıl ileri olabilir? Edebi -
yatımız şimdi bir araştırma halin
dedir; hu araştıran sanatkarların 
eserleri mükkemmel olmak şöyle 
dursun, o eserlerde gaye bile he • 
nüz pek belli değildir. 

"Heri", bir başka manasında, za
manı aşmıf, yarının hayat felsefe
sini taşıyan demektir. Bu manada 
dünkü edebiyatımız için "ileri,, de
mek de, "geri,, demek de pek doğ
ru olmaz; çünkü o hayata karışmak 
bayatı tasvir etmek istememiştir; 
tamamile idealut'tir, yani ideal bir 
güzelliği, ideal bir hayatı tasvir et
miştir. Hem bunu etrafa örnek diye 
teklif etmemiştir, reel hayata tesir 
etmek iddiası yoktur, yalnız ve 
yalnız fikridir. Zamanından ileri 
veya geri deği dir; şüphesiz onun 
itikatlarını, peşinhükümlerini tatır, 
fakat cnları bilmeden aksettirir. 
Bu<:ünkü edebiyatın hayattan ileri 
o' duğu ise - eserle. e baktığımız 
zaman - öyle kolay kolay iddia e
dilemez. Bilakis edebiyatımızda, 

E 

iki yüzlü • yüzsüz .• : . 
Birini çekiştiriyorlardı. Çekıştır

dik:-eri adam ansızın içeri girdi. 
Hepsi sustular. Yalnız içlerinden 
biri, atıldı: 

- Azizim, açıkçasını söyleye
yim mi? seni çeltiftiriyorduk. 

Oteki bozuldu: 
- Ya? .. teşekkür ederim. Nedi· 

yordunuz? 
- iki yüzlüdür .. diyorduk. 
Ha/ilçe kızardı, fakat kızdığını 

belli etmedi: 
- Ben de sana bir fey sorayım. 

Çekiştirilen adamın çekiştirildiğini 
yüzüne karşı açıkça wylemeğe ne· 
derler? 

- Müsaade ederseniz, ben söy
leyeyim: Buna dünyanın her tara· 
lında yüzsüzlük derler. 

Sonra, kelimelerin üzer ine ba
sarak ilôve etti: 

- Ben, yüzsüz olmadansa, iki 
yüzlii olmağı tercih ederim! 

Kulak MiSAFiRi 

hayata uyamamak, onun kadar sü
ratle değişememekten muztariptir. 

Hayır, bugünkü edebiyatımızı 
dünkünden ileri saymanın kabil ol
madığını zannediyorum. Fakat yi
ne onu tercih ettiğimi söyledim. 
Niçin? 

Evvela şunu kaydedeyim ki bu 
tercihim pek "fili,, değildir, yani 
bugünkü tairlerimizin tiirlerini 
dünkülerinkinden daha çok veya 
daha zevkle okuduğum yoktur. 
Mükemmelin, yani gayesine yaklaş
mıf, ona ermiş teylerin - biz o ga
yeye iştirak etmesek bile- üzeri
mizde çok büyük bir tesiri vardır; 
bir tair olsaydım elbette ki bir Nefi, 
bir Nedim gibi yazmak istemezdim, 
çünkü onların gayesine, onların 
güzellik telakkisine iştirak etmiyo
rum; o gayeyi, o telakkiyi bir dala
let diye kartılıyorum. O tairlerin 
dillerindeki sunilik bana düşün
düğüm zaman - fena gelir. Fakat 
eser de gayeden, güzellik telakki -
sinden, dilden de ba,ka bir tey var
dır: aanatki.rın ustalığı. Kendi fi. 
kirlerimizde birer koyu müteassıp 
değilsek, gözlerimizi yalnız kendi 
içimize çevirip kalmak istemiyor
sak, bizimkinden batka, hatta ona 
düşman fikirlerin müdafaasında 

gösterilen ustalığa da hayran ol -
mamamız kabil değildir. Bedii 
zevk dedikleri de belki bu ustalığa 
hayranlıktan b ... ka bir fey değil -
dir. Şiir okuduium zaman eskileri 
yenilercılen fazla okurum. 
Yenileri tercihim sırf "nazari,,dir; 
onları beğenmem lazım geldiğini 

muhakememle anlarım, çünkü on
lar benim de iştirak ettiğim telak
kileri söylüyor, söylemek istiyor. 
Çünkü onlar zamanımın adamları
dır. 

Muammer Lutfi bey de bugünkü 
edebiyatımızı, içine sırf kendi de 
karıştığı için, gayelerini benimse -
diği için dünküne tercih ettiğini 
söyleseydi, bir diyeceğimiz olmaz
dı; fakat bu ite alimane bir eda ka
rıştırıyor, bir ispat sÜ!Ü karıttır -
mak istiyor. Bu, ona davasını, da
vamızı kaybettirebilir. 

Nurullah ATA 
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ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

yanık yanık haykırıyordu. Hacer 
acıklı bir garipseme duydu. Belki 
genç kalbinde duyduğu bu ilk ha
yat ıstıraplarından biriydi. 

• * • 
Necat, Hacerin elinden bu kadar 

çabuk sıyrılabileceğini ümit etme
misti. Caddeye fırlayınca tramvaya 
atlaması, bir oldu. içi içine sığmı
yordu. Türbede tramvaydan indi, 
Koşarak mecmuanın idarehanesine 
uğradı. Arkadaşlarile gazeteden, 
turadan buradan konuştuktan son
ra Beyoğlunda bir pastacıda birleş
mek üzere onlardan ayrıldı. Hızla 
Babıali yokuşunu ineı ken hesap
lıyordu. Cebinde tam yirmi üç lil'ası 
vardı. Sultanhamamında bir mağa
zaya uğrıyarak bir eldivenle bir 
kravat almağı dütündü. Elbet Be
yoğlundan çok daha ucuz tedarik 
edebilecekti. 

O taraflarda hangi mağazaya 
girse hemcivar olduğundan Mah
mutpafa kokusu sinmit gibi tiksi
niyordu. Halbuki ucuz almak onun 
için en müreccah bir hareketti. Ni-

hayet Eminönünde küçük bir ma. 
ğazaya girerek bir eldiven aldı. 
Dükkandan çıkarken tarında ade
ta bir ihtiraz vardı. Arkadatları 
tarafından görülmekten çekini· 
yordu. Ne olur!a olsun kravatı Be. 
yoğluna bıraktı ... 

Tam beş buçukta arkadatlarına 
randevu verdiği pastacıya girdi. 
Selimle, Cevat onu bekliyorlardı. 
Yanlarına oturdu arkadaşları ona 
bir kahve ısmarladılar. Fakat Ne
cat burasını pek hakir ve münzevi 
buldu. O yüksek ve isimli salonlar· 
da göriinmeği istiyordu. Arkadaş
larını Turkuvaz'da çay içmeğe da
vet etti. Hep beraber kalktılar, ata· 
ğı doğru yürüdüler. Olyonun önü
ne doğru bir grup tık, fen ve tuh 
genç kadınlar yaklatıyordu. Arala
rında sarıtın simalar çoktu. Giyim
leri, yürüyütleri, dudak boyanma
ları, saçlarının renk ve ondüleleri 
Necatın bayıldığı sinema artistleri
ne benziyordu. Genç tair heyeca
nından kızarmrth. Hanımlar Ol. 
yonun vitrini önünde durdular, 

Bugünkü progranı 
ISTANBUI. ı d ., 

Bulgaristanda Kerim 
ağalar! 

324 yılı sıralarında Seliinikte bir 
kayıkçı Kerim ağa vardı. ôldü ise 
tanrı yarlığasın (1) sağ ise çok ya• 
şasın, doğrusu büyük yurtseverleri
mizdendi. 

Güzel sesli kadın 
18,30 plilc. neıriyatı ,19 Franaızca er 

19,30 Türk mu•ilô netrİy•tı, (ahire haar: 
Safiye hanım, Refik, Fikret be1ler) 21, ; 
ref Şefik bey tarafında.o konferans, 21 
Stiidyo caz ve tanro orkestrası. 

Avusturyadan alışveriş yapma· 
mağa ilk ant içildiği gün Kerim a
ğa başta idi. 

Donanma İçin para toplayanla • 
rın başında da onu gördük. 

Yeğinliği (2) kabarınca adamca
ğızın önüne geçilemezdi. 

Dilediğine savaş açmak, diledi
ğile banşıklık yapmak elinde gibi 
idi. 

O bilgisizliğile öyle sözler söyler
di ki çoluğu çocuğu höngür höngür 
ağlatırdı." Kaburga kemiklerimiz
den gemi yaparak çiğerlerimizi yel
ken gibi şişirip Giridi almağa Ö· 

zendiğimiz günlerde Kerim ağa 

en büyük başkanlarımızdan (3) 
biri olmuşta. • 

Sözü böyle ayağa düşüre düşüre 
sonumuzun neye vardığını hep bi
liyoruz. 

Şimdi bakıyorum, bazı komşula
nmızda Kerim ağanın örnekleri be
liııdi. 

ikide bir ağzı ispirto kokan bir 
Barbanın sesi geliyor: 

- Etlirne bizimdir, bütün Trak
ya bizimdir! Gospodinlerin emeği. 
ne acırım. Çünkü denenmiş bir nes
neyi yeniaen denemeğe kalkışıyor
lar. Bir budun ( 4) içinde hangi gün 
ki söz ve iş, kayıkçı Kerim ağalara 
kadar iner o budunun başı bir sivri 
taşa gelmesinden korkulur. 

Bulgar komşularımız bana kız • 
masınlar: Komitecilerinin ikide bir 
gemi azıya alıp bize saldırışları Ke
rim ağanın yanına bir sürü baldırı
çıplağı toplayıp Ak.denize yumruk 
sallamaı:ına çok benziyor! 

M. SALA.HADDiN 

(1) Yarlıgamak - Rahmet etmek. 
(2) Yeğinlik - Hamiyet. (3) Başkan
Rcis. ( 4) Budun - Millet. 

- SAR y -(Eski Glorya) sineması 
12 Eylül çarıamba aktamı tam saat 21 
ıle yem menim için kapılarını açıyor. 

llk proğramda : Büyijk artiıt 
DOUGLAS F AlRBANKS'm 

zevcesi Mary Pickford'dan aynldık

tan sonra çevirıniı olduğu en büyük 
filmi olan 

ASRI ROBENSON 
Muazzam ve mubteıem filmini takdim 
ediyor. 
Fiyat"'la-r-d'"a_t_e_n-zilat : t~b;ı~ 
fotöy 30, hususi 50, lüks balkon 
70 kuruı. (2395) 

Bilmem siz de öyle misiniz? Benim 
Üezinnde güzel bir aea, debıetli bir te• 
sir yapar. Güzel bir ses beni benliiim
den uzaklaıtınr. Bana cinayetler yap
tırabilecek bir kudret gibi gelir. Güzel 
ıea AUabın insanlara babıettiği öyle 
bir fıtrat ki in.san bununla melekleıi· 
yor. insanlıkla uluhiyet arasında bir 
ınevki alıyor. Bilmem ben güzel sese 
böyle vurgunum. ince bir kadın sesi in 
sanı raıelendirir. Bülbül ile karganın 
farkı nedir? 

Bilmem &İze de öyle mi gelir? Güzel 
bir sesin sahibi de güzel olur. Yani Al
lah hançereye o sesi koyarken insanın 
kaıma, gözüne, dudaklarına velbaıd 

her tarafına bu ıese yakııan bir güzel
lik te ilave eder. Sesi güzel olanın 
kendisi de güzeldir ve mutlaka bu, 
böyledir. Gerçi güzel sesli bir çok çir
kin kadınlar yok değildir. Fakat isti•· 
na kaideyi bozmaz. Ve bu bir kaide, 
tabiatin bir nizamıdır. 

Dahası var. Ben güzel sesli çirkin 
de tanımadım hiç. Çizgi itibarile bir 
kadın çirkin de olsa güzel sesi onu der
hal çirkinlikten ayınp güzelleştirir. Si-
yah, kuzguni tüylü kar!l'a •esile çirkin, 
bülbül sarı, hasta rengıne rağmen ae
aile güzeldir. 

Bilmem &İz de böyle mi düıünüraü
nüz? Fakat Nuri de benim gibi düıü • 
nür. 

Nuri kim diyeceksiniz değil mi? Nu
ri, benim hikayemin kahramanıdır ki 
onu henüz tannnıyorıunuz, §imdi size 
tanıtacağım. 

Nuri giimrükte memurdur ve güzel 
ııe&li bir kadınla evlenmek ister. Ba· 
zan güzel bir ıeain insana feliket ge: 
tirebilme&i ihtimalini ula düıürunekoı
zin o, ditisinin sadece güzel bir sese sa
hip olmasını ister. Alt tarahnı dütün
m.ez. Çünkü Nuri de kanidir ki gÜzel 
sesin sahibi de güzeldir. 

Güzel sesli kadmlann ıarkı söyledik 
!eri bahçelerin müdavimidir. Hatta on
lardan birini ırözüne kestirmif. Onun
la evlenmeyi bile düıiinmüt te. Onu bir 
gece maaaıına davet ebni~. Konu~muı. 
Fakat bir iki defa böyle konuımalann
dan onun akidesi bozuk bir kadın ol -
duğunu, ba~kalannın da masalarında 
ikramları kabul ettiğini ııözlerile gö · 
rünce ona ''kartı,, diyemiyeceğini an • 
lamıı. Vazgeçmif. 

Günün birinde Aksaraya ta~ındı. 
gümrükten hafta içinde bir giin de me
zuniyeti vardır. Bu mezun günlerinin 
birinde ağır ağır çarııya öteberi abna
ğa giderken kafesli ahıap bir evin ö -
nünden geçiyordu. Derinden bir ut ııe
sine refakat eden ince, rakik, lıiali, ve 
pkrak bir ses iptti ve durdu clinletli. 

Dinledi, dinledi ve çarııya gidip ge
linciye kadar hep o ıes kulaklannda 
ayni ıarkıyı tekrarlıyor gibi idi. 
"Ba kıu dilber kadına saçlan yandan 

atmıf.,, 

Dönüıte gene ayni ııea bir baıka ıar• 
kı aöylüyerdu. Geae durdu ve dinledi. 

"Kalbimde hazan bülbülü var ••• ,, 
Kendi kendine: 
- Hazan bülbülü değil, bahar bül· 

bülü var, dedi. 
Artık her gün ite giderken o evin ö

nünde yavaşlar, dinlerdi. llkönceleri a-

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

H<.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz, 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
• Telefon : 4.4887 .. 5607 

gençler geçerken içlerinden bir ta
nesinin oynak sesi duyuldu: 

- Bonjur Selim! Bu ne dalgın· 
!ık ? .. 

Selim döndü. Cevat gülerek: 
Yavaşça Necatın kulağına fısıl· 

dadı: 
- Bizimkiler!. 
Birdenbire mağazanın önünde 

bir kaynatma ve fıkırdatma oldu. 
Genç erkeklerle gneç kadınlar tek· 
lifsizce biribirinin elini sıkarken 
dudaklardan hafifçe kahkahalar 
fıtkırıyor, nükteli ufak tefek faka· 
lar beliriyordu. Necat yanlarında 
hayran ve pşkın bakıyordu.Genç 
kadınların bu asri laubalilik, bu 
kibar tuhluğuna bayılıp kalmıftı ! 
Selim meftun ve meshur nazarla· 
rını göıtermek istemiyen henüz a• 
cemi arkadaşını hanımlara takdim 
etti: 

- Genç fairimiz Necat ... Bey .. 
Necat isminin arkasına yeni 

bir ünvan takmıftı. Hürmetle ha
nımların ellerini sıktı genç kadın 
lar yeni tanıdıkları gence kartı da 
ayni iltifatı ibzal etmekten geri 
kalmadılar. Necatın nazarı dikka. 
tini en çok celbeden limon sarısı 
saçlarının parlak dalgaları, sağ ka
tının ince kavisine kadar mübali· 
ğa ile indirilmit siyah ppkalı gü. 
zel tazenin y-a~mdakl yıu>'!mı. ktf. 

