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Bütün Türkiye 

Mehmet Efendi 
Hahtumları 
Kahvesini içiyor 

ht. Mısırçarşm kapm karşısında 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 3004 CUMA 22 Haziran 1934 

ütün ür 
Mehmet Efendi 
Mahtumları 
Kahvesini içiyor 

lst. Mısırçarşısı kapısı karıısında. 

Tel: { Müdür : 24318, Y az.ı itleri müdürü : 24319.. 
idare •e Matbaa : 24310. 

Haftada kırk saat 
Her mem1eketin it kanunu, ça -

lıfllla saatini haftada 48 olarak tes
bit etmittir. Bu hesapça işçi gün
de sekiz saat çalJlıyor. Evvelce 
böyle değildi. işçi günde on hatta 
on iki saat çalıJırdı. Bir asır evvel, 
lngiltere' de, iiçilerin vaziyeti hak
kında yapı:mıt methur anketler 
vardır. Bu anketlerde kadın, erkek, 
çocuk amelenin it ıaatleri çok yük
sektir. Fakat aradan zaman geçti· 
Bir taraftan işçi sindikalarınm,. 
diğer taraftan parlamentolardakı 
sol fırkaların tesirile, haftada 48 
saat usulü garbin hemen her dev
let' nde kabul edilmit oldu. 

Gazi Hz. ve büyük misafirleri Tramvay ve Telefon 

B •• I • . fi d• k Telefon şirketi şebekesi 

Fakat son zamanda, i§çi sindika
Jarı haftada 48 saati, ücret aabit 
kalmak iartile, 40 a indirmek is
tiyorlar. Eğer bu dava, sadece it· 
çi gazetelerinde mevzu tetkil et· 
mek ve işçi kongrelerinde görü,ül
mekle kalsaydı belki öylece kalır
dı. Fakat dava, Cenevre'de bey • 
nelmilel İf konferansının ruzname
s ne alınmı9tır. Şu günlerde müza
kere edilmektedir. Böylece bu 
ehemmiyetli dava beynelmilel sah
neye çıkmıştır. 

Geçen asrın ortasındanberi, na
zaı iyatçı mütefekkirlerle amele ce
miyetleri, it müddetini indirmek 
için çok çalıf'llltlardır. O zaman 
itçi sindikaları nazariyatçı müte
fekkirlerden aldıkları ilhamla töy
le diyorlardı: işçi g\inde 6 saatten 
fazla çalı,ınamahdır· Günde 6 sa
atten fazla itin değerini, kapitalist 
çalmaktadır. ltçiye 6 saatin gün -
deliğini verdiği halde onu 10 saat 
çahthran kapitalist aradaki 4 saa
ti doğrudan doğruya kendine geçir. 
mekte ve böylece sermaye terakü
mü yapmaktadır. 

Fakat bugünkü i§Çi aindikaları
mn iddiasında böyle cezri ve ihti
lalci hamle görülmüyor. Bu seferki 
iddia mütevazı tekilde fU surette 
ortaya konuyor: teknik tekemmül 
ediyor. Tekemmül ettikçe i9çi açı
ğa çrkarılıyor. ltszliğe son vermek 
için tek çare, ücret ayni kalmak 
§artile, iş saatini 48 den 40 a in
dirip her işçiden kazanılacak 8 sa
atle i,sizlere İf vermek ve böylece 
tekmil i•cileri umumi İf teamülü 
içine almaktır. 

Görülüyor ki önceki. iddia bat· 
ka, bu başkadır. Önce (i9çinin sa
atini çalmak) iddiası vardı. Şimdi 
(işsiz i9çiye iş bulmak) gayesi öne 
sürülüyor. Bir ba9ka ifade ile, ça
htma müddeti davası, ihtilalkar 
şekilden sıyrılmıf, basit bir içtimai 
talep haline jfrağ olunmuştur. 

Dava bu kadar yumuşatılmış, 
davanın zehri bu kadar alınmıt o!~ 
duğu halde, bakalım sermayedar 
ne diyor? Sermayedar sadece fU 
cevabı veriyor: Kırk sekiz saati 
kırka indiririm, ücreti de beraber 
indirmek tartile ! 

