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Şehinşah Hazretleri ile Gazi Hazretleri otomobilde 

Şehinşah Hazretlerinin ikinci günleri lı Takas suiistimali 

Ankara 
1 Büyük misafir şerefine A a ir Mevhum keresteler için 

~:!~~!arından saat süren bir geçit resmı apı ı beyannameler verilmiş! 
200 bin adet kereste yerine ancak 20 bin 

kadar kereste ihraç edildiği anlaşılıyor --Ankarada İran ve Türkiye 
dev Jetlerinin iki büyük reisi t11~a· 
fından söylenen karşılıklı nutuk
lar, dünyaya fU hakikati anlat
tı: İki memleketin münasebatı; 
sarsılmaz bir temel üzerindedir! 
İran Şehinşahının Türkiyeyi zi
yaretinden bu mana ve neticeyi 
çıkaranlar, yalnız gösterişe ve 
reami tezahüratın dekoruna da
yanmıyorlar. Bu hakikati , ruhla
ra girerek çıkarıyorlar. Mufbakkak 
ki İran ve Türkiye; inkişafları as
la biribirinin aleyhinde olmıyan 
iki memlekettir. Birindeki- iyilik
lerden öbürü de mutlaka istifade 
eder. 

Birçok tecrübe ve misallerle 
herkes gördü ve öğrendi ki, Tür
kiye ve onun başında bulunanla. 
nn en büyük fazileti; vefadır, sa
mimiyettir. Gazi Türkiyesi, hari
ci münasebetlerinde de vefa ve 
samimiyetten ayrılmaz. İşleri ve 
teşebbüslerile verdiği sözler ara
sında hiç bir zaman aykırılık ol • 
maz. Bu itibarla Büyük Gazi'nin 
İran Şchiıışahı hakkında kullan• 
dığı: "Büyük dost,, ve "Aziz bi
rader,, hitabını tetrifatla alakası 
olmıyan candan sözler gibi alma
lıdır. 

Tarihten alınan tecrübeleri
miz var: İran ve Türk devletleri
nin asırlarca devam eden müca
deleleri, yalnız başkalarına yara

· dı. Dövüşen ve bu oğurda kan dö-
ken milletler, bu yüzden hiç bir 
§ey kazanmadılar. Çünkü bu sa
vaşlar; tabia•, ve tabiiliğe, tarihe 
karşı bir hareketti. 

Bazı hakikatler var ki, onları 
anlamak için uzun zaman, acı tec
rübe ve bilhassa ağır fedakarlık
lar ister. Ankara ve Tahranın an· 
laşması, sevişmesi böyle oldu. 1-
ran ve Türk dostluğunun yalnız 
iki memleket için değil, bütün 
Şark alemi için bir nimet ve kuv
vet olacağını anlamak; Türklere 
ve İranlılara ancak "Gazi,, ve 
"Pehlevi,. devrinde nasip oldu. 
Geç bile olsa, tarihi bir hakikatin 
anlaşılması daima iyi bir şeydir. 

İran ve Türkiyenin samimi 
bir dostluk içinde yaşamalarını her 
§eyden ziyade kendi tarihleri, mil
li ve tarihi vazifeleri emrediyor. 
Her iki memleket te terakki yo· 
lun~a l;'eni mesafeler almak mec· 
burıye~ındedirler. Unutmamalı ki, 
terakkıye _doğru ilerleyiş, ancak 
-devamlı hır sulh havası içinde 0 • 

)ur. Hayattan ve tarihten alınan 
bu hakikat; Türkiye ve İranın 
beynelmilel münasebetlerde güde. 
cekleri politikayı en açık ve en 
doğru izah etmez mi? .• 

Yakın bir tarihe ait olduğu i
çin hep hatırlardadır: lranın mu
kadderatını eline aldığı günıl'en i
tibaren Şehinşah Ha~retleri Tür~ 
dostluğuna müsbet bır yol verdı, 
inkılabımıza kıymet verdi, Türki
yenin siyasi politikasındaki sami
miyete İnandı. Ve bu zemin üze
rinde her gün yeni mesafeler aldı. 
Şüphe yok ki, büyük misafirimiz 
Türkiyeyi gelip gördükten, şefle
rile tanış tık tan , halkın candan te
zahürlerine muh ... tap olduktan 
sonra; bu görüşlerind'eki isabeti 
da·ha iyi takdir buyurmuşlardır. 
Cevabi nutuklarındaki şu sözler 
de; iddiamızı teyit ediyor: 

"Devletin idaresini elime aldı
ğım ilk gündenberi Türkiye i!e 

Geçit resmine tayyare filomuz da iştirak etmiştir 
Ordu Binicilik Mektebi zabitleri ile Ziraat Vekaleti Binicilik Mektebi talebeleri 
tarafından mania müsabakaları yapıldı. Şehinşah Hz.nin hediye ettikleri kupa .• 

ismet Paşa ve 
_Hariciye Vekilinin 
Ziyafetleri 

ANKARA, 17 (A.A.) - lran 
Şehin,ahı Ala Hazreti Humayun 
Riza Pehlevi Hazretleri bugün sa
at 11 de ikamet buyurmakla ol
dukları Halkevinin merasim salo
nunda Ankarada bulunan sefirler 
heyetini kabul buyurmu,Iardır. 

Şehinph Hazretleri büyük üni 
formaları giyrni' oldukları ve ma· 
iyetlerinde Hariciye vezirleriyle 
ferik Amanullah Han ve jeneral -
leri ve 1ran büyük elçisi Sadık Han 
olduğll halde büyüli ve orln elçile 
rin, maslahatgüzarların bir yarım 
daire te~il ederek muntazn bu • 
lundukları salonu tetrif etmitlerdir. 
Sefirler büyük üniformalarını giy 
miş ve ni,anlarını takmış bulunu
yorlaror. 

Sefirler Ala Hazreti Hümayuna 
İran büyük elçisi Sadık Han tara• 
fından tak<lim edilmişlerdir. 

Başvekil Hz.nin ziyafeti 
JıNKARA, 17 (A.A.) - Baş

vekil İsmet Paşa Hz. bugün köşk· 
!erinde İran Şehinşahı Hz. •erefİ· 
ne hususi bir öğle ziyafeti vermif· 
lerdir. 

Ziyafette Reisicümhur Hz., B. 
M. Meclisi Reisi ve refikaları, Ha 

Yukarıda: Gazi Hazretlerile Şehinsah Hazretleri istasiyonda.. riciye Vekili ve refikaları ve Da. 
Aşağıda: ismet Paşa Hazretleri Ş~hinfah Hz. nin ellerini sıkıyorlar. (Devamı 7 inci sahifede) ...................... ~ ....... , ,, ...................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
dostluk lüzumunu hissettim. Bugün Venedik mülakatı Her Nadolni 
kü mes'ut vesile ile görüyorum ki, 
Türkiye ile lran ara5lnda çok sa- Avrupad ı"bı" 
mimi rabıtalar meveuttur.l,,in esası a ne g 
o kadar sağlamdır ki, bu dostluk, vaziyetler 
istikbalde her türlü sarsıntıdan ma 
sun bulunacaktır!,, tevlit edecek? 

Ankarada iki komşu devlet rei
sinin konuşup anlaşmalarında de
rin hir hususiyet daha vard'ır: Ne 
G~ • ..,i, ne de Şehinşah; öyle olur ol
maz, yalnız temsili salahiyet ve 
kudreti olan birer devlet reisi de
ğildirler. Her ikisi de kudretli 
ve münevver idaresile milletlerini 
yalnız esirlikten kurtarmak de
ğil, onları muasır medeniyetin 
seviyesine çıkarmak azmindedir
ler. Türk ve İran milletlerinin ta
rihleri, medeniyetleri, istidatları, 
şüphe kabul etmez ki, böyle bir 
gayenin tahakkukuna çok müsait
tir. Bu kadar yüksek bir ülküye 
doğru koşan milletlerin ve reisle
rinin inkişaf ve terakki yolundaki 
karar ve teşebbüslerini minnetle 
k~rşılanıak gerektir. Bunun akıi
nı de dü§ünenler ve bu inkişafa 
engel olanlar sadece medeni ve 
sulhu severlik vazifelerini yapma
mış olmakla kalmazlar, ayni za
manda medenilik ve İnsanlık a
leyhine yürümüş olurlar. 

Ankara ziyaretinden ve iki bü. 
yük devlet reisi arasındaki görüş
melerden iki memleket için müs
bet neticeler çıkmasını, Türk ve 
İran milletlerinin müstakbel mü
nasebetlerinde daha nurlu, verim
li inkişaflar doğmasını candan di
lemekteviz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

A<1usturya Üzerinden geçerken Müni
he dönen M. Hitler 

PARlS, 17 (A.A.) - M. Hit
ler ile M. Mmsolini arasında Ve

(Devamı 7 inci sahifede) ,--------
Sansar 

Aka Gündüz'ün 
• 

yenı romanı --yakında gazetemizde 
tetrikaya başlıyoruz 1 

'----------.1' 

Almanyanın 
Moskova 

sefiri istifa etti 

Her Madolni 

BERLlN 17 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: Almanyanın Moskova 
sefiri M. Nadolny istifa etmittir. 
Berlin siyaıi mahafilinde M. Na • 

(Devamı 2 inci sahifede) 

4 üncü ıahifede 

öZ DiLiMiZLE 
M. SALAHA TTIN 

6 ıncı sahifede 

Amerika Sefirinin gözile 
Gazi M. Kemal 

Türk~eye çeviren: Ahmet Ekrem 

. 
1 

ı· 

Kereste: üzerinde yapılan takas 
suiist~mali tahkikatının fayanı dik 
~at bır safhaya intikal ettiğini, bu 
ıtlerde methaldar görülenlerden 
bir kısmının tevkif edildiklerini 
yazmıttrk. 

Aldığınız malumata göre, güm 
rük idaresinde bu meselenin tah
kikatile mefgu) bulunan komisyon 
mesaisinin ilk kısmını tamnmlamıf 
bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar gümrük beyan· 
nameleri, orman tezkereleri, takas 
müsaadesini veren komisyon ka • 
rarları, ve gümrük kayitleri üzerin 
de yapılan tetkikat neticesinde su 
iistimal bütün tümulile teıbit edil 

--

Tahkikata vaz'ıyet eden Sultan 
ahmet Sulh hakimi Reşit Bey 

mittir. Son vaziyete göre; bütı.in !erinden Kemal ve lbrahim Hilmi 
muamelattaki yolsuzluğun kıymet Beylerle Ziraat Vekaleti müfettişı 
itibarile miktarı, dün bir sabah re· "Emin Beyden müteşekkil tahkik 
!ikimizde yazıldığı gibi 13,5 mil- komisyonu, bu kımıa taalluk eden 
yon değil, 3,5 milyon lirayı bul • raporunu ve fezlel<eyi hazırlamak 
muttur. lktısat Vek~t_i_-~~-f.,tıif· (Devamı 7 inci sahifede) 

=~====~~~~==~.;;,;;;,,~ 

Galatasaray galip 
Galatasaray 3, Filistin takımı 1 gol attı 

maç zevksiz, oyun tarzı çok iptidai idi 

Galatasaray ve Hapoel takımları bir aradq .• 

Apobel Musevi takımı ikinci 
maçını dün Taksim stadında bin 
be,yüz seyirci önünde Galatasaray 
takimile yaptr. 

Galatasaray takımı yu şekilde 
çıktı: 

Görüşler 

Avni - Faruk, Lutfi. Kadri, Ni. 
hat, lbrahim - Necdet, Rdsih, Mı.i· 
nevver, Muslih, Danyal. 

ikinci devrede ise takını şu ,ek 
li almıştı: 

(Deva:nı 7 inci sahifede) 

Kaçakçılıktan vergi alacağız 

Şu pasaport ha;eının, vizesının 
yirmi altı liraya çıkarılışı pek ho
fUma gitti. Altmış sekiz liraya bin
dirilmeyişine, doğrusu kızdım. 
Hatta, pasaportu alanın gözüne 
bakarak bunu yetmiş dokuza, yüz 
kırk bese çıkarmanın daha doğru 
olacağı;,, sanıyo;'Um. Çünkü g~z· 
ler · büyük ~adlerle ve açık dılle 
b,;.lmış kitaplardır. Adamın gÖ· 
züne bakınız, ne demek istediğini, 
ne halt işleyeceğini, ne nane ka
rıştırdığını, veya ne iyilik yaptığı
nı hemen anlarsınız. 

Galata rıhtımına gelen fU dört 
bavullu, iki çantalı kadının gözü· 
ne bakınız. Şunlar okunur: Bavul· 
ların, çantaların içinde okunmu~ 
agzetelere sarılmış gaz sandığı 
parçalarile, üstlerinde birer eski 
don, gömlek, bluz mülüz vardır. 

AkaGONDUZ 

Yüz elli huruşa bir pasaport al
dım. On altı kağıt ta gidip gelme 
bir vapur bileti. Gittiğim yerde de 
bir hafta kalacağım. Günde en 
çok üçer llliğıttan yirmi bir kağıt. 
On yedi buçuk daha, ne eder? O
tuz sekiz buçuh. 

Vapur halkınca bavullardaki 
tahta parçalaıını denize atacağım. 
Bir halta sonra dönüşümde hepal 
(zati eşya) ile dolu olacak! Güm
rük vermiyeeğim. Amma fİmdi pQ· 

roport yirmi altıya çıl<tı. Ekle bu 
parayı otu: sekiz buçuğa, altmı' 
dört e!mez mi? Ben de yirmi altı 
liralık daha alır "Ctİririm. 

llem seyahat, hem t:earet, hem 
rezafot b"na derler. Ve utanmıız· 
lığın, memleket sev:ıisiz!iğir:in, 
devlet dii~manlığının en suntu· lu. 

(De>·>mı 7 inci tahiftdc) 
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TAR1HI TEFRll<l:67 \ ~ t(_ ı.l.:ı ' 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Nasyonalist bir politika takibi 
menfaatlere uygun görülürse 

~ile on dokuzuncu asrın sonunda içtimai müsavatı kabul etmektir. 
b:r nasyonalizm çıkarılıp Yahudi- O halde hakimiyet sıfatı memleket 
lerden birtakım hakların esirgen - içinde y14ayan bütün unsurlara 
mek istenildiği düfünülüue, salta- müsavi surette şamil olacağı ve 
nı\lın teşekkülünden şimdiye ka • (Osmanlı devleti) tabiri birçok 
dar "hakim millet., esasını gütmüş unsurlardan ~ürekkep bir vücuda 
o!a~ Tür~ _ırk_~nı? rn~lek~timiz i- delalet eyliye;:cği ciMtle, hiçbir 
çın ıstedıgı hurrıyetı kendı tefev • tarafın şikayete hakkı kalmıyaca-
vuku şartına bağlamak istemesine ğı i.tikardır.,. 
tailccüp etmemelidir. Nice hakim Diran Kelekyan efendinin kale-
mıll~.tl~r memleketlerine meşveret minden çrkan ve yeni "Cemiyeti 
usulunu soktukları &ırada bu esası Ahdiyei Oananiye,. için bir esas ol 
nasıl muhafaza etmişseler, Türk • mak üzere Ahmet Celalettin paşa 
ler arasında da tefevvuku idame tarafından Paristeki eski Terakki 
<'lmek emelini besliyen bir fırka bu ve ittihat cemiyeti azasına gönderi
lunabilir. O halde Tür~er~ İslam len layihanın bu satırları okunduğu 
olmıyan unsurlara teklıflerı onları zaman meşrutiyetin ilanını takip e-
"şahsi müsavat,. esası üzerine bir den &enelerde Osmanlı devletini 
ittifaka davetten ibarettir. tefkl eden muhtelif unsurların se· 

Acaba İslam olmıyan unsurlar bu bep oldukları belalı ve felaketli 
i!tif akı kabul edecekler mi? On se- hallerin neden ileri geldiği kolay. 
nelik bir tecrübe kabul etmiyecek- lrkla anlaşılmış oluyor. Diran Ke
lerini göster'yor. Bir memleketin lekyan efendi gibi Ermeni unsuru 
hayat ve istikbaline ait meseleler- içinde en mülayim görüneni meşru
de boş ümitler beslemek caiz ola • tiyetten dört beş sene evvel yazıl
mıyacağından, bu hakikati .:mdi - mı' olan bir layihasında bütün Os
den gözönüne getirmek ve tetkila- manlı ırkları için ırki ve ;çtimai mü 
lıu faydalarını ve istikbalini ona savat isterse ve Ahmet Celalettin 
!,Öre muhakeme etme~ lazımdır. P3.4anın kısa aklı ve fazla parasın
Her ~ey~en evvel tetkık etmek la- dan hasıl olan mevkiinden istifade 
zımdır kı acaba yalnız Türklerden ederek bu fikrini Terakki ve ittihat 
müre~kep_ ?.". te.kilat"içeride yap- cemi1'.etine kabul ettirmeğe kalkı,ır 
mak ı s tedıgını yapmıya ve Avrupa sa, Dıran Kelekyan efendiden da
ahrarı ve siyasileri arasında emni- ha çok azılı olan diğer elebaşıla. 
Ye l ve teveccüh kazanmıya muvaf. rı neler istemezlerdi? Burada ls
fak olabilir mi? lam olmıyan unsurlara ırki ve içti-

Abdülhamidin saltanatı sonuna mai müsavat verilmesi v-;; Türk mil 
<:rİ~tikten sonra vücuda gelecek i • !etinin hakim millet olmaktan vaz-
01're yenilik tensikatına İsterse geçmesi muvafık olup olm.ıyacağını 
f cvkalade iyi niyetlerle ba,lasa bi- tetkik edecek değiliz. Yalnız mes
le, s~mere gösterebileceği bir za • ruitiyetten evvel muhtelif u~url~
alemi itimat göstererek o idareyi rın liderlerile senelerce temas et
rahat bırakacak mı? Yeni hükıi - mi' olan ltt'hat ve terakki erkanr
met, diğer unsurların metanet ve mn onlardaki bu gibi dü,ünceleri 
sebatla müdafaa edegeldikleri da- mefrutiyetten evvel bilmit olmaları 
valara ve o davaları iltizam için lazımgeleceğini ve onun için meşru 
Avrupada gösterilen tarafgirlikle- tiyetten sonra o unsurlar tarafın. 
re dayanabilecek kadar kuvvetli dan çıkardan hadiselerin öniine ge-
olabilecek nii? Eğer bu noktalar çebilecek surette hareket eylemiş 
gözönüne getirilmekle beraber olmaları İcap edeceğini hatırlat-
" Nasyonalist., bir politika takibi mak İsteriz. ' 

~ene menfaatlere ~ygun görülürse Diran Kelekyan efendi layiha-
oyle yapmaktan hıç çekinmemeli- sında bu müıravatr talep ettikten 
dır. d' d k' sonra ıyor u ı: 

Biı:" fikir uğuruna aa.rfolunan -
gayretlerin hepsi mukaddes oldu- " Mesele bu noktaya iri,ince a,a. 
~undan Türk'erin böyle lıir mes- ğıdaki ÜÇ sual fikirleri tırmalıyor: 
/ek takip etmelerine k ;mse bir sey Birincisi, acaba bir taraftan hila-
diyemez. · fetin mevk'i ve menfaatleri ve di-

y alnız "şahsi müsavat,.ı kafi gör ğer taraftan Osmanlı devletinin 
meyip "ırki ve içtimai müsaval is- mülki birliği ve istiklal hakları teh
tiyen unsurlar da tabii bildikle;i ve tikeye düfürülmeksizin böyle bir İt· 
beğendikleri gibi hareket ederler. ~~r~ücuda getirmek mümkün-

Bununla beraber, memleketin ikin ı~si, öyle bir \ ittifak içeride 
şimdiki karışıklığına bir nihayet acaba ne suretle karsılamr? Oçün
verdU-erek yeni paditahm bir sü- cüsü, bu program me;..leketin •im
kfınet. ve i~il~f devresinde !te baş- dHci tetkilatına ve kanunlarına ko
layabılmesım hazırlamak ıçin bü. layJrkla uydurulabilir mi? 
~~ 9-"..ınanlı unsurlarile itilaf ve Bütün Osmanlı unsurlarının tam 
ıttıfa'k akdetmek surefnin d I 

it • ev et bir müsavata kavu•malarına muha-
ve sa anatın menfaat!erı' noktaı" na T 

d d h lefet edenler, Osmanh hanedanının 
z:ı-~aı~h ":n a a faydalı görülme- hilafet hakkına da malik oldukla
sı e 1 tıma) dahilindedir. rını ilel'İ sürerek hilafet haklarının 

Avrupada gerek efkarı umumiye İslam olmıyan unsurların idare ve 
ve gerek diplomatlar Arnavutlara mürakabesine tabi tutulanuyacağı
varıncaya kadar bütün fİkayetçi m söylerler. Eğer Osmanlı devleti 
unsurlara teveccüh göstermekte ve dini bir devlet sayılıyorsa, eğer bu 
davalarını iltizam eylemekte olduk devletin polit>kası hilafet menafii
ları halde "hakim millet,. iddiası- ne tabi farzediliyoraa, eğer "lali.m 

na b.-1 l>ağlamış olan Türk a'hrarı itt"badı,. fikri manevi rabıtalar nok 
nın l- __, r taraftar bulamadıkları tai nazarından değil, maddi bir 
ve efkarı umumiyenin teveccühünü kuvvet vücuda getirmek emelile ta
celp ve davete muvaffak olama- kip olunuyorsa, o halde yukardaki 
dıkları pe!< açık bir surette giiıül- Ciç itirazın birincisi haklıdır. 
mektedir. -Bitmedi -

MiLLiYET P AZARTESl 18 HAZiRAN 1934 

HARİCİ HABERLER 
Bulgar Başvekilinin beyanatı 

Bulgaristan şimdi dahili 
meselelerle uğraşacaktir 

Harici meselelerle sırası gelince meşgul olacak 
ve Balkan misakı işini o zaman düşünecek 

SOFY A, 7 (Milliyet) - Al- l lır ki, bütün Bulgarların iyiliğine 
manyada Nasyonal Sosvalistlerin yapılan bu ıslahat, Makedonyalı-
ba,lıca organı olan Fölkişe Beo- !ar için de faydalı olacaktır. 
kahter gazetesi 14 Hazi;~n. tarihli Tevfik Rüştü Beyin Sofyadan 
sa~sında s.ofya muha.bırının Ba!- geçerken, B_ulgaristanın Balkan 
v~~ı! M. Kımon Gorgı:fle yaptı~ı misakına girmesini ve Londra mu-
mulakatı netretmektedır. Muhabı- kavelesinin bütün maddelerini ka 
rin, Bulgaristanm Balkan misakı· b 1 t · · ok arzu ettig-i hak_ 

. . h kkındak' l' B u e mesmı ç 
nak~rmesı ~ , 1 ~ua •;e h aş- kındaki beyanatı için sorulan su-
ve 1 fU sı::~Jım;.ve~ftır: u u- ale verdiği cevapta Başvekil demiş 
suııta e ı umetın son zaman- t• k. B I a 

1
• · tan evvela" dahili 

1 dak. h . -- . . . d h ka ' . ır ı: u g r • ar ı arıcı sıyasetını a a l ı . 1 . . l k - çahfıyor 
I' b. k'ld k' ed ış erını yo una oymaga · 

ve -~e'?-c:re.~ 1 lr fekli ike ~af ıpd e- Gene tekrar ediyorum ki, Bulga-
cegımızı soy eme e tı a e ece· . .. 
ğim. Bu, bili.btisna bütün m i'let- ristanın b~tün gayreti s~lhun ~UV· 
lerle sulh ve anlaşma siyasdidir. vetlenmes.ı~e ve k:ndı v~rlıgını 
Fakat pek tabii.lir ki, biz her şey- ~orumak ı~ın ç~lı,tıgı~ı ~unyaya 
den ~ve! komşularımızla olan mü ısbat etmege muteveccı~tır. Muay 
nasebetlerimizi düzeltmeği dütü • yen zam.anlarda -~ulgarıs~ pek 
nüyoruz. Yeni hükumetin kendi 1''.'ksız oıarak musale~et _ıste?'e?' 
teşkilatlarına karşı tedbir alacağı- bır devlet. olarak tel_akkı edıl?ı; 
nı dü,ünüp enditeye düşen Make • ~alkan m~akına gelınce, harı~ı 
donyalılar hakkındaki fikirlerini ~~yase~e aıt meselel_ere sıra geldı-
Ba,vekil şöyle ifade etmiştir: gı vakıt bu mesele ıle d_~ mefgul 

Makedonyalılar devletin en iyi olup kara~ı'.,'l~ı verecr .. ı:ız. Sonba 
Bulgarlarmdandır. Hükumet onla harda harıcı sıyasette bır canlılık 
ra diğer Bulgarlara baktığı gibi ba bekliyebilirsiniz. 
kar. Hükiimetin gayesi , bütün Bul Muahedelerin tadili meselesi 
garları kanun karşısında ayni sevi hakkında M. Goergiyef: bu hu· us 
yede bulundurmak ve bütün Bul- ta Bulgar hüıkfuneti, Milletler Ce-
garlar İçin yapacağı ıslahatla Ma- miyeti migakırun 19 uncu madde-
kedonyalılarm da vaziyetlerini dü sine istinat etmektedir. diyerek be 
zeltmektir. Kendiliğinden anla~ı- yanatına nihayet verıoi~tir, 

:;- Fransa • Almanya 
-o-- ... M. Hitlerin resmı 

bir murah
hası Parise geldi 

Mösyö Barthou ile uzun 
uzadıya konuştu 

PARlS, 17 (A.A.) - Havas bildi
riyor: 

Alman Bqv..ı.ili M. Hitlerin yarı 
reımi murabba., M. Yon Rippenbrpp 
Parioe husuıi bir seyahat için gclnüş 
ve hari<:iye nazm M. Barthou ile müla
katta bulunmuıtur. 

iki devlet adamı bilhassa Frannr: . 
Alman münasebab hakkında uzun uza
dıya görüşmü§lerıl.ir. Bu seyahatin vu
ku bulacağı haberi tamarnile rnelrtum 
tutulmuştu. 