çük benin çukurlaşarak yanındaki
ne kendisi için bir feyler fısıldadı
ğını sezdi. Yalnız tek kelimeyi zap
ledebildi: 

- Bodler ! ... 
Bodlerin methur bir Fransız sa. 

iri olduğunu biliyordu. Demek tiir
lerini Bodlerin tiirlerine benzeti
yorlardı. Haberi olmadan İftihar 
etmişti. Duyduğu gurur< çok COf

kundu. Hanımlar zaten ona hiç ya
bancı mumamelesi yapmamışlardı. 
ismini tüphesiz tanıyorlardı.. Bod
lerden bahsdecek kadar malumat 
sahibi, şen neşeli, kibar kadınlara 
karşı derin bir hürmet duydu. Hele 
en güzellerinin bu iltifatı genç a
damı saadetten çıldırtıyordu. isim
siz bir hissin ılık ılık kalbinden 
damarlarına doğru yayıldığını duy
du .. Selim genç hanımlara teklif 
etti: 

- Biz Türkuvaza gidiyoruz .. Be
raber gelmez misiniz? 

Kumral bir kız ezik fakat hot bir 
teliffuzlaı 

-Mümkün deiil - dedi - bbı al 
tı buçuk matinealne davetliyiz, Ak
tam yeme&ini de Tokatliyanda yi
recıeğiz .. - Sonr• uzun narin arka. 
Ciatına dönerek lllve etti:· 

- Sis isterıenlz SelilJl Beyle be
raber ıidebilir•iı:ıla. 

Nı!catm vllre~ oamb. YitzUnU 

rasıra fakat sonra her gün ayni ıeain 
bir batka ıarkıyı utla söylediğini itit
meğe baıladı. 

Evet bu kadın tam Nurinin ite gide
ceği veya itten döneceği saatlerde eli
ne utunu alıyor ve ıarla söylüyordu. 
Nuri de durur, batı önünde bu güzel 
sesi dinlerdi. Belki de Nurinin durup 
dinlediğini hiuetmit te onun için söy
lüyor. Belki değil, muhakkak bu böyle 

223 Khz. Y ARŞOY A, ı345 m. • 
20,20: Taıannili konser. 20,30: Çocuk~. 

tehrinde,, isimli neıriyat. 20,45: Plak. 20 'lıı;.' 
Musahabe. 21: Spor. 21,45: Hafif muıı ~ 
21,SS: Haberler. 22: Musahabe. 22,45: Sen

1
f.o • 

aktam kon•eri. 23: Edebiyat. 23,15: Rek -;'. 
ve ltonaer. 24: Dans muıikisi. 24,05: Mu•b fjf 
be. 24,35: T emıil. 1: Londradan naklen • 
musiki. 2: Dana pli.kları, 

olacak. Zira her gün ayni saatlerde bu 
ıarkılar tesadüf olamaz ya. 

Khz. PRAC 470 m. b• 
20,10: Askeri konser. 20,SS: Muıab•rk. 

21,10: oKnferans. 21,35: Caz musikisi. (p a. 
ile) 21,55: 0Penıionnat,. isimli operet. - ~-11 
berler. 23,15: Pli.k. 23,30: Brünodan na e 
Schrammel musikisi. 

Gel zaman, git zaman Nuri bu sese 
aıık oldu. 

Deli gönül bu. Atk öyle bir ıeydir 
ki baykuıun gözüne atık olanlar bile 
vardır. Nerde kaldı ki güzel aesi aeven 
Nuri, güzel bir kadm sesine atık o'hna
aın. Bahusus bu güzel ses kafes ardın
da namuslu bir kadına aittir. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m, .. 
0

• 

1 3- 15 Gündüz neıriyatı, 18: Populer ~il 
men musikisi. 19: Musahabe. 19,20: Sz•

1
1..8'k. 

MaJıza orkestrası. 20: Üniversite. 20,20: P ;ef· 
20,45: Konferans. 21: Radyo orkestrası. ( ;ı;o~ 
nelmilel ıark musikisi.) 22: Mus-:habe. 22 gir 
Romen musikisi. 23: Habz.erler. 23,30: 

Nuri öteye beriye aoruıturdu. Bu kız 
hakkında herkes: 

- Aaa. . Vallahi eteğinin ucunu 
görmedik. dediler. 

Herke• methediyor. Kadınlar: 
- Temiz bir ev kadımdır. Titiz, E· 

vinde her taraf tertemiz, ütülü. Perde
ler, örtüler mis gibi sabun kokar. 

Emsalsizdir vesselim. Brode yap -
maktaki mebareti ıayani hayrettir. Gü 
zel ut çalar. Elinden dikitin alası gelir. 
Giydiklerini hep kendi biçer ve diker. 
Piıi~dikleri yemekleri Tokatlıyan ahçı
sı bile piıiremez. Daha ne. Daha ne ol
sun yani? Bir kadın için bunlardan 
başka daha ne meziyet aranır? .. 
-Yalnız. 
- Yalnız ne var?. 
- Güzel değildir. 
- Çirkin midir? 
- Yok canını o kadar çirkin de de-

ğil. Ona çirkin denmez. Ne çirkinler 
var. Allah göstermesin. Zaten Nuri bey 
gÜzel istemiyor. Elverir ki sesi güzel 
olsun. Sesi güzel kadının kendi de gü
zeldir. Bahusus çirkin de olaa güzel 
aea onu güze)lettirir. 
Evlenmeğe karar verdi. Düğün ha

zırlıklan ile meıguldü. O kadar ki, da
vetiyeler basıldı, her ıey kararlaıtı. 

Günlerden salı. Düğüne bir gün kal
mıf. Gece saat dokuzdan aonra kapısı 
çalındı. Kapıyı açtı. Tanımadığı kıran· 
ta bir adam: 

- Sizinle konuşmak i.stiyoruın, dedi. 
- Buyurunuz 1 
Bu yabancı misafiri alt kattaki oda

ya aldı. 
Yorgun bir adam tavn ile oiturdu. 

lokantadan naklen konseri. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 55 Om. ı; 
19,45: Bertha salon orkeatrası. 21: Nete, 

neıriyat. 22,30: Trio konser. 23,30: Dan• rP
11 

aikisi. 24,10: Horvat aiaan takımr. 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. ~' 
21: Musahabe. 21,30: Orkestra refak•;-ı •. 

halk ıarkıları, 22: Radyo orke•trası. 2:: z.4: 
herler. 23,15: Ki&ilofon solo. 23,45: Plak. 
Kahvehane konseri. 24,30: Dans pl8.kları. 

ROMA - NAPOLI - BARI '>i 
21 ,10: Plik. - Musahabe. 21,45: MuP11 

parçaları. 22,30: Senfonik kon•er. 
MILANO - TORINO - FLORANSA, O· 

21: Musahabe .. - Plak. 21,45: Madonn~lt;itİ· 
retta, isimli ürik temsil. 23,30: Danı mu 11 

592 Khz. ViYANA 507 m. . .. 21 ,ıS 
20,15 Haberler, 20,35 Piyano muııkısı. tr•· 

R1>kok() akıamı. 22.45 Holz.er radyo orke• ı 
ar, 23,30 Haberler, 23,30 Konserin de'f'•ro' 
24,30 Dans musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. bf 
2_0,05 Hnrmonik konseri, 20,30 Musalı.a 

1
• 

Te pllk, 21 Hab~rler, 21,10 Eakl klaıik. daP 
lat. 

Kbz. KONIGSBERG 291 m. b•• 
20 Bando - Oda musikisi, 20,30 Müaah• "-" 

21,10 Samimi bir arkadat neıriratı, 22,1~ . •• 
tüalitd, 23 Haberler, 23,30 Neı'eli muııki 
dana parç-.ları. ---------· 
•illiy~j. 
Aırm uındeoi "MiLLiYET" tit• 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hari' i,iıı 

L. K. L. ıc:. 
3 ayhiı •• , • • • , 4 - 8 -
6 ,, • ' • ' • • • 7 50 14 -

12 ., ••••• ' • 14 - 28 -

k • ·ı M"dd•1; Gelen evra serı verı mez.- u 
seçen nüıhalar 10 kuruıtur.- Ca:ıet~ ·~ 
matbaaya ait itler için müdiriyete ın~r• 
caat ec::lllir. Gazetemiz ilinlann meı'uh1r 
tini kabul etmez, 

Bir müddet diitündü. Dalgın dalııın 

du-rduGvee~i piımiı aıa su kabn~ gi~i Deniz v o 1 ı arı 
bir ft'Y·. diye aöze batladı. Ve aıze hiç 1 Ş L ET M E S l 
bir ıey ifııa edecek değilim. Yalnız A.-.t..ıeri 1 Karaköy Kö11rübııfl 
ben müslümanım. Kendim için bunu Tel. 42362 - Slrkeei Millıiirılanada 
bir vazife bildim. 

--~ - k .. ___ .. Huı. Tel 22740.,. ___ , 
- Alacağım kızdan mı bahacvece • 11 

•inı_'z?Evet. KARADENiZ 
- Pek geciktiniz. Artık her ıey bit-

miıtir. Yarın değil öbürgün evleniyo- cumartesi postaSl 
rum. r1 

- Fakat. ERZURUM vapul'\1 8 Ey" 
_Fakat nedir? .. Ne de olsa dön - CUMARTESi 18 de Galat• 

mek mümkün değil. rdıtımından kalkacak. <liditte 
- Oğlum çok çirkin. İnebolu, Sinop, Samsun, Gir"" Hayret bu zamana kadar bunun bu , ., 

kadar çirkin olduğunu Nuriye kimse son, Trabzon, Rize, Hopa Y 
söylememişti. Dönüşte bunlara ilaveten ~"; 

- Canım, dedi. Güzel olmadığını zar, Sürmene, Fatsa ve Uny'!J1 
ben de biliyorum. uğrayacaktır. (5444) 5~ 

- Resınini getirdim. Bendenizin de -
bir kerimem var. Birlikte çıkmıı bir fo
toğraflan vardır. 

Cebinden bir kart çıkardı ve Nuriye 
uzattı. 

Nuri resme bakar bakmaz ııözlerini 
kapadı ve resmi örttü. 

Çünkü orada gördüğü resim, insan 
vücudu üzerinde bir kurbağa kafaaı 
idi. 

Nuri evlendi mi dersiniz?. Hayırl Er 
teai gün kimseye haber vermeksizin 
Antalyadaki kardeıine gitmek Üzere 
vapura bindi. Alt tarafı ne oldu? Onu 
ne aiz sorun ne ben söyliyeyim. 

Makbule ADNAN 

çok beğenmit olduğu sarışın ha. 
mm acaba hangi grupa dahildi?. 

Narin kız Selime cevap verdi: 
- Bizim de niyetimiz oraya gel

mekti .• Yarım saat itimiz var .. Son
ra orada birletebiliriz. 

Gençler, hanımlarla veda ederek 
ayrıldılar. Bir iki adım attıktan 
sonra Selim, Cevada takıldı: 

- Suzan bugün enfesti değil 
mi? - dedi-

Necat Suzanın kim olduğunu 
hemen anladı. Öbürlerinin isimle
rini pek belliyememitti ama Suza
nı tamamile biliyordu. Sarıtın gü
zel kız .. Gözlerinin akına kadar 
kıpkırmızı oldu. Kızgınlığını belli 
etmemeğe, iti pişkinliğe vurmağa 

1 
mecbur oldu. Kurunu vustai kıs
kançlıkların böyle kibar mond ale
minde sökmiyeceğini biliyordu. Bu· 
na rağmen içinde ince bir damarın 
koptuğunu duydu. Arkadatının küs 
tah ifadeli takasını bir türlü affe
demiyordu. l&ter istemez Cevatla 
Selimin lakayit hareketlerini, ser
best tavırlarını taklit etmeğe ken • 
dini cebrederek çay salonuna gir
.Iiler. Bir masanın kenarındaki kol
tuklara yerleştikten sonra arkadat
larına göatemneden mütemadiyen 
saati teftif ediyordu. içindeki ku
runtu, gözlerindeki intizar çok müt • 
hlftl. Acaba Suzan hangi kafileye 

AYVALIK 
SÜR'AT YOLV 
MERSiN vapuru 8 Eyliil 

CUMARTESİ I· 
17 de Sirkeci rıhtımından Jı:aı.ı· 
kacak ve Ayvalık yolunun 'İı· 
tat iskelelerine uğrayarak 

7
) 

mir'e gidip dönecektir. (549 - ~ 
=-ge

mensuptu? Buraya gelecelı: ı:ıı~ ge' 
raber kartı karııya birkaç saa 

11 
ı• 

çirecek mi idi? Salonun ~pı rd~· 
çıldıkça yüreği a&zına gelı1~(ge' 
Koridorda yaklatan kadın 11° gilıl 
leri, tatlı bir ümidin kanatlar• ııı•' 
ruhunu oktıyordu. Dakikalar d•ıı' 
dıkça sabırsızlığı artan g~nç d~elı 
bir türlü merakını teskın e rd"' 
suali arkada,Iarına soraJJlıY~ ıı'' 
Acemi ve toy bir utangaçlık." f1JJ' 
rip bir korku bu suali sorı:ııaııa 

. 1 d ,, 
nı o uyor u: k ıııı· 

- Suzan hanım da ~e!ec~ğleııe; 
Arkada,larının kendısıle Jıırdıl 

ceklerine emindi. Fakat ne .~ 111e,ir 
Bu teklifsiz arkada,ların gu ardı 1 
de bu kadar çekinecek ne " öbii" 
Fakat ya: - Gelmiyecek .. 0•111rlııf' 
!erile beraberdir diyecelı: k 0rtı:ııfot' 
~a? !.. Böyle bir cevaptan ° M 

d . r• 
u. d 'ıı bır ıı· 
Ba• uçlarına dikilip erı retti 

Y e eııı ~· verans yaptıktan sonra 11 ti 1ı:oJ1 
!erini soran garson Cett .t olı:llıır, 
'urken Necatın önüne t1 dııfd~· 
tu. Fakat birden bir cıvı tı.f ıif,,Jı 

.. zarı 1 t Batını kaldırınca uç. b' bt.I" -
mantonun koyu gölgesı ır.~ b 
gibi etrafını ıarmıttı, ve bu ::ıa" ~ 
lut arıuından Suzanın P .,.tJI" 
sarıtın çehreli gözlerini lı:~~ 
dl ' Bu"'tün kanı biranda. · 1l,,; .... -Bıtnı# 



.. r-•••••••••••••••••••••••••••••••··~M!IL~L~l~Y~E~-·~ı~,C~u~ıv~ıAn. ı c...Jl o ı:. ı Lvı... ,,,,,~ 
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~ii.qük adamlar 

Denis Papene dair 
' . . 1Ze bir tencereden buhar kuvvetını 

öğreten adam 
~'niı Papen,, 1647 de (Belva) da bar, fÜpbe yok ki, bir kuvvetti. Onu 
"'•ıtur. Babası doktor olduğu için hükmümüze almak, onu sevkebnek, kaı-

kimdir? 