Sermayedar batka türlü iş saa
tinin azaltılmasına rıza göstermi
yor· Diyor ki, İfaİze İf mi bulmak 
istiyorsunuz? Yeni sanayi tesis edi
niz. l9aizi bu ıurette i9gaf edebi . 
lirsiniz. Yahut fazla tatil günü ya. 
pın. Mesela haftada 6 gün yerine 
5 gün çalıtılsın. Veyahut ta bunları 
yapmak kabil değilse, bekleyiniz, 
iktısadi inki,af gels!n, işler açılsın, 
ticaret ve ihracat artsın. O vakit 
i9siz itçi kendiliğinden i9 bulacak
tır. Zaten iktuadi inkişaf kısmen 
batlamış bulunuyor. Mı:sela, lngil
tere, 1932 den sonra birçok saha
l~d~ .•arih surette inkitaf içine 
gırmıttır. Diğerleri de girecektir· 
lıte sermayedarlarrn mütaleası. 

Bu, asırlık davanın bugünkü va
ziyeti budur. Yalnız bir şey dikkat 
nazarını çekiyor. Geçen asrın ma
IUın nazariyecileri saat ve ücret 
meselelerini mütalea ederken dün. 
ya umumi bir iat:hsal inkişafı için
de idi. O zaman sermayedarın ka
zancı veya fenni tabirile profit'i 
gittikçe artıyordu. Bu sebepten 
profit' e tenkıit dolu nazarlar tevec
cüh ediyor ve nazariyecisi de ame
liyecisi de, bu profit sermayedarın 
değildir diyorlardı. Fakat bugün 
o inki9afın yerine umumi bir çö
küntü var. istihsalin il!kİ9afından 
değil, gerilemesinden bahsolunu
yor. Bu tartlar içinde, vaktile pro
fit' e dönen nazarlar, onu artık kü
çülmü• görmekte ve ona dokun· 
maktan ihtiraz etmektedir. Profit 
sermayedarın değilır r sözü, sol ka
rargahın en cezri kanadından dahi 
nadiren işitilir olmuştur. Buna 
mükabil bugünkü parola hemen ta-

ugun zmırı şere en ırecc de satın alınacaktır 
Eskişehirde 50 tayyar~miz muvaf a ı
yetli uçuşlar yaptı ar. lzmirde hazırlık 

f ran Meclisinde muazzam tezahürat yapıldı 

... 
Şehİrtfah Hazretlerinin '.Ankarayi ziyaretleri İntibaları 

lZMlR, 21 (Milliyet) - Yann aa 
at on birde lzıniri fereflendirecek o
lan .Şehinfah Hazretlerile Gazi Haz· 
retlerinin istikbali için büyiik hazır
lddnra hummalı bir surette devam 

Maniaada trenden İnerek ordumuzun 1 
lzmire ırirdiii Belkalıve üzerinden oto- 1 ·ıkt t J • ~eTle gelecekler, Halkapınardaki şe ISa iş erimiz 
hltlikte istikbe.I edileceklerdir, Şelıinf&}ı 

edilmektedir. Muhterem ı.nisafirler 

Hazretleri Gazi konağında, Gazi Hu· 
(Devamı 7 inci aah!f·dc) Aınerik.ıh müt haısıılar 

==-S=o~y=a=d=ı=e=t=ra=f=ı=n=d=a=M=e=cl=is-=t=e ,.... Ankaraya gittiler 

münaka ş 1.lar oldu 

Şükrü Kaya Bey 

Mektep pansiyonları 
Ücretleri 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Mec 
liste aoy adı liyi~ıaıunın müzakeresine 
devam edilmittir. Layihanın üçünci.\ 
mıad.J•oinJe rütbe ve memuriyet ati· 
ret ve yabancı ırk ve millet iaimleriy 
le umumi edeplere uygun olmayan ve 
iğrenÇ ve gülünç olan soy adlarının 
kullanılmayacağı bakk.ndaki kayıt ha 
kkında sorulan suale Dahiliye vekili 
cevap vererek, 

- Aıiret hayatının orta de,·re ait 
(Devamı 7 inci sabilcdc) 

Kücük itiıaı 
Yeniden siyasi, iktısadi 

kararlar ittihaz etti 
M. Barthou Eükreşte, Balkan misakı ve küçük 
itilafla sulh yolunda yapılan terakkileri anlattı 