Malum olduğu üzere son haftalar ;. 
çinde mumaileyh ayni şerait altmda Lon 
dra ve Romaya da gitmiş ve lqil • 
tere ile ltalya hükiimetlerini silahaız • 
!anma konferansı hakkındaki hattı ha • 
reketlerini öğrenmek istemişti. Alman 
murahhasnun M. Bartiıou ile yaptığı mü 
lakat esnasında bu meaelenin mühim 
bir yer tuttuğuna ve mumaileyh.in Af. 
manyanın tilahlanma hakkındaki meta-
1-ibatının bugünkü vaziyetine dair 
M. Barthouya 'tafsilat verdiğine hiç 
şüphe yoktur. 

M. Barthou iııe Almanyanın millet • 
ler cemi>"Oıine ve silalmzl,.runa konfe . 
ransına avdeti hususunda ısrar etmiş ve 
Almanyarun mı>talibatmın tam bir bi • 
.taraflıkla tetkik edileceğine emin olabi
leceğini, çünkü bunun A vrupada sulhun 
teessüsü iizerinde katti bir tesl,i oldu-
ğunu aöylemi1tir. ,,. · 

Suiistimale karşı 
~OFYA, 17 (A,J:.) _ Hük~inet, 

vazifelerini suiiıtimal eden v~ nüfuzla-.. 
rınr kullanarak ihtilas yapan memurlar 
hakkında ağır cezalar tatbik edileceğine 
dair yeni bir emirname neşretınİ§tir. 

Avrupa siyaset! 

Yugoslavya · ile 
Fransa Italya 

misak mı yapıyor 
M. Y evtich'in Paris seya
hatinden çıkan netice'. r 

SOFYA, 17 (Milliyet) - Belgrat
tan telefonla bildiriliyoar: Siyaıi maba • 
fil M. Yevtiçin Pano ziyaretine ve 
Fransa hariciye nazın ile yapbğı mü -
za1c.,,..e1e..., büyük bir ehemmiyet atfet • 
me!o:teıl.ir. 

M. Y evtiçin Pariote bulunduğu za • 
man zarfında birçok meoeleler tetkik e
dihniştir. 

hal ya ve Bulgarit.tamn Küçük 1 ti • 
lata ve Balkan mi.sakına iıtiralc eden 
devletlere karşı takmılıtdarı tavrı hare
ket, en ziyade Yugoslav siyaııetile taay
yün edecektir .. Fransa, Yugoslavya ile 
yaptığı muıiıededen ltalya hükumetinin 
endişeye dii§tDemenni temin İ!/İn daima 
bir Fransa • ltalya • Y Ul'>slavya mi
sakının aletini arzu ebniıtir. M. Yevtiç 
te böyle bir siyaseti terviç etmektedir. 

Maalesef, Romanın böyle bir hare
kete rrzasını gÖ$1:ereu biç bir alimet 
mevcut değildir. Bul:ıaristımla mukare
net safhalen ise çok müsaittir. Her ne 
olursa olsun, BuJgaria.tanın Balkan mi
salcına iş1:irak etme&İ, artık bugün im· 
kanın bir şey değ.ildir. M. Yevtiç her 
zamandan riyade böyle bir nıbıtı ..-anu<k 
tadır. Balkan misakr sayeoinde, Küçük 
J t.ilô.f Orta A vrupada da.'ıa büyük bir 
faaliyet serbestiıti elde etmiştir. Küçük 
1 tilat, Almanya veya Macaristan hesabı
na bugünkü nizamın oukutunu istihdaf 
eden her kombiııe:rona karşı çalıpnağa 
hazırdır. 

M. Roosvelt'in seyahati 
VAŞiNGTON, 17 (A.A.) - M. 

Roosevelt havai adalannda beş haftalık 
tatil müddetini geçirmek üzere 30 ha
ziranda Amerika.dan ayrılacaktır. 

Malmüdürleri arasında değişiklik 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Lice sabık malmüdürü Tahsin Bey 

Adıyaman malmüdürlüğüne, Kastamonu malmüdürü Müslim Sami Bey 
Seyhan merkez malmüdüriüğüne, Çankırı merkez mal müdürü Rüstü B. 
Kastamonu Merkez Malmüdürlüğüne, Ankara defterdarlığı tetkik me
muru Mehmet Bey Bergama malmüdürlüğüne, Refet Bey de Silivri Mal
müdürlüğüne tayin edilmü,lerdi r. 

Muhtelif fırkaların muhasebecileri 
ANKARA, 17 (Telefonla) - lzmir mevkii müstahkem muhasebe

cısı Akif Bey, lzmir varidat tahakkuk müdürlüğüne elli 
yedinci fırka muhasebecisi B €kir Sami Bey fzmir mev • 
kii müstahkem muhasebeciliğine, bütçe ve mukavelat müdürlüğü 
mümeyyizlerinden Cemil Bey 57 inci fırka muhasebeciliğine, dokuzun 
cu fırka muhasebecisi Fevzi Bey Dağlivası muhasebeciliğine tayin edil 
mi,leıdir.Dördüncü kolordu muhasebeciliği başkatibi Rifat Bey Garp 
hudut livası muhasebeciliğine, Afyon merkez malmüdürü RüftÜ Bey 
16 ıncı fırka muhasebeciliğine, 16ncı fırka muhasebecisi Adil Bey 20 
inci fırka muhasebeciliğine, üçüncü kolordu muhasebeciliği bafkatibi 
Sami Bey 52 inci fırka muh<Uebeciliğine, üçüncü kolordu muhasebecm 
Necati Bey lstanbul kumandanlığı muhıuebeciliği başkôtipliğine, Kırk
lareli defterdarlığı muamelat memuru Etem Ruhi Bey 20 inei fırka mu
hasebeciliği takip memurluğuna, ikinci kolordu başkatibi Süleyman B. 
Garp hudut livası muhasebeciliği tetkik memu: luğuna tayin edilmİJ
lerdir. Besinci kolordu muhasebeciliği başkatibi Mustafa Bey Ankara 
Merkez k~andanlıfi"ı başkatiib Akif Bey ikinci kolordu muhasebecili
iri baş katipliğine, Namık Bey Ankara Merkez kumandanlığı başkatip
liğine, tayin edilmişlerdir. 

Karşıgaka'da bir tren kazası 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Akşam saat sekiule Salihliden gelen tren 

Karşıyaka istasyonu civarında 70 y ,7şlarında sağır Hatice Hanıma çarp 
mıştır. Hatice Hanımın beyni parçalanmıştır. Tren gelfrken küçük bir' 
çocuk zavallıyı kenara çekmek istemiştir. Fakat kadın bunu alay zan
nederek sopa ile çocuğa hücum etmiş , bu sırada kaza da olmuştur. 

Alman yada ı Ha vanada . 
Prusya ve Almanya Adliye Cuba Reisicümhuruna na-

idareleri birleşti sıl suikast yapılmış? 
BERLIN, 17 (A.A.) - Evvelce Al

nıan dahiliye nazırı M. F ricki Prusya 
dahiliye nazın.nın vazifelerini ifa etme
ğe memur ebnİŞ olan Başvekil Hitler 
Prusyayı Alınanyanrn birliği ve yenili
ği için bir maırİ veli haline getirmek 
arzuwnda bulunan Prusya Başvekili 
M. Göeringin tekiifi üzerine ıimdi de 
Almanya adJiye nazırı M. Gütneri Pnıs
ya Adliye nezaretimn ;,ıerini tedvire 
memur etmiş ve hu ~uretle Almanya 
ve Prusya adliye idarelerini birleştir
miştir. -

Şimdi;-e kadar Pnısya adliye nazır
lığında bulunmuş olan M. Kerl, vazi
fesinden affedilnriş ve Prusya kal>inesi
ne nezaretsiz tayftı eılilmİ}lir. 

Müthiş bir kasırga 
MORGAN SITI, 17 (A.A.) - A· 

nıerika mütbiş bir kasırga bu havaliyi 
harap ebnişt.ir. Ş"hrin bütün C"Vleri 
basan uğramış, damlar uçmuf, telgraf 
ve telefon telleri kopmuştur. Niifuı>ça 
telefat yoktur. Ferideydeki San Tomas 
kilisesi yıkılmıştn-. 

Fransanın Akdeniz 
donanması 

CEBELITARIK, 17 (A.A.) - FTan
sanın Bahrisefit donanması, yaz mev. 
Mıni. münasebeti.le buraya gelmiştir. 

M. Y evtiç Bükreşte 
BELGRAD 17 A.A. - M. Y ev 

tiç, küçük itilaf konferansında ha 
zır bulunmak üzere gece yarısı Bük 
reşe hareket etnıİJtir. 

Deniz konferansı 
LONDRA, 17 (A.A.) - Deniz kon· 

feransı hazırlıkları için lngiliz kabines-i, 
F rama murahhası ile temasta bulumna
dan evvel, Amerika murahhasile noktai 
nazar teati5inde bulımacakbr. 

Muhtelif komiteler çalışmalarına de
vam etmekte ve faydalı bir mukavele 
projesi hazırlamaktadırlar. 

Ancak projenin tahakkuku hüku -
metler arasında siyasi bir itilaf husulü .. 
ne muallak bulunmaktadır. 

HAVANA, 17 (A.A.) - Dünkü 
gün Kuıba reisi.:iHnhunı M. Mendieta 
aleyhine yapılan ouikast tahlrikabnı yap- . 
mağa bahriye nazın tarafından memur 
edilen M. Anjel Willolı, mü:tecavzini, 
Alberto Gerero nammda bir fotoğraf. 
çı olduğuna kanaat geti.rmiştir. 

Bu adam, elindeki fotoğraf malı:ine
sini, M. Mendietanın arkasında bulunan 
bir pencerenin kenarrna bıralan11 ve 
bu esnada bomba patlaıruttır. 

lnfiLikı müteakip, makine yerinde 
bulunmamıştır. Hidiııedcn sonra bir 
nyah çuha parçası ile bir mendil ele 
geçıniştir. Fotoğrafçı, ouikastin faili 
olduğunu inkar etmektedir. 

Viyanadaki Sosyalist .. 
ruesa 

ViYANA, 17 (A.A.) - Eııki IO .. 

yalist rüesadan 20 kip dün talıliye olun
muştur. Diğer ınevkuflar ela tabliye e
dilo:cel<leri tarihlerden haberdar eclilmiş.
lerdir. 

Polonya Dahiliye nezareti 
VARŞOVA, 17 (A.A.) - Katlo. 

lurran M. Pieraçkinin yerine, BatveC.il 
M. Leon Kozlovski dahiliye nezaretine 
tayin olımnıuftur. 

M. Kozlovski ayni zamanda baş-ve
ki.leti de muhafaza edecektir. 

Mavcrayüşşcria emiri 
LONDRA, 17 (A.A.) - lnciltere

de bulumnakta olan Maverayütşeria .,. 
miri Abdullah dün Edinlıurg şehrini zi.. 
yaret etmiş ve mahalli belediye tarafm
dan şerefine bir öğle ziyafeti verilmif -
tir. 

Cecil Sorel'jn kocası 
mahkum oldu 

PARIS, 17 (A.A.) Paris 
civarında Pontuaz' da, sarhoşken 
kullanmakta olduğu otomobille bir 
adam çiğneyerek kaçan, artist Se
sil Sorel'in kocası Kont dö Segür 
bir sene hapse mahkum olmıq ve 
bu cezası tecil edilınemi,tir. 

Onun İçin Osmanlı hürriyet da
v:ı-sı~ı Avrupa efkarı umumiyesine 
cıddıye~le. telakki ettirecek ve sark 
meselesının bütün •ikayetçi u,.;sur
lar_ca kabul edilm' ş bir program 
daıresinde içeriden (yani ecneb. 
müdahalelere mahal ·bırakılmak '. 
zm) h~llini temin edecek bir ittif~
kı tercıh edenler bulunması da · 

r 
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İzmir panayırı için 

1ZMJR, ı 1 (Milliyet) - Bazı 
ecnebi vapur kumpanyaları lzmir 
panayiri münaseebtile yüzde elli 
tenzilat yapacaklarını bildirmis -
!erdir. 

'b' 1 ıs-tı at o unamaz. Hususile böyle b' 
politikanın, lng:ltere, Fransa ve{~ 
talya gibi esasen Türkiyenin mül
k~ birliğini muhafaza etmek İste. 
dıkleri halde Türklerin müsavata 
ve esaslı ıslahata razı olmaların
dan ümitlerini kestikleri iç'n küçük 
unsurların yav14 yavaş istiklal po. 
litikasını iltizam eden devletlerin 
de müzaheretine mazhar olacağı 
hatrra gelebilir. 

Bundan başka bütün şikayetçi 
unsurların bir ş'kayet bayrağı al
tında birleşmeleri şimdi muhale
fet politikasının kuvvetini arttıra
cağı gibi, ileride de y~ni idarenin 
yenilik faaliyet' ni kolaylastıraca
ğından, bu faydaların takdi~i Türk 
ehrarındı-n bir kısmını ikinci sure
ti tercihe sevkedcbilir. 

Eğer o suret tercihe şayan görü
lür&e yalnız bir itilaf zemini var
dır ki o da tahsi sürriyete ilave o
larak yukarda yazrldığı gibi 1rki ve 

İran Şehinşabının 
Türkiye seyahati 

Uzun zamandattberi mevzuubahis 
olan Türkiye seyahatini yapmak ü:ze. 
re lran Şehinşahı Tahrandan hareket 
e."..i. Milli hareketleri /randa büyük 
bir dikkat ve alaka ile takip ve tetkik 
edilmif olan Türkiyeye müteveccihen 
Şahinşahın yaptığı bu ilk seyahate bü 
yük bir mclna oe ehemmiyet atlolun • 
maktadır. 

lran Hariciye nazın Baker Han 
Kcizimi, Türkiyenin Tahran .sefiri ve 
mülki ve askeri bir takım iran ricali 
Ş~hinşaha refakat etmektedirler. Şe-
1.' .şah H z;, nin Türkiye hududuna mu 
vasalatı ve hangi yolları takip ede • 
ceği hakkında malum olan tafsilatı 
veren bu telgrafta denilmektedir ki: 

Merhum Kral Faysalın iki sene ev 
vel lrana vôki ofan ziyaretin ~n iode
si hakkında lıi.ç bir ~y söylenmemek
tedir. Şattülarap nehrinde gemi işle
tilmesi ve hudutta ufak telek bazı ih
tilaflar dolayısile Irak ile lran anısın
da hafif bir gerginlik mevcut olduğu 
rivayet olunmaktad..-. (The Times) 

Bitler • Mussolini 
mülakatı 

Reichspopst'dan 
Reichspod neşrettiği bir haberde, 

H tlerde daha lıeyahat fikrinin Mart 

1 f!34 te uyandıjını, ve bu seyahatin 
bır nezahet seyalı<rli olmadığrlnı, si
lcilısızlanma meaelesi, mülôkat ve mü 
zakeratın mevzınınu teşkil edeceğini,, 
Mu3$olininin bu bapta Almanya ile 
Fransa arasında mühim bir mütauczs .. 
sıt rolü ila edeceğini b:Idiriyor. 

Orta Avrupa, Almanya 
ve ltalya 

fnfonnation'dan 
Petit Parisiene gazetesi muhabiri, 

Almanyamn Küçük itilafa verdiği si· 
yasi ve iktısadi avan.slann Romayı dü 
şündürdüğünü tetkik ederek diyor ki: 
(Roma •iya&i mahal. linde Almanya 
Ve noziler lehine Çek03/ovakyada be· 
tirmeğe başlıyan teveccüh ve muhab
bet ce~eyanları hususi bir surette İf4"' 
ret edılmektedir. Hitler propaganda
sının tesirleri, Avusturyanın son bir
kaç günlük dahili va:Uy1<ti ile müka
yese edil"rse, Romanıri bu ahval kar
§Jsında teloişa düşmesine hayret edil-
mez. 

Yunanistan· Romanya 
Yugoslavya arasında 

Ticari muvazene 
Türkische Post'tan 

Yunanistan, Romanycı ve Yugo.slav
.)'a arasında bir ticari müvaz4?n4!! vü
cude getirmek için Bükrefte mü:zake-

kereler yapılmaktadrr. Yunani•tanın 
bu memleketlerle ol.an tica.ret bilôn
çosundaki açığı mukauele mucibince 
her iki memlefttte.n birinin üçüncü 
bir memleketle olan ticaret bil<inço
sunwı faz;lasi.le kapanacaktır. Buna 
nazaran, Romanyanın Yunanistana it 
hal edeceği eşya k1Stnen Yunan eşya· 
sile tesviye edilec~lı ve mütebakisi 
için de Yunani.stanın kendiler:.~le tica
ret bilcinçosu aktif olan memleketler 
üzerine ve mesela Almanyaya keşi
deli poliçalar verilecektir. Reichsbank 
üzerine çekilecek &u poliçalara karşı 
Romanya Almanyadan eşya alabile • 
cektir. Ayni muamele Yugoslavyaya 
karfı da yapılacaktır ve bu takdirde, 
üçüncü memleket olarak Avu--turya 
yahut gene Almanya mevzuubahsola
caktır. 

Yunanistanın bahri 
programı 

Bahriye nazırı Hacı Kiryakos, bu
günlerde Meclise yeni filo program!· 
m verecektir. Program A. B. C. D. 
diye dört fasla ayrılmıştır. Filo iç~ 
senevi 365 mi:yon drahmilik kredı 
talep r.d ·ımektedir. Yeni gemilerin in 
sasrna 1936 - 37 mali. senesinden ev
~el başlanacaktır. A. f"'!l.nd~ _inşa e
dilecek torpito ve muhrıplerının ade
di bildirilmemiltir. B. C , D. l~oılları~
da ilzi hafif krüv •1:z:Ör ve sekız; torp.· 

to vardır. Bu gemilerin İn§aatı bey
nelnıilel münakasa sur•tile ihale edi
lecektir. (T ürkische Post) 

Kanada'da radyo 
Son zamanlarda, Kanada'da Düb· 

bü Ekber (Great Bear Lake) gölü· 
nün yüz mil kadar cenubunda ~~aux 
Lodge ve Hottah göllerinin so~ıl ~d.e
ki arazide (Uronium) keşfedılmıııtır. 
Radyom uraniomdan _istifade edil~~i
ne göre, Kanadanı.n ılerde en buyuk 
radyom ist:hıal eden ~eml~ketlerden 
biri olmast muhtemeldır. Bırçok sene 
elrdenberi radyom istihsalinde en ile
ri giden müessese Belçika kongresin .. 
de işleyen meşhur Yukarı Katanya 
maden birfJğ,'dir. Bu birlik, dünya 
radyom istihsalinin yüzde 20 sini te
min etmektedir. Şirket, istihsal etti
ği radyomu dü~ük liatlarla satabilece 
ğ."nden, gerek Avusturyalılar, gerekse 
Amerika rekabete girişmemiştir. Düb 
bü Ekber gölü civannda oldukça z;en 
gin mikdarda uranyomu ihtiva eden 
arazi bulunmu~ is ede, gene Kanada
nın Belçika Kongc{lu ile rekabet ede
bilmesi §Üphelicl'r. Zı'ra, 1933 senesi 
ni,'ıayetlerinde Katanga civarında ye~ 
niden geniş uranyom sahaları keşfedil 
miştir. Belçika Kongosundaki urani
om toklar"9!dan dolayı bu memleket 
daha birçok seneler büyük radyom 
istihsal merkezi mevkiini muhalaza 
ede~ktir. 

Pul ınüfettişi 
ANKARA, 17 (Telefonla) -

Mülkiye mezunlarından Ahmet B. 
lstanbul pul müfettişliğine tayin 
edilmi,tir. 

Her Nadolni 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

dolny'nin bilhassa Baltrk misakı 
meselesinden dolayı Hariciye Ne
zaretiyle olan noktai nazar ihtila
fı üzerine istifa etliği zannedilmek 
tedir. Alınanyanın silahsızlanma 
konferansındaki eski murahhası 
olan mumaileyh bugünkü Alman
yanın en gözde diplomatlarından 
biri.dir. Ve Almanyada çok kuvvet 
li müzahirleri var.!ır.Bu itibarla İ•ti 
fasına büyük bir ehemmiyet atfo • 
lunmaktadır. Diğer taraftan Al
manyanın V a~ington sefirinin de 
yakında istifa edeceği söylenmek· 
tedir. F""akat bu rivayetin sıhhatini 
tevs~k etmek mümkün olamamı,. 
br. 
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Yağmur duası 

Ben kim•enin vicdani kanaat
lerine ilismek istemem. Herlıeır 
kendine göre birşeye inanmt1fır. 
Bunda haklıdır, değildir. Orası 
kendine ait. Zaten inandığımız 
fey/erden hangiıinde doğruyuz, 
hangisinde yanılmışız .. Pek kolay 
ayırt edilemez ya! Onu geçelim. 

Onun içindir ki; manevi eledi
ğimiz ve mahiyetini bilemediği
miz bir takım ruhi hadiseleri pek 
hor görmem. Geçenlerde elime ge
çen bir kitapta ileri hekimliğin git 
gide vahşilerin büyücülerine yak
lasacağı tahmin edilmekte ve bu
n~ dair bir sürü delil gösterilmek
te icli. Hekimliğin bugün büyük 
bir kolunu teskil eden (inandırma 
ile tedavi) b~hsi belki ele yürüye 
yürüye oraya kadar dayanır. 

Banu yazmadan maksadım in
•anlann gitgide mahiyetini bilme
diği bir takım kuvvetlere inanma
ya baslayacağını göstermektir. 
Fen ile;iledikçe bir takım mÜfa
hedeler yapılmaktadır ki; mahi
yeti, sebebi büsbütün meçhul kal
makta ve hep faraziyelere istinat 
edilmektedir. Telsiz Jalgaları, e
lektrik, spirtizma gibi şeyler hep 
mahiyetleri meçhul fakat tesirleri 
malüm olan hiiıliseler değil mi
dir? .. 

Ne ise pek derin ilme girmiye
lim. Hep birlikte kayboluruz. Bu 
kanaatimi teyit eden bir vak'a gö
züme ilişti. lngilterede kuraklığa 
karı• yağmur duasına çıkmışlar. 

lngilizler mutekit adamlardır 
amma orada fen vaıntaları yağma 
ra, dua ile aramaktan lngilizleri 
müstağni bırakacak kadm yükael
mistir. An/asılan beşeriyet bazan 
mÜsbet iliml~rclen, fenden Je iti
madını çekiyo~ ve böyle manevi 
kuvvetlere ınğınmak itsiyor. 

Vaktile, vcıktile de değil fimdi 
de birçok yerlerde bizde de yağ
mur duasına çıkıldığı vardır. Ve 
jl<ıflıları dinlerseniz, size falcın, 
filan senelerdeki kuraklıkta yapı
lan yağmur daaınndan .sonra nasıl 
feyizli yağmurlar yağdığını anla -
tırlar ..• Avrupalıların belki vakti
le gülümseyerek hikiiye edecekle
ri bu yairrzur cluuı meselesinin 
lngiltereye geçme•i bir hayli ga
ripçe gitti. 

Ona da laınşmarnıştır. 
Etliye sütlüye kanpnayan bir 

padilahtan bahsedilirken bir hay
li al;yhincle bulundular. Biri.si cli
yarclu ki: 

- A birader, memleket ilanı 
harp ederken bile: 
"- Ben karı,mam! Siz bilirsi

na.,, Jermİ.f. Böyle ele memleket 
idare edilir miydi? .• 

Bir ikincisi: 
- Tarihe kannnıs ,.elamı bıra• 

kalım-. Nemize' l.lıım.. deJi ve 
kar,-ndaki cevap uercli: 

- Onda ela Jiipheliyim! O ta
rihe de karısmamıstır. . . 