•n d · 1 • • .ı.:... ı dimize muti kılmak icap ediyordu ... • . . a aynı mes egı t-.ıpı ey e-
l., llteınitti. Lakin, delikanlıda tıb- Bakınız, büyük ketifler nasıl kuvveden 
. !• hiç bir heves uyanmadı. O, ke- fiile gelıiyor: Hep bu dütüncelerlel A-
"•la -aki f · · ··tal d' sırlarca manaarz görülen, kimsenin na-+ h •• , ne ennını mu ea e ı· 

't ''•ket ve kuvvet kanunlarile uğ- zarıdikkatini celbetmiyen bir hadise, gü-
0' ın k" ı· · ahkik ecli nun·· birinde kendi.inde fikri icat bulu. it~ ' " •nelerini İma ını t • 

'•. nan bir adamın elinde alet oluyor .Ev-
()•~is " · veli dikkat uyanır, o hadisenin sebebi L:_ rapen,, ın usannuyan mesa-

""'• ıo · · ·· d" ._ bilinmek istenirse mütalea, tetkik edi-. lrt. nra escrlerını goster ı; -.en· 

~
I •k ••ınanın ulema1ı tarafından da- lir ... netice nedir? Muvaffakı)'.et! Bir el-
l~llırııya baılandı; bahusus Fele- manın ağaçtan dütmeıi Nevton'u pek dü-

' 
1 
ıtıcıhur heyetıinas Hiken ile tündürmüı, ona bu sukutun sebebini a-

•ı~::-b•tte bulunmu§, ve bu mülakat, ratmııtı. Nihayet buldu, ve "cazibeiumu-
'~ büsbütün fenne hasrebneğe miye,. kanununu meydana çıkardı. Bu-

" •stu. ilk ihtira kendiaini son nun gibi, Denis Papen' ede buhar ma-
~ ' 

1•ıçi etti . kinesi fikrini, bir ufacık tencere ver-
•tr1a.td • • ...:. 

an beri, insanlar su kaynat· mııwr. 

b· halde hiç kimse, ıuyun daha yük- Ne yazık ki, tam arzusunu yerine ge-
~~ hararete maruz kalabileceğini ve tireceği sırada, dördüncü Hanrinin pro· 
k·nın harice çıkarılmıyarak zaptı testanlara bahıettiği mezhep hün-iyeti-
p •n olabileceğin düıünemem:iıti. oıin 1685 le on dördüncü Lui tarafından 

~'iı '""n bunu düıündü. fesolunması, zavallı alimin bütün icraa-
,.,..~~ •nnsıkı kapalı bir testi suyu tını bozdu. 
i kaynatmıya baıla-rken, buharın " Deniz Papen,. protestan olduğu için 
~·' llınakta olduğunu görünce çıka· zulllmden kurtulmak ümidile Hklannu-

1> delik bırakılmazsa teatinin patlı- yamecbur oldu; ve kaçıruya mecbur kal-
• ~1 

düfündü. Bu mahzurun hemen dığı için bütün gayreti birdenbire inJu. 
\,~buldu; yani kapağın üzerine bu- taa uğradı. Ahnanyada, bir müddet meı-
'''ddetlj tazyikile kendi kendine guliyetini terketti: artık sefalete çare 

:: '<>nra gene kendi kendine ka- bulmak, sefaletle pençeletmek icap edi-
o.. ır (supap) koydu. yordu... Nihayet, her ıeyden mahrum 
~ l!-J :\ · . Yorıunuz bu ihtira pek basit, kaldığı halde bin türlü zahmete~ e ,,...ı-
ldıdir- ı· k" 'b ·· bu""yük· bu- ta rabalıya 1707 de ,kürek ve yelken-ill 1'' ı a ın ugun en ~ 

,, a •nelerinde (emniyet boru•u) !er yerine buharla müteharrik, iki çarlı:-
~: kullanılarak bir çok tehlikelerin lı bir vapur inıaıına muvaffak olabil-

b •lıYor mişti... . •ıı. . 
~ ~' tu ufak keşfinden sonra gale- Şimdi ,hiç bir ıeye İnanmaz, mü.steb-

" .,.•de •dilen buharın tazyik edil- zi halka bu mühim ihtiraı anlatmak kal-
" ~ite, pek büyük, pek müthit kuv- mıştı. "Papen,. bir gün ı:emisini, Alman-

•ıl edeecğini anladı: Evet, bu- ya bir nehir üzerine koydu. Muzafferi.. 