BÜKREŞ, 21 (A.A.) - Romanya . 
Ajansı bildiriyor: Küçük itili.f daimi ,... 
meclisi bugün meıais"ni bitirrniı ve 
M. Titüleaco yanında Çekoslovakya 
ve Yugoslavya Hariciye nazırları M. 
Bene• ve Y evtiç olduğu halde mat
buat mümessillerini kabul ederek mec 
liain mesaiıi neticelerine dair aıağı· 
dakı tebliğde bulunmuftur: 

Oç Hariciye nazırı umumi siyasi va 
ziyeti derin bir tarzda tetkik etıniJ • 
terdir. Mumaileyh.im mezkur siyasi 
vaziyetin, auJhün muhafazaaiyle ali· 
kadar bütün hükumetlerin nazarı dik· 
katin.i c~lbedecek bazı endişeler ema· 
relerı gostermekte olduğunu biribirle 
rinden gizlememekle beraber devamiı 
ve müşterek bir mesai ile inkişaf ve 
takviye olundukları takdirde Avrupa· 
yı üzer:ne çömekte olan aiyaai buhran 
dan kurtarmak imki.nını verecek ba
zı itminan verici unsurların mevcut 
olduğunu da müşahede elınitlerdir. 
Filhflkika tenkis ve tahdidi tealibat 
me•ele•İnde bu!fiine kadar umumi bir 
mukavele akdi için tesadüf edilen de-

(Devamı 5 inci sahifede) M. Titulescu 

mamile 9u noktada toplanıyor: A
man işsize iş bulalım· 

insanlar gariptir. Bir bakarsı
nız dünyayı ateşe vermek isterler, 

bir de bakarsınız davalarının zeh
rini alırlar ve sulh ve silk6n budu 
duna tevazula çekilirler. - • 

Dr. Nb:amettin 'ALI 

:Amerikalı mütehassıs M. 
Whittlesey 

1ktısat vekaleti tarafından 
Merkez Bankası ve döviz kontro

(Devamı 5 inci sahifede) 

ANSAROS 
:Aramızda yafıyor, ve hepimiz 

onu tanıyoruz, biliyoruz. Fakat 
onu yaşatan 

Aka Gündüz 
değildir. ~ka Gündüz Bey sade
ce kalemini mükemmel bir ob
jektif gibi kuUanmı1 ve Sansa
ros'u eyi netetmi,tir • . 

RI 
tefrika etmeğe 

başlıyoruz. 

3 üncü ıahifede 

Fena kızmııl 
FELEK 

Orman ve odun meselesi 
Mümtaz F AIK 

4 üncü sahifede 

Haftalık Siyasi icmal 
AhmetŞOKRü 

5 inci sahifede 

SPOR 

Tramvay şirketi ile iki. esasta anlaşma 
olmadı. Şirket bilet ücretlerini indirecek 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Na• ' ' 
fıa Vekaletile lstanbul Tramvay f;r. 
keti ara11nda aylardanheri devam et-
mekte olan müzakere tevakkufa uğ ... 
raDUflır. Son defa tirketçe müzakere• 
ye memur edilen M. Hansea ile Veka
let arasında müzakere mevzuunu tetkil 
eden birçok en.al ar Üzerinde muta· 
lıakat basıl olmuısa da halkın ve 
devlet:n menfaatlerini ala.kadar eden 
iki mühim esasta anal~ma teı.ain olt.J~ 
namamqtır. 

Bu es-.alardan biri ıirketin aennaye 
ainl tezyit ve lıviçre frangına irca et
miı olma•ı. diğeri de tarifen'n bundan 
böyle f&tanbul Ticaret odasının ha • 
yat endekıi üzerine İıtinat ettiri1m~ai 
meseleleri teıkil etmektedir. 

iki esas 

Mutabakat buıl olmayan bu husus 
!ardan birindainde Nafıa Vekaleti 
alhn lniçl'a frangına tahvil ve tezyit 
edilmit olan ıirket sermayeainin hiç 
bir bu ...... ıa hal Te &tide hükiimet ve 
belediyeyi ali.kadar ebnemeaini teklif 
etmitt"r. ikinci mesele ise tudur: 