FELEK 

Yugoslav klübünde 
Marsilya ceneral ikonaoloslu

ğuna tayin edilen Yugosla")'anın 
tebrimiz ceneral . k o~so~-~su M. 
Lazareviç terefine dun ogleden 
aonra Yug06lavya kolonisi tara • 
fında~ Tepebaşındaki Yugoslav 
klübünde bir çay ziyafeti Yerilmi§
tir. 

7.iyafette, Yugoslav sefaret 
Ye konsoloshane erkim Ye Yugos
lavya kolonisine mensup birçok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 
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Hayat pahalılığı 

1 
4'1 

İnhisar Umum 
Müdürlüğünde 

Şefler ve müdürler 
arasında tebeddülat 
İnhisarlar umum müdürlüğün-

de yeni teşkilatın tatbikine ba§· 
lanmıştır. Bu münasebetle müdür
ler ve tefler arasında bazı değİ§ik-1 
likler yapılmaktadır. 

Bu meyanda memurin müdürü 
Tevfik Bey, vekalet mürakipliğine 
tayin edilmiş, yerine başmüdür -
lük hukuk müşavin Ferruh Bey 
tayin edilmiştir. 

Yeni teşkil olunan levazım mü
bayaa şubesi müdürliiğüne de mü· 
fettişlerden lbrahim Bey getiril
miştir. 

Son kadroların tatbila dola
yısile açıkta ancak bir iki memur 
kalmıtlır. Bunlar da, pe)derpey 
münhallere tayin edilmektedir -
)er. • 

M. Herriot'un davetlileri 
Ekseriyetini Galatasaray me -

zunlanmn teşıkil ettiği Türk pro
fesörlerinden mürekkep bir grup, 
M. Herriot tarafından Fransaya 
davet edilmi,!erdir. Profesörleri
miz, Fransada bir ay kadar kala
cak ve bu müddet zarfında Fran
sız hükümetinin misafiri olacak -
lardır. Seyahatin temmuzun on be 
tine doğru baflaması muhtemel -
dir. 

MAHKEMELERDE 

Bir kaçakçı 
____.,_ 

Dün 2000 küsur lira para 
cezasına mahkum oldu 

Adam yaralamaktan ve zina 
cürmünden suçlu olan Mwtafa Ef. 
birinci ceza mahkemesinde bir se 
ne üç ay 15 gün hapse ve 100 lira 
para cezası venneğe mahkum ol
mu,tur. Dolandıncılık yapmaktan 
suçlu Mehmet Nuri Efendi de ge
ne ayni mahkemede 2 ay 11 gün 
66 lira para cezasına, kaçak çak
maktatı satmaktan suçlu Osep Ef. 
de bir ay hap~e ve 2000 küsur li
ra para cezasına mahkiim olmut
lardır. 

Yanan maaş davası 
ikinci ceza mahkemesi azasın

dan Ertuğrul Sait Bey yangında 
ma141 yandığı için maa, muteme· 
di Fatin Bey aleyhine bir dava aç 
mıttır Ye Fatin Bey bu parayı ver
meğe mahkum olm~tu. Fakat tem 
yiz mahkemesi kararı Fatin Bey le 
hine nakzetmittir. Ertuğrul Sait B. 
yeniden dava açmıştır. Bu yanmı' 
maaş davasın!\ çar§amba giınü tek
rar ba,lanacaktır. 

Bir hanım mahkOm oldu 
Sult:anahınet civannda oturan 

Vahide Hanun isminde bir kadın 
komşusu Müzeyyen Hanımla kav
ga etmit ve Müzeyyen Hanıma ha
karette bulumnuttur. Dün ikinci 
ceza mahkemesinde bu davaya ha 
kılım~, Vahide Hanımın suçu sabit 
olmllf, 3 ay hapsine, 50 lira par~ 
cev.sı, 50 lira da zararı manevı 
vermesine karar verilmittir. An
cak Vahide Hanım kadın oldugu 
için hapis cezası tecil edilmi•, para 
cezasile manevi zarann derhal 
tahsiline karar verilmiştir. 
~-----~-----~-

Eksik kilolar 
Dün belediye 8küçük esnafı 
müddeiumumiliğe verdi 

Eminönü , Balıkpazarı civann
da bazı esnafın eksik kilolarla tart
tıkları anlaşılmış ve haklarında 
takibata başlanmıştır. 

Dün belediye (8) küçük esna
fı müddeiumumiliğe teslim etmiş
tir. Bu. esnafın kullandıkları kilo
ların hin gramdan az tarttığı an
laşılmıştır. 

· Belediye hu eksik kiloların ne· 
reden tedarik edildiğ:ni de tah
kik etmektedi:-. 

Gümrüklerin tevhitli 
Dünkü sabah refiklerimizden 

birisi, İstanbul gümrülı:lerinin 
tasfiye edileceğini bu hususta ba
zı hazırlıklar y~pıldığmı yazıyor

du. 

Fakat öğrendiğimize göre bu 
hususta yapılmış hiç bir tebligat 
olmadığı gibi, verilmi§ bir karar 

da yoktı:r. 

Terken barulanmn tamiri münasebetile latanbulda sular arada sıra 
Ja kesilmektedir. Suyu depo edecek yeri bulmayan halk bu zaman/ar
tla doğru çepnelere koşmaktadır. YukarıJaki resimde bir çeşmenin ö
nündeki kalabalığı görüyorsunuz .. 

Çiğnenen çocuk 
On gün yaşadıktan 

sonra öldü, şoför 
Ahmet tevkif edildi 

Geçenlerde ;"ındı4dıda ..,för Ah 
medin idaresindeki otomobilin 11 

:;-~ındaki Ham -
za oğlu İbrahi
me çarparak ço
cuğun ağır suret 
te yaralandığını 
yazmı~tt'..:. Mec 

- ruh İbrahim der 
bal kaldırılıp le
davi altına alındı 
ğ; Sen Jorj hasta 
hanesinde on gıin 
rıın bir ihtizar 

Zavallı lbrahim devresinden son-
ra vefa!. etmistir. 

Beyoğlu 37 inci ilk mektep üÇün
cü sınıf talebesinden İbrahimin ce 
nazeai Tophanedeki evine nakledi 
lerek oradan kaldırılmı,, daha ev
vel gene bir kazaya kurban ıo'iden 
kız karde,inin yanına defnedilmiş 
tir. Şoför Ahmet dün müddeiumu 
milikten verilen bir müzekkere i
le tevkif edilmiş ve hakkında ka
nuni muamelenin ifasına başlan
mı,tır. Yakında muhakemesi yapı
lacaktır. 

Hava vaziyeti 
Kandilli rasathanesinden aldı

ğımız maliimata göre bugün sıfır 
dereceyi hararete ve deniz seviye
sine indirilen Baroometro &aat ye
dide 764, 14 te yine 765. 

Derecei hararet saat 7 de 20. 
14 de 23 tür. Azami derecei ha
raret 24, asgari 16 dır. 

Rüzgar yıldızdan esmittir. A
zami sürati saniyede 11 metredir. 
--

Şişli hanımları 

T opkapı Fıkaraperverine 
yardım ettiler 

Nişantaıı ye Şitli cıvarının 
hamiyetli hanımları "Notrdam 
Dösyon., un tertip ettiği bir mü
samerede temin ettikleri hasılatı 

ş-ehrimizin mı>htaç fıkaralarının 
toplandığı muhitte çalışan T opka
pı fıkaraperver müessesesine tah
sise karar vermişlerdir. 

Bu karar üzerine Notrdam 
Dösyonun Türk talebeleri cilğer 

aJ'kadaşlarile beraber dün müesse
seye gitmişler ve cocuk bakım 

evi himayesinde bulunan 25 yav
ruya elöise vermişlerdir. Ayrıca 

müesseseye de 50 lira teberrü et
miılerdir. 

Bu hamiyet tezahürünün diğer 
muhitlercieki hanımefendiler tara
fından da göderilmesi şayanı te
mennidir. 

Sinemalar 
Darülaceze resmini 

vermiyenler kapatıldı 
Darülaceze resmi vermedikleri 

için, belediye sinemaları kapat
mağa karar vermişti. Dün bu ka
rar bilfiil tatbike başlanmıştır· 

Eminönü kazası dahilindeki 
Alemdar Milli ve Ferah sinema-

' ları dünden itibaren kapatılmış -
' tır. Diğer bazı sinemaların da, teb-

ligat yapılmak üzere, sahipleri a

ranmaktadır. 

Bugün de Beyoğlu tarafında
ki bir kısım sinemaların kapatıl
ması mu·htemelair. 

Kadın hekimleri 
Toplanarak birçok ilmi 
mevzular etrafında müşa 

hedelerini söylediler 
Türk Jinekoloji Cemiyeti bu 

senenin son toplantısını da Prof. 
Kenan Tevfik Beyin reisliği al
tında yapmıştır. Bu celsede: 

Dr. Ahmet Asım Bey; çok na
dir bir hün~a vak'ası takdim etti. 
Ve hastadan ameliyatla çıkardığt 
müstahzarı gösterdi. 

Muallim Ali Esat Bey; muha
fazakar miyom ameliyatında ront
kenin ehen,miyeti hakkında tebli
gatta bulundu ve müstahzarlar gös
terdi. 

Dr. Hadi 1fısan Bey; huveysa
lı gıraf nezfine ait bir müstahzar 
göaeterdi; ve izahat verdi. 

Muallim Ali Esat Bey; Bir ge
belik ve lösemi miyeloit vak'asın
dan bahsetti. 

Dr. Ahmet Asım Bey : Kadın
ları kısırlaştırma usulleri ve bun
ların akıl ve ruh hastalıklarındaki 
tatbik mahallerine dair tebligatta 
bulundu. 

Dr. Hadi lhsan Bey; Uzun sü
ren bir wülhakat iltihabı val<'asın 
dan bahsetti. 

Bu mevzular etrafında yapılan 
münaka~lata; Kenan Tevfik. Ali 
Eeat, Ahmet Asım, Hadi lhsan 
Şükrü ve Şerif Beyler iştirak et
mişlerdir. 

Salih Paşa 
Kolordu kumandanı Salih Pa

fa, dün sabah Ankaradan şehrimi
ze gelmiş ve Haydarpaşada kolor
du ekinı ile ciiğer birçok zevat ta
rafından karşılanmıştır. 

Esnafa rekabet 
Kamyonlarla eşya satıl

ması düşünülüyor 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemi

yeti, ihtikarla müc<.dele etmek i
çin yeni bazı tedbirler alma.'< üze

redir. Bu meyanda, büyük kam
yonlar üzerinde seyyar bakkal dük 
kanları tesisi düşünülmektedir. Bu 
kamyonlarda her türlü gıda mad
deleri salı;acak, semt semt dola
tılarak esnafla rekabet edilecek
tir. Bu suretle, ihtikarın az çok ö
nüne geçilebileceği ve bilhassa 
halkın gıda maddelerini nisbeten 
ucuza temin edecei;i umulmakta -
dır. 

Esnaf cemiyetlerinde 
Esnaf cemiyetlerinde senelik 

kayıtları':' yenilenmesine devam e
dilmektedir. 

Şimdiye lcadar birçok esnaf sıh
hi muayenelerini y;:.ptırmışlar ve 
yeni cüzdanlar tedarik etmişler -
dir. Bu muamele daha bir müddet 
devam edecektir. 

Dün bir kafile 
Muhacir geldi 
Bunların iskanı için ciddi 

tedbirler alınıyor 
Dün fdırimize Bulgaristandan 

bir kafile muhacir gelmittir. Bun
lar tayin edilen ·sıca.n mıntakala
rında yerlettirilmek üzere sevkolu 
nacaklardır. Son zamanlarda Yu
goslavya ve bilhassa Romanyadan 
fazlaca nnılıacir gelmektedir. Ken 
eli ihtiyarlarile gelmekte olan bu mu 
hacirler, beraberlerinde kabili na
kil Cfyalarmı ye hayvanlarını da 
beraber getirmekte ve bunun k}n 
iıkinlanndan az sonra müstahsil 
vaziyete geçebilmektedirler. 

Diğer taraftan Dahiliye Yelcile
ti memleketimize gelecek·olan mu 
hacirlerin hemen iskanlarile 83 za 
man içinde müstahsil vaziyete so
kulmaları için hazı tedbirler almak 
tadır. 

Bundan başka gelecek muhacir 
ler, hareketlerinden evvel bulun
dckları yerlerdeki Türk konsolos
hanelerine müracaat ederek Türki 
yenin ne tarafına gitmek İstedik
lerini bildirecekler ve mali kud
retlerine dair de malumat verecek 
!erdir. 

Bu muhacirler memleketimize 
ayak ba:tddarmdan itibaren üç ay 
zarfında hükumete müracaatla is
kiln edilnıelerini isteyeceklerdir. 

POLIST& 

İki sene evvel 
Yapılan hırsızlık 

Çalınan halılar bulundu 
failler yakalandı 

Emniyet Müdürlıigü eski bir 
hırsızlığın faillerini meydana çı
kamuş,t.ır. Meseleyi anlatalım: Bun 
dan iki sene evvel Taksimde ls
viçre sefarethanesinden altı adet 
antika ve kıymetli hah çalınmıf
tır. Bu halılar eskidenberi aranı

yordu. Emniyet müdürlüğü ikinci 
şube ikinci kısım hatmemuru Ce
mal Beyle arkada,ları bu hırsız -
ları buhnu,tur. 

Zabıta memurlan çalınan halı
ların renk ve ebatlannı bildikleri 
cihetle Beyoğlunun her tarafında 
bunları ararlarken Aban<YZ soka
ğında aşçı Hakkının dükkanında 
görmütlenlir. Memurlar halıları 
tetkik etm~lerdir. Ve neticede hun 
ların çalınan halılar olduğu anla
tılınıştır. Bunun üzerine tahkika
ta ~ammş ve hırsızların sabıka 
lı Merkon ile Davut olduğu anl~ıl 

mıflır. 

Bunlar sefarethaneden çaldıkla 
n halılardan ikisini Tophanede 
Arabacı lsmai'ıe &attıklarım itiraf 
etmiştir. 

Bunlara Tophanede Kegorlc na 
mı diğer Allahverdi yataklık et • 
mektedir. Arabacı İsmail ve ~ı 
Hakla halıları Kegorktan almış.tır. 
Halıfar istirdat edilmi~tir. Kendile 
ri yakalanmıftır. 

Kuyu içinde ... 
Mecidiye köyünde Halit Beyin 

bahçesinde çalıtan Mustafa ve 
Mehmet b~çe kuyusunu temizler
ken feci bir kaza olmuştur. 
Mustafa kuyunun içinde bu
lunarak kovalara toprak doldur • 
maktadır. Mehmet, yukarıdan ko
vayı çekerken İp kopmuştur. 

Ve ihtikar 
lstanbulcla hayat pahalıl1ğı var 

mı, yok mu? Bu mesele bir çok de
falar mevzuu bahsoldu. Bazan yok 
deneli, bazan var eleneli. Hayat pa
halılığını ölçmek için elimizde 
bir "müş'ire,,den ba,ka bir şey yok 
ki .. Bunun bize söylediği hakikat 
İ•e daima mücerret bir hakikatt'r, 
"Filan zamana nazaran bir yükse
l f var, filôn zamana nazaran dur
gunluk var.,, demekten ibarettir. 
Asıl bizim arayacağımız nokta her 
ferdin elde ettiği kazançla muay
yen olan ihtiyaçlarını daima ayni 
sekilde temin edip edemediğime
~elesidir. 

Diğer taraftan b'r mesele daha 
mevzuu bahsoldu: 

lhıiliôr var mı, yok mu? Bazıla
rı yok elediler. Bazıl:ıırı var elediler. 
Ve nihayet e::'seriyet var olduğun
da kanaat getireli ue ihtikar var ol
du. !fonun üzerine, önüne geçmek 
için çareler alın-!ı. 

Şurasına işare! etmek lazımc!.r 
ki, eğer ihtikar var ise hayat paha
lılığı da var elemektir. Fakat ha • 
yal. pahalılığı varsa ihtikar var Jc. 
mek değildir. 

Bunun için bugün okkaelan ki
loya geçtikten sonra fa#la iht"ı.ar 
olduğunu kabul edenler hayal pa
halu~ğının mevcut olduğunu kabal 
etmek zaruretindcdirler. 

Hayat pahalılığı olduğı::nu, hal
kın ihtiyaçlarını temin için müşkü
lat çektiğini İspat 'çin yalnız elli· 
met bu muelur? Hayır. lhtikür, bir 
çok delillerden yalnız b:risiJir. Di
ğeT tara/tan hayatın pahalı oldu · 
ğuna dair bir çok mukni rakam ü
zerine müstenit malumat :rikrı;/u • 
nabil'r. Bu rakamlar yalnız veresi
ye bakkal defterlerinin goslerclikle 
ri rakamlar değildir. Belki daha ı:
mumidir ve daha ziyade 1ehrin nü
/usunu alakadar eder rakamlardır. 
En bariz bu misal olmak üzere ls
tanbul belediyesi mezat iclareıin '.n 
/afiyetine dair olan rakamları göz 
önüne alalım. Çünkü mezat iclarc
s;n'n faaliyeti ile lstanbul ha/kıran 
refah seviyesi arasında siddetli biı
mutabakat mevcuttur .. lstat.•tik 
elenilen ilmi azıcık olsun bi/,. bi • 
lenleT bunu inkar edemezler. 

Mesela Mezat dairesinde 1930 
senesinde altın ve giimüş ve kıy
metli avani üzerir.e 1043 muamere 
o!mustur. Bu miktar 1931 de 1076 
ya çıkmıştır. Kezalik yine burada 
1930 Ja 9319 halı satılmıftır. v .. 
- u miktar 1931 Je 11.427 ye rık • 
mıslır. 

Buaün muameleleri burada u -• o 

zun boylıı izah etmek mümkün de-
ğildir. Fakat icmale bakarsak mu
amele adedi, 1930 da 30946 ve 
1931 de 32.172 clir. 

Diğer taraftan yine lstanbul Be
lediyesi terhinat sandığı 1930 ıla 
!!65 nwamele yapmı~ 11743,50 liro 
ıl.r.az etmİf, 1931 de 1194 mı::Jme
le yapmıf ve 14,863 lira ikrtr:. e! -
miştir. Görülüyor ki umumi bir te
reffü vardır. Bugün için maa esef 
son senelere ait istatistikle•den 
mahrumuz. Gönül çok isterdJ ki 
lstanbal belediyesi onu vakti za • 
manile n~rctsin. Biz her feye rağ
men muamelat miktarının düsmü~ 
olduğunu zannetmiyoruz. Bilak"s 
1930 ve 1931 senelerindeki hayat 
pahasını bildiğimiz için bugün bu 
miktarın daha fazla olması liızım-
17dtliğine kuvvetle kani bu~.ınayo-
TUZ. 

Bunu bir misal olsıın diye yaz
dı/... lstat'.stikten maksat sade ra
kamları kurukuruya ırıralayıp or -
taya koymak değildir. Bunları dile 
getirmek, tahlil etmek lazımdır. 

Bizim kanaatimize göre bu hu
susta neşredilecek istatistikler u -
mumi kazanç seviyesi kar~ısıncla 
hayat paha.sının en kuvvetli bir de
lili olacakhr. 

Mümtaz FAiK 
içi toprak dolu olan kova, yu

karıdan hızla Mustafamn ba'ına 
dü§erek başını yarmıştır. 

Mustafanın yarası ağırdır. Has LiMANDA 

tahaneye kaldırıhnıJtır. Vatın ve Erzurum vapurları 
Yangın baslangıcı Denizyollan İfletmesi idaresin-

Ayvansarayda ihsan kaptanın ce Yelkenci zade Lfıtfi Beyden mü 
27 numaralı evinden yangın çık- bayaan ta.karrür eden Vatan ve 
mı, ise de ltfaiye yeti~rek sön - Erzurum vapurlarına ait satı• mu-
dürmüftür. amelesi rlcmal edilmiftir. Her iki 

Paraları uçmu' gemi de Deniz Ticaret Müdürl.i-
Nişantafında ~lekt'!kçi K~na':1, ğünce tesçil olunmaktadır. Erzu-

Zincirliikuyuda bır gazınoda ıçmı,, rum Yapurunun bacasına, Deniz -
hesap verip te dıtarıya çıktığı va- , yollan iflelmesinin forsu konul· 
kit ı20 li~ının yerinde yeller es mt4tur. 
tiğini görmüş polise haber ver- Yeni seyyahlar ,e!di 
mi,tir. Dün, limanımıza Bulgar bandı-

KomİSBrl ik kursu ralı Çar Ferdinand vapurile 100 
Polis mektebinde birinci, ikin- Çe·k~C:; vak seyyahı gelmi,tir. Sey 

ci, üçüncü komiserler için cumar- yahlar, öğleden sonra, otoınobilleT 
lesi gününden itibaren bir kurs a- le sehrin muhtelif yerlerini gez • 
çılmı~ ve 100 ü mütecaviz komiser mi,ler, müze ve camilerimizi ziya-
kursa istira.k eıt.irilmittir. Kursun ret etmi~lerdir. Bugün ayni vapur. 
müddeti üç aydır. ı~ memleketlerine döneceklerdir. 
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f l _ıranın ilimde hizmeti _ Öz dilimizle 
lrarun büt'ün dünya edebiyat tarihinde \ =----------------...1 

tuttuğu yerin büyüklüğünü - baıka hiç Sevişemiyoruz! 
bir şey olmasa bile - yalnız şahnaıne 
ispata yetişir. Fakat bu memleketi!' ilim Gemide idim. Kıç üstündeki Bı· 
tarihindeki yeri pek az bilinmektedır. He- ralann birinde, Boğaziçinin temiz 
men denılebilir ki, - Firdevsi'nin eseri meltemini bağrıma sindirerek in-
karşısında gözleri kamaıan tarihçiler, b' k 'b' l 'il ce ır yaşma gı ı ıuyrı an tü e-
bu kadar yüksek bir ıiir ıerefinin he,,_ . 
hangi bir millet için ki.fi olduğunu düşü. nn arkasında,, Uluköyün y~il sırt 
nerek, Iranın ilim tarihinde - zaten lanna göz gezdiriyordum. 
şahnameyi hatırlatan - Hürmüz ve Ah- Y anıb<Jfımda gürültülü bir gü
riman araomdaki savattan başka bir ıey lüşme oldu. Başırm çevirdim. Gıi-
görememiılerdir. ı·· l "k" · D l"k 11 k Vakıa bu kadan da, lranın en eski za- Ufen er, ı ı gençtı. e ı an ı ı 
manlarmda, hala daha ilerio.ine gidilemi· çağına yeni girmif iki genç ..• 
yen, derin bir felsefe bulunduğunu gös- Ne kadar da yürekten sevi;ıiyor 
terirae de, lnunn ilim tarihinde dahi e• lar .. diye düpindüm. lçinul-e genç. 
hemmiyetle hatırlanması l.iizongelen bir liğe kaTfl derin bir özleyifle, onla. 
hizmeti vardır: Eski Yunan felsefesi ve ra bakıyordum. Kollarını biribir _ 
ilmi şarktaki Roma imparatorlannın ta-
assubundan dolayı kendi topraklanndan lerinin omuzlanna atmış, tatlı tat-
kovulduğu ve büsbütün ka.ybolmağa mah lt konufUyorlardı. 
kum bulunduğu bir zamanda ancak Acem Arkadaşlık, hısımlıktan ileridir, 
kısralarınrn himayesi sayesinde bir müd- sözüne bu iki delikanlı ne tüzel i-
det gizi; bir hayat yaşayabilmiş, sonra ki örnek olurlardı. 
da ba§l<a memleketlerde inkişaf edebil· Ge 
mittir. mi Beylerbeyine yanQffnca, 

Eski Bizansta kendisini taassuba kap- tlelikanldardan kiri ayrıldı. Öteki 
tmnamış tek bir adam olan Nestarios ile yalnız kaldı. Ancaf-l çok geçmeden 
talebesi 431 delri uğunuz Ayao\ug toplan onu bir yeni arkadaşla konuşur 
tısından sonra bütün şarki Roma toprak· gcwaüm. 
lanndan kovuldukları vakit Urfada Sir G 
yanilerin iki asır evvel kurduklan ilim elen ıle giden gibi gençti. 
ve felsefe mektebine sığınmışlardı. Bu Yeni yolcu sordu: 
mektep o vakit Iran kisralannın himayesi - Sadık nerede? 
altında idi. Fakat imparator Zenan ora· Öteki gülümsedi: 
ya da yetişti •e 489 da onlan Urfadan - Görmedin mi? Sen binerken 
de çıkardı. Iran hükümdarları ilim adam· • • J 
larıru himaye ettiler. 1 ran toprağında 0 ınıyor u. 
Nusaybinde onlara yeniden bir mektep Sonra dudakları araıınd;;;; şu 
açtılar. söz çıktı: 

Fakat taassup ilmi kovalamakta devam h b l 
ediyordu. Nihayet Kisra Nuşirevan zama- - Bırak ım ı ı .... !Jü,n akşanı 
rundaki ilim adamlarnıın hep•İnİ Cundi- yediğin? unutuyor. 
sabur 1ebrinde tophyarok 530 da orada 1 Derken ikisi bir olup or-ada bu. 
büyük bir ımektep ve bekim olacaklann J 
ameli tedria için, •iındilri tabirimizle, bir arunayan genci çekiftirmeğe ko-
seririyat hastanesi kurdu, yulJ'ular. Öyle çekiffirdiler, öyle 

Urfa mektebinden ve bilt-aa Cundisa· çeJ.;,tirdiler ki zavallının eler tu
bur mektebinden yeti§IDİt birçok alimler, tar yeri:ni bırakmadılar.. Doğrusu 
filozoflar ve hekimler vardır. Mektep da· canım sıkıldı. Az kalsın ba tanı· 
ha Urfada iken piokopoı lbas ve talebesi madığım gençlere iki çift lal ede. 
Aristo'nun kitaplarını &İryani dile çevir- cekt' ş· d 
meğe başlamıılardı. Gene hu mektebin ı'!1. ''.'1 i bile dişündükçe 
hocalarından Sineon ilim !Brihinde "A· kendı kendıme söyleniyorum: 
cem sofioi., diye meşhurdur. Rasainli - Neden böyle üstün körü se• 
Serguis Aristonun kitaplanm çevirmek- • • ? Ab (1) • 
te öncelr;lerden daha ileri gitmi§tir. Cun· vışıyoraz. ?Y sevişmenın 
disabur mektebi açıldığı vakit mektebin tadına varmadık ta ondan mı? 
hocalarından Pot bir mantık kitabı yaz• içli dı~lı oluyoruz, senli benli 
mış, Kisranın tercümanı o~n Adi lba~i oluyoruz, aramızdan su sızmıyor. 
Arap şiirlerini farsçaya çevırerek he~ ı- Gene ele ıevişemiyoruz. J 

kisi de şükran nişanesi olarak N uşıre- Bir çatı altında yaşayan iki ar-
van'a takdim etmiılerdi. k J b • lıl 

Bu mektebin yetiştirmiş olduğu en a aşın, ır yo a yürüyen iki yol-
mühim ilim şahsiyetlerinden biri de Haz- cunun, bir anadan ııüt emen iki 
reli Muhamedin eniştesi Hares ibni kardeşin bile gönülden seviştikle
Kaldedir. Bu zat daha lslamdan evvel rinden işkillendiğimi:z; (2) oluyor. 
Cundisabur mektebinde felsefe ve hekim-
L:k öğrenmiıtir.lranda iken Acem Kisrası Kadın sevgisini bir yana bıra· 
ile muhaveresi Arapların, sonra da bizim kalım. Arkodaş sevgisini de unut
ahlak kitaplanmıza girmiştir. Hekimliğe tuk. Sevişmenin, gönülden seviş-
ve hıfzıssıhhaya dair hadisler ile Hares' menin armanı (3) hep böyle 
in meşhur sözleri arasında göze çarpacak içimizden kanayan bir yara olup 
dertcede benzerlik olduğundan Müslü-
wnAnlW.ta hekimliğe ve sağlık kaidelerine lıal.aca.k mı? 
verilen ehemmiyet lrandaki Cundisabur Yoksa, bir gün gelip bizde de 
mektebinde öğretilen derslerin mahsulü- tutumlu (3) sevgi/erin yer aldıgı" nı 
d iir demek yanlış bir fikir olmaz. Hare•' 
in oğlu Nadr dahi babası gibi Iranın mek- görecek miyiz? 
tebinde hekim olmuştu. Hares sonradan Boğaziçi gemisinde konuşmala 
dört halife zamanında dahi yaşıyarak, nna kulak verdiğim gençler, ne 
kendisi Mü•lüman olmamakla beraber, yaz.ık ki yalnız değillerdir. 
Müslümanlara bütün ilmi ve hekimliği M. SALAHA TTIN 
gevdirmek için büyük hizmeti olmuttur. 