Istanbul - Diyarıbekir 
~~~~- Clıaşı ı inci sahifede) melde hu teveccühün ilk eserlerini 
\~ \'e Kayseri için de yolcu a- göstermittir.,, 
~ı~I lır, Diyarbekir - lıtanbul Vecihi Tayyare mektebinden me 
~~ıla_ ô.tı Şimdilik haftada bir defa zun olarak pilotluk yapan genç tay 
~.~ t".~lır. Mamafih, ileride, ih- yarecilerimiz tunlardır: 
1, .ll"?te arttırılabilecektir. Bu Sait, Tevfik, Muammer, Abdur
'\(ll'j ışlıYecek tayyare, Yetilköyde rahman, Salih, Rıza Beylerle Bed-
b· ~llı<1ktadır. riye ve Sadiye Hanımlar, 
~ ~er ta.raftan, Ankara _ Istan ~ Pilot yetitmekte olan gençler de 
~ ~fyilte seferlerinin saatleri ta- Mehmet Ali, Y afllr, Sami, Hikmet, 

~~ .\hıt'lılın?ftır. Badema tayyare- Şükrü, o.m-, Muatafa, irfan Bey-
. ·-.;ar d 3 k lk ak lerle Eribe Haıumdır. ı~h· a an saat te a ac 

1 ~ •re de uğrıyarak bet buçuk· Yetişen pilotlardan Sait Bey di-
'-illtt~bula. geleceklerdir. Hareket yor ki : 
"'~t~ ~e Ankaradan cumartesi, - Uç seneden beri uçuyorum. 
~~-t, ,'•, Çarşamba, lstanbuldan Her tip tayarede pilotluk yaparım. 
!,j,llııi t~lı, pertembe olarak tesbit ilk uçufumu belki heyecanlı bula-

t ır, caksınız. Fakat hayır ... Uçmağı o 

rı.Vecihı'nı'n ınaktabı'nda kadar tabii buluyorum ki ••• Küçük 
·~ iken avcılığa giderdim. O zaman 

~>q,:~1~eketimizde sivil ve poıta kuşların uçufunu yakından takip e-
; .. t~ c, •ği de, tam hızı ile faaliye- derdim. Ve beni avcılıktan ziyade 
~.'~ıı eb~k vaziyet almaa üzerıedir. kuşların uçufu daha fazla alakadar 
~'.>ecek"Yük şehirlerimiz arasında ederdi. Uç senelik uçuşlarımda en
-"'ılq'ı ltıyarelerd en başka, ha - teresan feylere rastladım. Mesela 
~'cq ~ız da dahil olmak üzere geçn hafta Bursaya uçuyordum. 
• ~o,~:ı:••uil tayyareciler de yetişti- Bilecikten doğru bir tur yapacak -

1"'-4 ii:ı:' 8u huıusta fikirlerini al - tım. Bilecik üzerinde müthiş bir 
~~e 'it e~e memlekette ilk sivil tay- yağmur bulutu içine girdim. Dö -
~l\.<ılqe.,ıebini açan Vecihi Bey- nüşümde de, tesadüf bu ya .. yirmi 
'!t;;_4 ~ş koyundaki mektepte gö- dakika kesif sis içinde kaldım. Ma-

i· l~ ecihi Bey diyor ki:) kineme güveniyordum. Korkum 
ı~ "'lekt yoktu. Buna rağmen Adaları gö • 

'ı t ko.d e?te 24 talebe var. Şim- rünce çok sevindim. Şimdi hevesim 
~ili! ar •kisi hanım olmak üze- ve arzum hocam Vecihi Bey ile bir-
lij ~-b~ ~etittirdik. Bu pilotların likte çalışmak ve sivil tayyareciliği 
\q~U \>:ı~Yetleri fevkaladedir. Bu memleketimizde yaşatmak. Aşkım 1 

do[d a:ıyette 30 saatlik uçuşla- ve hevesim şimdilik bu. Bu uğurda 
~t.lııeıl Urtııalarına rağmen A vru-

1 
- • 

ıq I{ epJ • ö ecegım ••• ,, 
1 bif·k erınde yetiten tayyareci Sait Beyden ıonra Tevfik Bey 
~tııı.: baydütart 150 saatlik u • funları söylüyor: 

~.~Yer edeldirler. - ilk uçtuğum zaman çok heye. la· ••en ·ı ı ·ı 
t1 iteıı. 1>1 otlarımız yanız pı o- cana kapıldım. Fakat bu heyecanım 
\~ilik '_llekle de kalmıyorlar, tay- tayyareye binmeden öldü. Yukarı
:\ıı ~~.l° ıle tevem olması lazımge- da makinenin bir arızaya uğra
i~\iö,~k .bütün teferrüat kendile- masından korkuyordum. Fakat tay 
I itiıı.;tıl!I1ektedir. Bu 8 pilottan yareye bindiğim zaman bütün kor

~-~ ... tı.~ll ftnıdiye kadar, bir çok u kularım geçti. Çünkü rahat ve sa • 
\~!· lflat~kğ~en, ufak bir kazaya kin, dalgasız bir denizdeki kayık _ 

~.'Ilı. 1 hıle patlattıklarını gör tan daha rahat uçuyordum. Şimdi 
) lloıı tunu iddia ederim ki tayyare dün-
\ ~tı.ı :rık Vaziyetlerine gelince; yadaki bütün vesaiti nakliyenin en 
~~ ~tı.ıı:ı; i için çalıtan ve uçan emin ve en rahatıdır.,, 
-..~~ ho.y İtte sivil havacılık na • Abdurrahman Bey de o sırada j. 
\ •t, Q11 ati arını vakfetmit insan- çeri girdi: 
\~1 d 11 1lı 11 

ar kendi arzuları ile ha- - Affedersiniz, dedi, üstüm ha-
~ bııı11 Uzun ihtiyatım teşkil et • fım, elleri myağh. Ne yaparsınız, 

'ı r '' Yo~~Yorlar. bu itin zevki bu ... Esasen bu suret-
'ıt~datı j olduğu gibi memleke- le gayelerimize ulaşacağız. En hü
\:'~ y 

0 Dıan lazımgelen teşek- yük gayem heves ettiğim bu mesle-
111 tı.ı ktdıın eden cumhuriyeti • ğin memleket için çok faydalı ola-

' illi~~ tebiınize de lazım olan e- cak tekilde yayılması ve çok rağbet 
' •, l,· \'ereceği muhakkaktır. bulmasıdır. · 
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Huap eğlenceleri 

Dokuz adet rakamı 
Dokuz rakamı 9 dan baılamak üııere 

sıra ile yazalım: 
987654321 

Bu rak2111lan cemedel'lek, yekU.. 46 
eder. Ayni .-akamlan fakat 1 den batla· 
mak Üzere bir defa daha yazalım : 

123456789 
Bunların yek?nu da tabii 45 tir. Şitn

diki alttaki •ırayı üdteki ıırada<1 tarhe
delim .Hasılrtarh ıu olacaktır: 

864197532 
Bu ıon rakamları da cemedersek, gö

receğiz ki yekun gene 45 tir. 
Yukarıdaki üç adedi cemedelim : 

987654321 -t- 12345678 4- 864197532 
Bu üç adedin haıılrcem'i fU olur : 

1975308642 
Bu son hasıhcem'i teıkil eden rakam· 

lan cemetsek, bakarız k.i yekun gene 
45 tir. 

Ortadaki dört adedi bir kere daha 
cemedelim : 

987654321 
123456789 
864197532 

1975308642 

3950617284 

Bulduğumuz bu en son adedin rakam· 
lannı gene cemedelim. Göreceğiz ki 
yekün gene 45 tir. 

Şimdi biraz da ıiz devam ederek yu
karıdaki bet sirayı tarhediniz. Bakalım 
yekün teıkil eden altıncı ııranm rakam
lan cemedilirıe gene 45 çıöacak mı? 

••ft•w--........ ,.,,_ .. , .. ,,,, .. _ _._.__,,_ 
yet, fevkaladeydi. Sahile yığılan balk 
gördükleri ıeyin hakikatine inanmıyor. 
Onu adeta mucize nevinden bir teY zan· 
nediyordu. 

Papen'in bu memnuniyeti çok ıürme
di. Yeni ihtiraın kendilerini ekmekle
rinden edeecği fikrine dütet"ek bir sahalı 
Papen'in kendi elile yaptığı gemiyi onun 
gözleri önünde parça parça paraladı

lar. Muhteri en son servetini de bu u· 
ğurda sarfettiği için, ümitsizliğin ıon 
mertebesine varmıştı. 1710 da lngilh>
rede pek sefiline öldü. 

Daimi tramvay 
tarif esi için 

(Başı 1 inci sahifede)" 
mennilerini bildirmitti. 

Aldığımız malumata göre; şir -
ket bu müracaatında iade etmek 
mecburiyetinde olduğu par'a mese
lesini de mevzuubahsetmiştir. Yeni 
hatlar in~sı için ücretlere zam SU• 

retile alman ve yekilnu iki milyon 
lirayı bulan bu paranın iadesi ka -
rarı hakkında bazı mütalealar ser
detmiş bulunmaktadır. Nafıa Ve -
kaleti, bu hususta tirkete henüz bir 
cevap vermemittir. Öğrendiğimize 
göre, mesele, üç aylık müddetin hi
tamında şirketin parayı ödeyip ö
demediğine göre mütalea edilecek
tir. 

Abonelerin malı olan saatlerin 
teabiti işi uzuyor 

Yedi buçuk seneyi dolduran elek 
trik saatlerinin tesbiti husunda ba ~
lam fan hazırlıklar henüz ilk safha
dadır. Bir çok saatler bu muayyen 
müddet zarfında pek sık sahip de
ğiştirmit oldukları için bunların 
tefriki biraz güç olacaktır. Maama
fi, bunu temin etmek husunda icap 
ederse, ethas nezdindeki müsbet ve 
saik ve kayıtlardan da istifade olu
nacaktır. Şimdiden bir çok abone
ler müracaatta bulunarak mevcut 
elektrik saatlerini tayin edilen 
müddetten çok evveldenberi kul • 
landıklarmı bildirmişlerdir. Bu mü 
racaatlar da tetkik edilmektedir. 

Şark Demiryollannda tekikat 
ba,ladı 

Tenzili tekarrür eden Şark De -
miryolları tarifesi için, tirketçe tet
kikata hatlamlmıttır. Bu hususta 
Şark Demiryollarının Paristeki mer 
kezine müracaatta bulunulmakla 
beraber, tenzilatın miktarını tayin 
etmek üzere de Nafıa Başmüfettiş
liği ile müştereken tetkikata giı·i -
şilmiştir. Banliyö ücretlerinde ya -
pdacak tenzilatta otobüs ücretleri 
esas tutulacaktır. 

tum. Tayyareci olmağı düşündüm. 
Mektepte çalıştım. En büyük kor -
kum uçuştu. O gün gelince çok yü. 
rek çarpıntısı çektim. Fakat bu yü
rek çarpıntısı korku değildi. Çünkü 
makinenin bütün esrarına vakıf -
tnn. Makineyi istediğim gibi idare 
edecektim. Yürek çarpıntım bir an 
evvel uçarak UÇUf itini bitirmek ve 
yere muvaffakıyetle inerek hoca • 
mm takdirini, arkadaşlarımın teb
riklerini kazanmaktı.,, 

--,___,. -

(1 _ 2) Palyaço Çançan, palyaço Panpan'ı, masa altınd~ uyuyor gö~
dü: _Şuna, bir taka yapayım dedi. Ve cambazhanedekı mukavva sı
neklerden birini bir ipin ucuna bağladı. 

(3) Mukavva sineği, palyaço Panpanın burnunun ucunda dolattır • 

mağa batladı. "b' b' d b' d Halbuki (4) Palyaço Panpan, cin çarpmıt gı1 ı ır en ıre uyan ı. 
ud Palyaço Çançan'ı, cin çarpmıştı. 

Ôrümcej'in oburluğu 
Örümcek tabiatin en obur mah

IUklarından biridir. Eğer insanla 
bir nisbet dahilinde mukayesesi ya
pılsa örümceğe göre kendi cüssesi 
ile i~sanın günde dört öküz, on i~ç 
koyun ve bir kaç damacana su ıç
mesi lazımdır. 

Bu inanılmaz oburluk bittecrü
be ölçülmüştür. Artık "a~ ~t .~ibi 
saldırdı , diyeceğimize, aç orum
cek gib{ saldırdı,, diyelim. 

Hayvanlar ne kadar 
yaşarlar? 

Timsah 200 • 250, fil 150 • 200, 
kartal 100. kuğu 100, karga 100, 
kergedan 60, aslan 60, papağan 50-
80, deve 50, geyik 30, etek 25 • 30, 
domuz 20, öküz 10 • 20, kedi 12-18. 
tilki 18, keçi 10, bülbül 16, serçe 

10, tavuk 10, tavtan 8, örümcek 7, 
arı 1. 

Halbuki insanların vasati ömrü 

Nefes ihtiyacı 
<\ğzınızdan değil, en ziyade 
burnunuzla ncf es alınız 

Vücudumuzun her §eyden evvel 
muhtaç olduğu havayı biz ciğerlerimiz. 
le alırız. Hava, göğsümüz §İ§İnee burnu
muzdan içeriye girer. Ciğere dahil olur. 

Ciğerde keseler vardır. Bu keselerin üçte 
iki kısmı, doktor]arın "e.Yiyeidemeviye,, 

dedikleri kan yataklarından mürekkep

tir .Bu yatalllardaki kan insan vücudu
nun üçte birine müsavidir. 

Teneffüs ettiğimiz havadaki muvelli 
dülhunıtızannı bir kısmı buradılb geçer, 

vücudumuzun her tarafını yayan kana 

vasıl olur olmaz müvellidülhumuza 

vücudumuzda tesadüf ettiği karbonla bir

leıerek hruruzrkarbon te§kil eder çe ocak 

farda olduğu gibi bir hııraret vücuda ge
tirir. Bu ihtirak sebebile vücudumuzun 

harareti mutedil, fakat daimidir. Bedeni
mizin her noktasında terakim eden himı

zıkarbon gene kanla ciğerlere ııelip o

radan göğsün <larlatması vaaıtasile dı

ıarıya çıkar. 

Demek ki biz havadan müvellidülhu
muza alıyor ve himızıkarbon iade edi
yoruz .Hamrzıkarbonla beraber ayni za• 

manda su buharı da defediyoruz. Bu su 

buhan vücudumuzu te}kil eden anasır

dan biri olan müvellidülma ile teneffüs 

esnasında bize dahil olan müvellidülhu
muzanın birlepnesinden ileri geliyor. 

Acaba yaııynbilmek için ne kadar ha· 
vaya muhtacız ? 

Bittecrübe hesap ve tayin olll'nlDUttur 

ki, gençler dakikada 14 ila 16 del ate

neffüs ederler. Bu, günde on bin kere 

demektir .Her göğüs kabarmasında içe

riınize yarun iltre hava girer, Yani 24 
saatte 10 bin litre hava. 
t1111•11111111Mılllllllllllı tlllllllllllllllntll ... M .. -

ne kadardır.? Her halde elliden 
f 1 d ··ı Mukayese yapabi • az a egı .•• 
lirsiniz. 

Dünkü yüzme yarışları 
(Baıı 1 inci sahifede) 

Kalabalık bir balk kütlesi tarafından 
takip edilen bu yanılarda alman teknik 
netayiç, yeni Türkiye rekorları kazan
dırması itibarile çok §ayanı dikkat ol
mutlur. Neticeler ıunla"'1.ır : 

100 metre serbest erkekler : Galata· 
uydan Orhan birinci 
raydan Halil ikinci, 
Fuat üçüncü. 

1,07,4, Galataıa· 
Fenerbahçeden 

100 metre serbest hanımlar : Fener
bahçeden Matmazel Lola birinci 1,36, 
yeni bir T ül1kiye rekoru teıis etmiş tir. la
tanbul ıu sporlan kulübünden Leyla 
Asım Turğut hannn ikinci ohnu~tur. 

400 metre serbest erkekler : Galata
aarayda nHalil 5.45.9 birinci, Beykoz• 
dan Safvan ikinci. 

200 metre kurbalama hanmılar : İs

tanbul ıu sporlan kulübünden Leyla 
Asun Turğut hanım rakıpsiz birinci. 

200 metre kurbalama erkekler : Bey. 
kozdan İzzet 3.36 birinci, Beykozdan 
Ömer ikinci, F enerbahçeden Orhan Ü· 
çüncü . 

100 metre kurbalama erkekler : Bey. 
kozdan Agiıh 23.6 ile yeni bir Türkiye 
rekoru tesis etmiıtir. Galataıaraydan 

Orhan ikinci, Beykozdan Niko üçüncü. 
200 metre serbest erkekler : Galata

saraydan Halil 2.39.1 birinci, Beykoz• 
dan Saivan ikinci, Feneıi>ahçeden Fuat 
üçüncü. 

400 metre ıerbest hanımlar : Fener• 
bahçeden Matmazel Lola 7 .48 ile yeni 
bir Türkiye rekoru tesİ• etmiııir. lstan
bul su sporlan kulübünden Leyli Asan 
Turğut Hannn müsabakayı terketmiıtir. 

1500 metre serbe•t erkekler : Beykoz• 
dan Safvan 29,55 ile yeni bir Türkiye 
rekoru tesis etmiıtir. Beykozdan Mekin 
ikinci, Beykozdun T oma üçüncü. 

4x100 bayrak yarışı : Suat, Cihan, 
Orhan, Halilden mürekkep Galatasaray 
ekibi 11.41.8 ile birinci, Beyko:ı: ikinci. 

Povan vaziyeti : İstanbul ıampiyonlu
ğunu tesbit eden umumi puvan vaziyeti
ne nazaran Beykoz 111 puvanla lstan
bul ıampiyonu olmuıtur. Galatasaray 
91 povanla ikinci, F enerbahçe 60 po
vanla üçüncü nlmuıtur. 

Beykoz kulübü, İstanbul yüzme ıam· 
piyonluğu hedefine, oldukça uzun eü • 
ren meıalckatıli bir mesai devresinden 
soma vasrl olmutlur. Bu muvaffakiyet
leNle Beykoz yüzücüleri kadar kıymet
li kaptanlan Ihsan ve Fahri Beylerin 
hineıi vardır. 

Türkiye birinciliği için hazırlıklar 
Dün Fenerbahçe ve Şeref stadlannda 

futbol maçları yapılmıftır. Bqikt.qlw, 

yaklaşan Tü~kiye birinciliği için hazır
lık olmak üzere Sülemaniye ile bir maç 
yapmı,ıar F emırlilerde kendi aralarında 
eksersiz yapmışlardır. 

Galatasaraylı güreı;çilerin Marmara 
turu 

Galatasaraylı kürekçiler, gelecek aym 
iptida11nda tatbik edilmek üzere bir Mar
..-ra turu bazırl..m.ktathrlar. Galatasa
raylı gençler iki ekip halinde Bebekten 
haraket edecekler, birinci ekip Rumeli sa 
bilini takip ederek Çanakkaleye gidecek 
ikinci ekiple birleteeektir. Mannaranın 
her iki kıyısındaki bütün uğradıkları 
ziyaret edecek olan Galatasaraylı genç
ler Çanakkaleden vapurla lstanbula dö
neceklerdir. 

Pek ehemmiyet verilmesi icap eden 
deniz sporlan bakımından, bu seyyahat 

pek faideli olacaktır. Galatasarayi 
gençleri nziyarelinden sonra, deniz spor
larına hız verememİ§ olan bu mıntakada 
faideli hareketlerin baılaması bir em-
ri vaki olacaktır. Bu seyyaha! için hazır
lanan Galatasaraylılar geçen hafta bir 
şile ıeyyahati yapnuılardr. Bu cuma da 

daha geniı bir proğramla bir irva seyya
hati tertip etmitlerdir. Galataaaraym 
Şehit Celil ve Şehit Neşet futaları CU• 

ma sabahı Bebekten haı-eekt etmitler
dir. Şehit Celil futaaı Zeyyat, Kazım, 

Emcet ,Azmi Beylerden, Şehit Neıet fu. 
taaı da Süreyya, Bekir, Bedi, Hilmi Bey
.Jerden mürekkepti. 

Gidiı ıeyyahati badiıeaiz ve çok mü
sait ıerait altında ııeçmiı, üç buçuk saat. 
lık bir yolculuktan sonra sporcular ır

va'nrn buzhane nahiyesine vasıl olmuı
lardır. Orada üç saat geçiren Galatasa
raylı gençler, ye§il ormanlar araamda 

harukulade manzaralar tetkil ederek 
Akan lrva deresini ve köyii pek beğen

mişler, kendilerine nlzigabane delale: ".-: 
den lrvalıların delaletile asma köpruyu 
ve yem yapıla ngüzel mektep binasını 

gezmiılerdir. 

Bilhassa tahlioiye idaresinin oradaki 
teıisatı pek beğenilmiıtir. 
Dönüıte bir poyraz furtunası baıla

mıt bulunuyordu. Denizi arkaya alan Ga
latasaraylılar, müıkülatla müdele ederek 
üç saatte dönmeye muvaffak olmutlar
dır. 

Birinci teırinde yapılacak büyük sey
yahatten evvel antrenman yerine geç• 

mek üzere daha bazı ıeyyahatler hazır
lryıım Galatasaraylılar ırelecek cuma 
Kilyos'a, öbür cumaya da Çekmece')"ll 
gi<lecelderdir. 

ISTANBUL, 7 (A.A.) - Bundan 
evvel ajanıınruz tarafmd.an ayrılacağı 
ilan ve klüp heyeti t_11r.ı'ından tekzip 

edilen Vefa ve Kumkapı klüplerini" 
ayrılma hadisesi dün klüpte toplanan 

bir kongre kararile teeyyÜt etmittir. 
7 .9.934 ten itibaren her iki klüp ken• 

di aahalarmda ayrı ayrı çıdııacaktll\ 

Klüp kongresi, her iki taraftn az11oo 

larile pek kalabalık olmuf, kona-rey• 
latanbul mıntaka ikinci reisi F ethl 
Tahsin Bey riyaset elmit ve çok~· 

mimi bir hava içinde ııeçmiftir, 
:ıı. 4 4 

ANKARA, 7 (A.A.) - Bugilq 
Çankaya ve Demirspor klüplerlnin bl• 
rinci takım.lan arasında bir maç. ya. 

pılmıf, Çankaya StO galip gehnittirı. 

Yine Çankayanın B taknnile An• 

kara Gücü arasında yapılan kupa mo.• 

çını Çankaya 4/ 0 kazanmııtır. 

* * * 
IZMIR, 7 (A.A.) - İki maç yap• 

mak üzere lzmire gelen Ankara GÜ· 
cü takımı bugün kalabalık aeyirci küt
lesi önünde ilk maçını yaptı. İzmir İ· 
kincisi Altınordu taknru ile yaptığı bu 
maçı Ankara Gücü 5 - O kaybetti. 

.. • * 
ANKARA, 7 .A.A. - Biıiklet federas 

yonunun tertip et~ teıvik müİabakala
rmdan birinciıi bugün öğleden evvel Ak· 
köprii Etimesut arasında kırk kilometre 
üzerinde yapılmııtır. 

Yedi biıik:letçinin ittirak ettiii bu 
müsabakada rakipler Etimeıuta kadar 
beraberliği muhafaza etıniılerse de av
deıte iki ııruba ayrı:hnıılardır. Geçen 
haftaların birinci ve ikincisi araıında 

yarışın neticesine yakın çetin bir müca. 
dele baılamıştır. 

Neticeyi gÜzel bir atakla ittifak spor. 
dan Talat efendi 78 dakika 46 saıüye 
3,5 te birinci üç metre gerisinden gelen 
Çankayadan Osep efendi ikinci ve Çan. 
kayadan Eyüp efendi de üçünciiluğu 
almıılardır. 

Bundan mada küçükler arasında mın· 
taka tetvik müsabakası yapılmııtır. Kü

çükler araaındalci bu ilk mül&baka Ak· 

köpriİ • Ga:ı:i Orman çifliği tarikiyle iı 

ta.yona kadar 14 kilometre üzerinde İc• 

ra edilmiş ve neticeyi Çankayadan Rı

fat eefndi 31 dakika 45 .aniye ile bi

rinci ve yine Çankayadan Salih ve Mar
ko efendiler :ikinci. ve üçüncülüğü ica
zanmıtlardır. 

• 



Se.qahat intibaları: 14 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

insanlar arasında müsavat meg'elesini laviçre 
kadar iyi halletmiş bir memleket yoktur 

lsviçrede herkea aynı yemeği yer --Almanların aeyyah celbetmek için 
cat ettikleri seyyah çekleri - Alman yollan fO•a, l.viçre yollan aalalt

tır - Alman hududunda nkı bir muayene 

lsviçre'deki sey~atiıni~_.yağ • / 
murlu günlere tesaduf ettıgınden 
bu seyahatin zevkini ta olarak ta
damadık. Yağmur huduttan başla
dı; bu memleketten çrkıncıya ka • 
dar devam etti. Bir taraftan yağ -
murun ba.?laması, diğer taraftan da 
Lihte114tayn memurunun ısrarı Ü -
zerİ!le Şanwald'a kadar geri gide· 
rek pasaport muamelesini bitirmek 
mecburiyetinde kalıtımız o aktam 
ilk tasavvur ettiğimiz gibi, Zürich 
,dırine varmamıza mimi oldu. Ka
ranlık bastığından geceyi geçirmek 
lÇin bir yer aramağa batladık. 

lsviçrede evlerin yarısından faz 
lası otel veya pansiyondur. Şehir
de köyde kırda, yolların üstünde ' . . 
sayısız misafir kabul eden pansı • 
yonlar vardır. Bir çok aileler kapı
larmın üstüne pansiyon levhasını 
asmıttır. Gelecek misafir için hazır
lanmağa lüzum da yok. Bir iki mi
sı fir odası daima hazır. Yemeğe 
gelince; her lsviçre ailesi misafirin 
"tabldot,. diye yiyeceği ~yi e.;asen 
her gün yiyor. Çorba, et, pa
tates ve peynir. Otel sahibi de bu
nu yer, misafir de bunu yer. Zen -
gin ıermayedar da, itçi de bunu 
yer. insanlar arasında müsavat me
selesini lsviçre kadar iyi halletmif 
bir memleket yoktur. 

iyi yapılmıt fakat oldukça dar 
bir yol üstünde W ailen See gölüne 
doğru ilerliyoruz. Yağmur gittikçe 
tiddetleniyor. Karanlık ta artıyor. 
Buchs kasabasını geçtik. 15 kilo • 
metre sonra Sargans'a geldik. On 
üç kilometre daha ilerledikten son
ra WaLenstadt namında göl kena
rında bir kasabaya geldik. Bu ka -
:ıabayı bir kilometre kadar geçtık
ten sonra gölün üstünde biY otelde 
ge<.eyi geçirdik. 

Ertesi gün sabahleyin yola çık • 
tıi.ımız zaman yağmur hala devam 
ediyordu. Maamafih Zürich yakın
dı. Göl kenarını takip eden bir yo
lu geçtikten sonra hiç ümit edilme
dik fena ve dar yollara geldik. Göl 
kenarından ansızın yükselerek dağ
lara çıkan, dar yılankavi bir yol. 
Bu yolda sünneyi mütküllettiren 
bir mesele de her on metrede bir o
tomobile tesadüf etmekliğimizdi. 
Bir pazar günü olduğundan İsviç
reliler otomobillerine binmişler kır
lara çıkıyorlardı. Bir taraftan yağ
mur, bir taraftan dar ve dik bir yol. 
Bir taraftan kartıdan gelen sü
rü ile otomobil kafilesi; İsviçre 
hakkındaki ilk intibaımız iyi olma
dı. Bir müddet sonra sis te geldi. 
Lambaları yakmak mecburiyetinde 
kaldık. Biz güzel, güne9li İsviçrt: · 
de seyahat etmeyi düşünürken, ge
celeyin Londra sokaklarında imi • 
tiz gibi geldi. 

Mamafih Zürich'e kadar yollar 
böyle dar değildir. Bu tehre yak
la,arak genitliyor. Dar olan kısım
larının da genişletilmekte oldugu
nu gördük. Asırlardan beri seyyah 
memleketi olan İsviçrenin yol me
selesinde hiç bir memleketten geıi 
kalmak işine elvermez. Zürich'te 
iki gün kaldık. Bu tehir içinde o -
tomobil ile seyahatin mütkül olan 
tarafı şudur ki insan bir it için ofa. 
mobilden dıtarı çıkacağı zaman, a
rabayı koyacak yer yoktur. Zü. 
rich'te belki de insan adedi kadar o 
tomobil vardır. Bu kadar otomobi
lin sokaklarda beklemesi münıkun 
olmadığından parklarda, meydan
larda otomobil durmasına mah~us 
yerler aynlmıttır. P itaretile göı • 
terilen bu yerler de daima doludur. 
Bot bir yer bulmak için hazan kilo
metrelerce gittiğimiz vikidi. 