Tarifelerin tetkikinde lstanbul Ti
caret odaıı hayat endekılerinin eaaa 
tutulması lilzuınunu Nafıa vekaleti 
katiyetle iddia etmittir. Şirket murah
hası ise bilha,... bu bayat endek&i e· 

Nalıa Vekili Ali Bey 

uaınm. tamamen tarif&ye müeuir ol· 
nıasmı kabul etmemit. k-.en para 
temevvücünün de bu tarifenin tetki-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Qmceırılkaı seiFiırunDll"il «;@zlDe ı 

Anaf artalar kahramanı 
Bu parlak zaferi İngiltere ve Fransanın 
müttehit donanma ve ordularına karşı kah
ramanca harbeden bir Türk kazanmıştı 

'Amerika Sefiri M. Charleıı Sherrill'itı Türkiyeye ait 
yazdığı kitaptan parçalar : 

Bu e~nada ilk gel- ..------~----------.., 
mit olan takviye kı
ta.ahnın batında bir 
Alman miralayı var
dı; halbuki Mustafa 
Kemal kaymakamdı. 
Çok iyi bir zat olan 
Alman, kumandayı ki
min deruhde edeceği 
meselesini dostça hal
letmek taraftarı oldu
ğunu anlattı. Türk bu 
husu"ta kararını ver
mi9ti bile: "Karar ve
rilmiştir. Araziyi bili
yor ve dü9manı tanı
yorum. Ben kumaııda 
edeceğim". Mesele· 
yi beraberce konuş
tuktan sonra, haklı ol· 
duğuna dair Almanı 
ikna etti; Alman <la 
karan, ordu kararga
hına telefonla bizzat 
bildirdi. Bu harikulP.
de Türkün kendi fi. 
kirlerini dinliyenleri 
ikna etmekteki mu
vaffakıyetlerini ileri
de göreceğiz. O, Tür
kiye hakimiyetinin ta
mamen ve kamilen 
kendi halkına ait ol
duğuna dair bütün 
Türk milletini sonr3 

Gelibolu Y arımaJasınJa Arı burnu ve 
Suvla koyu 

Mu!.tafa Kemal Hazretleri daima bu iki savap birden 
anlatır. lştc bunun için her ikisini de ayni haritada ıöstcr
mek çok isabetli otur. Arıburnu aşaitda, Suvla koyu da (S 
işaretli yukardad1r. SuvlJ koyunun Arıburnund-.n ~ole daha 
iyi bir ihraç yeri olduiuuu takdir cdcı ek ve çok daha büyillc 
bir aavaşm burada yapılacaiını önceden ıörcrck ihraç nok
tasma hakim olan Anafarta tepelerini tutmııia kara.r verınli· 
lcrdir. Bu önc:cdcn cörii~ Tı.irkıyc lçin Buyük Anafa.rta z~ie .. 

da müttefik ve mütte- rini kazandırmııtır. 
hit bütün devletleri \ Arıburnu krokisi 19 uncu fırkiının üç hücum kolona 

l
"kna etmiı.~. (kırmızı) nasıl ayrıldıi;mı birisi lngilizlerin saf cenehm:ı 

.,. (mavi) ikinci kol merkeze fakat en mühun olan tlcUnclinun 
Türlt vatanda,lara evveli ki.J(i.ık tepeleri işgal etmek üzere flmale eoıı:a da ln-

ancak ı. 1·r Tu""rku"ıı ku· a-iı:,.ıcr :ı sol cenahı üı;tüne çullannuia nasıl ecvkcdildiklc· 
'IJ rini gOstcrmcktedir. 