Zaten, daha sonra Abbasi halifeleri 
Bağdatta b'kimliğe ve bütün ilimlere ye· 
aiden bir hız verdikleri zaman gene 
Cundisabur mektebine müracaat ederek o 
radan hekimler ve alimler davet ebnişler
dir. lran mektebinin yetiştirmit olduğu 
Bahkiıu' faınilyaınndan hocalar Bağdat
ta meşhur Arap mektebini kurmuşlardır. 

Gerek bu familyalardan, gerek gene 
ayni mekteptlon yetişmiş alimlerin him
metlerile, eski Yunan hekimlerinin ve fi. 
lo~ofların evvelce Siryani diline çevril
mış olan eserleri, arapçaya çevrilmiı ve 
lsli.m inkılabını kabul etmiı olan bütün 
m.illetlerin iııtirakile orta :ııamanlarda ilim 
bildiğimiz inkiıafı yapmıştır. 

Araplar olmasaydı eski Yunan ilmi 
kaybolacaktı, derler. Fakat e11ki Yunan 
ilmini. taassubun elinden kurtararak A
raplara ulaştıran ve bahusus onlara ilinı 
zevkini veren lran kisralarmm kurduk
ları, himaye ettikleri Cundisabur mekt<o· 
bidir. - G. A. ----YENi NESRIYAT 

Yeni Adam 
25 inci sayısı çıktı. İçinde İsmail &ak

kr, Abdülfeyyaz Tevfik, Cami, Heykel
traş Zühtü, Dr. İzzettin Şaban, Hüse- / 
yin Avni Beylerin yazıları, Halk Üniver
sitesinin terbiye ve içtimaiyat dersleri, 
muhabere ile ders verme mektepleri 
hakkında malumat, bir çok resim var
dır. Yeni adam çocuklarımızın genç
lerin eline verilecek killtür gazetesidir, 
Tavsiye ederiz. 

ELIM BiR ZIYA 
Müzeler katibi umumisi ve Güzel 

San'atlar akademisi Şark tezyİnatı ho
cası Emiroğlu Kemalettin Bey ölmüş
tür. Cenazesi bugÜn saat 11 de Taksimde 
Sıraselvilerde kain Beyoğlu Belediye 
Hastahanesinden kaldırılarak Beyoğ • 
!undaki Ağacamiinde namazı eda olun
duktan sonra Feriköyündeki makberi 
mahsusasına defnolunacaktır. ince, te • 
miz ve ıan'atkar bir ruha ıahip olan mer
huma mağfiretler diler, aile ve arkadaş
Ja.rına beyanı taziyet eyleriz. 

htanbul 4 üncü icra Memurluğun -
dan: Bir borçtan dolayı haciz edilip pa
raya çevrilmesine karar verilen 3400 li
ralık gayri mübadil bonoların 19-6-934 
salı günü saat 10 da Borsada satılaca• 
ğından taliplerin yevmi muayyeninde 
mo:ı' allinde hazır bulunacak memuruna 
mür.ı-:aat eri iJ l.n C'lunur. (183) 

1 - Abey - Acaba, 2 - İşkil
lenmek - Şüpheleıunek, 3 - Ar
man - Hasret, 4 - Tutumlu - Ve
falı. 

Bugünkü program 
18.30 Fransızca ders. 
19. Konferans, göz doktoru Hakla 

Hayri Bey tarafından. 
19.30 Türk musiki neıriyatı. (Ekrem 

B. Ru~en B. Cevdet B. Vecihe H. Ke· 
manj Cevdet B. Şeref B. lbrahim B. Bel
ma H.) 

21.20 Ajans ve Borsa haberleri. 
21.30 Stüdyo orke•tra•ı, hafif mu -

siki. 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Oda musikiıi. 19: Muaababe. 19,15: 

Pli.k. - Muhtelif. 20,15: Piyano konıeri. -
Musahabe. 21,12: Hafif orkestra m•:"t;kisi. 21, 
50: Musahabe. 22,12: Senfonik konıer. 23: Mu· 
aahabe. 23,15: Dans muaikiıi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13: Heraünkü netri,.at. 19: Musahabe. 19,10: 

Budila ork'=straaı. 20,30: Unh,erıite. 20,45: 
Pli.k. 21: Konferanı. 21,15: Oda muaikisi. 21, 
45: Musahabe_ 22: Taganni. 22,30~ Piyano 
konseri. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Opera orkeıtraaı. 21: Musahabe .. 21, 

30: Univerıi.te korosunun konseri. 23,30: Saat 
ayarı. - Sigan musikisi. 24.20: Danı musiki· 
si. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
19,30: Kantık konser. 21: Aktam konseri. 

22: Almanca. 23,05: lngili2:ce. 24,05: Macarca. 

230 Khz. LÜKSENBURC, 1304 m. 
20: Plak. 20115: Mu .. ababe. 20,20: Pli..k. 201 

30: Radyo orkestrası. (Polonya musiki•İ.) 21: 
Karıtık orkestra musikiai. 21,15: Dünya haber• 
leri. 21,40: Radyo orkeab·ası. 22,ZS: Senfonik 
konser ( pl&Lı:.) 23.20: Dana musikisi. 

904 Kh7. HAMBURG, 332 m. 
21,15: Waf(P""rin eaerlerinden konaer, 22,15: 
v ... abonlar muaildsinde1L 24: Şimale ait halk 
muaikisi. 

68G Khz. BELCRAT, 437 m, 
21,30: Bir opera temaili. 
638 Khz. PRAG, 470 m. 
18.SO: Pli..Lı:. - Haberler. 19,10: Pli..k. -

Almanca nPtriyat. 20.25: Musikili radyo reYÜ· 
sü, - Muaahabe. 22,30: Pli.k. 22.40: Keman 
aonatları. 23,30: Plak. 

950 Khz. BRESLAU 316 m .. 
19,20 Büyiik beı;teki.rların küçük piyano· 

kem~~ p~rçal~rı~ 19.SS Şii.r, 20 Heu .. cbnup. 
fen. ıaımlı net eh skeç, 21,15 Vaj'ner'in eıer. 
!e~ın~en konaer1 22,15 On kız ve his bir erkek 
ıaımh operet komik, rnüsahabe, 24 Dan• ve 
net•·li musiki. 

Klıı:. ViYANA 507 m.: 
. 21,45 Max Schönherrin idaresinde Senfo

nık ~onser, 23 Son l.aberle-r, müc.ahabe, 23,30 
Ya.)·lı ~axl~~ konseri Schuhert, 21,15 Gece 
kon•e:rı, mu••habe, 1 !.:onse-r. 

950 Khz BRESLAU 316 m•. 
20 Şarkı, haher'ler, 22,45 Dana akıamı, 23 

Avusturya , 23,45 Dan• muaikisi. 

Mısırlı 
Müstantik Yavuz Beyin odasına iki 

§ahıs getirildi. Bunlardan biri zayıf, u
fak tefek sanşın bir gençti. Diğeri, kısa
boylu esmerce kara gözlü kara katlı tık
nazca bir zattı. Yavuz bey bu iki şahsa 
oturmalarını söyledikten sonra kısa boy
lusune. sordu: 

lominiz? 
- Zühtü. 
- Ne iş yaparsınız. 
- lstanbula seyahat maksadile gelaım, 

sekiz aydır buradayım. 
- Peki, siz Mısırh Marufe hannnm 

nesisiniz? 
- Biraderiyim. 
- Biraderi olduğunuz hakkında eli-

nizde evrakı mü•hiteniz var mıdır? 
- Evet vardır. 
- Tüccardan Hulusi efendi müddei· 

wnumiliğe müracaat ederek kendisinin 
haberi olmadan karısını otomobile bindi
rerek tebdilikıyafetle şuraya buraya gö
l'iirdüğümüze, mumaileyhe evli olduğu 
halde birçok ıahıslara evli olmadığını 
söyliyerek pişkeş çektiğiniz, buna mu
kabil birçok hediyeler, paralar aldığını
zı iddia ediyor, şeref ve haysiyeti aileyi 
rencide eden bu ahvale nasıl cüret ediyor· 
sunuz.? 

- Efendim, Marufe benim kardeıim
dir. Bundan on beş sene evvel Hulusi 
efendi ile evlendi. Hulusi, o zaman bir tİ· 
carethanede katipti. Bir aralık Mısıra 
geldi. lşlnden çıkmıştı. Kendisine delalet 
ettik, serm ''e verdik. Ticarete baıladı. 
Biz, (baıile '-mındaki zatı işaret ederek) 
amcazadem Macit beyle demin arzetti• 
iim \"eçhile sekiz ay evvel buraya geldik, 
damadımız kendi•ine yaptığımız iylikler 
hem.raf, bizi tanımamak istedi, sert yüz 
lfÖ•teordi. Tabii bb: de evine gitmez ol
duk, Bittabi hemtiremizle, fıroat bulduk· 
ça, ondan gizli görüıüyoruz. 

- Marufe hanım, Hulusi beyle evle
nirken siz bilvasıta kendisinden bin lira 
para alını ısınız? Buna ne lüzum var
dı. Sonra Hulu•i beyi kansı vasıtasile 
mücevherlerini, elbiselerini ve aairesini 
terhin etmek veya oabnak gibi sözlerle 
tehdit ederek mütemadiyen para alıyor
mu~ıunuz. Buna ne diyeceksiniz? 

- Belki kardeıimiz bize ara sıra mu
avenet olsun diye cep harçlığı vermiştir; 
fakat iıte cebir ve tehdit yoktur. 

Yavuz Bey diğer, ıarııın gence tevec· 
cüh etti: · 

- isminiz? 
- Macit. 
- Ne iş yaparsınız? 
- Sekiz ay evvel buraya seyahat mak· 

sadile geldim. 
- Sizin doktorluğunuz var mıdır? 
- Hayır efendim. 
- Mısırlı Marufe hannnın nesisiniz? 
Amcazadeıiyim. 

- Amcazadesi olduğunuzu ispat ede
cek elinizde evrakı müabiteniz var nudır? 

- Tüccardan HulUsi efendi zevcesi 
Marufe hannrun safiyrfinden bilistifade 
kocasının yemeğinin içine iliç atmak ve 
bu suretle geceleri derin uykuya daldığı 
zamnnlar Marufe hanımı atomobile bin
direrek sizce bilinen şahıslann evine gÖ· 
türdüğünüz tesbit edilmiştir. Cevap ve
riniz, bu cürümleri iılemeğe sizce saik 
olan nedir? 

- Efendim, benim yemeklerin içine 
ilaç koyduğum vaki değ;ldir. Bunlar 
Hulusi beyin tevebhümüdür. Zevcesine 
karşı olan fazla muhabbeti kendisini bu 
türlü vesveselere sevkediyor. 

Yavuz beyin sesi dikleıti: 
- Polisçe yapılan tahkikatla •İzin sÖy· 

lediklerinizin aksi ve benim söyledikle
rim sabit olmuştur, Siz, doktor olarak 
mı geçiniyorsunuz? Elinizde şehadetna
meniz var mıdır? Huliiı<i bey gibi Marufe 
hanr,.-nı da ilaçlıyor musunuz? 

Hanım 
- Hayır efendim, böyle birıey vaki 

değildir. 
Müstantik bey zili çaldr. Macitle Züh· 

tüyü dış.arı çıkardıktan sonra odacıya 
Marufe hanmu içeri çağırmasını söyledi. 
Biraz sonra gözleri sürmeli, uzun boylu 
bir kadın kıntarak içeri girdi. Yavuz 
bey Marufe hanıma oturmasını söyledik
ten sonra sordu• 

- ls}oiniz? 
- Marufe. 
- Babanızın adı 
- Abdullah. 
- Hulusi beyle evleneli kaç sene olu-

yor? 
- On bet sene. 
- Zühtü beyle Macit bey siZ'İn neniz-

dir? 
- Zühtü biraderim, Macit amcazadem 

dir. 
- Sorduklarımın doğrusunu söyliye

ceksiniz; siz evlenirken Huliisi beyden 
para aldınız nu? 

- Evet bin lira aldım, kardeşime gön-
derdim. 

- Onlar ne iı yaparlar? 
- Ticaretle meşguldürler. 
- N c ticareti? 
- 1 pekli kumaş getirirler? 
- Ne suretle kaçak olarak mı? 
- OraStnı bilemem.? 
- Peki, siz mücevherlerinizi, eşyala .. 

nnrzı satmak bahane.ile kocanızdan pa-
Q. çekip onlara veriyor muııunuz? 

- Allah onlara yardım etsin, arasıra 
muavenet ediyordum, kocam zengin nesi .. 
eksilir? 

-- Geceleri ilaçla kocanızı uyutup ev· 
li olduğonaz balde birçok erkeklerle ko
nuşuyormuısunuz? Sizi evlendirmek ba
bane•ile onlar bu konu§tuğunuz adam
lardan para alıyorlanruf, doğru mudur? 

- Vallahi beyefendi, Huluat yorgun 
gelir, hazan da sarlıot olur uyur, kocam· 
·la aralan açık. 8aZJ gizliden gezmeğe 
gidiyoruz, ahbaplarla eğleniyoruz. H ükii
met herlreae hürriyet vermif, kocam bu
na ne karışır, bir fenahğınu gördi•e SÖy· 
lesin, mahkemede ispat etsin! Kendisi 
evhamlı bir adamdrr. Bu zamanda kim 
kime bedava para verir. Ama, ben bu 
kıskançlıktan bıktım, mümkün olsa Hu
lusiJen ayrılıp baıkasile evleneceğim! 

Marufe dııan çıktıktan •onra Hulusi 
bey geldi. Yavuz bey ona da sordu: 

lsminiz? 
- Hulusi. 
- Neyle ittigal ediyorsunuz? 
- Ticaret. 
- Ne ticareti? 
- Manifatura • 
- Siz, kainbiraderiniz Zühtü ve akra-

banızdan Macit beylerle kaçakçılık yapı
yormuşsunuz, bu doğru mu? 

- Hayrr efendim, onlar benim kainbi· ! 
raderim ve akrabam değillerdir, Kendile· 
rme sahte akrabalık süsü veriyorlar. 
Marufeyi aldığımdanberi benden para 
çekiyorlar. 

- Size sermaye verdiklerini iddia edi· 
yorlar, doğru mudur? 

Adam §aşaladı, •onra güldü: 
- Evet, verdiler ama ondan ben isti• 

fade edemiyordum, temettüünü hep ken
dileri alıyorlar! 

- Kaç lira germaye aldınız? 
- Kaç lira nu? sermaye denilen Ma· 

rufedir beyim! 
- Bu kadın, sizin nikahlı karınız de

ğil mi? 
- Ne münasebet efendim, o benim 

metresimdir. Ben onu bin liraya satın 
aldım. 

istintak dairesi tahkikatın teklini de. 
ğiştirdi: Kendilerine reklam y~pmak için 
hiı"kumet devairini füzuli yere ışgal eden 
dört ıahsı bir hafta sonra mahkemeye 
aevketti. - O. N • -

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Muhammin Kira 

Müddeti 
3 Sene 

kirası lira 
Boğaziçinde Sütlücede mesire mahaIG 
V<• plaj 

100 

Boğaziçinde Sütlücede 2 No.lu kalger 
taş ocağı 

140 3 Sene 

Boğaziçinde Balta Limanında Pire su 20 3 Sene 
Kemer altında "9190,, metre murabbaı tarla. 
Boğaziçinde Balta limanında dutlu bostan 180 
yanında içinde kuyu, Dolap ve bahçıvan ku -
lübesi bulunan 15.163 metre murabbam 

3 Sene 

daki vakıf bahçe 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarmdaki kira 

ve müddetlerle açık arttırma usulile kiraya verilecektir. istek· 
lilerin 8. 7. 934 Pazar günü saat 14 te pey akçelerile müraca· 
atları. (M) (3282) 

Fatih Sulh 1 inci Hukuk Hakimliğin· 

den: Hazinenin Şehremininde Paıa bak

kal sokağında 14 No. lu han.,de mukim 

Aziz Efendi aleyhine bet liranın tahsili

ne dair istihsal etmi§ olduğu hükmü gı

yabinin mahkumu aleyh Aziz Efendinin 

halen ikametgahının meçhuliyetine bi -

naen t3lep veçhile kendisine on beı gün 

muddetle ilanen tebligat icrasına karar 

Yerilmiş olduğundan tarihi ilandan iti -

haren on bet gün zarfında kanuni yola 

müracaat olunmadığı surette hüküm ka· 

tiyet kesbedeceği tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. ( 478) 

ZA Yl - lstanbul Deniz Ticaret Mü
düriyetinden almış olduğum vasat motor
cu cüzdanunı zayi ettiğimden yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmıyaca
ğı ilan olur. Mehmet Tahir ( 443) 

Aıliy., Mahkemeleri ikinci Yenileme 
Bürosundan: Kostaki Veledi Niko Adam
cd oğluEf. vekili AvukatAkivyadisJ;:f. ta
rafından Bakırköyde Sakızağacında Orta 
Kır soka!< 10 numaralı hanede sakin Ma· 
dam Sofya veresesinden Andon Andon• 
yadiı ve Vasil Efendilerle kız kardeıle
ri Evyenya ve Nimfi H. lar aleyhine fe-
rağın feshi talebile ikame ey-
lediği davanın yenilemnesi mu• 
amelesi sırasında: Halen iki.met .. 
gabları meçhul bulunan müdeaaleyhle
re ili.nen tebligat icrasına karar verilmİi 
olduğundan tetkikatın icra kılınacağı 14· 

7-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
•ant 14 te Büroda hazır bulunmalan lü. 
zumu l'ebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. ( 470) 

ZA YI - 18 Eylul 933 te Senbeno
varun 9 uncu •ınıfından aldığım taadik· 
namerni zayi ettim. Y eniıini alacağnn

d~n hükmü yoktur. 
Mahmut (480) 

_I _lş_v_e ...... İş ...... çi_f 
Milliyet bu sütunda İf ve iıçi isti
yenlere tavassut ediyor. iş ve işçi 
istiyenler bir mektupla iş büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
ilk mektep mezunuyum, çalıtkan bir 

gencim i§ arıyorum, her hangi bir it o
lursa yapanın, Üsküdar : Çavuş deresi 
çıkmaz odalar içi No. 167 de Niyazi. 

* • • 
Ehven bir maaşla iş anyorum, sena

trm hakkallık okumak yazmak eski ve 
yeni türkçe bitirim her ne İş olursa ol
sun yapanın, adres Kasnnpaşa Tabak
hane meydanı 22 No. lu Arif çavu§un 
evine.. 

* * * 
Paristen mezun orta ve lise bakalor

ya ikmal imtilianlarına talebe hazırlar 

bir fransrzca muallimi istiyenler La Tur
quie gazetesi D. R. rumuzuna müra
caat etoinler. 

* * • 
Ali ticaret mektebi daktilo kursundan 

ehliyetli mezunum eski ve yeni türkçeye 
vakıfım daktiloluk arıyorum ihtiyacı o· 
lanlann. Aksa..,.y Millet caddesi (79) 
No. lu diikkanda Arif ef, vasıtasile S 
S. harflerine yazmaları. 

lstanbul Altıncı icra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayr mahçuz muhtelif cins 

ev eşyaları ilk açık arttırma suretile 21 -

6 • 934 perfembe gÜnÜ saat 15 - 17 de 

Fındıklıda Derciçi Yağ hane sokak 1. N o. 

lu he.nede satılacağından taliplerin yev

mi mezkurda mahallinde bulunacak me

muruna müracaatlan ilan ol»nur. ( 477) 

htlınbul Altıncı icra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz bir mer
mer taflı kıonsol ilk açık arttınna sure
tile 21-6-934 perşembe günü saat 17-18 
de Beıiktaıta Muradiye mahllllesinde 
Derya rokalı; 47 No. lu hanede oatılaca
ğından taliplerin yevmi mezkurda ma
hallinde bulunacak memuruna mün.caat
lan ilan olunur. ( 476) 

Konya Mliye Hukuk mahkemesin -
den: Konya ikinci ordu müfet'tiıliğinde 
topçu binbaşısı Hikmet Bey tarafından 

Istanbulda Beşiktaşta Türk mahallesi 
Çeşme sokak 11 numarada mukime Ve
cihe hanım aleyhine mutallaka zevcesi 
müdeaaleyha için 1. 11. 927 tarihinden 
itibaren takdir edile!\ ı..hri yinni lira na
fakayı tamamen eda ve ifa eylediği hal
de mezbure şehri yirmi lira nafakanın 

yedi senelik müterakimini alamadığından 
bahsile icraya müracaat ehniş ve meb • 
li.ğı mezkurun temini tahsili için maaıı
na haciz vazetmiş olduğundan borçtan 
kurtulmasına karar itası hakkında ikame 
olunan davadan dolayı müdeaa -
leyha mumaileyha namına gön. 
derilen dava arzuhali suretinin 
gösterilen adregte bu namda kimıe ol • 
madığından bahsile bili. tebliğ iade kı -
lmmasına ve bittalep ilanen tebligat ic· 
rasına mahkemece karar verilmesine bi
naen mezburenin tarihi ilandan itibaren 
on gün içinde itbu dava arzuhaline ce -
vap vermesi ve cevap vermediği takdir .. 
de mahkeme gÜnÜ tayin edilerek mah· 
kemeye bakılacağı dava arzuhali sureti
nin tebliği makamına kaim olmak üzere_ 
;tan olunur. (486) 

Tophanede Levazım Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

il anlan 

HALKEVINDE 

Fakir taret eye l ardım 
Halke'llİ yeni sene faaliyet prog 

ramım tesbit etmiştir. Yeni sene 
faaliyetine bu ay sonunda, yeni 
bütçe ile ba,Ianacaktır. Bu sene 
içtimai yardnn faslından ancak 
20 fakir talebeye yemek verilebilc 
cektir. Geçen seneki bütçede içti
mai yardım faslı 7000 lirayı bulu
yordu. 