Burada Almanyaya gitmek için 
bazırlıık olmak üzere Reisemarck 
çekleri denilen ve seyyaha yüzde 
yirmi bet otuz kadar bir menfaat 
temin eden seyyah çeklerini aldık. 
Bu seyyah çekleri fU sebeple mey
dana geliyor: Almanya harice o -
lan borçlarının bir kımuna üç dört 
sene evvel moratorium ilan etmit
ti. Alacaklılara faizleri veriyor; 
fakat paranın dışarı çıkmasına ma
ni oluyor. Ekserisi yabancı olan a
lacaklılar paralarını dıtarı çıkara
mayınca Almanya'ya gidip orada 
ıarfetmek mecburiyetindedirler. I~ 
te Almanya'ya gidecek olan sey -
yahlar, kıymeti yüzde otuz kadar 
dütük olan bu markları dı~arıdan 
satın alıyorlar. Almanyaya girince 
m.--' ,., ..... · .. ;.,,orlar ve bunları 

sarfediyorlar. Bu, Almanyaya sey
yah gelmesine yardım ettiği için 
Almanların da işlerine elverir. Sey
yah çeki almak için bir pasaport 
göstermek kafidir. Markın normal 
fiati bizim paradan kırk dokuz ku
rut olduğu halde biz Zürich'te o -
tuz bet kuruta aldık. Yani ansızın 
paramız üçte bire yakın bir nisbet
te artmıf bulunuyordu. 

Ancak Almanlar bu seyyah çek
lerini iki farla tabi tutuyorlar: 

1 - Seyyah çeki bir defa marka 
çevrilince bu paranın Almanya' da 
sarfedilmesi lazımdır. Sureti kat'i
yede memleketten dıfaTJ çıkarıla • 
maz. 

2 - Seyyah çeklerinden her sey
yah günde ancak elli marklık sar
fedebilir. Karı koca seyahat ettiği 
zaman çekleri iki isim üstüne ala
rak günde yüz mark çekmek müm
kündür. 

Almanya'da kaç gün kalacagı • 
mızı hesap ederek, her gün için el
li marklık çek aldık. Ve bir sabah 
Zürich'ten hareket ettik. Bu şehrin 
timaline Almanyaya doğru giden 
yolun geldiğimiz yoldan çok iyi oi
duğunu gördük. İsviçre gibi seyyah 
memleketine yakışacak genit, as • 
falt bir yol. Schaffhausen yolu ile 
İsviçreden Almanya'ya geçerkeıı, 
yolcu bir kaç defa İsviçreden çıkıp 
tekrar bu memlekete giriyor. An -
!atılıyor ki burada hndut çok girin
tili, çıkıntılı arazi üstı.. dedir. lsvİç· 
reden çıkıp Almanya'ya girdiğimi
zi, Almanya' dan çrkıp lsviçreye gir 
diğiınizi yolun asfalt ve tose olma
sından anlıyorduk. Burada Alman 
yolları '°se, İsviçre yolları asfalt
tır. Asıl Alman hududu olan Zoll
haus Blumberg' e gelinceye kadar 
geçilen Alman mmtakalarında Al
man HükGmeti benzinden vergi al
madığı için buralarda benzin çok 
ucuzdur. Seyyah çeklerile alınan 
marklara göre şişesi otuz kuruta 
geliyor. 

Zollhaus Blumberg'de ilk defa 
olarak Alman memurları ile temas 
ediyorduk. Bir memur otomobilin 
etrafını döndü hayretle: 

- lstambul dedi. (Almanlar 
1 harfi~den sonra S geldiği zaman 
daima Ş gibi telaffuz ederler). 

Muameleyi yaptırmak için güm
rük kulübesine girdim. Otomobile 
mahsus karnenin muamelesi uzun 
sürmedi. Fakat bir ti•man Alman 
para ve nakit itinde çok durdu. 

- Kaç paranız var? Almanya' -
da kaç gün kalacaksınız? Nereleri 
dolatacaksınız? gibi yüz bir sual. 

Nihayet paralarımızı ve seyyah 
çeklerimizi birer birer saydı. Bir 
kağıt üstüne kaydetti. Soma da u
zun bir nutukla anlattı: 

- Seyyah çeklerini marka çe • 
virmek mühim bir meseledir, dedi. 
Bunu yapınca büyük bir mes'uliyet 
altına girersiniz. O da şudur: Bu 
parayı Almanya'dan çıkarmamak. 
Sonra ~unu biliniz ki bunlardan an
cak her gün yolcu ba,ına elli mark 
bozdurj\bilirıiniz. Ne yapıp bunun· 
la idare olacaksınız. Bazı yolcular 
fazla alınabilir zannederler. Böyle 
hayale kapılmayınız. 

Batımız eğilmif, gözlerimiz yer
de memurun huzurunda bu uzun 
nutku dinledik. Alman usulü ile 
hiç bir müphem nokta buakmak is
temiyordu. 

-Anlafıldı mı? dedi. 
- Batımızı salladık. 
- Şimdi, dedi, Almanya'ya gi • 

rebilirsiniz. 
Sordum: 
- Bankası olan ilk Alman feh • 

rine varmak için kaç saat yol git
mek lazımdır? • 
Şifman memur kendisinden biç 

te beklemediğim aürati intikal ile: 
- Anladım, dedi, seyyah çeki 

meselesi. Gördüm ki Alman topra
ğında sarfedecek tek bir marka sa. 
hip değilsiniz. 

- Evet, dedim, bari bıı çeklerin 
bir tanesini siz bozsanız. 

Memur sabırsızlandı: 
- Görüyorum ki, dedi, seyyah 

çeklerinin ehemmiyetini size anla
tamadım. Bu çekleri ancak banka 
bozabilir. Bu çok mühim mesele • 
dir. 

Saate bakarak: 
- Şimdi varacağınız ilk sehir 

Donaneschingen' dir Belki Öğle 
vakti banka kapanmadan buraya 

M~L1YET CUMARTESi 8 F.YLUL 1934 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 
Ankara sergisi 

Sanayicilerimiz pavyonları 
şimdiden tuttu 

29 Teıriniev-ttl Cümhuriyet ba)'l'a
msnda AnkarMla hazırlanan yeni &ergi 

binasında açdmaSI mukarrer Sanayi ser
gisi için yapılan ihmrat bir hayli ifede
miftir. 

Ankara •erııisine memleketin her 
tarafmdan yerinde ve büyük bir alaka 
gösterilmektedir. Bilhassa, ıdırimizden 
a...-giye iıtirid& için müracaatta bulu
nanların mikdan kabarık bir yekôn teı
Vil etmektedir. Sergi için yapılan mü

racaaıtlar, mmtaka oan"!fi müfettiıliği 

tarafından tetkik edilmektedir • 

Ankara sergisine, ıehrimö:zin hemen 
bütün sanayicileri geniı mikyasta işti

rake karar vemıiılerdir. Serginin bir 
çok pavyonlan fimdiden tu tulmuf(ur. 

POLiSTE 

Kalp sektesinden 
Amavutköyünde oturan •Meh

met kaptan, Amavutköyünde Sa
bit Hanımın e?İne gibnİş, kapı
dan içeri girer girmez dü9eret öl
ınU,tür. Mehmet kaptanın kalp 
sektesinden öldüğü anlaşılmıttır. 

Merdivenden duştu 
Şehremininde oturan Servet H. 

Horhor caddesinde mukim görüm
cesi F atına Hanımın düğününe 
gitmİ•, merdivenden ,,.ı.,.~ı.,,.,.. .lii-

terek ağır surette yaralanmıttır. 
Fatma Hanım Haseki nisa hasta -
nesine kaldınhnıttır. 

Et kıyarken 
Tahmiste kasap Hakkı Efendi

nin düldcamnda çırak Hasan et 
kıymakta iken elini makineye 
kaptırarak yaralamnıf, hastane
ye yatırılmıttır. 

varırsınız. 

- Ya varamazsak, dedim. Kar
nımız açtır. 

iyi teYler yemek ve iyi terler iç
mek itiyadında bulunduğu cüsse • 
sinden anl~ılan Alman ciddi bir 
teessürle: 

- Bunun insanı çok feci bit his 
altında bıraktığını· yakinen l:lili • 
rim, dedi. Fakat Almanya gibi bir 
memlekette her feyin çaresi vardır. 
Şu kartı alınız. Bunun üstünde bir 
otel adı vardır. 

Kartı aldım. Üstünde Adler 
(Kartal) yazılı bir otel ismi vardı. 
Ben dikkatle kartı okurken Alman 
devam ediyordu. 

- Bu Donaneschingen' de bir o
teldir. Oraya varıncıya kadar ban
kalar kapanmışsa, doğru bu otele 
gidersiniz. Otomobili tam otel ka
pısının önüne bırakırronız. Müdürü 
çağırır mütkülatınızı anlatırsınız. 
Eminim ki bankalar açılıp ta sey
yah çeklerinizi bozduruncıya ka • 
dar size otel müdürü bir yemeklik 
kredi yapar. 

Memura tefekkür ederek oradan 
ayrılırken, aklına bir şey gelmiş gi
bi beni çağırdı. 

- Dikkat edilecek bir ff!Y fU • 
dur, dedi. Yemeği yedikten sonra 
çeki bozdurmak için bankaya gi -
deceğinizde otomobili otelin önün
de bırakırsınız ve tabii muhterem 
refikanızda orada istirahat eder. 

- Anladım, dedim. Bunlar öğle 
yemeğinin parasına mukabil rehin 
olarak bırakılacak. Sağlam pazar
lık. 

Fakat bunlan türkçe söylediğim
den Alman memuru anlıyamadr. 
Dıtarı çıktığım zaman, diğer me • 
murun hi.li. otomobilin etrafında 
dönmekte olduğunu gördük. Hare
ket etmek üzere iken yaklaştı: 

- Gazete var mı? dedi. 
- 3 temmuzda Istanbuldan ha-

reket ettiğim gündenberi ıazete o
kumuyorum. 

Memur, yüzüme mi.nalı mi.nalı 
baktıktan sonra otomobilin içine 
doğru kolunu uzattı. Çoktan beri 
gördüğü anlaşılan yumak halinde 
bir gazeteyi eline alarak: 

- Bu nedir? dedi. 
Biz bu kağıdı, gazete olduğunun 

farkına bile varmıyarak, yolda o -
tomobilin fUraaını burasını sileriz 
diye Zürich'teki otel koridorundan 
almıftık. Meğer Zürich'te çıkan bir 
gazete imi,. Anlattık. Alman me
muruna kanaat gelip gelmediğini 
bilmiyorum. Fakat bize cevap bile 
vermiyerek, gazeteyi okumak için 
çabuk çabuk kulübenin içine doğ. 
ru yürüdü. Biz de Almanya'nın içi
ne doğru ilerledik. 

'A. Ş. 

BELEDiYEDE Lise ve orta 
Mektepler Tasdiksiz 

Mukaveleler 
Leyli ve meccani talebe 

Belediye son günlerde sıkı nin müsabaka şartları 
bir teftişe geçti ANKARA, 7 (A. A.) - Mauif 

Vekiiletinden bildirilmiştir: 
Kira mukavelelerinin noterlik

lerce tastik edilip edilmediği hak
kında belediye zabıtası tarafın
dan yapılan teftitler neticesinde 
tastiksiz görülen mukavelelerden 
belediye cezası alınmaktadır. Son 
günlerde Be,iktat, Kabatat ve ci
varındaki binalar sıkı bir teftite 
tabi tutulmakta ve kontratsız ve 
yahut tastiksiz mukavelelerden 
dolayı mal sahiplerine para cezası 
verilmek üzere zabıtlar tanzim e
dilmektedir. 

Betonarme Horular 
Su buruları inta etmek üz~re bir 

betonarme boru fabrikası için ma
kineler Almanyada ve İtalyadan 
getirtilecektir. Betonarme boru
lar, balyada mühendis Viyanini 
namında biri tarafından ihtira e
dilmiştir. Bu İtalyan muhteri, be
tonarme borularının Tül'kiyede i
mali hakkını İstanbul belediyesine 
terketmittir. Yakında ltalyan mü
hendisle belediye arasında bir mu
kavele yapılacaktır. Bu mukavele 
muayyım bir müddeti ihtiva ede
cektir. 

Eski yollar ve köşkler 
İstanbul müstakbel planı için ra

por veren tehircilik mütehasssı
larından üçü de sltanbuldaki mev
cut tarihi ve mimari ehemmiyeti 
haiz, binaların olduğu gibi muha
faza edilmelerini müttefikan tav
siye ediyorlar. 

Bu tavsiye üzerine belediye, 
müzeler idareııinin de fikir ve mü
taleasını aldıktan sonra tehrinıiz
de bulunan cami, sebil, çetme, 
türbe gibi tarihi binalan tesbit e
decektir. 

Bundan batka 1stanbulda mev
cut ve bugün metr\ık bir halde bu
lunan eski yaldarla köş:klerden in
ta tarzı, veya tarihi hadiselere sah
ne olması itibarile kıymeti olanlar 
yıkılmaktan, harap olmaktan kur
tarılmaları ve aynen muhafaza e
dilmeleri için belediyece istimlak 
edilecektir. 

Telefon parası 
Telefon tirıketinin fazla aldığı 

yüz doksan bin lira ücret şirket ta
rafından Merkez Bankasına yatı
nlmıttır. Halbuki yapılan hesap 
neticesinde şirketin iade etmesi 
lazım gelen para iki yüz yirmi 
bin liradır. Bu paranın bir kısmı 
henüz daha muallakta olan hesap
larla bu tarihe kadar teberrü et
miyenlerin telefqn hisselerine taal
li'ık ediyor. 

Telefon abonelerinden bazıları 
da posta ve telgraf müdürlüğüne 
birer mektup göndererek tirketin 
iade edeceği paradan kendilerine 
ait hisseyi teberrü edemiyecekle
rini bildirmitlerdir. 

Bütün bu muameleler bittikten 
sonra Merkez Bankasındaki para 
belediye tarafından tesellüm edi
lecd«ir. Belediye parayı alınca 
Cerrahpafa hastanesine yapmak 
istediği yeni paviyonun intasma 
ait münakasayı açacaktır. 

Zeytinyağ kapları 0 
Zeytinyağlarının ihracında 

kullanılan kapların bedelleri öte
denberi klering hesaplarından 
mahsup usulü yapılmak suretile 
ödenmektedir. Zeytinyağı ihraca
tı ile metgul olanların fiki.yetine 
meydan veren bu cihet, lktısat 
vekileti tarafından tetkik edil
mektedir. 

Vekalet, bu kapların klering
siz ve muvakkat kabul suretile it
hal edilmeleri hakkında gümrük. 
lerin noktai nazarını sorml19tur. 

Fransız ıeyyahları geldi 
Dün Theophile Gauıier vapurile tdı· 

rimize 350 kadar Fransız seyyahı gel
miıtir. Vapur evvelki gün MU<lanyaya 
uğranut ve orada bir kaç oaat kahmt 
ve hu müddet zarfında seyyahlar Bur
sayı gezmiılerdir. 29 eylwde Honeric 
vapurile ıelırimize 400 kadar İngiliz 
lleyyahı gelecektir. Bu ııene gelen İn· 

giliz ıeyyahlan lstanbula çok rağbet et• 
mektedir. Bu yaz gelen seyyahların 

mikdarı kııta gelenlerden fazladır. 
--<>--

Kanada ve Rusya 
ŞERBUR, 7.A.A. - Kanada baıvekili 

ve Kanadanın Milletler cemiyeti murah· 
ha11 M. Benet Cenevreye gil'mek bura
ya ııelmittir. Sovyet Ruoyanın Milletler 
cemiyetine ıinnesi hususunda Kanadanm 
nasıl bir hattı hareket takip edeceği sua
line cevaben buna itiraz için hiç bir ıe
bep olmadığını söylemiıtir. 

915 numaralı kanunun hükümle
ri dahilinde Maarif Vekaletinin i
daresindeki li.e ve orta mektepler
de leyli meccani olmak istiyenlerin 
müsabaka imtihanları afağıdaki e
saslar dahilinde icra edilecektir: 

1. - Müsabaka imtihanları 30 • 
9. 1934 pazar günü saat 9 da baş· 
lıyacaktır. 

2. - Müsabakaya İftirak edecek
lerin müracaatları 29 - 9 - 1934 cu
martesi günü aktamına kadar ka • 
bul edilecektir. 

3. - Leyli meccanilik müsabaka 
imtihanlarına iştirak edeceklerin 
vaziyetleri ve ibraz edecekleri vesi
kalar müdürler tarafından tetkik e
dilecek, lüzum görülüne vekiiletçe 
tahkikat yapılacaktır. 

4. - Leyli meccanilik müsabaka 
imtihanlarına ittirak edecek nam
zetlerin haiz olmaları lazımgelen 
tartlar tunlardır: 

a - Türk olmak "ecnebi tabii -
yetindeki Türk soyundan olan ço
cuklar da dahildir., 

b - Lise ve ortamektepler tali
matnamesinin her sınıf için teshit 
ettiği ya' hatleri içinde bulunmak. 

c - Bedence ve ruhça hasta, ma 
liıl, sakat ve ku~urlu olmamak. 

d - Velisi kendisini tahsil etti • 
remiyecek kadar fakir bulunmak. 

e - Zekası, çalı~kanlığı, ahlakı 
mensup olduğu mektepten alacağı 
fotoğraflı vesika ile ı8:bit olmak. 

5-- Dördüncü maddenin (a ve b) 
tartları hüviyet cüzdanı ile, (c) ~ar 
tı mektep doktoru, bulunmadığı tak 
dirde İmtihanın yapılacağı mahal
lin hükumet tabibi tarafından yapı
lacak muayene neticesinde nümu • 
nesine göre verilecek raporla, (d) 
tartı belediyelerden, köylü ise köy 
ihtiyar heyetinde nverilecek maz
bata ile, (e) tartı mektepten alaca. 
cağı muallimler meclisi mazbatası 
ile tahakkuk ettirilecektir. 

6. - imtihan sualleri her sınıf 
meccaniliği için ayrı ayrı olmak Ü· 
zere vekalet tarafından tertip olu
narak gönderilecektir, 

7. - Müsabaka İmtihanı, her vi· 
layet merkezindeki lisede, lise bu
lunmıyan vilayetlerde ortamektep
lerde, ortamektep te bulunmıyan vi 
fi.yet merkezlerinde Maarif idare
sinde yapılacaktır. 

8. - imtihan komisyonlar: 
liselerde lise, ortamekteplerde or 

tamektep, maarif idarelerinde maa
rif müdürlerinin reisliği altında te
tekkül edecek komisyon tarafından 
yapdacaktır. Komisyon 3 muallim
den müte,ekkil olacaktır. 

9. - Müsabaka imtihanları 
(Türkçe - edebiyat), (riyaziye), 
(tarih • coğrafya) derslerinden ve 
tahriri olarak icra edilecektir. 

10. -Vekalet tarafından göndf'
rilecek sual zarfları imtihan komis 
yonlan tarafından talebe huzurun
da tam saat 9 da açılarak talebeye 
tebliğ olunacaktır. 

1 ı~ Müsabaka imtanlannın cevapları 
bu imtihanlar jı;ıin veı.atet walmcba gön 
deribırit olan kağıtlar üzerine yazılacak- -
tır. 

12~ lmti!ıan kağıtlan mühürlenmi
yeceği g;tıi Mç bir ıuretle de i§8l"ellen-
miyecelı:tir. • 

13~ Talebe cevaplan yaz...ı.- müı

veddd;k lıiğrtlar kullannuyacakbr. Yal
nız riyaziye imtihanı için müneddelik 
lriğıt ..-erilelıilir. 

14.- lmtilıanlar, 3-5-1934 tarih ve 
211111 ve 6-5-1934 tarih ve 25240 nu 
maralı tamimlerin tahriri imtihanlara ait 
hükümleri dahilinde yapılacakbr. 

ıs~ Müsabaka imtihanlarım yapa
cak olan heyetin reni, uıulüne muvaldr 
olan müracaatları kabul ile tudan haiz 
olanların .dlarmı ve hüviyetlerini tespit 
~ kendilerine fotoğrafh birer veoi. 
ka verecektir. Ancak bu veoikayı ilıraz 
edenler imtihanlara jttiralı: ettirilecelc
ôr. 

lı - imtihan için tayin olumm müd
det sonunda imtihan ka;ıtlan toplanarak 
uıulütıe gÖl'e bir mazlıata tanzim ve 
konıHyon tarafmcı... imza edilecektir. 

c - Mazbatada : hntihanm •ureti ce
reyanı, sual zarflarının açrlma tarzı im
tihaaa ipak edenlerin smıf üzerine adet 
leri ve icap eden mütalaalar lıulunacak· 
tir. 

16.- Vekalet nwnara ölçülerini bir-

Ziraat vekili 
geliyor 

(Başı t inci sahifede) ı 
sütçülük, peynircilik ve hac 
bakrmı müesseseleri açmak, rı 
1 1 ovası ar arasındadır. Pasın ar 1ı 
Bayburt için önümüzdeki seıı•urt 
lektör makinesi göndermek ~eıfl 
tile tohumlan temizlemeğe e hil· 

. •. K d niz !B mıyet verecegız. ara e . de r 
terinde fındck ziraati üzer!ıı rtılt 
hemmiyetle duracağımız ~!11 ıııı~ zudur. Bu husustaki teşk:ıla ,~ 

. 1 teeeı gelecek sene daha genış e afJlf 
ve bunun için de bilgi ve ar 
ma müesseseleri açacağız. 

Tarama komisyonl•!~ıııli' 
Anadoluda mevcut firarı jJ!I~ 

kini tesbit etmek üzere garY5 ı•· 
badiller cemiyeti tarafındall Jı~' 
rama komisyonu seçilerek 

' doluya gönderilmişti. aı 
Birer maliye memut':11111~ır· 

dahil bulunduğu bu komıs>'~ 
muhtelif vilayetlerde aralt1• ;ııd' 

cakl . k. • rerı5 yapa ar ve ı ı ay Ir 

mesailerini bitireceklerdir. 

' - Göz HekiJ!11 ~ 
Dr. Süleyman ŞiiJı' 

B. • . f ••teh• .. 11 
ınncı ıım mu /J 

(Babıali) Ankara caddesi ~ıı. B 

-----~463 
------- ' 
Dr. Hafız CeııJ9 

Dahiliye mütehassısı 
Cumadan batka günlerdjets#~ 
(2,30 dan 6 ya) kadar 5 

Divanyolu No. 118. I ~d 
Muayenehane ve ev te f efol' 

22398 yazlık ikametgah te i ~ ı 
Kandilli 38, Seyler~I 

ti 
Devredilecek ihtira be~~ ı1 
" Haıaralla mucadeleye b_• ~ J 

neıreclen patron,, hakkındaki jJı 3' ',,; 
istihsal edilmit olan 5 Eylül 19 f 
ve 1483 numaralı ihtira beratııı"' IJ 
va ettiği hukuk bu kere baıkıı•~~ 
veya icara verileceği teklif edilıl' 

1 
/ 

malda bu hususta fazla maliiı;',;,/, 
mek isteyenlerin Istanhul'da, ~' 

pu'da Taı hanında 43-48 nu~ jlİ' 

rehaneye müracaat eylemelerlıı ~ 
nur. <~. 

~ 
Devredilecek ihtira }>et~ 
" Haıaratla mücadele ecza•~ tiııı'ı: 

da daha muvahk bir ıekilde 11 ~ 
ıulü" hakkındaki ihtira için. i• 

11 
~ 

lunan 29 Ağustos 1932 tarih. • eır. 
numaralı ihtira beratının ihll'jt, 
hukukun hu kere baıkaoın:ı de• J;fl 
but icara verilmeıi teklif eclilıı' 1 ?, 

mal • "" il', malda bu hususta fazla u Ô't 
mek isteyen ztvalın latanb..ı' 
çekapu"da Taş hanında 43-48 ı> 1 J) 
da mukim velıiline müracaat •;) 9 
ilan olunur. ( ıa: . /1 

Jıli' r 
leıtinnek maksadiyle imtihaJI Jl~:J 
merkezde tetkik ettirecektir• .ı ~/' 
çin imtihan kağıtları behenıeb -'.I 
bittiği gün zarf içine k.,.,...... 
nec:ıelı ve resmi taahhütlü oıar-".,,ı~~ t 

ile birlikte doğrudan cloğruY" /" J 

riaat umum müdürlüğüne • r 
cektir. ~ t 

17. - Türkçe ve ede~iy~t aııl ı; 
30 eylül pazar, riyaziye~ ~I 
rinievvel pazartesi, ' tarih '.. iİ 'rf'.1 
·mtiha 2 · · 1 salı ı0" "if ı nı teşrınıevve 1 ı 

dilecektir. imtihanların kaÇ ·~;,,Jıf• 
ği sual zarfının \izerinde Y~~,-,JI 

18.- Yukarda.ki tartlıır dlJP' t 

li mecamilik imtm.ılannı lı """ !i 
adlan vekalet tarafından •,.pıt ,1 ~. 
lin o1uııaaıktır. . Y.. ,t ~ 

19.- lmtihanlarda müaa~ / 1 
muvaffak alımlardan ıe)ıit ç ~ 

c:İlı olunacakbr. . / 

20~ Bu tamim mÜlıal'9 . ) 
ıılmak •uretiyle ilan edilee~'/ 

lmtihanlann icra ecliıecei' I 
listesi qağıdadır : JıJ1 ~;., 

Adana erkek lisesi, Aııl<aı1'JC.,,. J ~ 
Antalya erkek lise.i, Afyoll j ' r, 

-·~- k li••' '' ,.Ji ' )~ edı:ek lisesi, Buraa .,,,.~ . peY: , 
sir lisesi, Diyarıbekir Jiııesı. fi~{/ >, 
si, Edirne lisesi, ErenköY ~1~1;,e"; lf ~ 
zurum erkek lisesi, Eskiıeh1'" ı;ıeı" i t ti 
;ıi Antep lioe&i, Calata~ara~ ıV'ı(ı;t 
mir erkek inesi, Kal"f liae1ı, ı;.et'< ' 
lisesi Ka~eri lisesi, KoırY" St"'!~,; 
tahy~ lisesi, Malatya ı;.e9i, . i~ f ~ 
si, Sıvat liaeai, Trabzon .liııe_:; JIİ~ r, 
sesi, Amasya, Aydın, BıleC' 1ııt'• Ç~ Ilı 
lu, ~urdur,. Çanakk".1e, çaııGiiJll~I ~~ ' 
Eli.zız ,Erzıncan, Gıresun, Jı'tfı f ~ 
Isparta, lzn>it, Kırklareli, 1'J1'.~ ,,+' .J l 
. M di t.ters• 1"J ~ nısa, Mara§, ar n,. Siirf• 1, ı~ 

Niğlle, Ordu, Rize, Sinop, ıoııi~ I r~, 
dağ, Tokat, Urfa, Van,_ rııs>''I ~~ 
orta mektepleriyle Bayezıt 

dürlüğü. 
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b~ Küllük'te 
Posta işleri 
[\iiUüğe l:n- teşkilatla 

Posta merkezi lazım 
~·~llAS, (Milliyet) - Fırsat düt
lıq Çe Küllükten, Muğla vilayetinin 
ııı· e~ nıühim iske!esinden, bahset
' lftrın. Bütün vilayetin tütün, zey-
o·ıy • 
~' a.gı, sabunu, hububatı, ve zım-

j ~~ .. nıadeni buradan ihraç edilir. 
Jr. C·· uk, Fethiyeden, Bodrumdan, 

111"' •ij0~hattan daha evvel gelen ve 

Siıı;:: ~- a~etin Ege'ye açılan en itlek ka
k~'' . ır · Burad ahir çok tüccar ve 

J.rıl' l<dll:ııs~oncu büroları vardır. Hafta 
ı ı ı. a. hır lstanbuldan, iki defa da 
·~ ,,..er · lı •ınden muntazam posta vapur· 

plır· ,,tı gelir; zrmpaı•a götüren ecnebi 
,, h l>kUrları eksik olmaz. Bunlardan 

'p•· il-1' a huranrn balığı ve balık yu

l:ıası, bütün Türkiye ve Yunania 
·~ ~ Pek aevilmittir. Nefis balık 
}i.tı a.lık yumurtası çıkaran bir dal-
1 'Vardır. ltal;""-'' ve Yunan ada
~dan gden motörler, balık, sı
İin h~ hububat götürürler. Küllük
hir d Utün bu ticari ehemmiyetine 
lQ' .e fİnıdi aayfiyeliği inzimam et
~lır. Güzel bir liman çine topla

ııl ~alk lellıiz ve berrak deniz, Milas 
fi' ~ ının çoğunu, yazın tiddetli sı-

~ arında buraya celbetmektedir. 
~/:ll:ı Yaz, hem kıt burası, vilayetin 
f~ıer Yerlerinden beş, altı derece 

"'eder. 

iı1t ~Uğla vilayeti içinde bu mühim. 
lı e enin, ticari ehemmiyetine kar
llı~an hir çok ihtiyaçları arasında 
4. la:zaın ve tam tetkilatlı bir pos
~~~erkezinin eksikliği pek ziyade 