manda edebiJeceğ:. Suvla koyunda Arıburnunun tam imalinde Mu•Wa Ke-
mal Hazretlerinin Inı:iliılcri ycndiiı yerde lrt.,oki çifte hilcum 

ne dair &adece Al; kolunu Anafartadan yukarıya hucum c-dcrkcn gôıteriyor 
manı ikna ile iktifa etmemi? arruzunun Arıburnu 9imalinde açı-
ve fakat meseleyi doğrudan larak Suvla yalılarına asker ihraç 
doğruya Esat Pataya açarak mütte- edileceğine _dair kendi kolord~ ku· 
fiklerin yeni ihraç hareketi takdi • manclanını ıknada zorluk çekıyor· 
rinde ortaya çıkacak yeni vaziye • du. 
tin ne auretle karşılanması lazım • Britanvalılar 6 Ağustosta Su".la 
geldiği hususunda müstakbel hare· kıyılarına aske~ çıkarmak s~retılc 
kata dair ve bu ihraca mukavemet Mustafa Kemalın bu hareketı daha 
için kimin daha liyakatl~_olduğunu nis.:ı-n ayı~da ke~fe~.~~~.e ne kad r 
tayin maksadilc, her üçu tarafın • dogru ve ısabetlı gonı•l':' olduğunu 
dan tetkik edilmek üzere, hemken- (Devamı 6 ıncı sahıfede) 
dilerinin hem de Almanın birer I'" 
plan yapmalarını teklif ettiler. Tenı·s turnuvamız 

Mustafa Kemalin çizdiği plan E-
sat Pa,aya o kadar te~ir etti ki bu- B .. b. t. or 
nun tatbiki için derhal emir ver. ugun l ıy 1 
mekle beraber, mütarünileyhin ku- - <>· ~-
mandasını da ııeni,Ietti. Böyle ol- Tafsilat spor sahifemi::dedir 
duğu halde bizim Türk, lngiliz ta- 1 .J 
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Vergi bakayasının tasfi- HARİCİ HA-BERLE-R 
yesi mükelleflere kolaylık 
Yeni kanun layihası Meclis ruzname

sine alındı. Layihanın esasları 
ANKARA, 21 (Telefonla) -Ver

gi bakayaaınm taa.fiyesi ve mükellef .. 
lere bazı kolaylaklar gösterilmesine 
da· r olan li.yİıha bü.tçe encümeninden 
seçerek ru.znam.eye alırmııştır. Bütçe 
encümeni mazbatasında beaap kayıt
larından 120 milyon 500 bin lira gibi 
mühim mikdarda bakaya mevcut ol .. 
duğunu ve bu bakayadan cümhuriye
tin ilinı tarihine kadar geçen ıene ... 
lere ait olanlardan mühim bir kısmı .. 
nın milli aavatlar arn.sında ic 1 ihti ... 
yaçları karıılamak üzere bir defaya 

'mahsus olarak konulan fevkalade ver 
gİIHden teşekkül eltiği muaarrahtır. 
Layihanın aldığı oon tekli bildiriyo -
rum . 

1 - Cürnhuriyetin ilan edildiği 
133 9 mali yılı sonuna kadar olan ae· 
nelere ait olar.ık; 

A - KesrJ munzamları ile beraber 
arazi, bina, ..ayım vergileri. 

B - Mü!ga müke'le fiyeti na kdiyei 
askeriye, müecceliyeti a sekriyc m uafi 
yeti, a ske, iye h rp temettiiü vergileri 

C - Rwumu bahrye kanununa 
merbut tarife mucibince kayık ve 
mavnalardan alınan m ülga tchriye rü 
s.umu ve emanet asarı bakiyesinin ka 
yıtları terkin olunur .. 

2 - Aşafıdaki yazıh vergilerden 
a 1924 - 193 l mali yıllarına ait arazi 
vergis le munzam il.esirlerinden ve e· 
manet aıarı mahsulAtı arziye vergiJe .. 
rinden olan borçlardan yüzde kırkı 
\934 mali yılı i.çi.nde nakden ödeyen
lerin borçlarından ceri kalan yüzde 
al :mışı 1924 - 1931 mali yıllarına ait 
ıaymı ve hayvanlar vergiaind.~n ve 
misil zamla rdan borçlu olan mukel -
leflerden mezkür verginin kesir mun 
zamlarile beraber aslının yÜzde yet
m t ini, 1934 ma li yılı içinde na.~den v:' 
renlerin ver&"i bcrçlarmın mütebakı 
y~z~e otuzu ile misil zamlarının ta .. 
mımı. . 

C - 1934 den 1929 mali yılı nıha 
yetine kadar senele re ait bina vergile 
rile ceza zamlarından borçları olan· 
!ardan borçlarının yÜ:zde alı:_mışı. 934 

mali yılı içinde nakden tedıye eden
lern borçlarının geri kalan yÜzde kır 
kı terkin olunur. 