Edirnede kamp 
Halkevi spor 'ubesi T emuz

da Edirnenin Sarayiçi köyünde 
bir kamp kurmağa karar vermiş
tir. Kamp hazırlıkları devam et -
mektedir. 

Kari mektupları 

Kokudan şikAyat 
Sultanahmetten Beyazıta kadar o

lan büyük caddede umumi bir aptisa
ne yolctur. Ancak Çemberlila1 civarm
d_a Atik Ali Pa•.~ camii avlugundaki ap
tısane varsa da bu da bir müddetten -
beri dolmuş ve yaz dolayısile fena ko
kular neşrehneğe başlaınııtır. 

Bu civarda bulunan evlerle dükkan 
oahipleri bu fena kokudan ıikayetçidir
ler. Belediye ile evkaf arasında hasıl o· 
lan _bir ihtilaf yüzünden bu aptisane 
temi-zlenmemektedir. 

• ~u pisliğe yalnrz o ci,....- halkınm 
degıl, evkafın da, belediyenin de ta
hammül atıniyeceği kanaatindeyiz. 

Şerafet tin 

Karanlık bir sokak 
Sultanahmette Binbirdirek mahalle

sinde Aımalı Ç- sakağında otunı • 
yonun. Bu 90kak karanlıktır. Bundan 
bir müddet evvel -..kağın karanlığm· 
dan i•tifade eden bir hıTırz komtuları· 
mızdan bir tüccaım evine girerek muh
telif eıya ve para alarak kaçmııtı. 

• Halbuki bu sokak ikinci unif sıokıık. 
lardan bjridir. Buraya bir limbanm 
konulmaaı ve yahut ta halen eski ese
ri görülmekte olan ılıavagazı lambaunın 
yakılmasını alakadarlardan rica ede • 
riz. 

M. Alaettin 

Sokaktaki çöpler 
Dün bir okuyucumuzdan bir mektujl 

~dık. Bu mektupta ezcümle deniliyor 
kı: 

Demirkapıda oturuyorum. Burası !s
tanbulun en kalabalık bir mahallesidir. 
Buna rağmen mahalle ve civarının te
mizlenmesi için bir tek çöpçü vardrr, O 
da ayni günde bütün evlerin ve sokak
ların çöpünü kaldıramadığından ancak 
haftada bir kere uğramaktadır. Bu vazi
yet karııısmda evlerdeki çöpler bilhassa 
mevsimin yaz olması hasebile sebze ve 
saire çöpleri kokmakta ve bir çok mik
ropların tevellüdüne sebep olmaktadır. 
Bundan bizar olan bazı halk çöp kapları
nı sokak kapıları önüne koymaktadır. 
Bunları bazan köpekler devirmekte ve 
sokak gayet pis bir manzara arzetmek • 
tedir. Alakadar makamın nazarı dikka· 
tini celbetmenizi rica ederim. 

J Askeri tebliğler 1 
İhtiyat :zabit yoklaması 

Fatih askerlik şubesinden: 
İhtiyat zabitan yoklamaları 

1076 numaralı kanununa tevfikan 
her sene 1 hazirandan 30 hazi. 
randa nihayet bulur. Bu tar~hten 
sonralp IQÜracaatlarda nakli ceza 
a~ı!'ır • Bunun için bizzat veya tah• 
nn olarak vakit geçirmek.iz.in 

şubemizde mukayyet bulunan ve 
kayit harici kalanlar da müra<:aat 
etmeleri, son defa olarak ilan olu
nur. Merkeze Bağlı kıt'at ve 

müessesat ıçın 47,500 kilo •V_A_P_U_R_C_U_L_U_K..., 
Ayşe kadın fasulyası 26,500 
kilo kırmızı Domates, 88,500 TORK ANONiM ŞiRKETi 
Patlrcan, 16,000 kilo taze bam lSTANBUL ACENTALIC1 
ya, 2300 kilo yeşil İnce biber, Liman Han, Telelon: 22925. 

6800 kilo Dolmalık biber Mersı"n ve lzmı"r 
30-6-934 cumartesi gilnü 
saat 14 de kapalı zarf usulile SÜ T YOLU alınacaktır. Şartnamesi göre- RA 
ceklerin her gün ve taliplerin iN ÖNÜ 
belli gün ve saatten evvel tek
lif mektuplarını Tophanede 
İlltanbul Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonuna ge·· 
tirmel-eri. (3) (2966) 

vıporu 22 
Haziran • 

3Z70 

* $ * 
Piyade ve Atış Mektebi için 

otuz bin kilo koyun ve otuz 
beş bin kilo sığır eti 3. 7 -934 
salı gilnü saat 14 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname
sini ,göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını T opanede 
Satmalma Komisyonuna ge
tirmeleri. (10) (3050) 

3382 

* * * 
Selimiye fırını için "200.000,, 

iki yüz bin kilo un 14. 7. 934 
Cumartesi günü saat 14 te ka· 
palı zarfla alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün ve 
Taliplerin belli saattan evvel 
tekliflerinin komisyon riyaseti
ne vermeleri. (39) (3256) 

CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak doğru lzmir, An 
talya, Mersine gidecek, Dönüıte bun
lara ilaveten Alanya, Küllük, Çarıak
kaleye uğrayacaktır. 

lzmit yolu 
Yaz tarifesi 

Pazartesi gününden maada her gün 
bir vapur cuma ve salı günleri ..... ı 
9 da diğer günler saat 13,30 te Top· 
hane rıhtımından kalkacaktır. 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye i~in Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı. • • • • • . • 4 - 8 -
6 '• • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " ...•...• 14 - 28 -- Gelen evrak ıeri verilmez.- P..'lüddeti 
ıeçen nüshalar 10 kl!ru9tur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mür.-
e11at edilir. Gaı:etemix iliı.nların mes'uJiy~· 
tıni kAbul etmez. 

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

• 

• c 



EML 
Yeşil Irmak kenarlarında Sayılı bir zahire ambarı 
Amasyada belediye yok - Eski sebilleri Vezirköprü neler ihraç ediyor, ihtiyaç
arıyanlar - Herkes ut çalıyor -Dolaplar ları n~dir? Köyleri, yolları, mektepleri 

Vezılic:öplü, (Milliyet) - Ve
zirköplü Anadolumuzun sayılı za
hire ambarlarından biridir. Sene -
vi 12 milyon kilo buğday, 16 mil · 
)'OD kilo arpa, 2,5 milyon kilo mı
sır, bir milyon 250 bin kilo çavdar 
ve bir bu kadar yulaf 16 milyon ki. 
lo siyez ve gene bu miktar gernik 
ihraç etmektedir. Fasulya, kendir, 
nuhut, papates ile elma, armut, ce
viz, ba<lem ihracının hayli bir mik· 
tara baliğ olmaktadır. Vezirköprü 

I 

Amıuyada tlol.aplar, 'kenarda hü""1net konağı 

AMASYA, (MilJ.iyet) - Dik, 
yalçın kayalıklann üzerine vuran 
Yar güneti, Amuyayı bir cehen
nem gibi için için kaynatıyor .. ln
•an terini aile aile gezerken, aa-in 
gölgelikli yerler arıyor. Yangın 
yerlerinden sürüklenip kopan dal
ga dalga toz bulutlan havada çetit 
çeşit helezonlar yükseltiyor, ağız, 
burun, üst, b-. tozlarla gölgelenr 
yor. Diyorlar ki: 

- Bu, dağlıklı, tathkb, ırmak
lı memlekette verem hastalığı çok-

Amasyada burmalı minare 
tur. Belediye bu, bakımoız toprak
larda bir bahçe okun yaptırmıyor? 

Bir bntkaıı hüzünle ilave edi
Yor: 

- iyi ama, belediye nerede? 
•• * 

Eskiden, Amasyada böyle, sıcak 
bunaltıcı günlerde sebiller kurulur, 
halk doya doya, kana kana karlı, 
buzlu sular içermif .. Şimdi sebille
rin yerlerinde yeller estiği gibi met 
hur Beyazıt Camiinin tadırvanları 
bile bir damla ıuya hasret çekiyor .. 
Büyük camiin asırlar görmüt dı
\'arlarında çatlaklar belirmif .. 
l<öhneletmit çınarlarının sayeli göl 
geliğinde Mevlasına kavutacak ih
tiyarlar pinekleyip, tespih çekiyor .. 
Yabani otlarla çevrelenmit bahçe
sinde mahalle çocukları kuzularını 
yayıyor? ... 
. ~ ~unl.~mrt, pıhtılaşmıt, ıu bi

rıkintılen ve çamurlarla dolu bir so 
kaktan gidilen gök Medresenin 
tahta ve taf oymalarında örümcek
ler ağ kurmutlar .. Yedi salı gitipte
adakların adandığı Kılıç Arslanın 
türbesi bir han gibi açık .. Etiğinde 
kesilen kurbanların hala kuruma
'llltf kanları var .. 

• * * 
Alaturka musikinin kaynak yeri 

olan Amaıyada hemen herkes ut 
~almasını bil 'r. Çamur sıvalı, kafes
lı evlerin dermansız çatıları gün 
geçmezki yanık yaheylere sahne ol
ınamı~ olsun .. Gönlümde hazan bül 
hülü olanlar, siyah gözlerin sihrine 
dalanlar, yavuk'usunun hasretile 
Yanıp, tutu~ar.!11.r udun titrek nağ
lllelerinden' medet umarlar .. 

Ye~il ırmağın ye•il ıulanndıı. ya
Pıhn rakı iilem'eri başlı batına bir 
f a 0t1 te~kil eder. Kafalar tütsülenip 
ortalık dümc!üz göründiiğü val<it, 
0 Ynak, kıvrak vosmaların meydan-....... 

yen kabada:ıa delikanldann çok 
defalw kanlı, belalı bir gün çaldrk
lan olur .. 

• • • 
Süzüle aüııüle, naz ve niyazla a

kan Yetil ırmağin Yetil sularında 
yerler dolaplar dönüyor? Yetil ır
makta dönen dolapların batka bir 
alemi ve bafka bir cuiheai var .. 
Abeste •beete, gıcır gıcır çevrildik
çe rulaların tafgın bir nete içinde 
bocaladığı ıtörülüyor. içilecek su 
için 50 - 60 bin liranın kül olduğu 
Ama.ayada ırmak suyu bir zemzem 
gibi kıymetlidir. Babçevanlar bos
tanlarını ırmaktan sular, hamamlar 
ırmak suyu ile itler, halk ırmak su
yunu içer, ırmak suyunu kullanır .. 
Yetil ırmak kanlı bir nehird.ir. Her 
yıl bet on kurban almazsa rahat e· 
demez ... 

• • * 
Amasya kadınları çartnf giyme· 

nin olanca ilmini biliyorlar. Yal
nız onlarla beraber bizim de canı
mızı sıkan şu, p~e denilen nesne 
oluyor? 
-- Ah diyorlar bu peçeyi bir 

atsak ... Ba,tan bata bu, emeli bes
liyen Amasya hanımları bir gün 
gelecek, peçeyi, hatta kendilerine 
çok yar&f&n çarşafı bile atacaklar? 

* .. * 
Bu tek, atlı arabalar niçin çok 

diye meraklanıyordum. 
Genç bir Amasyalı imdadıma ye

tİfti? Meğerse herkesin bağı var
mış. Alqam günetinin son ışıkları, 
ş-ehri çevreliyen kayalıkların baht
sız tepelerini kızartırl<en, ara.bala
rına atlıyanlar "Cici,, bağlarının 
yolunu tutarmış .. Eksik olmasınlar 
beni de "Çakallar'da kiraz yemeğe 
davet edenler oldu ama, Çorumun 
yolalrı göründü... Cevdet Y AKUP 

o'-:-------
Aydın valisi Karacasuda 

KARACASU, (Mililyet) - Va
li Feyzi bey pazar günü akşamı 
Karacasuya gelerek bu sabah Ay
dına dönmüştür. 

Cümhuriyet Halk fırkası kaza i
dare heyeti reisi Ali Rıza B. Vali 
terefine firka salonu bahçesinde 20 
kitilik bir aktam yemeği vermit, bu 
ziyafette devair rüesasile hakimler 
ve kazadaki bilumum tetekküller 
reisleri bulunmuşlardır. 

Vali bey yemek esnasındaki bir 
sözünde Cümhuriyet Halk Fırkası 
bayrağı altında toplanan karacasu 
gençliğinin yüklesmesini temenni 
etmittir. 
Kıymetli valimiz aramızda bulun
duğu müddetçe dertlerimizi d"nle
miş, ihtiyaçlarımızı tetkik etmiş, 
çarelerine teve~ül edeceğine söz 
vermitlerdir. 

Sı vas spor gecesi 
SIV AS, (Mi!ilyet) - Şehrimizin 

"s· b ·ı ıvasspor,, kulübü ütün azası e 
?"~teli ve canlı .b·r gece geçirmek 
ıçın ~uma akşamı halkevi salonun
da hır toplantı yaptı .. 

T ~pl8:ntıya reis Fahri beyin kı· 
sa bır hıtabesi ile batlanıldı. Top· 
Jantı gece yar•srna kadar de t . B vame-
tı. u P,eçen saatler zarfında Si'V _ 
sın milli oyunları oynandı, davetİi
lere ayran ikram edildi. Tombala 
venair eğlence'erden başka ~·irler 
ve monolğ1ar okundu ve söylendi. 

Memleketimizin gençlik ve spor 
ihtiyaçlarına cevap vermek icin 
her an büyük varlıklar gösterm~k
te olan Sivaupor idare heyetinin 
rruhite gösterdiği faaryetler cid
den şayanı memnuniyett'r. idareci
lerin Sivas ge~~!iğine 5ık, sık böy. 

ı 

nün bu mahsulatı arziyesi ilk ve te-
mizlikte de birinci safta gelir. Bu 
ııene ilk defa olarak Turhal fabri
kasına verilmek üzere 700 dönüm 
pancar zeriyatı da yapılmıthr. iyi 
netice alındığı takdirde gelecek se
ne birkaç midine yükseleceği tah
min ediliyor. Mevsimin çok kurak 
geçmesi bu sene mahsulat üzerin
de hayli tesisat yapmıştır. Mahsu
lün geçen seneye nisbetle ancak 
bette bir alınacağından korkulmak 
tadır. 

Bir nahiye liizun: 
Kazanın 123 köy ve (37000) nü

fusu vardır. K.öy adedinin fazlalı· 
ğma ve nüfusun kesafetine rağmen 
kazanın tek bir nahiyesi yoktur. Bo 
yabat ve Osmancığa temu eden 
garp cihetindeki köyler mel'kcze 
on dört saat mesafededir. Arazinin 
pek fazla arızalı olmasından bu 
mıntaka köyleri halkı kıt günleri 
adliye veaair devlet devairindeki 
iflerini takip edebilmek için ta
mam üç günde mef'keze inebiliyor
lar. Bu halden bilhassa Kızıl ırma
ğın etek sahilindeki ardias. Soysuz, 

Vezirköprü hükiimet dairesi ve 

Darıcalı, Tahtaköprü, Kızıl kilise 1 
köyleri çok müteessirdir. Garp mm 
takuında yapılacak bir nahiye te.
ltilatının köylünün yüzünü güldüre 
ceğine .,;iphe yoktur. 

Mektepler: 
Son sene zarfında yapılan 13 

mektepli köy mektep adedi yirmi
ye yükselmittir. Bu sene de aynca 
Ağaç. Adatepe, yukarı narlı ve 
Boğa köylerinde birer mektep ya
pılacaktrı. 

Yollar: 
Köy yolları iyidir son sene zarfın 

da (160) kilometrelik yol tamir e
dilmit ve hafin denilen mühim bir 
geçitte açılmıştır. Genç kayma
kam Celal Tayyar beyin yol ve 
mektep i,lerinde intatm bizzat ba
tında bulunmak suretile gösterdiği 
yakın alaka memleketliyi çok se· 
vindirmittir. 

Okuma od.ası: 
Gene kaymakam beyin azim ve 

teşebbüsile merkez kazada güzel 
bir okuma salonu açılmıştır. Mem
leket gençliği burad~i . mecmu~, 
gazete ve kitaplardan uıtıfade e<lı
yor. Salonun müdavimleri hergün 
bir miktar daha artmaktadır. 

Şo•eler: 

Köprüyü civarına bağlıyan yol
lardan Havza - Köprü şoseleri çok 
muntazamdır. Ancak 930 senesin
de Köprü - Booyabat aruında in
taaına batlanılıp t-.Iarı getırilınit 
olan 13 kilometrelik yol o tarihten· 
beri olduğu gibi bırakıldığından 
getirilen taşlar da zamanla etrafa 
saçılmış ve ziyan olmuştur. Bu yol 
üzerinde iki büyük ve üç küçük be· 
ton köprü ve müteaddit menfez
lerden yapılmı• hazır bir ~alde~ir. 
Az bir masrafla in•aatın ıkmalı su-' . . 
retile köprü ve menfe;,oler ıçın sar· 
fedilen binlerce liranın heba olma· 
srnın önüne geçilmesi ve bu sayede 
Boyabadın köprüv~ ba~~anma~ı 
memleketlinin bellı ba•lı dıleklerı• 
den hirini te•kil etmektedir. 

Mu..,Wm ihtiyacı. 
"Jk ı. M PrkP7 l<a:.,.da m .. vct:t ?. ' me 

tenteı> birisi hef diğe•i dört spııf. 
lıdır. K""'a Ma~rif memuru avr 

VezirköprüJe rmıt kuleai ve Ç«rJI. 

muallimi ve bir ımrfın da mualli.xı
lik vuifeıini görmektedir. M.ıal

lim kadrosunun daralttlmıt olma· 
sından herhangi bir muallim h,uta
landığı vakit sınıfları tevhit etmek 
mecburiyeti hasıl olmaktadır ki bu 
şekilde tedrisat üzerinde fena te
sirler yapmaktadır. Kadroya biç 
olmazsa bir muallim ilavesile bu 
mahzurun izalesi mahalline mas
ruf bir tedbir tedbir olacaktır. 

Ortamektep iateniyor: 
Vezirköprülülerin dileklerinbn 

Kaymakam Celal Taylar bey. 

biri de merkez kaza<la bir ortamek· 
tep tesisidir Köprü, ortamektebi 
bulunan Samsona doksan kilomet
re mesafede bulunduğundan tah
sillerine devam edecek t&lebenin 
Samsunda ikametleri mecburidir. 
Hali buhran dolayısile yüzde bir 
talebe bile buna imkan bulama· 
maktadır. Ağır ceza tetlrilıit bulun
masından dolgun bir memur kadro 
suna malik bulunan kaza merke
zinde bu halden en fazla memur 
çocukları müteessir olmaktildır. 

Geçen sene Samsun vıliııet mec
lisinden Maarif Vekaletine müra· 
caat edilerek temenniyatta bulu
nulmuf vekalet tesis maarilfı •eril
diği takdirde açılacağı CC'\'abını 
vermif, teklif kabul edilmıf, bu se
ne mektebin açılmasına intizar e
dilirken sarfınazar edildiğinin öğ
renilmesi memleketliyi müteessir 
etmittir. Vekalet köprülüleıin bu 
dileklerini is' af ettiği takdirde 
gençliğin okuma tevki bir kat da
ha artacaktır. 

Orman ımenejınan grupları 
Kocaalide 

KANDRA, (Miliyet) - Kocaeli 
vilayeti ormancılık noktai nazarın
dan, fenni itletme sistemlerinin 
tatbiki diğer vilayetlere imtisalen 
nümnne vilayeti ittihazı Ziraat 
Vekaleti tarafından evvelce takar
rür ettir:lmişti. Binaenaleyh evvele· 
mirde ormanlık sahalarının vilayet 
dahilindeki vaziyetlerinin tesbiti i
le haritalarının alınmasına ihtiyaç 
bulunduğundan bu husususun temi
nine Amenejman batmühendisle
rinden Salih Bey memur ed;lmittir. 
Salih bey, Samsun ve lstanbul ame
nejman gruplarını alarak lzmite va 
sıl olmuştur .. Antalya amenejman 
grupunun da kendisine iltihakın
dan ~onra, vilayet dahilindeki mın
takaları, grup! ara taksim ederek 
i fe başlıyacaktrı.. ilk hamlede ol
mak üzere, Kandra kazası orman-
1~.rının i• t:k,afatı ikmal olunacağı 

lzmitte oteller, fırınlar, 
lokantalar, berberler 
Esnaf arasında kısa bir gezinti 

IZMIT, (Milliyet) - Herhangi 1 
bir mevzu etrafında görüt ve duyuf 
!arı yazdığım zaman, sürü sürü ta
raftarlar, sürü sürü de aleyhtarlar 
bulunuyor: 

- Bravooo, doğrusu - diyor
lar - Bu, mesele hakkında mütale
a yürütmek çok yerinde oldu. O ne 
hakımsızlıktı efendim. 

Diğer taraf ta: 
- Ah, efendim, ah .. Bu, Cev· 

det Y akup ta b~ımıza nerden çık
tı. Biz, kendisinden takdir bekler
ken, tekdir görmemiz ilh .... 

iş bu, kadarcıkla kalsa öp te ba· 
tına koy ... Ne gezer?.. Bazı kari
haaı kıt zavallılar var ki, Donkito
ta bile laf çıkartıyor doğrusu ... 

lzmitteki lokanta, otel, kahve, 
bel'ber, ekmekçilerden demvurmak 
istediğim zaman, batıma gelecek
leri dütündüm. Şu, gazeteciler, mu 
hakkakıki, doğru söylemek mecburi 
yetinde oldukları için dokuz köy
den kovuluyorlar ... faraza, kosko
ca bir vilayet merkezi olan İznı"tte 
oturacak bir kahve yok diyecek 
olsam: 

- Amma da yaptın yahu - di
yecekler - baksana her taraf kah
ve doldu. 

iyi, boş amma, iki gözüm. Bunla
ra kahve demek için binbir §ahit is 
ter? .. Bef, on masa, sandalye bir 
iki kırık, dökük cezve fincan' bir , , 
o kadar da tavla, kağıt oldu mu 
haydi bakalım bilmem ne kıraath~
nesi açıldı demek. Dıvara bir iki 
a~ık .saç~ kadın resmi de ilittir: 
dı mı degme keyfine ... Bu, dede
den görme İptidai şeklin, değİfe• 
ceği de yok gibi .. Memurların, ~h
rin az çok tanınmıt tahsiyetlerinin 
uğrak yeri olan mahfil de eski, rağ
betli halini muhafaza etmiş değil
dir. Umarız ki Mahfil idare heyeti 
bu, yegane oturma yerinin daha 
guzelleşmesi için elden gelen gay
reti e irgemiyeceklerdir. Ve iste
riz ki, bütün yevmi gazeteluerimi:ı: 
zi de burada okuyabilelim. 

lzmit, ahçılarında, bu, son gün
lerde bir ba,kalrk göze çarpmakta
dır. Yeni bir binada yeni ve güzel 
bir lokantanın vücut bulması İz-

lzmitte yeni açılan lokantalardan 

mit, lokantacıları arasında bir re
kabet uyandırdı. Çetitli çetitli ye
mekleri, türlü türlü mezeleri ahçı 
Faik, Yahya, idris efendilerin lo
kantalarında bol bol oldukça, biz 
gibi ezeli bekarların sıkıntıları ya· 
vaş yavaş gideriliyor demektir. 
Öyle ümit ederim ki, bu gidişi boz
mazlar da biz de yazdıklarımızı 
tekzip etmek zahmetine katlanma 
yız... • 

lzm:tin güzel varlıkları arasında 
yetil İzmit, istasyon otellerini de 
kaydelmek lazımdır. Konfor itiba
rile her ikisi İstanbul otellerile boy 
ölçecek kadar tertemizdir., 

İzmitte berberler de pek çoktur. 
Arala'rında bir de cemiyet kurmuf
lardır. Cuma günleri de istirahat 
etınekle felekten ho'ça bir gün çal
mak i&tiyen şehrimiz berberleri 
ne yazık ki, henüz İptidai fekillerin 
den kurtulmuş ta değillerdir. 

lzmit, hanımları saçlarını kestir. 
mek hususunda bir hayli mütkü· 
lata katlanıyorlarmış.. Hatta bi· 
ribirlerinin saçlarını kese kese 
bu, sanat hakkında ihtisas sahibi 
olanlar bile varmı4 ... 

lzmit berberleri içinde Avni e
fendi gibi hususi bir nnat k~h;liye. 