il t~ı lınaktadır. Buradaki posta ve 
ı~ di~~af işlerini bir memur idare e
'# •ta or. ffem muhabereye, hem tevzi

'.; ~ ' heın de bir çok idari itlere ha
f nin~ hu bir tek memur, itleri düze

l\ d e götürmek için çok çabalıyor
oı.~a., hittabi tamamile muvaffak 

""'•Yor. 
""il ~u ük postası, kendi masrafını, 

ltn hlli varidatı ile kartılayabildik 
~ .afka, her sene merkeze 200 
lit lırıı. gibi bir fazlalrk gönderebi
~ilhr, Vilayet içinde en çok telgraf, 
~iiıt".'•a yıldırım telgraf iti yapan 
IQ, buk Posta iı!aresidir. Tek memu
~e U Yıldınm telgrafların vaktin
~e 'ahihine götürmek için yerind,: .a?'tılına:k ve :;>odayı bir müd
~ir ~ın kapamak mecburiyetinde
lııeİt a.hutta gerek telgraf, gerek 
biıı tı.pıarı mesuliyetsiz ellerle sahi 
bq e Rönderir ki, ekserisi ticari olan 
te ltıtıJıaberatın yabancılar elinden 
oı~llıeai, bilmem, ne derece doğru 
4, • lieın hat tamiratı, hem de pos
ıa.;:erkezi itleri ile bir çavuf çah
~l'!· :z. Memurun haftada bir gün 
~o 1 1 'Vardır; cuma günleri Küllük 
C.._~sı Uzun zaman kapalı bulunur. 
ı._;ııı bir şey hikaye edeyim: Bu
~Qya, Arap harflerile oldukça iyi o
leri ~l> Yazan fakat yeni Türk harf
~a ~ı hilıniyen ihtiyar bir müvezzi 
il)~ 1• Bunun için buraya gelen 
to.ıı tup ve telgrafların üzerine A
lırcı1barflerile, sahibinin İsm~ y~~
fetr' .llu, geçen sene gelen hır mu
ı._ıı:.tııı nazarı dikaktini celbetti ve 
~, runda bu ihtiyarın ba,ka yere

' ı:-~a:zifeye gönderilmesi istenildi 
~, . a.t aradan geçen bir buçuk se· 
)e~~hde ihtiyar müvezzi ~~·tı ~e 
bq ~ .. arfleri iyice öğıendı. ~~dı 
h~1 U'Vezzi ba,ka tarafa gıttı ve 
lav:Y~ Yeni bir çavu~ geldi. Bu 

1 de • ıse, ne arap harflerinden ne 
ti/eni harflerden anlıyor! Diğer 
h,teıı ihtiyar hiç olmazsa muha-

ey· • . 
~-~· 1 de ara sıra. idare ederdı; bu 
leıı?et karşı!rnda bu mühim iske
~,ıı~ l>~sta itleri bir kat daha dü
Qqtı ~hğe uğrıyor demektir ki, bu
bijd. ır an evel önüne geçmek ka-
Yatı 1~ Alakadar makamın, bu ihti-
1 arşıiamaaını bekliyoruz. 

~~a.rtada gUlyagı fabrikası 
da y~ A

1
R.TA, (Miliyet) - Isparta 

fabr·~ı.acak "gülyağı ve esans, 
Yaıı 1 aaı İçin mahalinde tetkikat 
>ev~ak Üzere Sümer banktan kim
~t hanatiar müdürü Abidin, ~i: 
lii~ııı ankasından ziraat mü•avırı 

r 1ika et beyler, Fransız ıtrıyat fab. 
't~ ; 1

. lüınesisli M. Dellatre gele-
b,Y ~ hahçelerini Eğridir ve Ata· 
~! td';ntakalarını gezmi,ler, istih
~tın 1 ':n gülyağlarını ve nane su
fo.brik tetkik ederek iyi bulmuşlar, 
ııı~ a Yerini hası 1atı teabit ederek 
·"1nu · ~af nıyetle ayrılmışlardır. 