... !\ "A'" vP riiıumu iltizam eden 
bedellerinden 1931 mali yılı nihaye • 
ttuc Kadar olan aeneler için borçlu 
olanlardan bu borcu bor<;lannın asıl
larile mahalli idareler hisselerini 934 
mali yılı içinde ödeyenlerin faiz ve ta 
kip masraflanndan .olan borçları ve 
valnız faiz ve takrp ma.srafla~ndan 
borçlu olanlann bu borçlan terkin e -

dilir. k d 
4 - 1929 mali yılı sonuna •. a . ar 

olan une1er içi.n kazanç umW!'•. ı~h .. 
\iık muamele ett\ence •e huau~1. '! -,._\& ,,. ...... ~ •e i:nti.'k.a\ ver.ı\er~nd~ 
b~rçlu bulunanlardan bu vergılerın 
a;ıllarına a ı borçlarını 1934 mali yılı 
İçinde nakden ödey~nlerin misil ve te 
ehhür zamları terkın olun?r. 

5 - 735 numaralı kanun ıle bu kanu· 
.. 1 934 ve 1167 numaralı 

na muzeyyc vf"k 1 
kanunlar hükümlerine te ı an -:~: 
ce tarholunup henüz tetkik mercn o 
layısiyle ihtilaflı olıın ve olmıya1 n um~ · ·ı ceza an nıu 
mi istihlak ver« sı e 2.~f d hakları 
kelleTierin bundan ıstı a e 

Müdafaa ve tayyare 
resm\ pulları 

ANKARA. 21 (Telefonla) - Mü
dafaa ve tayy .. re resmi pullarnnn dam· 
ga pulu bayileri Ya'lıtasile satılması 
hak'.unda hükümet ı:necliıe l>ir layiha 
... ermiştir. 

mahfuz olmak Üzere tahsili em""al ka 
nununa tevfikan tahıil olunur. 

Bu tarhiyata kartı mükellef ancak 
vergı temyız kom.iayonlanna ve dev .. 
let tUra.sına itiraz edebilir. Halen sulh 
mahkemeleri ve icra mercilerinde bu 
lunan evrak bu h:ainuna göre ait ol -
duğu mercilere .!Vro!unur. Bu kanu
nun meriyetinden sonra yeniden tarh 
ve tahakkuk muamelesi yapılamaz . 

6 - 1340 senesile onu takip eden 
senelerde arazinin umumi tahririleri 
yapılmış ve yeni rayiçlere göre kıy ... 
metleri b "çilmit olan cüzütamlardaki 
arazinin 1934 mali yılından itibaren 
tahrir kıymetlerinden yüzde kırkı İn· 
dirilerek bakiyesi vergilerine matrah 
tutulur. 1S33 numaralı arazi vergisi. 
kant:t'.unun rnuvl'lıkkat onuncu madde 
s· ne tevfikan vaki tadilat talepleri ve 
kararlan hükümsüzdür. 

7 - Arazi. bina, sayım, kazanç 
vergileri İçin 1929 mali senesinden ev 
ve•ki senelerde ayrıca tahakkuk etmiş 
olan kesri munzamlar verginin a.:sılla 
rilc birle tirilmİŞ;t·r. Bu vergiler baka 
ya ından vuku bulan tahsilattan da 
bilvasıta vergilere munzam kesirlerin 
tevhidi hakkındaki 1454 numaralı .ka 
nunda yazılı nisbetlere göre viliyet 
maarif belediye ve iane hi&>eleri tef • 
rik olunur. 

8 - Arazi bina vergilerile hususi 
kanunlannda miadında vergilerini v~r 
miyenlerin vermeyenler hakkında hü 
küm bulunmayan bilümum vergi ve 
bu ınahivetteki res'-mleri taksit miid .. 
detleri içinde te•viye etm"yenlerin 
vergi ve resimleri yüzde on za.m ile 
tahsil olunur. 