' L1 ._A_L _: _~,..._ı .... 

rinin varlığı da inkar edilemez .. 
lzmitteki fırıncılar bilmem ne

den "pitkin ekmek,, çıkarmıyorlar. 
Simitçiler de böyle .. Hamur yuğur
ma itleri maalesef, hala eski gö
renek tekilden kurtulmut değildir. 
Bundaki sıhhi mahzuru birer birer 
saymak istemiyorum. Yalnız ala
kadarların bir nokta etrafında şid
detle dikkatlerini celbetmek iste
rım. 

Hamur yuğuranların üstü, batı 
pislik içindedir. Bunların çok defa
lar o önlüklerile sokaklarda gezdik 
!eri de görülmektedir. Herteyden 
vazgeçtik, hiç değilse bunun men'i 
lazımdır .. 

Okka, k:loya, artın metreye yeri
ni verdi ama, giyecek, yiyecek efya 
fiatleri hala inmiş değildir. Şeker, 
tuz, gaz, et, sebze okka iken neye 
satılıyorsa kilo iken de ayni fiati 
muhafaza etmektedir. 

Esnaf olmadığım için bu, karıtık 
hesaplara bir türlü akıl erdiremiyo
rum veuelam ... 

Cevdet Y AKUP 

Balıkesirde spor 
BALIKESiR, (Milliyet) - Birin 

cilik futbol müsabakalarının bir:n. 
ci devreıi bitti. Kolordu idman bir
liği bu devrede en öndedir. ikinci 
devrenin ilk müsabakaları geçen 
cuma yapıldı.Kolordu ve idman bir 
liği,Balıkesir idman birliğile 3 - 3 
berabere kaldı. Yurt ve Güç müsa
bakasında Güç 6 - O kazandı. Gü
cün ikinci devrede mühim bir kuv
vet olduğu anlaşılmaktadır. 

Edremitte Bürhaniye - Edremit 
idman yurtları müsabakası Bürha
niyenin gelmemiş olmasından yapı 
lamadı. Edremit kazanmıf sayıldı. 

Muhtarlarla hasbihal 
ÇlNE, (Milliyet) - Aydın hal· 

kevi köycüler şubesi komite heye
ti kazamıza gelerek kazay~ bağlı 
96 köy muhtar ve fırka ocak heyet
lerile konUfmutlar köylerin ve köy
lülerin vaziyetleri hakkında tetki
kat yaparak sorgu cet'Velleri dağıt
mışlardır. 

Hendek yolunda otomobil kaz as 
HENDEK, (Milliyet) - Adapa

zarı - Hendek tosesi üzerindeki on 
ikinci köprü yakınında, Boludan 
gelmekte olan bir yolcu otomobi~i 
hendeğe yuvarlanmıştır. Otomobıl 
yolcularından Şap zade lsmail e
fendi ile Hendek Orman muamelat 
memuru Emin B. ehemmiyeta;zce 
yarala?drkJa.rından dolayı hemen 
celbedilen hır diğer otomobil ile 
Adapazarndaki, memleket hasta
hanesine noklolunmutlardrr. Kaza. 
yağ otomobilin korna çalmasına 
rağmen, çok yakın mesafede, yolun 
sağından soluna anide tepdili isti
kamet eden bir öküz arabasının ıe
b-?p olduğu anlatılmıştır. Otomobil 
hendekten çıkarılmı~ ve ~oför tev 
kif edilmittir. 

Aydınlıların Denizli • lzmir 
tenezzUhU 

IZMIR, (Mililyet) - Aydın Hi-
li.liahmer cemiyetin"n 3 senedir ter 
tip ettiği Denizli • lzmir tenezzüh 
seyahati bu sene de 8 haziranda ya
pılmıtlır. Tenezzüh treni Denizli Is 
tasyonundan Türk Hilaliahmer 
bayraklarile süslenmiı bir halde sa. 
hah leyin saat 5,30 da· kalktı. Seya
hat Aydına kadar Den:zli halkevi
nin, Aydından itibaren de Aydın 
halkevinin bandoları da İştirak et
ti. 

Bu sene trenin, daha ucuz ve 
muntazam bir büfe bulunduğu gibi 
cemiyet, yolcuların geçen seneler 
de olduğu gibi lzmirde sıkıntı çek
memeleri için otel ve lokantalar da 
tertibat almıftı. 

Seyahate Den'zliden Sökeye ka
dar her istasyondan birçok yurttaş· 
!ar iştirak etmiş, bu istaıronlardan 
lzmire gelecek veya lzmirden bura· 
lara gidecek olanlar da tercihan 
tenezzüh trenile seyahat etıni,Ier
dir. 

T eenzzüh katarı 9 haziran 934 
mumartesi aktamı 23,55 te ha'kevi 
mızıkası 9 eylôl ve güzel Aydın 
marşlarını çalarak yaşa sesleri ara· 
sında Alsancaktan hareket etmiş
tir. 

Gelit ve gidişte cemiyet trende 
piyango ve diğer eğlenceler de ter 
tip etmiştir. 
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Gazi Mustafa Kemal 
Amerika sefiri, Gazi Hazretleı·inin istibdat 
ve meşrutiyet devrinde vatan· için yaptığı 

muhtelif faaliyetleri anlatıyor 
Sabık Amerika seli ·i M. Charles Sherrill'in Türkiyeye ait yazdığı 
;ıayanı dikkat eseri tercf..,.eye devam ediyoruz. 

T etebbularının askeri tarafına 
gelince, o vakit Türk lerin umumi
yetle yaptığı gibi o da Sultanın 
etrafını sarmış olan kurnaz levan
tin'lerin idare ettiği acayip Os -
manlı halitasının bakası için sa
vaşan güzide askeri sınıfına sade
ce iltihak mı ediverecek, yoksa 
bir inkılapla yeniden canlandırıla
cak Türkiyeyi temizlenmiş ve mü
tecanis bir Türk ırkına mahsus 
bir yurt haline koymak için çalışan 
her hangi bir teşebbüse mi yar -
dım edece..1<ti? Birinci şık kolay 
bir yükselme te:nin edebilirdi. Çün 
kü bunun için lazım olan kitaplık 
hazırlıkların hepsi yapılmıştı. İkin
ci tık old~kça tdılikeli bir yoldu; 
Mustafa Kemalin ruhu İıe Osman
lı hükümet dolabının başına üşüt
müş menfaatperest düzenbazla -
ra kartı C:ainu: mücadelekardı. Mü
şarünileyh ikinci şıkkı ihtiyar eyle-. . 
nı. 

Falmt hem askerlik hem de hü
kumet ıdaresi bilgilerini ilerlet -
meğc h'ç dunnadan devam etli. 
Seliinik , Manastır yahut lotan -
buldaki ilk ihtilı\I hareketleri as
kerlik mesle~inde ve mektepte el
de ettiiii muvaffakıyetler derece -
~inde id i. O J.-;ıdar k i bu m uvaffa
kıyetler hükumetin nazarı 0°ikkati
ni celbetti, esasen gayet geni' o -
lan hafiye te~kilatı bu işlerin uzun 
zaman gizli kalmasına meydan ve
remezdi. 

Nitekim çok geçmeden Sultan 
Hamidin emrile tevkif olundu ve 
Zihni Paşanın riyaset ettiği hu -
'usi bir divanı harbe verildi. Bu 
askeri mahkeme Yıldız Sarayının 
husLsİ bir dairesinde toplanıyor -
du. Y anibaşındaki odada, hem fıa
l<im hem de mevkuf tarafından söy 
lenecek her sözü kendi kulakla -
rile dinlemek için Sultan Hamit 
gizlenmiş ti. Çok sert bir adam 
olan Zülüflü, vermit olduğu parlak 
İmtihanları önceden alkı§lamıştr. 
Fakat lstanbuldaki mergup ve da
ha ko\ay yolda yürüm.eğe ya.na~ -
maciağından onu, hüki:met işleri -
nin merkezinden çok uzağa, Şama 
gönderdi. Saray muhitine karşı tefı 
likeli sayılan bu kıymetin uzaklaı
hrrlmasında hiç vakit kaybedilme
di. 

Daha önce bir vapura bindirile
rek Beruta, sonra da Suriyenin 
içine, Şama gönderildi. Buraya 
varır · varmaz dağlarda patlak ver
miş olan Dürzü muharebesine sev
kedildi. Osmanlı Levantinleri Türk 
)erin yalnız mı:harebeye elverişli 
olduğunu söylüyordu; hinaena _ 
l~yh ~u sa~a§ meydanı genç Tür
kün gıtmesı lazım olan yerdi! 

O vakiri<i Osmanlı askeri talim 
ve terbiyesinde, yüzbaşı rütbesi
ne varınca, her birisinde sekizer 
ay olmak üzere, piyade, süvari ve 
topçu krt'alarında iki sene! k staj 
mü.ddeti vardı. Bu müddetten son
ra da erkanı harbiye binbaşılığına 
terfi edecekti. Süvari stajını Dür
zülere karşı olan muharebede bitir
di. Dürzü harekatı bitince, piyade 
hizmetini ifa için hemen Yafada 
deniz kıyısına gönderildi. Fakat 
ayni zamanda da içindeki yüksek 

J saik dinmemiş, gençliğin inkılapçı 
ruhu, kuvvetini bir an için azalt -
mamı§tı. 

Şimdi de hay~etlere şayan faa
liyetler lıaılıyor: Selaniğe gizlice 
ve izinsiz bir yolculuk; vaktile İz
mirde tesis etmiş olduğu (Vatan 
ve Hürriyet) adlı cemiyetin bura
da da bir ıubesini açmak için in
kılapçılarla müzakereler; Selanik
te artık barınmak ihtimali ltalma
yınca gizlice tekrar Suriyeye dö -
nüş ve bu defa Şamda olmak üze
re askeri vazifesine yeniden alayiş
siz ve gösterişsiz bir surette ilti
hak ... 

inkılap t'.:..;.,bbüsleri için Sela
niğin iyi bir merkez olduğuna niha
yet karar verince askerlikteki 
mükemmeliyeti onu Selaniğe ta • 
yin eUirdi. Buradan da Manastır

da olan üçüncü ordu erkanı har -
biyesine geç t i. 

Doğm:ış okluğu ~ehirde artık 
resmea ve k&t'i bir surette yerle
şince, kendisinin açmış oldu!;u ~u
benin adını "T er~l<i ve İttihat,, 
a çevı •Imlş bulı.i~ ve ço!~ faal yar
dnnlarını b-.1 cemlyclten de esirge
m.edi. (Bi1ahar" Sultanın meşruti
yet i il anından &ııııra cemiyet " itti
hat ve T era!<ki,, adını aldı) . A':!. 
sonra 1908 rhtilalini tahakkuk et
tirecek nlan ~enç Türklerden mü
rekkep seçme bir grupu sinesinde 
toplayan komiteye bütün kalbini 
vermişti. Mustafa Kemal Türkiye
nin cezri inkişafı için düşündüğü 
yolda fazla istical eôılmemek şar
tile, ileriye doğru bir adım gibi sa
yıyordu. 

Bu komite işi bilahara müstevli 
İtalyanlara karşı harbedeceği Garp 
T rablusuna kadar bir yolculuğu i
cap ettirdi. Ancak bu defaki yolcu
luk yalnız siyasi maksatlarla yapı
lryordu. Kanunu Esasi ilanının 
hemen akib"nde Recep Paşa, Trab· 
!us valiliğinden harbiye nazrrlr -
ğına getirilmiş ve Kanunu Esasi 
tarafına kazanılmı~lı. Trablustan 
ayrılınca yerli mürteciler ayakla
narak liberallere hücum ettiler. 
Vaziyeti düzeltmek ve teıkilat 
yapmak için İttihat ve Terakki 
Cemiyeti. Mustafa Kemali oraya 
gönderdi; B;-:-gazi ve Derneyi zi
yaret fır~atmı buldu. 

Mustafa Kemal Hazretler: Tra
blusta i~ini bitirip te Self.niğe dön
dükleri zaman, lstanbulda 31 mart 
ihtilali patlak vermif, Ju:hat ve Te
raJdci cemiyetini iktidar mevki· n
den ve hatta 1..tanbuldan silip sü
pürmütetü. Mustafa Kemalin te
~hbüsiledir ki ikinci ve üçüncü or
dulardan alınan kıtaatla bir "Ha
reket ordusu,,vücude getirilmit ken 
d" si bu ordunun erkim harbiye re
isliğine geçmitti. Ordu lstanbula 
yürüdü, irtica harektini lıastırdı 
Mustafa Kemal de Selaniğe döndü. 

Şimdi kahramann:nız, gene aske
ri tetebbülerine dalıyor. Otuzuncu 
yıldönümünde onu üçüncü ordunun 
erkanı harbiye beytinde buluyo
nız. 191 O yılında Ceneral Ali Rıza 
ile birlikte Parise, buradan da F ran 
sanın ,·malinde yapılmakta olan 
ukeri manevralara gidiyorlar; bu 
tecrübe oldukça kıymetli bir dersti. 

Milliyet'in tefrikası: 36 

Tanıdığım Casuslar 
(fi.el!. Knokaert'in hatıraalr•) 

Tercüme eden: AHMET CI:MALEDDIN 
- Affedersin onb._.ım, dedi, bu 

bir genç kız değil, bizim kararga
hın zerzevatçı kadını. Ben bu kadı
nın kaçakçılık ettiğinden fÜphele
niyordum. Şüphemde haksız değil
mitim. Bu saatte ),>u kadının bura
da ifİ ne? Herhalde (Devany) gibi 
tehlikeli bir kaçakçının gizlendiği 
bir yerde bo!u boşuna dolafmıyor
du. 

Bu esnada ağaçlar arasından pat 
layan bir silahın alevi çaktı: Tak! .. 
Ve jandarma onbafısı tamam alnın 
dan aldığı bir yara ile zerzevatçı 
kadının ceseti üzerine yığılıp kal
dı. 

Kaçakçı (Mauton Devany) zer
zevatçı kadının katilini öldürmüş 
onun intikamını almıştı. 

iki jandarma neferi gaipten ge
len bir kurşunla onba,ılarının düt· 
mü• oldukJarını görü~ce ad~den 
fazla bir müfreze gelıp taharrıyata 
b3.flamak üzere alelacele kararga: 
ha ko,tular. Ertesi sabah kuvvetlı 

bir jandarma müfrezesi va.ka ma
hall' ne geldikleri zaman iki ceseti
de buldular. Lakin zerzevatçı kadı
nın üzerinde mektup zuhur etme
di. Anl3.fılan (Devany) iki Alman 
jandarmasının savusmasından bilis 
tifade gelip kadının. üzerini aramıt 
ve mektubu almıftı. Zerzevatçı 
kadın kaza.en öldürülmüt tel&kki 
edildi ve lakin bermutat "tafısr 
meçhul,, olarak sesiz sadasız def
nolundu. Onbaşıya da vazife uğu
runda hayatmı vermit diyerek ol
dukça mutantan bir cena:ze alayı 
yapıldı; mesele de ört, basedildi. 

~ ... 
(Alfons) dört gündenberi gittik

çe artan bir heyecan ve merakla ya 
ralı lafıyıp duruyordu. Bir gün ev
vel bir kaçakçı kendisine bir lngi
liz tayyaresinin alçaktan uçarak 
mahsur lngiliz taburunun metris
lerine ve s:perlerine müteaddit kü
çük jaketler attığını görmüıt oldu
ğunu kendisine haber vennitti. 

Tramvay 
Ağustosa kadar Suadiye 

hattı bitirilecek 
Üsküdar tramvay hattının tem

didi ameliyeai devam etmektedir. 
Ağustosa kadar Suadiye, lhlamur, 
hattı bitecektir. 

Ağustostan itibaren , Bahari
ye, Moda, Fenerbahçe tarafların
da inşaata başlanaca!t ve eyliilde 
bütün hatta tramvaylar işliyecek
tir. Bilet tarife$i otobüs tarifesin
den daha aşağı olacaktır. 

BELEDiYEDE 

Fe!ediye bUtçssi 
Belediye bütçesinin bir hafta

ya kadar tasdik edilerek Ankara
dan gelmesi bd.lenmektedir. 

Bütçede esaslı bir tadilat yok
tur. Bazı küçük değişiklikler var
dır. 

Kaldırım taşı için 
Bakırköyünde kaldırım tatma 

elveritli bir la§ oca;ıı bulunduğu
na ciair belediyeye bir zat müracaat 
etmiştir. 

Belediye fen heyeti ve daimi 
encümen azaları, dün Babrlcöyü
ne giderek ocak hakkında tetki -
katta bulunmuşlardır. 

Yanan tr&mvay 
Çar~ıkııpıda evvelki gün yanan 

trı:.mvay arabası hadisesi ile be -
Iedi;re dG ıılSkadar olm:.~ctanır. 

Gele<! 'ye tramvay efırketinden 
bu yangın bidise3ine dair bazı . , . . . 
ızan:ıt ı stemı.•,iır. 

Halkevi ra'!lsİyonu 
Ha~kc.vi:ıdc:n: 

1 - Evimiz Beyoğlundaki lisan ders
leri kursları devam ebncktedir. 

2 - Beyoğlu losreının pans1ycnunda 
boş oda'ar vardır. Birer Ye ikişer yataklı 

olan bu odalar mobilyau i!e birlikte ve 
haftada iki ı;i;n sıuk olmak üzere ban
yosu da darul oldufu halde 10 ila 2a li
ra ara~ı:ndadır. Bu kısmın hW'esi de ica
ra verilecekt!r. 

Ders, pansiyon ve büfe ıeraitini öğ

renmcL istiyen ta!ipler her gün öğleden 
sonra T epebaşmda Me,rutiyet cadd~•in
dek.i Beyoğlu kumımız idare memurlu
ğuna müracaat edebilirler. .......................................................... -
Selaniğe avdetlerinde zabitan mek
tebinin idaresini ellerine alıyorlar. 
Burada gösterdil<le.-i muvaffakıyet 
ler üzerine, yükselmeğe devam e
diyor ve Selanikteki 38 nci alayın 
kumandanlığına geçiyorlar. 

Bundan sonra gayet mühim bir 
hadise oluyor: Mustafa Kemal, itti 
hat ve T erak:ki cemiyetinin diğer 
rüesasına çatıyor ve bunlarla ala
kayı kesiyor. Müprünileyh Hazret· 
!eri cemiyetin timdiye kadar yal
nız s · yasi olan faaliyetlerine ifti
rak ebnif bütün askerlerin derhal 
çekilmelerini ve bundan böyle yal
nız aakeri va:zifelerine bağlanmala
rını ısrarla istiyor. Ancak bu çok 
mantıklı · teklif Enver, Talat ve 
mümasillerinin hiç te itine gelmedi 
ğinden, kendilerini cemiyetin kon
trol merkezi olan Makedonyadan 
uzak1atbrmak için muvaffakıyetli 
bir düzen kunıyorlar ve lstanbulda 
ki Büyük Erkam Harbiye heyetine 
naklettiriyorlar. Tuhaf değil mi: 
Düamanları Mustafa Kemali tf ve 
faaliyet 'IDerkezlerinden uzaklat
tınnakta boyuna ısrar ettikçe, net!
cede hep müfarünileyhin fayda ve 
kıymetlerini ispata yeni yeni fırsat
lar temin etmişlerdi.r. 
Türkçeye çev: ren: Ahmet EKREM 
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Tarama dergisi 
Hakkında mütalealarını 

gönderen zevahn isimleri 
T. D. T. C. umumi katipliğin

den: 
Cemiyetin neşr ine başladığı 

"Tarama dergisi,, nin şimdiye :ka
dar çıkan fasikülleri hakkında bun
dan evvelki cın ilandan sonra ye -
niden mütalep. gönderenlerin on 
birinci listes.i: 

t - Gaziantep ilk tedrisat mü
fettişi Avni Bey, 2 - Bergama 
ilk tedri&at müfettişi A. Yılmaz 
Bey, 3 - Çorluda Basri Yaman 
Bey, 4 - Samsun maarif müdürü 
C. Gültekin Bey, 5 - Denizli 
Halkevi, 6 - Mersinde harp ma
lii!ü Emin K. Çöl Bey, 7 - Ço
rum Milli küt'..iphane memuru 
Eşref Bey, 8 - Merzifonda Baş 
muallim Haki Bey, 9 - Merzifon 
maarif memuru Halil Bey, 10 -
Cümhuriyet H. Fır·kası umumi i · 
dare meclisinde H. Rahmi Bey, 
11 -. Nevtehirde Dr. Hayri B., 
12 - Zonguldakta Hızır oğlu Bed 
ri Bey, 13 - Kozan müftüsü İz
zet Bey, 14 - Kiliste avukat Kad· 
ri Bey, 15 - Zonguldak gazetesi 
sahibi .::ıraoğuz Bey, l'Ô - Merzi
fon ilk tedrisat müfettişi Bey, 17 -
Amasya evkaf müdürü Namık Ne
cip Bey, 18 - Manisa Horozköy 
muallimi Nazmi Bey, 19 - Bey
oi;!!u musevi mektehi türkçe mual
limi Orhan İhsan Bey, 20 - Sı
nai mülkiyet müdürü Refik B. 
21 - Denizlicie baytar Rifat B. 
22 - Merzifon kaymakamı Rüştü 
Bey, 23 - Silifke belediye re: si 
Sait Bey, 24 - Edirne maarif 
mlidürü Şahap Bey, 25 - Mersin
de muharrir Şeref Arif Bey, 26-
Muğla ilk mektep müfettişi Şevket 
Bey 27 - İstanbul erkek lisesi ' . türkçe m_uallimi Tahir Neıat B., 

Bu zatların gönderdikleri fiş 
sayısı 6137 dir. Evvelki on liste i
le beraber gönderilen fiş yekunu 
24,693 ü bulmuştur. 

Hcrbirine ayrı ayrı teşekkür 
mektubu yazmağa imkan buluna
madığından gösterdikleri him -
metten dolayı kendilerine alenen 
teşekkür olunur. 

Dominika meselesi 
Vapurculuk şirlceti ile bir İn

giliz kumpanyası arasında Domi
nika isminde bir vapurun alımı 
meselesinden çıkan ihtilafı 1 allet
mek üzere Londraya gide;1 şir
ket müdürü Mustafa ve .oukuk 
müıaviri Cevdet Fahri Bey._.- c.le 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Son vaziyete göre; kapa·;:, ola
rak bırakılan 5 bin İngir z l irası
nın geri alrnmasına imka,. olma
dığı anlaşılmıştır. 

Çünkü, yapılan ilk mu· avele 
mucibince vapur, Cenubi L 'erika 
seferinden döndükten sonr.. alıko
nuhnut, yerine bir başka vapur ki
ralanarak Dominikamn yaptığı pog 
taya tahsis edilmiştir. Fak .. t vapur 
satın. j!lınmayınca kumpanya, di
ğer geminin kiralanmasından mü
tevellit zararı kaparo olarak veri
len 5 bin lira ile kapatmak iste
miştir. 

Öğrendiğimize göre, yapurcu
h·~< tirketi şi~di baıJ<a bir gem! 
satın alınmak üzere temaslara gı
rışıruş bulunmaktadır. 

Belediye aleyhine 
açılan davalar 

Belediye aleyhine ikame edilen 
davalardan birçoğu yangın yerle • 
rinde çapları sahiplerine verilen 
arsaların eski ve yeni kıymetleri 

Alman büyük taarr uzu için hazırlıklar 

Hiç füphe yok ki bu küçük paketler 
erzak ve cephane ihtiva ediyordu. 
Demek oluyordu ki zerzevatçı ka
dının mektubu hududu afUUt lngi
liz istihbaratının eline varmıfb. 
BeUc:i de lngilizler büyük mikyasta 
bir hücum yaparak cesur mahsur
ları kurtaracaklardı. 

Halbuki aktama doğru (Alfons) 
un sukutu hayali tahakıkuk etmek
te gecikmedi çünkü Alman piyade
si yeni bir hücum yaptıktan ıonra 
l~iliz siperlerinde canlr olarak bet 
kişıden batka kimsecikler kalma
mıttı. Bu beş kişi de yaralı idiler. 

Bu bet yaralı da esir alı~ı ve çok:
geçmeden teslimi ruh _ettiler. 

Şimdi ben bu ııatırları ya:zarken 
faik Alman kuvvetleri karşısında 
sonuncu neferine kadar sebat ede
rek fedakarane can veren lngiliz 
taburunun ulvi cesareti kadar' ses
siz sadasız senelerce çalıtarak 
memleketin müttefiklerine hizmet 
eden ve gene o müttefik devletlere 
mensup bir taburu kurtamıak için 
mektup ka.çrrırken mütebessima
ne teslimi ruh eden zerzevatçı ka
dının bu fedakar madam (Roma· 
ny)nin daha yüksek, daha lekesiz 

t 

Tenis Turnuvamız 

Turnuvamıza bugün de 
devam edilecektir 

Yukarıda Zeki ve Seıla t Beyler ve '.Ahmet Ferit ve 'Ali Relet Beylerin 
maçtan evvel hakem M.Dubois Üe beraber. 
'AŞQğıda solda Sedat Bey Sağda 'Ahmet Ferit Bey 

Dün Milliyetin tertip ethği tenis maçlarına devam edilmittir. Sa· 
bahleyin M. Socrate Mel;h beyi 9-7, ,6-3 mağlup ebnittir. Matmazel 
Kahn, Mis Jenner'i 6-1, 6-0 mağlup etımİftİr. 