~>er:a Yeki.Jeti müatetarı Arif 
~e~ b~dı de bazı arkad~larile ge

lq Ve b ıt gece miaa.fir kalmq ve, 
1~tıtıi a~lık i•leri bakında heyeti 
~~ je ı eisile görü.mü' ve icap e-

tektif i vermittir. 

MiLLiYET CUMARTESi 8 EYLOL 1934 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICJ 
liman Han, Telefon: 22925. 

Kayseri dokuma fabrikası 
inşaatı süratle ilerliyor 

Mersin 
İN ÖNÜ 

Yolu 
vapuru 
g b:ylül 

p AZAR eünü saat 10 da Sirkeci 
rıh .ıırundan kalkacak, gidişte Ça· 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum Ro· 
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaı, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine gidecek. Dönüşte ayni iske
lelerle beraber, Taşucu, Anamur, Ku
tadası ve Celiboluya uğrayacaktır. 

Ön safa alınan binalar bitirilmiştir sekiz 
ay sonra montaja başlanabilecektir. 
KAYSERi, (Milliyet) -Anado

lu yaylacının tam merkezini te!'kil 
eden Kayseri gün geçtikçe cumhu
riyet hükümetinin en yakın ve can
lı alakasının tesirile güzelleşmek
tedir. Bu cihet iktısadi bünyesini 
kııvvetlendirmeğe matuf olduğun
dan kıymeti o nisbette büyüktür. 
Kayseri dünya tarihi içinde ken
disine mukadder olan inkifal yolu
nu tutmuf ve ehemmiyetini de bir 
kat daha artırmıstır. 

llfiliıttan on b;, asır evvel başla
yıp kıymetini zaman geçtikç-. ta
nıttırmıf olan Kayseıi Cumhuriyet 
devrinde fimendilere ve elektriğe 
kavu,tuktan sonra bugün de Türki
yeniden en büyük en asri bir müesııe 
sesini dokuma fabrikasını sinesinde 
barındırmakla büyük bir gurur ve 
iftihar duymaktadır. Dokuma fab
rikası İptidai maddeleri Türkiyede 
yetişen mamulatın mamul bir hale 
getirilmesine esas prensip, gaye it
tihaz eden Cumhuriyet hükumeti
nin yalmz Kayseriye değil, bütün 
T ürkiyeye faydalarını bah~eyledi
ği en güzel bir eserdir. Bu eserde 
biitiin Türk milletinin iftihar etme
ğe hakkı vardır. Çünkü harice ver
diği milyonlarca liradan kurtul
mak, memlekette :uınayiin inkişafı
na yol açmak gibi maddi faydala
rı yanında Türk zekasının, Türk 
mıihendisinin, Türk sermayesinin 
Türk işçisinin emeği ile vücut bul
mak ııe Türkün yapıcılık sahasın
daki kudret ve liyakatini muvaffa
kıyetle isbat etmek gibi manevi kıy 
metleri de mevcuttur. 

lnsaatı deruhte eden Abdurrah
man 'Naci Bey Türkiyede büyük if
leri muvaffakıyetle ba,arm'f de
ğerli bir mühendistir. 

Deruhte ettiği Samsun, Irmak 
lilyos, F evzipafa • Diyarıbekir hat
ları, Sivas istasyonu ziraat enst:tü. 
sünü vilayetlerevi, Temyiz mah
kemen binaları ile I stanbul cufalt 
yolları ve Menderes nehri ıst'ahatı 
i,lerinde büyük fellerimizin tak
diratını celbetmek suretile isbat 
eylediği gibi lran demiryollarının 
in~ası ifine iki Alman bir ltalyan 
~irketi ile birlikte davet edilen ye
gane Türk mühendisidir. 

Amele hukukunu pek ziyade ilti
zam edip onların yaşayışı ile yakın
dan alakadar o:ması hasebile hariç 
vilayetlerden biıçok amele bu inşa
ata iideta kofmaktadır. Bugün için 
fabrikanın beton, kalıp, duvar isle
rinde ustalar dahil olmak üz;re 
1148 amele çalışmakta ve bunlara 
40 - 500 kuruf yevmiye verilmek
te ve infaat mahallinde amele ihti
yacını tehvin edecek her türlü tesi
sat vücude getirilmektedir. 

ln,aat filen beton arme mütehas
sısı Arif Hikmet beyin riyasetinde
ki heyeti fenniye tarafından yapıl
maktadır. lntaata nezaret etmek Ü· 

zere (Türkistro) tarafından gönde
rilen Komze ve F aklekof isminde 
iki Rus mütehaıısı ile Sümer bank 
namına kontrol mimarı bulunan 
Saffet bey tarafından türat ve in
tizam ve planlara tamamen teva
fuk noktai nazarından büyük bir 
dikkat ve alaka ile memnuniyeti 
mucip bir tekilde takip edilmekte 
ve Sümer bank tarafından tayin 
ve teshil o!unan bir mesai progra
mı dahilinde inkişaf etmektedir. 
Bu program esas hattı fabrikanın 7 
parçadan ibaıet bulunan binaları 
mütevazin bir tekilde ve tahsisen 
8 ay müddetin hitamında fabrika
nın montaj yapılabilecek bir hale 
getirilmekten ibarettir. 

Bunu içindir ki fabrika makine
lerinin motaj yapılıncaya kadar 
muhafazasını temin edecek olan 
ve bilahare mamul ve gayri mamul 
anhan halinde kullanılacak olan 
bina ile tamir atelyesi ön safta bu
lunmaktadır. Bunun içindir ki bi
dayette bütün kuvvet bu binaya tek 
sif edilmi~ ve bugün bu binanın be
ton i•i k.imilen bitirilmit ve bina 
heyeti asliyesi ile meydana çıkmıt 
bir tarafftan da yono lafından du
va1 ları yapılmakta bulunmuştur. 

Kayserinin evlerinin yüzde dok
sanı yono taşından ve yalın kat 
olarak ancak alçı ve kireç ile don
durularak yapıldığı halde fabrika
nın yono taşı ile yapılan kısımları 
ııene bir kat üzerindı> ve fakat çi-

mento ve demir ile dondurulmakta
dır. Öyle ki bu şekli inşa ile duvar 
aksamının birdenbire çökmesi im- Trabzon yolu 
kam tamamen münselip olmuttur. 

Bu binanıiı ikmaline pek az za- T A R 1 vapuru 
man kalmıt olduğundan Sümer 9 Ey\ul 
bank makinelerin Rusyadan geti- PAZAR sünü saat 20 de Galata 
rilmesi için ihzarata ·haşlamıştır. rıhtnnından kalkacak. Giditte Zon-
Makinelerin eylıil ayı içinde getiri- guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
leceği anla,ılmıttır. Makineler il- Onye, Ordu, Cireaon, Tirebolu, Cö-
tİ!ak hattı vastıasile bu anbara ko- rele, Trabzon ve R.izeye. Dönütte 
nularak Rusyadan gelecek mütehas bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
sıslar marifetile montajları yapıla- uğrayacaktır. 
cağı için atelye binasının da biran ı Ll-------------·ı 
evevl ikmaline ihtiyaç görülmüş 
ve bu bina dahi birinci plana alın
mıştır. Onun için atelye kısmının 
temel hafriyatı ve betonları kami
len yapılmı,, temelden yukarı yapı
lacak kısmın üçte ikisi tamamlan
mış geriye kalan üçte bir kısmının. 
dahi beton kalıpları başlamı,tır. 
Eylıil ayı içinde makineler geldiği I 
takdirde bu bina için icap eden ta
miratın icrasına tamamen müsait ı 
bir hale gelmiş bulunacaktır. F ab
rikanın muhtelif binaları sağlam 
ve azami malzeme kulanmak sure
tile vücude getirilmekte olup buna 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane nhtnrundan bir vapur kalkar. 
Gidi§ ve dönütte mutat iskelelere 
uif'ar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane nhtı

mmdan kalkar. 

fabrika için ayrılan sahanın su mm- Mudanya yolu 
takasına yakın bulunması da sebep 
olmu,tur. Onun içindir ki fabrika- CUMA • ARMUTLU 
nın ruhu mesabesinde bulunan kuv. 
vei muharike ,.antralı dairesine pek TENEZZÜH SEFERLERİ 
ziyade ehemmiyet verilmit dürbin- Cumartesi gününden maada her 
!erin bulnacağı saha, çok tiddetli gün Mudanya yoluna Tophane rıh-

k b• h tımmdan bir vapur kalkar Cwna ihtizazata tahammül edece ır a-
Armutlu tenezzüh seferlerini yapan le getirilmittir. 

Bunun için de makinelerin bulu- vapur lstanbuldan oaat 8,30 da diğer 
nacağı sahaya beher, 5,60 metre postalar 9,30 da kalkarlar. Tenezzüh 
tulünde 400 tane kazık çakmak postası ayni gün Armutludan 16,30 
lüzumu hasıl olmllf ve bir buçuk da döner. 
tonluk tahmerdan ile bu ameliyenin --••1••••••••••mıii 
ifasına da b~lanmı• ve kazıkların lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
birinci kısmının çakılınau tama- lpot.ek cihetinden paraya çevrilmesi 
men bitirilmiştir. Bir taraftan da mukarrer olup tamamına yeminli ehli· 
kalıpları demirleri kamilen konu- Y!Jkuf tarafından b:n sekiz yÜz seksen 
lan elektrik daireainin betonları beş lira kıymet takdir olunan Beyoğ. 
dökülmeğe ba,lanmıf olduğundan hın .la Feriköyüode eski '8aruthane ye. 

burası dahi müvazi bir surete ikmal ni Rus ıckağrn<':ı mi 45 yeni 59. 6ı/4 
edilmit bulunacaktır. nuıc:=<a ile müralı!kam lrir bap hanen.in 

Geriye kalan kısımlardan kinıye- tamamı açık ....thmlaya vazcdilmiflir. 
vi tasfiye binasının temelleri tama- Satıı peıindir. 10 ' 10/ 934 tarih.ine mü· 
men bittiği gibi kalıplar dikilmeğe sailif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
baflanmış tutlumba dairesinin dahi kadar dairemizde aç.k arttırması icra 
hafriyatı, temelleri tamamen biti- ve arttırma bedeli kıymeti mWıaınmine
rilerek kagir duvar inşaatı da iki nin yüzde yetmiş befini bulduğu tak. 
metreden fazla yükselmi,tir. dirde mezkur gayn menloul müıteri uh-

Asıl fabrika binası dahi diğer tesine ihale olunacaktır. Aksi halde son 
binalardaki inşaat safhasını kat- arttıranın taahüdü baki !kalmak üzere 
kat gecmif bir halde inkitaf etmek- 25 110/934 tarihine miisadif perşembe 
tedir. Beheri 146 metre uzunluğun- günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemiz. 
da 23 kısımdan ibaret bulunan de yapılacak olan ikinci açık arttınna
V set çatı unvanı ile tanınan inşaat sında dahi arttınna bedeli muhammen 
uÇ kı :•ma ayrılmıttır. Tamamının kıymet:nin yijzde yetmiı beşini bulma
temelleri beton olarak atılmış oldı:- dığı takdirde atış 2280 No: lu kanun 
ğu gibi birinci kısmın kalıpları ahkamına t-evfikan geri bırakılacaktır. 
kiimilen yapılmıt ve betonları dö- Müterakim vergi tanzifiye ve tenviri
külmeğe b,..lanmıttır. An bara ve yeden mütevellit belediye rüsumu ile 

--r vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma· atelye binalarının ikmalini müte-
ya iştirak ebnek isteyenlerin m02kiir akip bütün mesai asıl fabrika bina-
sayri menkulün kıymeti muhammene

sına teksif edile:oek it vaktinden 
sinin yüzde yetmit befi nisbetincle pey evvel ikmal edilmit bulunacaktır. 

Bı:ton için bet makine çalıtmak- akçesi ve Milli bir bankanın teminat 
ta olduğu P,.ibi intat mahalline ka- mektubunu hamil bulumnalan liznndır. 
dar mevcut altı adet elektrikli a- Hakları tapu siciUerile ubit olmayan 
~aasör ile latınmaktadır. Yevmiye ipotekli alacaklı:larla diğer alakadarlarm 
SO • 60 ton hesabile inşaata başlan- ve irtifak haıkkı sahiplerinin bu hakla
dığı tarihten itibaren 1400 ton çi- rını ve hususile faiz ve masarife dair o
mento sarfolunmut ve 7000 metre lan iddialarını iliın tarihinden yimıi 

1 gün ;çinde dairemi= bildinneleri liı-
mikP.,'> beton dökülmüftür. npat zımdır. Aksi halde haklan tapu sicille
İ<'İn ihtiyacı hissedilen bütün mal-

Y rile .sabit olmayanlar 5"'tıt bedelinin pay-ze,ne mat'up olan sürati temin et-
Iaımasından hariç kalırlar. Daha fazla mek Ü7ere kamilen depo edilmiş bir 
ınalümat almak isteyenlerin 13/91934 

vaziyettedir. tarihinden itibaren dairemizde açık bu-
Artık iyiden iyiye kendisini gös- Jundurulacak olan arttırma şartnamesile 

termeğe ba,lamış olan fabrikanın 934/544 No . lu dosyasına müracaatla 
heyeti umum iyesi gönülleri sürur m>Zl<iir dosya del'llnunda mevcut ve ma
ile doldurmakta göz kamaştırıcı O· halli mezkiirun evsaf mesaha vesairesini 
hn bu inşaat bir çok vatandaşlar havi vaziyet ve takdiri kıymet raporunu 
tnrafından ziyaret edilmektedir. görüp anlayabile:ekleri ilan olunur. 

ismet paşa hükumetinin ve dev- (2381) 
letrilik siyasetinin en muvaffak ol- A • t 

~ s1s an aranıyor mus bir eseri olan Kay!eri dokuma 
fab~ikası inşaatı işte böyle cumhu- Gece ve gündüz hastahanede kalmak 
riyet hükumetinin yürüdüğü gibi üzere askerlik ve mecburi vazifesi olma-
süratle yürümektedir. yan bir asistan Doktora ihtiyaç vardır. 

Aydında mezukiyet imtihanları 
AYDIN, (Milliyet) - Orta ve 

sanatlar mekteplerinde mezuniyet 
imtihanları Eylulün birinden itiba
ren başlamıştır. Bu imtihanlar 22 
eylıile kadar sürecek, ondan sonra 
ay sonuna kadar da diğer sınıf ik
mal imtihanları yapılacaktır. Riya
zi imtihanlarına giren talebelerin 
yüzde 50 den fazlası kazanmı§lıı.r
dır, 

Arzu eden Şiıli Sıhhat yurduna müra-
caat. 5900 

SlPAHI OCACINDAN : 
Boğa2içinde Y eıHköyde Sipahi Ocağı-

na nit 135· 129 numaralı ı226 metre mü

rabbaı Lahçeli bir arsa Üstünde 3 katlı 

12 odadan mürekkep yalı sablıktır.Talip 

!erin 15-9-934 tarihine kadar Sipahi O

cağı müdiriyetine müracaatlan. (2322) 
5866 

7 

Hilaliahmer er kezi 
Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer Anbarında muhtelif sandaliyeler vesaire 10 Eylül, 
muhtelif eşya 11 Eylül, Fort, Garford, Braziya marka Otomobiller 13 Eylıil 

934 tarihinde satılaca&'mdan taliplerin müracaatları ... (2391) -

Tayyare Piyango 
Müdijrlüğünden: 

Şartnamesi mucibince 35 ton kalb"urlanır..:ş yerli Kriple 
Maden kömürü mübayaa edileceğinden taliplerin 8 Eylül Cu
martesi günü saat 14 buçukta Komisyona müracaatları. 

5802 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzi Paşa • Diyarıbekir hat h km. 346 da kain Y olçah 

tasyonu ile 26 mcı lasmm nihayeti olan 435 -J 600 arau poz 
ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29-9-1934 ta rihne müsad.if cumartesi gunu 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarldc Makamında icra edile
cektir. 