9 - Arazi ve b ina verg "!erile g~yri 
menkul cmvale ~it veraset ve intika l 
vergilerinin ıeneltk mikdarlarını ait ol 
dukları sf>nenin ilk taksit müd<leti 
icind.f'! nakden ve toptan veren mü • 
kellefler · n o sene ver.-ilerinden yÜzde 
beş davar ve hayvani~~ vergilerini ey 
tUI ayının ilk haftaıı ıçınde toptan ve 
defaten yerenler il kazanç vergisi mü 
kelleflerinden vergilerini ha.ziran avı 
içinde senelik ol,.rak toptan ödeyenle 
r · n o senenin ikinci taksite isabat e ... 
~en V f"..-a1 mikdarından keza~ik yüzde 
beşi indir!lir. 

10 - Satılan gayri menkullerin 
vergileri satıldıktan tarihteki vergi 
taksitleri de dah 1 olduğu halde fa
. kendi tasarrufu zamanındaki baka 
~asile birlikte ~e. ferağ~a~ evvel vu
kuat ilmüha.bennın tanzımı serasında 
fera.iını verenden tahsil olunur. 

1451 sayılı tapu harçları kanunu
nun buna muhailf hükmü mülgadır. 

11 - Birle,me evleri, bar. mey • 
hane, otel pans'yon, gazino, lokanta 
b&atahane. ça.laı.lı ~\er ve oyun ve 
dan• yıerl 1"İ iç.erlerinde \tuluna.n e ya 
ve malzeme bu mÜes.seaelerİn kazanç 
vergilerine kartı teminat hükm~de
dir. Musaddak icar mukavelesınde 
gayri menltul sahibinin <leınirbat ef • 
yaıt o!arak mukayye~ es~a ve malze· 
me ile P"n•İyonlardakı kıracılann o -
turdukları kısnnda kendilerine ait 
eşyau bu hükümden hari~ir. K~nun. 

ri ta1"ihinde meriyete gırecektır. 
neş MECDi 

T ethişçiler 
Naziler Avusluryada bo
yuna hadise çıkarıyorlar 

Bu liıyihaya göre müdafaa ve tay • 
yare resmi pullannı satan bayilere y;iz
.ı '-c• hrdiye verilecek, bayi olınıy~ 
yerlerde bu pullar memurlar vaaıta~~le 
ııattmlarak memurlara yüzde beş beiye 
verilecektir. 

ti ıı t vekaleti müessesatı I 
ANKARA, 21 (Telefonla) - . Zi: 

raat vt.kileti müesıew:leı:inde y~brı
len her nm fidan, tohum ve ure~ 
vasıtalarınm satd.abilmesi ve .. ~ g. ı 
ınüe,.eselerden lüzum. gorul~~ 
mütedavil sennaye ile idare eılilebıl
mesi hakkında hükillm't meclise bir la
yiha vermiştir. 

ViYANA, 21. A.A. - 16-17 Haziı:an 
gecesinde Viyananın sekizinci beledıye 
dairesinde nazilerin gizli bir mevaddı 
infilakive deposu zabita tarafından or
taya çık;:1ırılmışbr. Bu deponun bulun .. 
duğu bina, bir ilk mektebin yakininde 
bu!unmakta idi. Şayet infili.k vuku bul
muı ol~aydı yüzlerce çocuğun hayatı 
tehlikeye ~rmi' olacaktı. Zabita edici 
maddeleri vermİ! olmakla maznun bir 
talam naza eri tevkif etmittir. Bunclaa 
~k:a Viyananın varuılanncla •e aıağt 
Avuıturüada bir takun suikast ve tahrip 
eserlerine tesadüf edilmittir. 

Orta Orman mektebi 
ANKARA, 21 (Te!elonla) - Orta 

orman mektehi tetkilid:ı hııldandaki li
yi\>a meclis r~İne alınmı~r. 