M. Baldini Vecihi Beyi 6-1, 6-2 mağlüp etmittir. Ak,am da Ahmet 
Ferit Bey Ali Refet Beyi 6-1, 6-1, Sedat Bey Zeki Beyi 6-1, 7-5 mağ• 
lup etmi't' r. 

Matmazel Tichnoff ve Rothman, Chandoir ve M. Chandoir tarafın· 
dan S.6, 6-3 mağlup edilmiflerdir. 

Matmazel Kohn ve Fazıl Bev. Matmazel Şefbet ve Vedat Beyleri 
6-3, 6-4 maglôp etmi,tir. 

Bugünkü progra mtudur• 

Saat COUR A COUR B COUR"ı ~ 

Mrs. Scager Mlle 
/ 

16.30 Baldini 
Ohanessian David 

17.15 Tregoubolf 
)8.30 Mrs. Scager vt: Socrate 

BaJdini, M~zbou - Chirinian ve .uavid 
rian ve Anotber Jofreddy ve Zeki 

arasında çıkan ihtilaflardan ileri 
geliyor. Birçok mal sahipleri eski 
araalarile yeni çap üzerine veri -
len ananın arasında büyük fark 
olduğunu iddia ederek fiat farkı
nı istemektedirler. 

Son zamanlarda Mollagürani -
de bir arsa için, önünde bir yol a
çıldığıDdan, 3100 lira fark isten
miflİr. Belediye 400 metre genifli-

fedakarlığı önünde hürmet ve hu
şu ile iğiliyorum ve bu itte lngiliz 
taburunun mu yoksa zerzevatçı ka
dının mı daha büyük bir fedakarlık 
ve cesaretle herekt etm'ş olduğunu 
tayin edemiyorum. 

Brut Verhagen 
1916 senesinin bütün imtidadın

ca bilhasa bu senenin sonlarına 
doğnı itilaf devletleri muazzam ve 
mehip bir çekiç halinde müs
tevli Alman ordularının kafasına 
gittikçe mütezayit bir ,iddet ve 
kuvvetle inip duruyordu. içimizden 
Almanlardan tahsisat alarak çıkan 
gazeteleri okuyanlar Almanların 
her tarafta ric'at etti~erini artık 
gizliyemez olmuşlardı. Y alruz bu 
hain gazeteler düşmanın ric'atini 
giiya evvelden takarrür ebnİf bir 
planın tatb :ki olarak gösteriyorlar
dı. Maamafih zırva tevil götürmez 
dı "R muhakkaktı ki Almanlar ya
V&f yavaş çekiliyorlardı. Hatta 
müstevli dü'10anın (Liege) hattına 
kadar geriliyeceği şayıası kuvvetle 
devrana ba,lamıştı. 

Diğer tarafta Almanlar da mağ
lubiyetle beraber şiddet ve zulüm 
de artmıftı. Artık tahtı ifgalde bu
lunan mıntakalarda bir terhip ida
resi bütün fecaat ve dehtetile hü
küm sünneğe b&flamıştı. Maaına
fih bu şiddetlere, zulme rağmen 

ğinde bir arsa için bir yol açılma• 
sından dolayı bu kadar yülnek hil' 
fark hasıl olmıyacağını iddia et • 
mittir. 14 

Belediye, fuzuli yere bu kabil 
iddialarla k~ılatmamak için çap 
ları verilmiyen arsa sahiplerile ev
veke pazarlığa giri...,ek ve fiat 
hususunda muvafakatini aldıktan 
sonra çapını vermek fikrindedir. 

/ 

sivil Belçikalıların cesareti Ü· 
midimiz gittikçe yükseli • 
yordu. Artık müstevli düt-
mana karşı ıniskinane mutavaat 
gösterilmiyor, hatta biraz da kafa 
tutuluyordu. 

Acaba halası yakın mı idi? Ye· 
niden sivillerin daha gerilere teh
çir edileceği şayiası da dönüyordu. 
Ben bilhassa ebeveynimi merak e· 
diyordum. Binaenaleyh ne yapıp 
yaparak (Gheut) kasabasına ka• 
dar bir seyahat yapmayı düşünüyor 
dum. 

(Roulers) i alelacele terketmeğe 
mecbur edildiğ:miz zaman büsbü· 
tün peritan olmaı;nak için (Gheut) 
teki ahibbamla kendimize bir mel· 
ce tedariki hususunda temas etme· 
li, evvelden kendimize bir yer ha
zırlamak niyetinde id"m. Diğer ta• 
raftan son zamanlarda (Entelli • 
cens servis) de benden bir fey sor• 
muştu: (Gheut) kasabapndan soJl 

sistem ve çok büyük Alman bom • 
bardıman tayyarelerine merkezlik 
edip etmediğini tahkik etmem iste
niyordu. Bu cesim tayyareler gece 
hücumlarına başlamışlar ve lt:Jaf 
Devletleri ordularının pek gerile • 
r:nde faaliyete geçmi~lerdi. Hattl 

-Bitmedi-
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Takas suiistimali 
(Başı 1 inci sahifede)) 

la meşguldür. Rapor yakında Ve
kalete gönderilecektir. 

Müthiş rakamlar 
Yedi aydan~ri devam eden bu 

suiistimal tahkikatı, meselenin o za
tnan zannedildiğinden daha geni~ biı· 
mikyasta olduğunu meydana çıkaı·
rnı~tır. B r kere, takasa tabi tutulan 
kerestelere asıJ değerinden kat kat faz
la krymet takdjr olunduğu teshil olun 
ı-.1u.ş.tur. 

Birçok mem ~ eh:eliere takas ~ure
tile mal ihraç ettiğimiz zamanlarda, 
bu mallara kıymet biçmek Üzere Ti
caret Odasında bir komisyon teşltil 
edilmişti. MuhJis, Akif, Gani, Necip, 
Suat, Rıfkı, Refik ve Haci Recep Bey
) ·rden müteşekkil bulunan bu komis
yondan ayrı olarak Faik Bey isminde 
bir zat ta eksper tayin olmvnuştu. Ta
kas tahkik komisyonu, suiistimalle oı
li.ka.sı görülen tac · r ve komisyoncu -
l ~ rı le!bit işini bitirmiş, şimdi bu he
yetin vaziyetini tetkike baş:lamıştır. 

Aldığımız malUmata göre ; 
mühim mikdarda ceviz kütüğü.ne, met 
re mikabı 50 kuruş değerinde oldu
;,u halde 70 misli fazlasile 3500 lira 
1-rvmet bicilm ·~tir. Diğer keresteler..? 
t ııkdir edi1en kıymetlerin çoiu da he 
r1en bu ni"bettedir. KereMe1erin .8.di 
bir nev'i olan ~ürgen a.!iaçlanna bıle 
metre mikabı ba~ına 500 lira konul
•nu,.tur. Komisyonun kıymet takd 'r ~t 
tiği kerestelerin hemP.n bir çoğundd 
·""' Ynİ fazlalığa tesadüf edilmiştir. J;u 
işte komisyon azalarından bazılan
•lln doğnıd...,.1 floğ.,...,,ya alakaları bu • 
lunduğu söylenmektedir. Maaırıafih 
bu husustaki t..Jıkikat henüz tamamile 
tekemmül etmiş değildir. 

Diğer taraftan takas suiistimalinin 
daha mühim bir cephesi de teshil edil 
miş bulunmaktadır. Takas suretile 
memleket haricine çıkarılmış olma.Et1 
iki° za eden kereste mikdarı 200 oin 
adettir. Halbuki kayıtlar üzerindeki 
tetkikatla, bu mikdardan ancak 15 -
20 bin kadarının ihraç edilmiş oldu
ğu, geri kalan 180 bin adet kereste • 
nin, sevkedilmiş g bi gösterildiği hai
de memleket dıfına çıkarılmadığı an
alşılmııtır. Bunu temin için de b.irççk 
ta.cir ve komisyoncular mevhum kc -
resteler için beyannameler vermişler, 
ve bu beyannameler üzerinden mua
nıele yapılmıftır. Evvelisi gün te,·kif 
ıedilen ker<:ste tüccarı Kasım ve k-o
misyon<:u Yusuf Ziya Efendilerin 50 
bin kereste İç.in mevhum bcyannanıe 
tanzim ettikleri tahakkuk elmiftİI". 
Bundan bafka, komisyoncu Fazıl ef. 
nin bu işlerde gerek doğrudan doğı·u 
ya, gerekse İ§t · rak suretile ve muhte
lif fekillerde alakası bulunduğu söy • 

• lenmektedir. 
O zamanki komisyonun eksperliği 

he tayin olunan Faik Bey de zan al
t,ndadır. Söylendiğine göre, bu zat 
pederi Hüseyin Remzi Beyin ·mzası
nı taklit etmif birçok kerestelere 
fazla kıymet takd r etmiştir. Ancak 
tahkik komisyonu bu hususta tahki: 
kata devam etmektedir. 

Bütün bu suiisti.m·al işinde esas ola 
l"ak tutulan nokta, metre mikibı yeı·i
rıe adet üzerinde kıymet takdir edil
m~ olmuıdır. Bu •uretle, fiatlar, hay
l"et ver"ci bir ni.sbet dahilinde yük -
seltilmiştir. 

Tahkik komisyonu, me•aisinin ilk 
kısmını bitirdiği için, tahkjkatın karış 
hrr!masına ve ınaznunlarınln kaçma -
aına meydan bıraknıa.ınak end ·ıesile, 
bunların tevkiflerjne lüzum göstenııit 
tir. Dört ay evvel kaçak ve bu işle a
lakası olduğu anlaşılan Vehbi Cemil 
.İle ko-misyoncu Hıristonun aranılma
aı ve tevkif edilmeleri için de alaka
darlara emir ver lmi}tir. 

Hadise dolayısile, haklarında taki 
bat yapılması icap edecek memurlar 
hakkında da kanuni müsaadeler alr -
nacaktır. Tahkikata eheınnıiyetJe de
vam olunmaktadır. 

Adli cephede faaliyet 
Takas suiistimalinden dolayı adli

:Yece yapılan tevkiflerden kisine clün 
itiraz edilmiştir •• Tevkif edilenlerden 
Melunct Kasnn Beyle Fazıl Beyin ve 
diğer üç kişinin vekaletini lstanbul 
barosundan Remzi N i.zmı Bey deruh .. 
te etm tfir. Re:--.1zi Ni.zmı Bey nıüvek .. 
killerinden Mahınet Kasım ve Fazıl 
Beylerin kefaletle tahliyelerini iste
llliş ve istida ile Sultanah.met birinci 
sulh ceza mahkemesine müracaa.t et
lllişt "r. Hakim Reşit Bey bu ıniiracaat 
Üzerine tahkikat evrakı htilasalarrnı 
istemiştir, 

Evrakın bir kısmı Vilayette olduğu 
İçin Vilayetten getirtilmiş, diğer kıs
"" da bu tahkikatla metgul olan ko
n>syonu mahsustan istenilmişti. Talı -
kikat evrakı gayet mahrem tutulduğu 
için bunların hulir.aları bizzat komis 
y~n azal.~rın~an Orman müfett.q.i E
mın, gumruk müfetti$1erinden Ali 
Kemal, Maliye mÜfettişi İbrahim Hil
ın· Beyler tarafından mahkemeye ge
tirilmiştir. H&kim Re?!İt Bey bu vazi .. 
yet karsısında kendilerini davet etnıi~ 
ve tahkik~t hakkında kendilerinden 
daha etraflı izahat almıştır. Ancak ev 
rakın gelişi ve hakim _Reıit 8.':,~ ~l"a
f ından bu müfettişlerın verdı~ ıza -
batın dinlenisi saat \ 7 ye ka~ar d<; • 
vam ettiği için e,.,.akı l_'.'hki~ ye hu -
la.sala.rı üzerindeki tetki.kat l~t _e .. 
dil.-memiştir. Bu tetkikat buı?U". •k. • 
tnal .-d lecek ve tahliye taleplerı hır 
karara raptolunacaktır. Mevkoflar me 
Yanında bulunan tüccar Mehmet Ka· 
•un Beyin kardeşi de dün Adliyeye gel: 
llliş ve karde•ine ait tahliye talebı 
hakkındaki ~uamele~:., takib.~'P 'h!~
zat me,gul olmuftur. Bu zat ~eı;ıdis:'. 
le görüşen mubarririmize demı~tır kı • 

- Bu ifte bizim suçumuz yaktur. 
Biz ihracatçı değiliz k · takas işile ~
laka dar olalım. Hıristo Ninidis Ef. bız 
den kereste aldı. Biz de sattık. Alıcı 
Hıristo Ninidis Efend; olmayıp ta baş 
ka birjgi, olsaydı gene satacaktık .. Bi
ze müfettişler: 

- Bu kadar keresteyi nereden bul 
dunuz diye ııordular. 

Biz orman işletiyoruz, bu kerest~
n ·n 4 .. 5 mislini bugün de venn~e 

Şehinşah Hz. niiı 
ikinci günleri 

(Başı 1 iı.cı sahifede)) 

biliye vekili, Şehinşah Hazretleri 
nin mihmandarları Ali Sait Pa,a 
ve refi:kalan ve Fahrettin Paşa, 
Tahran büyük elcisi Hüsrev Bey ve 
refikaları Iran H-;,,riciye veziri Ba
kir Han Kiizımi, Saltanatı dahili 
ve harici teşr"fat mudürleri ,Şehin
şa,h Hazretlerinin hususi kalemleri 
müdürü ve İran jeneralleri ve İran 
büyük elçisi Sadık Han ve refika 
!arı bulunmu;lardır. 

Şehinşah Hazretlerinin Halke
vinden kö,ke azimet ve avdetlerin 
de otomobillerinin etrafında miz
raklı süvari kıtakrı bulunmakta i
di. 

Geçit R1smi 
ANKARA, 17 (A.A.) - lran Şe

runtabı Rıza PelıleTi Hazretleri tere• 
fine bugün saat 16 da yarı~ sahasın
da askeri kıtaatıru, izcilerle mektepli
lerin iştirak ettikleri büyiik bir resmi 
geçil yapılnuştır. 

Bu mera&ian i gömıek için daha pek 
ericendcn on binlerce ki~i yarı~ sa..Jıa 
sında toplannıış. bulunuyordu. Ala 
Hazreti Himıayun ile Reis.icüm.hur 
Hazretelrin.in sabaya gitmek için .ge .. 
çecekleri yollarda gelip gidişi · leta 
iinkİınsız bırakan müthiş bir kalaba -
lık vardı. 

Saat 15 buçııktan itibaren Heyeti 
Vekile azalarjyle mülki ve askeri .?1· .. 

ki.n sefirler ve sefaretler erki..nı ve d i 
,ğer davetli1er birlblrini müteakıp ge
lerek kendilerine tahsis edil~n tribün 
lerde yerlerini almaya başladı!ar. 

Reisicümbur Hazretleriyle büyüle 
m · safi.rlcrin .gelecekleri dakikalaı·da 
bütün nazarlar sahanın methaline ve 
buraya gelen Yollara çevrjlmiş bulunu 
yordu. 

Saat tam 16 da Şehinşah lia2rcl • 
lerile Reisicüınhur Hazretlerinin bin
dikleri otomobil on binlerce kiş,ınin 
surekli alkışları arasında s-ahaya giı·
di. Ve lran Milli m~iyle istiklal mar 
Şl arasında iki büyük ~efin geç.İt re.sr.ui 
ni takip buyuracakları tribünün Onün 
deki bayrak direklerinde Şehinşah 
ve Reiaici.imhur Hazretlerine mahsus 
bayraklar yükseldi. 

Ali Hazreti Humayun ile Reisici.im 
hur Hazretleri geçit resmine iştirak 
etmek iizere yer almış bulunan kıtaat 
ile izcileri tefti§ ettikten sonra hal -
kın ke•ilmeyen alkıtları arasında tı·İ· 
bünlerine geldiler. iki büyük şefin 
bu tefti,leri esnasında bulu~dukfar~ 
otomobili büyük erkanı harbıye rem 
Müşir Fevzi Paş.a Hazretleriyle birin
ci ordu müfetti;si F ahrettin , Ferik A
manullah Han ve ikinci ordu müfetti
şi Ali Sait Paşalar Hazeratın·n oto
mobilleri takip ediyordu. Saat l 6 bu
çukta me!'a~ime ba~lanmtı ve hazır bu 
lunanlann sevzi ve takdir tezahürle ~ 
rini toplayan bu geçit re...U tam !oir 
saat sürmüştür. 

Müteaddit tayyare filolarımızın işti
rak ettikleri bu eeçitıe iki piyade ve bir 
topcu alayı., süvari, jandarma kıtaatr fen
niye, hilcum arabalan ve baş.ta Ankara 
ve Gazi li•esile..; ile lnönii, Porsuk, Er
ciyeş, Konya oymakları İzcileri, Musiki 
Muallim mektebi, Gazi ve kız orta mek .. 
tehi talebeleri bulunyorlardı. 

Geçit resm.inden sonra Iran ve Tiirk 
lstikliil mar§lan çalınmış ve Ala Hazre· 
ti Humayun !le Reisicümhur Hazretleri 
halkın çoşkun tezahürat1 ve ''Yaşa var 
ol,, sedaları arasında sah;ıdan ayrılmış
lardır. 

Orman Çiftliğinde 
ANKARA, 17. (A.A.) - Bugün Şe· 

hinşah Rıza Pehlevi Hazretlerinin şere
fine yapılan geçit resmini müteak;p AJ3. 
Hazreti HUmayun ile Reisicümhur Haz
retleri Orman çiftliğine kadar bir gezin
ti yapmışlar ve burada bir müddet isti
rahat eylemişlerdir. 

Man .alı müsabakalar 
ANKARA, 17. (A.A.) - lran Şebin

şahı Ala Hazreti Humayun Rıza Şah 
>ehlevi Hazretlerinin lereflerine bugün 
saat 17.30 da Türkiye Atlı Spor kulübü 
tarafından kulüp bahçesinde Ordu bini
binicilik mektebi talebeleri tarafından 
cilik mektebi zat.itleri ile Ziraat Vekaleti 
mania müsabakalan yapılmışbr. . 

Müsabakalarda, Şahinşah Hazretle~ı~ 
Reisicüınhur Hazretleri, B. M. M. Rem 
Kazım, Başvekil ismet. Büyük Erkam 
Harbiye reisi Mü~ür Fevzi Paşalar Ha
zerab ve, Şehinş;ah Hazretlerinin maiyet· 
leri, Vekiller, C. H. F. katibi umumisi, 
B. E?-kinı Harbiye ikinci reisi, bi
ri.nici ve ikinoj ordu müfettişleri, ili şu
rayı askeri azasından ferik Cevat,. ve 
Kolordu kumandanlarından Naci paşa~ 
Lu-la Kor diplomatik hazır bulunmuşlar
d ır. 

Müsabaka evvela, Ziraat velciileti bini
cilik mektebi talebelerinin yanşlarile baş· 
lamıştn·. Biniciler, muallimleri doktor Çi
ki Bey kumandasında Şahinş.~ Hazret
lcrile Reİ3İcümhur Hazretlerının huzur
larrna gelerek selamlamışlar ve müteaki
ben hirer müsabakaya başlamışlardır .. 

Zabitlerimi.zin muvaffakıyetlerı 
ikinci müsabaka ordu b;nici!ik mek· 

!.ehi zabitanına mahsustu. Zal>Hlerimiz 
onde mektep kumandanı miralay Cev
det ~ey k~dasında Şehinşah Haz
retJerıJe Reısıcumhur Hazretlerinin hu
zurlarına gelerek mÜtarünileyhim ha • 

hazırız. Bu işin asri suçlusu Hıri~to 
Ninidis ile Zühtü ve Vehbi Cemil 
Beylerdir. Çünkü onlar ihracatçıdır. 
Ne yapmışlarsa yapmışlar , belki ta
kas- komisyonunu da aldatmışlar ve 
bu sui ·Mim.ali meydana getirmişlerdir. 
Fakat asıl suçlular bugün kaçını~ bu
lunmaktadırlar. Hıri<oto Ninidis Yu -

• nan, Vehbi Cemil Hariri de Suriye te
baasından oldukları için iadei mücr: .. 
min esasına istinat ederek getirilme -
leri imkanı da yoktur. Maamafih bun 
lara ait kabahatin b"ze yükletilmiye -
cegı" • tahkikat netice.oinde hakikatın ' -~" meydana çıkacağı da t .... ıı ve muhak 
kaktır. 

,JJLLIYE' 

Venedik mülakatı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

nedikte yapılan mülakat esnasın -
da Pariste meskilk bir intiba mev
cuttur. Bunun' sebebi, her halde, 
Almanya ve ltalyanın bu hususta 
büyük bir ketumiyet muhafaza et
meleridir. M. Mussolininin hiç ol
mazsa M. Hitlerden Avusturyada· 
ki tethiş hareketlerinin dm durul -
ması hususunu istihsal ettiğine mu 
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Siliihsızlanma meselesine gelin 
ce, M. Musrolininin Alman meta
libatında tadilat yapmağa muvaf
fak olabildiği hiç zannedilmemek 
tedir. 

VENEDIK, 17 (A.A.) - M. 
Mussolini, bugünlerde Fransa ile 
giri,eceği müzakeratta, Venedik 
mülakatı e:nasında M. Hitlerle te 
karrür ettirmiş ol<luğu siyaseti mu 
vaffakıyetli bir neticeye isal et -
meğe çalı,acaktır. Pazar günleri çı 
kan Times gazetesinin hususi mu
habiıinin haber aldığına göre, va
ziyet iki şık arzetmektedir. Birisi, 

, Hitler'in Ahnanyanın yeniden si -
lahlanmasma mesağ veren teklifi 
Fransa kabul eylediği takdirde 
Almanyanın !İlahları bırakma kon 
feransına ve Akvam Cemiyetine 
rücuunu temin edecektir. 

İkinci şık, şayet M. Musl!()lini 
Fransayı bu teklife ima!e edemez 
se, Avrupada iki siyasi blokun te
ş~ülü zaruri olacaktır. 

Bu ki bloktan b;ri ltalya ile Al
manyayı, ikincisi Fransa, Rusya ve bu 
iki devletin peyilclerini ihtiva edecek .. 
tir. Diğer taraftan haber verildiğine 
göre, M. H "tler, Almanyada sarsıl· 
mağa başlryan şöhretini ltalyaya va
ki olan ziyareti ile kuvvetlendirmek 
hususunda epey muvaffak olmu~tur. 

Avusturyadan geçmiyen yo-l 
VENEOIK, 17 (A.A.) - Alman 

Baıvekili, dün V enedikten Münib ta 
rikile uçarak avdet etnıitşir. Bu tarik, 
Avusturyanın iizer.nden geçmiyen ye 
gane yoldur. 

Avusturya istiklôli 
MERLIN, 17 (A.A.) - Daily Mail 

muhabiri bildiriyor: Alman mahafili, 
M. Hitlerin Avusturyanın istiklali 
haklun:ia herhangi bir teminat verıni, 
olduğunu tekzip etmektedirler. 

Şark Lokarnom 
ROMA, l 7 (A.A.) - Hitler - Mus

solıini mül&katından bahseden Giorna 
le d'ltalia gazetesi Sovyet Rusya lıak 
kında diyor ki: 

Almanyada, Sovvet Rusya esasen 
mevcut ittifaklar sistemine ilive olu .. 
nacak yeni bir huawnet alet' olarak 
telakki edilmektedir. Sovyet Rusya 
bu itimatarzlığı hafifletmek için Ve
nedik mülaka.tının arifesinde Almıın
yaya bir Şark Lokanıosu teklifinde 
bulunrnuıtur. Buna e!ıi.tan ve Çeko.
lovakya da da.h 1 olacak ve Fransımın 
teminatı da inzimam eyliyecektir. 

Cevap menfi olnı~r. Bu ret. Sov 
yet Rusya ile teJrıik:İ mesaiyi değil 
mmtakavi miM.klar uwlünü istihdaf 
eder. Avrupa devletlerinin Alınanya 
ile Sovyet Rusya arasındaki ihlılafı 
vahimleştirecek yerele bu iki memle~ 
ketin mukarenetine yardım etmeleri 
lizımdır.,, 

M. Mu.ıs"lini döndiı. 
VENEDIK, 17 (A.A.) - M. Mu••o 

lini Maghera sanayi limanı mıntaka .. 
sını' ziyaret etti~t~n sonra Venedikten 
müfarakat etmı~t r. 

- ab ~eJaml,.;,,ışlardır. Müteakiben 
2cr nı . ek . . abaka 
birer birer s.:ıhaya gırer mui -
ya \ >şlamışlardır. 