Taliplerin Ticaret Odası, Ehliyeti fenniye vesikaları ve 
5125 liralık muvakkat teminatlarile birlikte aynı !liin ve saat
te Komisyonda bulunmalan lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin
de Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın ala
bilirler. (5287) 5846 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye . 
Merkezi Baş Tabiplivinden: 

Haydarpaşa Emrazı İstilaiye hastanesi için 144 kalem 
eczayı tıbbiye münakasaSI neticesi gali görüldüğünden 
10 Eylül 934 pazartesi günü saat 14 de Galatada Kara J\>ius
tafa paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke
zinde müteşekkil komisyonda pazarlıkla ihale edilecğinden 
taliplerin mezkur merkeze miiracatları. (5434) 5857 

1 tan bul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş Tabipliğinden: 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye hastanesine 1500 kilo pa· 
muk ile 1500 metro Amerikan bezi için yapılan münakasada 
verilen fiat gali görüldüğünden 11 Eylül 934 tarihine müsa -
d.if Salı günü saat onda Galat ada Kara Mustafa Paşa soka
ğında İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil 
komisyonda tekrar münakasası yaptlacağmdan taliplerin mez 
kiir Merkeze müracaatları. (5435) 5858 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

r-. 

Kamerhatun : Yenişehir Rizapaşa sokağı eski 19 yeni 
29 No. lu arsanın tamamı. 

Kamerhatun : Yenişehir Turşucu sokağı eski 7 yeni. 9 
No. lu arsanın tamamı. 

Kamerhatun : Yenişehir Şirket sokağı eski 31yen:35 
No. lu arsanın tamamı. 

Lira 
20 

20 
20 

Taksim: Hüseyinağa Dıvarcı ve Cambaz sokağı eski 
46-48 50-19 yeni 58-60 62-21 numaralı aparlı· 2500 
manm havi ve dükkan oda tamamı. 

Tarlabaşı: Hüseyinağa Ananik arsanın tamamı eski 
33 yeni 38 

Fener : Balat Karabaş Balat caddesi hane ve dükka
nın 40-120 hissesi. Eski 106 yeni 114 

Kamerhatun : Hüseyinağa Şişhane arsanın tamamı. 
Eski 35-37-39 yeni 29-41 

Tarlabaşı : Hüseyinağa Gölbaşı 23 eski 62 yeni nu
maralı arsanın tamamı. 

22 

316 

48 

35 
Kamerhatun : Yenişehir Mumcu so. 30 eski 38 yeni nu-

maralı arsanı ntamamı. 25 
Kamerhatun: Yenişehir Turşucu so. 7-7 eski 13-23 yeni 

numaralı arsanın tamamı. 36,5 
Kamerhatun : Yenişehir Şirket so. 8 eski 8 yeni numara-

lı arsanın tamamı. 15 
Kamer hatun : Y enisehir Demir hane ve keklik 16 eski 18 

yeni numaraiı h~enin şart namede muharrer hissesi 93,5 
Yukarıda yazılı emvali gayri menkule hizalarındaki kıy

metlerle 23-9-934 pazar günü saat 14 de açık arttırma usu· 
!ile ve peşin para ile satılacaktır. Talipleirn yüzde yedi bu-
çuk pey akçelerile müracaatları. (F) (5350) 

•• 
Istanbul Universiteai 

Fen Fakültesinden: 
lkmal imtihanları 1 Teşr~ni evvel de başlıyacaktır. im· 

tihana gireceklerin 25 eylül 934 tarihine kadar imtihana İs· 
tek kağıtlarını idareye vermeleri lazımdır. (5389) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekiletindenı 

Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için 102 kalem ilac 
ve tıbbi malzeme kapalı zarf ıısulile münakasaya konulmuş: 
tur. 29-9-1934 cumartesi gün il saat on beşte Ankara'da Ve
kalet binasında Satm Alma Komisyonunda ihalesi yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname, Ii ste ve tevzi cetvelini görmek 
üzere Ankara' da Vekalet içtimai Muavenet Umum Müdürlü 
ğüne ve lstanbul'da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
ne müracaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi 
ve teklif mektuplarını muayyen vaktinde Satmalma Komisyo-
nuna vermeleri ilin olunur. (5488) 



. -~--=------ --- -- --------~- -- -

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabul işi 3 Eylül 
934 de başlayarak 24 Eylül 1 934 akşamına kadar sürecek
tir. 

2 -- Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe giinleri 
saat ondan on altıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek ist cyenler kayıt ve kabul şartları
nı tafsilatile öğrenmek üzere her gün mektep idaresihe mü
racaat edebilirler . 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısım1arı için müracaat 
edenlerin adedi her kısnn için ayrı ayn tayin olunan kadroyu 
tecavüz ettiği takdirde içlerin den müracaat tarihi sırasile iyi 
ve pek iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsil
lerine fasıla vermemiş bulunanlar tefrik ve tercihan kabul o
hm • 

5 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına liselerden iyi 
ve pek iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızca
dır. Almanca ve lngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yük
sek iktisat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Lisesine alınacak 
talebenin en az lise ve orta mekteplerde tedris olunan derece -
de Fransızca bilmeleri meşrut tur • 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaların mü -
dürlüğe hitaben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 

1-Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı, 2 -
Sağlık ve aşı raporları, 3 - H ükiimetçe müsaddak iyi vesika
sı , 4 - Hüviyet cüzdanı, 5 - Uç fotograf, 6 - Mektep idare
sinden alınarak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki ta
mam olarak tevdi. Etmiyenle rin kaydı İcra edilınez. 

8 - Mektebin her üç kıs mı nehari ve muhtelit olup ted-
risat öğleye kadardır. (5242) 5729 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V~kaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Müstahdimin için 158 tak.ım elbise ve 158 çift fotin ile 

40 takım tulum ve kırk takım caket pantalon işçi elbisesi 
ve 25 adet yağlı gemici muşa'rnbasiyle 12 çift lastik çizme 
nümuneleri üzerine ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. 
Münakasa Galata' da Kara Mu ı.tafa paşa sokağında Istnbul Li 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyonda 20 
Eylül 934 perşembe günü saat 14 te ihalesi yapılacağından 
şartname ve nümunelerini görmek üzere Ankarada Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Me
sullüğü ile mezkr Merkez Baş tabipliğine müracaatları, 

(5130) 5720 

Halkalı Ziraat Mektebindenı 
60,000 kilo Balya Saman, 5,000 kilo Soğan, 10,000 kilo 

Sert Buğday. 
Yukarda muhammen miktarları yazılı üç kalem mahsu 

lat Eylülün on yedinci pazartesi günü saat on beşte Halkalı 
Ziraat Mektebi Çiftliğinde açık müzayede ile satılacaktır. 

Talipler şartnameyi görmek için her gÜn ve müzayede
ye İ!!tirak için de yüzde 7,5 teminatı muvakkate parasile bir
lıkte yevmi mezkiirda mekte p dahilindeki çiftlik idare he-
yetine müracaatları. (5207) 5721 

Ankara Belediyesinden: 
Mezbahada yapılınası tekarrür eden firigorifik ve tefer

ruatı için icap eden proje ve şartname ve keşifnamenin ih
zarı iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. Şartnamesi 
ni görmek ve tafsilat alınak isteyenlerin hergÜn Fen işleri Mü 
dürlüğüne müracaatları ve müsabakaya İştirak edeceklerin 
ihzar eyleyecekleri proje şart name ve keşifnameyi 11 Eylül 
934 sah günü saat on yediye kadar Belediye Reisliğine ver-
meleri. (3895) 5701 

~ EVKAF MODIRIYETI iLANLARI 1 
1 - Beyoğlu, Kamerhatun, Galata Saray karşısında köşe 

başında 4 No. lu Otel. 
2- Kadıköy, Zühtü Paşa, Tahta köprü 14 No. lu hane. 
3- ,, ,, ,, ,, ,, 6 ,, oda 
4 - Kadirga, Bostanı ali, camii ittisalinde 29 No. lı oda 
5 - ,, ,, ,, ,, ,, 31 ,, dükkan 
6 - Beyoğlu, Hüseyin Ağa, Zambak sokak 6 No. lı dükkan 
7 - Galata, Yeni caıni, bedes tan altında 8 No. lı dükkan 
8-- Kabataş, Omer Avni, cami karşısında 221ve223 No, 

lı iki dükkan 
9 - Usküdar, Selman ağa, cami Sokak 4-1 No. lı dükkan 

10 -- Boğaziçinde kuru çeşme de 119 No. lı Arsa 
Yukarda yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
12-9-934 çarşamba gÜnÜ saat on beşe kadar Evkaf Müdür
}ü!Jünde vakıf akarlar kalemine müracaatları. (5297) 

5764 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için 1--la ydarpaşada teslim şartile 4 a

det Kamyonet pazarlıkla mu baya edilecektir. 
Pazarlık 15 Eylül 1934 tarihine müsadif cumartesi 

giinü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacak 
tır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 880 liralık mu
vakkat teminatlarını Merkez Muhasebecilğine yatırdıklarına 
dair olan makbuz veya Banka teminat mektuplariyle bir
likte aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Kamyonetlerin evsafını gösterir krokiyi talipler Veka
let Malzeme Müdürlüğünde tetkik ve İstedikleri izahatı ala
bilirler. (5458) 5891 

Nei,-iyatı idare eden: MVMTAZ FAiK 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Aleni münakasa ile Beş bin 
kilo beyaz peynir satın alına
caktır. ihale günü 11 Eylül 
934 salı günü saat on beşte
dir. Şartname ve evsafını gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte temi
natlarile birlikte Çorludaki 
Komisyonumuza müracaatla-
rı. (97) (4826) 

5644 
• • • 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i
çin aleni münakasa ile 1000 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihalesi 11 Eylül 934 salı gü
nü saat 16 buçuktadır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya İş
tirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracaatları. (98) ( 4827) 

5645 

Çorludaki Kolordu ihtiyacı 
için aleni münakasa ile Beşbin 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihale günü 11 Eylül 934 salı 
giinü saat 16 dadır. Talipler~ 
şartname ve evsafını görmek ı1 üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Çorludaki Komisyonumu-
za müracaatları. (99) (4828) 

5646 
.. * :ı; 

Vize Kıt'atı için 45291 kilo 
kuru ot, 44341 kilo saman, 
96156 kilo arpa 10 - 9 - 934 
Pazartesi günü saat 15 de ale
ni münakasa ile satın alınacak
tır. Taliplerin şartnamesını 
görmek için her gün münaka
sasına İştirak edeceklerin Vi -
zede Satınalma komisyonuna 
müracaatları. ( 4917) 

5656 
:ı; • :ı; 

Vizedeki kıt'at ihtiyacı için 
5096 kilo ve Pınarhisardaki 
kıt'at ihtiyacı için 4091 kilo 
sabun aleni münakasaya kon -
muştur. Taliplerin evsaf şera
iti öğrenmek için her gün ve 
ihaleye iştirak için de 8 Eylül 
934 Cumartesi günü saat 15 
de Vizede Piyade Askeri Satı
nalma komisyonuna müraca -
atları. (4919) 

5657 

* * * Tokat garnizonu ihtiyacı 
için 135,000 kilo Un 22-9-934 
ctımartesi günü saat 15 de ka
palı zarfla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
rrıek için her gün ve münakasa 
111na İştirak edeceklerin belli 
saatten evvel teklif mektup
lariyle Tokatta Kol Ordu sa
tınalına komisyonuna verme
leri. (5115) 

5678 
• • * 

Tekirdağ Kıt'a ve müesse
satı için 50 büyük, 80 küçük 
dökme soba 20 Eylül 934 per
§embe günü saat 15 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gÜn ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Tekirdağ Fırka 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (156) (5249) 

5750 

Çatalca M 'stahkem Mev
ki kıt'atı ihtiy .cı için 7000 ki
lo koyun etine verilen fiat pa
halı görülmüştür. 12-9-934 
çarşamba günü saat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin muayyen gün ve 
saatinde teminat vezne mak
buzlariyle birlikte Hadımköy 
Askeri Satınalına koınisyo
nuna müracaatları. (5428) 

5842 
* * .. ~ 

Samsun kıtaatı İçin 360 ki
lo Un 9-9-934 pazar günü saat 
14 te kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Taliplerin şartname· 
sini görmek için her gün ve 
münakasasına İştirak edecek
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Samsunda Satın 

-- -

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

ve NEHARi KIZ ve ERKEK 

FEVZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski huıuıi mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu taıdik edilmiştır. 
Ana, ilk, Orta ve Lise kıaımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( F eyzlye mektepleri Cemiyetinin ) idaresi el tında manevi bir şahsiyettir. 
Talebesini• talim ve terbiyeaiıe kııkınçlıklı bağlı olduğunu muveffıkıyeti ile ispat etmlıtir. 

isteyen talebe velilerine mektep tarifnemeai gönderilir, 
l .ise ,.e orta k ısım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eyi O ide ve sınıf ikmal imtihanlarına 22 EylOlde mektepte başlanıcakur •. 

ve keyıt için herglln mektebe mllracaat edilebilir. Telefo11: 44039 ~ [5619) 
~-~-~~~----------~~~----------~~---

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkilita maliktir. Ana, lık, Orta, Llae aınıflarına leyli, nehari 

talebe keydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için hergtın mektebe veya yenipostaııe arkuında Basiret hamnda Ös7ol idarehın11İ• 

ne mllracaat edilebilır. 
3 - İateyenlere maktep tarifnameai gl!nderillr. 

Arnavutkövünde tramv•v caddesinde - ('iltesarovlarda Mektebin telefonu: 36210 - Özyolun telefonu: 24115 
5620 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ~ 
1 - ilk, Orta ve Lise kııımlanna kız ve erke~ leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kıyıl için hergtin 11at ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - Yeni talebenin kaydına devam edilmekte olduğundan, eaki talebeni• yerlerini muhafaza fçiıı 

bir ın evvel kayıtlarını yenilemeleri liaımdır. 
4 - isteyenlere, mektebin kayıt tartlarını bildiren tarifname gllnderilir. 
Adre.: Şehııadebeşı, Poliı merkni 11rkası. Tel. 22534 

Nişantaşında - Tramvay va Şakayık caddelerinde 

1 LE v L i l Şişli Terakki Lisesi 1NEHARİ1 
ANA· iLK ·ORTA· LiSE 

66 sene evvel SelAoikte tesis ve 1919 dı lstanbul'ı nıldedilm~ Türklyenln en eski hususi mektebidir. 

RHmi Liselere muadeleti ve muamelatının daııllallljü Maarifçe muudclaktır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN yınyına n geniş bahçeli iki binada AYRI Ll!YLI YE.Kil.ATI vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lnglllzce turluına dokuz yıfındın itibaren her talebe iştirak edef. Rcııııl 1 

müfredat programlınna göre ıalebeıini ciddi ve muntfak bir surette bıkıforya lmtlhanlırını hazırlır•n ml~uıso 
20 kişilik bir Maarif Encümeninin n•zaret ve himayesine muhudır. Mekfep her gün sur 10 • 17 arasında loıktıt 

Kyıt işlerine Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba günleri batılır. Telefon: 4-1Sl7. 

ORTA ve iLK MEKTEPLER 

ÇALIŞKAN ÇOCUK 
(Resimli Ay llatbaısı Türk L. .Şirketi) Cumhuriyet çocaklarının aeYe aeve okuyarak hem efleaecekJerl 

ve hem ~e bilgi kazanıcıkları bu MECMUA nın ilk sayıeını: 15 EYLÜL CUMARTESİ güntl çıkarmaktadır. 
- Dört renkli - 16 büyuk sehife - 5 kuruı (2390 

.-...;,,,.,,,,===-,_,_===~~~~-~~~=-;~-=~===========""~""" 
alma Komisyonuna vermeleri. , bir ay zarfında pazarlıkla ve .. _ •• ;;;;;;;;;;;~~-"'I 
(188) (5469) 5880 fiat haddı layik görülürse D O K T O R 

~ * ,,. 12-9-934 saat 14 de intaç e- Rusçuklu Hakkı . 
Konyadaki kıtaat için ka- dilecektir. Taliplerin vaktinde .Galataıarayda Kanzbk eczahane: •. 

palı zarfla münakasaya konu- teminatlarile Konya' da Ko- karırsında Sahne sokağrııda 3 "~ 
lan 660,000 kilo kuru ota veri- misyonumuza müracaatarı. ralr apartımanda 1 num•;6o3....,. 

len fiat pahalı görüldüğünden (189) -- .(5471) 6881 