Muhtelif eşkal ve eh'atıa yıl~-

k . b" yol üzerinde bulunan manıa-
avı ır . h.. ""k b" 

lan bütün zabi tlerimız uyu ll' mu -
vaffakıyetle altlamışlardır. 

Neticede par kuru hatasız olar~k 
yaparak aralarındaki saniye fark1arıle 
birincj müJizım Saim Bey birinci, mü .. 
li.zım Sadettin Bey ikinci, birinci mü
lazım Eyüp Bey üçüncü gelmi,Jerdi:r. 

Şehinşah Hazretle.rile Reisicümhur 
Ha< .·etleri bütün müsabakaları ayakta 
takip buyunnuşlardır. 
Şehinşah Hazretlerinin hediyeleri 

Se'ıinsah Hz. ordu bini<:ilik mektep 
müdürü Beye ordu binicilik mektebi na
mına bir kupa hediye etmişler ve za
.b:~lere mükafatlar tevzi ve gösterdikle
ri muvaffakıyetten dolayı takdirlerini a
har buyurmuşlardır. 

Hariciye V cıkilinin ziyafeti 
ANKARA, 17 {A:A.) - Bu ak • 

şam hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey -
efendi tarafından Iran Şebinşahı Ala • 
Hazreti Humayun Rıza Şah Pehlevi 
Hazretleri sereflerine Ankarapalasta bir 
ziyafet veriİmi.}tİr. 

Ziyafette :lehinşalı Hazretlerile 
Reisiciim.hur Hazretleri, Şehinşah Hz. 
nin maiyetleri, B. M. M. reisi, Başve .. 
kil, Büyük Erkanı Harbiye reisi Paşa
lar hazeratı ile ordu müfettişleri Paşa
lar ve vekiller, sefirler hazır bulunınut
lardır. 

Ziyafeti bir reıı..-ni kabul takip etmiş
tir. 

Yavuz zırhlımız 
İran Şehinşahı Rıza Han Peh

levi Hazretlerini Trabzondan Sam 
suna getiren Yavuz zırhlımız Sam 
sundan Zonguldağa gelmi,tir. 
Harp gemimiz, Zonguldakta kö -
mür ahnaktadır. Bugün, öğleden 
ronra lstanbula hareket edecektir. 
Yavuz Sehinpb Hazretlerinin 
sehriın'izd.eki ikanıetleri müddetin 
~e Dolmabahçe açıklarında demir

liyecektir. 

1 Küçük haberler 1 
" Mezbaha baytarlığı - Emin-

önü b~lediye baytarı Hil~i Bey 
Karaağaç mezbaha baytarlıgına ta
v!.:ı. c:-d.il~l~tir. 

l ıs HAZIRAı'/ 1934 

Görüşler 

Kaçakçılıktan 
Vergi alacağız 

(Başı l inci sahifede)) 

su budur. yerli mallara karşı ade
ta bir çeşit savaş açmışlar, ille 
almayacağız! 

Bunun erh.eği de böyledir. Ve 
hatla bunların hünsruıı da böyle 
ya,.,maktadır. işte bunun için ho
şuma gitti; bir domuzdan bir kıl 
koparmı1 olmanın keyfidir bu. 

Kurtulmus bir millet ve devlet 
yaşamak, il~rlemek, idare olun
mak, ve gö:iinür görünmez kaza
dan beladan korunmak ister. Onun 
için de öbür yanda yalan dolan, 
plan kurarım! .. Yağma yok kadı
nım! Yağma yok erkeğim! 

Bir adam atına biner. Dişleri
ne kadar silahlanır. Canını avurdu 
na, kafasını koltuğuna alır sınır
dan sınıra profesyonel kaçakçılık 
eder. 

Bir başkası kayığına mit ,alyöz 
koyar, yelken direğine bomba t~ 
kar, canını dümenine, boynunu 
motoruna alır, karasulardan kara
sulara profesyonel kaçakçılık e
der. 

Ben iki>ini de kollarım. Kerte
sine getirince hem kaçırdığı malı 
alırım, lıem canını. 

Amma ötede baska birisi var• 
dır, ki bunları, bir. pasaport, bir 
gaz sandığı taht<Bı, biraz da yüz
süzlüğü ile yapar. Ona lıer neden
se ilişemem. Sadece pasaport pa
rası yirmi altı kağıt alırım. Elbet
te alırım. Gözgöre göre kaçıracağı 
yaban mallarınrJan kaçakçıfık ver 
gisi ol8Un almayım mı? 

Onlar ki benim memleketimin, 
milletimin, istikliilimin ve istikba
limin - sıklık ve kazanç uğurunda -
yat/arıdır; eğer buncacık parayı 
almamış olsam varlığıma karşı 

suç işlemiş olurum. 
Kaçakçının kaçırdığını ve canı

nı aldığımız gibi böyle kaçakçılık· 
tan da vergi alacağız. Eğer bece
rebilirsem, bunun elli, yüz, iki yüz 
kağıda çıkardmasına canla b~a 
çalı,acağım. Memleketin ~~ sek!z 
milyonluk hal.in her vergıyı verır
ken bu küçük /ıanımla küçük be
yin düşmanca ve bedavadan süs
lenip kaunmalarına göz yumula-
maz. 

AkaGüNDüZ 

Galatasaray galip 
(Başı l inci sahifede)) 

Avni - Faruli, Lutfi - Kadri, Ni
hat, lbrahim - Necdet, Müm:v\•er, 
Rasih, Suavi, Doğan. 

Galatasaray, yaptığı gollerin gü 
zelli ğine mukabil fena bir c:.yun oy 
namar ma rağmen Apohel takımı
nı 3 - 1 yendi. 

Halbuki dün Apohel takımı cuma 
günkü oyllnundan çok daha ı:;üzel oy
n;ı,dı. Böyle olmakla beraber dünkü 
ınaçın hakkı böyle 1 - 3 değil, O - 6 
veya O - 7 di. Nitekim Galatasaray 
rnuhacimleri muhakkak denebilecek üç, 
dört golü 11Celeden veya Mus.evj takım 
kalesinin şansından kaçırddar. 

Apolıelin cuma günkünden _daha fJ:'i 
oynamasına ve Galata.sarayrn hıç. le gu
zel bir oyun gösterememesine rağmen 
1 - 3 galibiyetimiz hile Apohel takı
mının ne derece zayıf oldufunu gös .. 
termeğe kifayet eder. 

Be~iktaı maçından e"VVel yazdığımız 
yazıda, Musevi .takımının oyununu bil .. 
memelode beraber hC'lliiz futbolde acemi 
olduklannı zannettiğimi.zi bildirmiştik. 
Befiktaı maçile bu zanoımızm bir ha -
kikat olduğunu ımbdık. Dün de bu ha
kikat bir defa daha leeyyÜt etli. 

Ba§tan nihayete kadar ("'1r, lcoı) 
tan ba§ka bir manzara göstermi yen, 
çok defa da üç beş kişinin birde_n to • 
pun üstüne atılma•mdan baş~ bır top
luluk arzebniyen oyun :ı;evlı:sız ve heye
cansız oldu. 

Oyunun umwni heyetini kısaca le.
bit etmek IWın geline diyebiliriz lci, 
eğer maç yapan hiıt- ecnebi takım olma
saydı, bu maça üç dört satırdan fazla 
tahsis etmek pek 'Yerinde bir it olmaz-
dı. • . 

Yukarıda da yazdığnruz gibi oyu -
nun fenalığına ınulmhil gollerin güzel
liğine diyec<'k yoktu: 

Oyun başladıktan bir müddet sonra 
Galatasaray hücum hattında yeni gör
düğümüz Münevver misafirlerin iki mÜ· 
dafiini çok güzel >;-ak oyunlarile at
lattıktan aonra güzel bir şütle Galata -
sarayın ilk golünü yaptı. Devrenin 
sonlarına doğru da Raoih, frikikten fev
kalade 1 i · şütla ve zm)l<Oden Galata
saraym ikinci golünü kaydetti. llk dev
re bu suretle bitti. 

ikinci devre' başlar başlamaz Gala -
tasaray muhacimleri üstüne ınuhakkak 
üç gol kaçırdılar. Fakat nihayet Nec
deıin güzel ortaladığı topu gene Rasih 
mükemmel bir vuruşla üçüncü defa A
pohel kalesine ooktu. 

Oyunun bibnesine pek az kala Mu
sevi solaçık topu sürerek gilıel bir şüt
le misafirl,..-in yegane sayısmı yaptı. 

Galatasaray taknnmda Rasih, Mü
nevver, Faruk, Necdet nisbeten iyi oy
nadılar. 

Apohel takmımda yegane iyi oyna
vıuı sol müdafileri idi. 

S. GALiP 
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Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta Tedrisat Me1;teplerinde Türkçe, Tarih-Coğ 

rafya, F enbilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, 
İngilizce Muallimi olmak ist~yenler için bu sene imtihan a· 
çrlacaktır. 
. 2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazar günü İstanbul Ü-
niversitesinde bashyacaktır. 

3 - Bu imtihana d~hil olacakların : 
A) Türk olmaları, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukiarı, cinayet ve cünha 

nevinden mahkUmiyetleri olnıadığı hakkında mahalli Vila
yet veya kaza idare Hey' etin ien bir mazbata ibraz etmele
ıri lhalen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna o 
lup mensup oldukları Daire anıirinin vereceği vesika kafi
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani 
vuciit arızalarından salim old uklarıru isbat eder tasdikli he
kirr.> raooru ibraz, 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muallim Mek
tebi mezunu olmaları, Muallim Mektebinden mezun olan
ların en az iki ders senesi mu ıllimlik temiş bulunmaları la
zımdtr. 

~ - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları tak
dirck 1702 numaralı kanunun J inci maddesinden gösteri
len dereceler dahilinde her hangi bir Orta Tedrisat Muallim
liğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikal 

ar bağlanacaktır. 
A) Nüfus tezk~resinin 
B) Tahsil derecelerine 

larmın aşıl veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal ma:::batası 

asıl veya ta.stikli sureti 
ait sahadetname veya vesika· 

D) Mahalli Maarif ldaresinden nümunesine tevfikan 
tasdikli sıhhat raooru, 

E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotografh 
fiş, 

F) Altı adet 4 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğ
rafları, 

Bu ves!kalarm en son 15-6-1934 tarihine kadar Vekalete 
gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gel
miş olan veya evrakı müsbites i noksan gönderilmiş bulunan 
istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ila.:ı 
olunur. (2954) 3323 

Bursa Beledivesinden: 
Keşif Bedeli 

Lira 
23,493 Garaj inşası 

Zafer Meydanında Bele<hyece yaptırılacak ıuai-
ye garaJı, proje, keşif name ve şartnamesi dai-
resinde kapalı zarfla münakasaya konulmuştur -
"Proje, keşifname ve şartname taknnları 9 
pan:a olarak 3 lira mukabilind c isteyene gönderilir. " Bütün 
şartları anlamak için Beledi)·e Muhasebesine ve 27 Haziran 
934 Çarşamba günü saat 16 ya kadar yüzde 7,5 teminat ve 
teklif mektuplan ile Belediye Enciimenine nıüracaat edilme 
si ilan olunur. (3070) 3359 

Ankarada: Jandarma Umum 
Kumandanlığından~ 

Maltepe'de yapılacak Jandarma gedikli küçük Zabit 
Mektebi inşası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. Münakasa zamanı 26-6-!>34 çarşamba günü saat 15 te 
dir. Taliplerin plan ve şartnaıneleri görmek üzere Ankara'
da Jandarma Umum Kumandanlık Levazun Müdürlüğüne 
ınüracaatları. (3019) 3324 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Şişlide Celal paşa caddesinde 3000 lira mukabilinde İpo

tekli 3 No. lu hanenin icra ve iflas kanununun maddei mah
susası mucibince yapılan müzayede neticesinde verilen bedel 
haddi layıkında görülmediğinden mezk\ır hanenin müzayede 
suretile kat'i satısı ?.3. 6. 934 tarihine müsad.i{ Cumartesi gü
nü saat 14 te icr.; edilecektir. Talip olanların yukarıda yazı
lı gün ve saatte Beyoğlu kazasında müteşekkil idare heyetine 
müracaatları. (3277) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa lisesinde yapılacak apdesane ve dersane tadi
latının 15 21 Temmuz 934 tarihlerinde ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 17. 6. 934 . tarih
li gazetelerle ilan eclib;ıişti. Ahiren görülen lüzum üzerıne her 
iki münakasanm da 9 Temmuz 934 Pazartesi günü saat 16 
da yapılması takarrür etmiştir. Taliplerin keşif v, şartnamele
ri görmek üzere lstanbul Erkek lisesindeki Komisyon kalemi· 
ne ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü lem:natı 
muvakkate makbuzkı.rile birlikte komisyonumuza tnüracaat · 
ları. (3286) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
ltsanbul Limanının muayyen sahasile Haliçte batan vapur, 

demir şamandıra ve saire gibi ankazm üç sene zarfında çıka
rılma işi 16. 8. 934 Perşembe günü saa.t 14 te kap.ah zarf u
:sulile müzayedeye konulmuştur . llk temınat 2500 lıradır - h • 
teklilerin ve şartnameyi görmek istiyenlerin müracaatları. 

(M) (3284) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden~ ( 
Maltepe tecrübe istasyonunda yeniden hafrolunan kuyu 

duvarlarmm tahkimi ilr.de olunacaktır. Bedeli keşfi 1532 lira
dır. Taliplerin şartname ve keşifnameyİ g~rdükt~n sonra pa
zarlığa iştirak etmek üzere (o/o 7,5) temın:ı-tla.rıle beraber 
(20. 6. 934) Çarşamba günü saat (15) te Cıbalide Alım Sa· 
t..-n komisvonuna müracaatları. (3118) 
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l AHTA KURULAR 

KORKUNC 
birer kabusturlar 

• •• onıarı FL.İT ile öldürünuz. 
Bıı tahta kuru~unun ıaırışı kuv
YE\tlı ve aynı zamanda zarf\rlı bir 
ıLtır~ıp verır Tiih Ta ku r ula rı. bll· 
ıaşt · , cı haı:;ıalıkıar ı bir evcıen 

dı('ler:ne t aşırlar Oı"ıar kola}' kO· 
lay oıınez ve bunun için di, ki 
iıd haşarat oldUrücU mayiler 
tahta kvruıarına karşı tesirsiı 

~,.~~~~~ kaıırıar Bunları oldürmek için 
~ FLll dort hartı. F-L- İ·T tedarık 

ediniz Siyatı kuşaklı ve asker 
:511-.ıı! re~imı sarı tenekelere dikkat 

ve onıarı mus~rren talep ediniı. 

' ' 
3' 15 

Barut inhisar idaresinden: 
1 - 15 Haziran 1934 tarihinden itibaren Revolver ve 

Tabanca fişeklerile Av fişek ve kovanları ve teferruatının de 
mir yolu üzerinde veya sahillerde bulunmıyan mevkilerde da 
hil olduğu halde memleketin her tarafında her bayiin dük
kanında asılı bulunan listedeki fiatlar üzerinden satılacağı. 

2-Av saçması ve Şevrotinlerin yine memleketin her ta
rafında kilosunun elli iki btiçu k ve yarım kilosunun yirmi al
tı kuruş on paraya satılacağı ilan olunur. (3155) 3487 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
40 ton üstüpünün kapalı zarfla ınünakasası 14 Temmuz 

934 cumartesi günü saat 15 de Ankara' da idare Merkezinde 
yapdacaktır. Tahil&t Ankara, Haydarpaşa ve Adana vez· 
nelerinde beşer liraya aatdan ııartnamelerde yazılıdır.(3184) 

3461 

Eskişehir Vilayetinden: 
Muhasebei Hususiyeye ait Asri Sinemanın üç senelik 

bedeli icarı 6-6-934 tarihinden 25-6-934 salı günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere müzayedeye verilmiştir. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Muhasebei Hususiye 
Müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (3157) 3433 

Edirne Belediye iyasetinden: 
Yol ve yapr kanununa tevfikan ve dairemizde mahfuz 

fenni şartnameye göre Edirne şehrinin 1 ı500 1 ı 1000 ( tes· 
viye münhanili) ve 112000 mikya::.larında ve 'takriben bin 
hektar vüs'atmda muntazam haritalarının ahzi 20 gÜn müd
detle ve kapalı zarf usulile rnünakasaya vazedilmiştir. Na
fia Vekaleti Celilesi ve Harita Uınum Müdürlüğünce ehli
yetleri musaddak olanlar ve bu gibi büyük şehir planlarını 
nıuvaffakiyetle tanzim ettiklerine' dair vesika ibraz edenler 
münakasaya iştirak edebilirler. Harita ahzine ait fenni ~art· 
name: Belediyemiz yazı işleri kalPminden tedarik edilir. 
l\1.ünakasaya iştirak edecekler teklif edecekleri bedelin yüz
clr. yedi buçuğu nisbetinde terninat akçesini veya banka mek 
tulıunu ve teklif atını havi pulI u varaka ile aranılan vesaiki bir 
zarf derununa koyup üzerine (f:.clirne Haritası) ibaresini 

yazarak ihale gunu olan 26-6-934 Salı günü saat on al
tıya kadar Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. 

3431 (3149) 

Ankara V aliliğiriden: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri için şartnamesi veçhile (200) 

adet sap arabası a?ınmak üzert• kapalı zarf usuliyle 28 Hazi
ran 934 Perşembe günü saat 15 le ihale edilmek şartiyle 
münakasaya konulmuştur. Talipler kanunun tarif ettiği veç 
hile (1005) liralık teminatı muvakkata makbuzu veya bir 
banka kefalet mektubunu tek lif mektubiyle beraber bir zar· 
fa koyarak ihale saatinden evvel Ankara Vilayeti Daimi en
cümenine vermeleri ve şeraiti ıınlamak için Ankara Daimi 
Encümeni kalemine ve Ziraat Müdürlüğüne ve latanbul 
ve Eskişehir ve Buna Vilayet,eriyle lnegöl ve Adapazarı Kay 
makamlıklanna müracaat etmelidir. (3102) 3412 

Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetn~e ile 

Orta Tedrisat Muallimliği hukukunu kazananlardan Orta 
Tedrisat Muallimi olmak İste yenlerin bir istida ve mahalli 
Maarif idarelerince tasdikli bir fiş ile 25 Haziran 1934 tari
hine kadar nerelerde vazife almak arzu ettikleri tasrih olun
mak üzere.Vekalete m.üracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

3322 

1 3 üncü kolordu ili.nlan J 
Uzunköprü Askeri Satınal

rrıa Komisyonundan : 
U zunköprüdeki kıtaat ihtiya 

cı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı 7 kalem Erzak açık mü
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
30 Haziran 934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere İs
t~nbulda Kolordu Satınalma 
Komsyonuna ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
de Uzunköprüde Askeri Sa
hnalm.-. Komisyonuna müra
caatları. (3007) (3042) 

3900 kilo Nohut 
16000 ,, Fırın odunu 
55000 ,, Odu..'1 
4900 ,, Kuru Fasulye 
2000 ,, Pirinç 
1700 ,, Bulgur 

15000 ,, Sığar Eti 
3319 

* ... 
Ankara Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan: 
Üçyüz bin kilo kuru ot ka

palı zarf usuli!e münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 27 Ha
ziran 93ıf Çarşamba günü saat 
on dörtte yapılacaktır. Şartna 
me sureti musaddakası görül
mek üzere lstanbul'da Fın
dıklufa 3 üncü Kolordu Şatm
alma Komisyonuna müracaat
lan ve ihale günü de vaktin
de teminat ve teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği Satm
alrna Komisyonu Riyasetine 
vermeleri. (3009) (3043) 

3320 .... 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan : 
Tekirdağ kıt'atı için - ka

palı zarfla. münakasaya konu
lan 100,000 kilo Sığır etine 
talip çıkmadığından bir ay 
zal'fmda pazarlığa konulmuş
tuı:. Taliplerin bu müddet zar
fında Çorluda Askeri Satınal
ma Komisyonuna müracaat
lar:. (3042) (3231) 

3528 . . .. 
Davutpaşada K. O. Top. 

Tb. da biriken 80 araba gübre
ye talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığı 18. 6. 934 Pazartesi 
günü saat 15.30 da yapılacak
tır. Taliplerin pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinde Fındık
lıda K. O. Satınalma komis
yonuna mjracatları. 

(26) (3280) .... 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: Malkaradaki kıtal ihtiya
cı için 50.000 kilo fasuly:ı açık 
münakasaya konulmustur. 1 -
halesi 16 Temmuz 934 ·Pazar
tesi günü saat 15dedir. Talip
lerin şartnameyi görmek Üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vaktinde temi
natlarile birlikte Çorluda As -
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (32~5) 

Darüşş faka 
Müdürlüğünden: 

Mektebin bir senelik Odunu 
ile Kömür Kok ve Maden Kö
mürü kapalı zarf usulile alına
cağından şeraitini anlamak is
teyenlerin her gün ve müna
kasaya İştirak için 21 Haziran 
934 pazartesi günü r:ıat 14 te 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisiye Merkezir . .'! ınura
caatlarj. (3209) 3489 

lstanbul ve Almanya Univeraitele· 
rinden mezun ve aynca Almanyada uzun 
müddet 1. G. Farbeninduıtrje fabrika· 
lanncla ameli olarak çalıımış 

BiR KiMYAGERE 
ihtiyacı olanların "Dr. lngi,, rumuzu ile 
176 No. posta kutusuna müracatlnn. 

(3497) ( 413) 

lstanbul Altıncı icra Daireıinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz muhtelif cinı 
kadın ayakkabıları jlk açık arttınna ıu
retile 23 • 6 - 934 cumartesi nat 17-18 
günü Tophanede Topçular caddeıinde 
258 No.lu dükkanda satılacağından talip
lerin yevmi mezkurda mahallinde bulu
nacak memuruna müracaatları ilit.n olu-
nur. (475) 

3133 
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ANA.DOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakır Han fatanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıd1r . 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tlirkiye t, Eankaaı tarafından letkil oiunmuıtur, İdara meclhl ve müdürler 
heyeti ve memurian kimilen Türklerden mürekke;ı> yegane Türk Sigorta Şfr]te• 
ti.dir. Türkiyenin her tara.fmda (200) ü geçeıı acentalarınııı hepsi Türktür. Tüt• 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarınııı &igortalatını. icr;ı etmekte :li:. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiı;:ortalarını en iyi şeraitle }apar. Hasar vulr.uund:ıı :ı:ararları sür'at ve kolaylı'.<lı öd!:. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Holant.se 
eank-lJni N.~ 

Sabık Bahrıse~ıt Feıemenk 

Bank"'"' 

lstanbul Şubesi, 

Galata Karaköy Pala 

. ~Meydancık Alaıe_.,....,.., ttan 

Her .. türlü eanKa- muamele• 

leri. Kasaı;;ıı.r _icar• 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 

1 Şuoeıerı : Amsterdam. auenos Aires, 

İstanbul, Alo de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo.·' 

Akhisar Tayyare 
Cemiyetinden: 

3142 

- Akhisar Tayyare sinamasI iki senelik icara verilmek ü~e 
re yirmi bir gün müddetle müzayedeye konulmuştur. lhal4:ı 
kat'iye 21 Haziran 934 de yapılacak ve bin~ 1-7-934 de ~~s~~ 
edilecektir. Talip olanların Akhisar Şubesıne ve. şeraıtı og
renmek isteyenlerin Ankara ve lstanbul ve lzmır, Manisa 
ve Balıkesir Şubelerine müracaatlan. (3121) 3413 

Sipahi Ocağı idare heyetinden: 
8 Haziran 934 de ekseriyet ol~~~~ğı cihetle açılamamıf olan 

kongrenin 24 Haziran 934 Pazar gunu saat 16 da toplanacağı ilan ve 
azaların tetrifleri rica olunur. ( 461) 3544 

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Pnvuayıans Han, Te\. 24330 

Deniz 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy Kopruhatı 
Tel. 42362 - Sirkoci Mühurdan• j' 

Han Tel. 22740 
~~-

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 19 Ila;:'
ran SALI 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. G di~te z, n· 
guldak, İnebolu, Sinop, Sa . 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize"yc. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürm ne Or
du'ya uğrayacaktır. (3215) 

3513 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 18 Haziran 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtrınından kalkacaktır. (3270) 

3541 

ıZMIR SÜR'AT 
lSKENDERİYE yolu 
İZMIR vapuru 19 Haziran 
SALI 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğru İzmir, Pire, 
lskenderiye'ye gidecek ve dö-
necektir. (3271) 3542 

GLANDOKRATIN 
Ademi iktidara, zafiyeti umum;. 

yeye ve asabi buhranlara karşı, meş· 

bur Prof. Rrown S•quarıl ve Şteina· 
hın keşlidir. Eczanelerde 200 kuruş• 

satılır. Deposu: lstanbul Zaman ecıa· 

deporn. (16837) ill47 

Nefriyatı idare eden · 
MUMTAZ FAiK 

Gazetecilik Vf' matbaacılık T. A. 