Hakimlere vekalet maaşı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Mu

vaJ<"at kaza ._.ı;~iy_etile bat~ mahal
lere gönderilen hi.knnlere venlecek ve
kalet maaşı ile harc~h- v!" i~t yev
miyeleri hakkında~ la~ butçe en
cümenince kabul eclilmıştır. 

tı1uhafızgücü bisikletçileri 
DERiK, 21.A.A. - Muhafızg~~ü bi

sikletcileri bugün ıaat 11 de Derıge mu
usal~t tenıi~lerdir. Kendilerini kayma• 
ka.rr r.ube reisi, ile jand~ kumandanı 
ve kalabalık bir halk küdeai karıılamıı
tır. Kasa!>:>. ufak bayraklarla süslen• 
miştir. --.. -. 
Almanyanın yenı 

Moskova sefiri 
BERLIN, 21 (A.A-) - Re!aicü~: 

h Al anyanın Bükref orta elçı.sı 
ur m üd" k d"I kont N ehlenbur&"U, tek~ e ~v e 1 

• 

• 1 M Nadolny''nın yenne Mos-
mış o an . . .. 
kova büyÜk elçiliğine tayın eh1ı4tır. 

Avuıturya ticaret nazırı 
Tiryestede 

TIRYESTE, 21. A.A. - Avusturya 
T • . r nı olarak ticaret nazırı, ryeste nın una d 

kullanılması için lt~ya .. t~ın e:;ri~"" 
rilen müıaade üzenne cumruk t tı 
yapmak için buraya gelmittir. 

ViYANA, 21. A.A. - Evvelki gece 
Vorarlberg eyaletinde 18 ttehit suikasdı 
vak•sı olmuştur. Hasarat mühimdir. 
Tirol makamatı, mukabelei bilmisil ola
rak bir kaç nazinin tevkifiyle kampa sev
kini emrr-tmiı1erdir. 

VIY ANA, 21.A.A. - Divaruharp iki 
naziyi bomba taşıdıktan için 12 sene kü· 
rek cezasına mahkUm etmİ§tİr. 

Hamdi Beyin veda çayı 
VIY \NA, 21.A.A. Türkiyenin 

Berlin l>iiyiik elçiligine tayin edilen Vi
yana Ot ta elçisi Hamdi Bey dün bir ve
da çayı vermiştir. Çayda batvek:il M. 
Dollfuu, bazi nazırlar ve sefirler heyeti 
hazır bu•umnuştur. 

Danzig Alman kalacaktır 
DANTZIG 21 (A.A.) - Milli 

Sosyalist rejiminin yıldönümü mü 
narebetile ayan meclisi fevkalade 
bir toplantı yapmı,tır. Ayan reisi 
M. Rauschning, milli sosyalistli • 
ğin Dant:zigde Almanyada olduğu 
gibi serbest bulunmadığını ehem
miyetle kaydetmif ve sözlerini 
"Dantzig Alman olarak kalacak
tır,, diyerek bitirmitlir. Şehir bat
tan bata donatılmı.ıır. 

Toprak altında kalan amele 
BEUTHEN, 21. A.A. - Karaten Zent 

rum madenlerinde zelzeleden bir çökme 
ollDUJ ve yedi amele düten kayalrın al
hnda ciimülü kalmıttır. Hadioe mahalli
ne, yakın bir yerde çalıJan iki &nMle ya· 
Nlanmıt, fakat derhal kurtanlmıttır. 
Gömülü kalan yedi amelenin akbitleri 
n-;huldür. -" 

Dresden vaouru 
Norveç sahillerinde kaya

lara çarparak battı 
Bir flika ile canlarını kurtarmaya r::ğraşan üç 

kişi boğuldu bir çok yaralılar var 
OSLO, 21. A.A. - Alman yolcu va- J 

P~ru, Dre.den, dün akşam Haugeıund 
cıvannda Bokn adasında Kletf de kara- 1 
Ya oturmuştur. Vapur kendi kendine bu
radan kurtulmuş fakat bu sefer, istiye
re.k gidip Karnoe ..-3asında karaya otur· 
muştur. 

Dresden radyo ile Bergen'den imdat 
istemiştir. 

"A§İI" vapuru 21,30 da Bergen'den 
hareket etmiştir. Altı , yedi saat son
ra Haugesund'a gitmesi muhtemeldir. 

Dresden vapurunda bin seyyah vardır. 
Hayatları tehlikede değild:r. 

OSL0,21. A.A. - Norveç sahillerin
de seyyahate çıkan ve içinde 1,00! .\1-
nlan seyyahı bulunan Dresdcn v ... 1 ut·u, 
bir kayaya çarpm1ştır. Den:ze indu ilen 
iki tahli•iye sandnlı devrilmiş, birincisi· 
nin ; • ndeki yolcular kurtanlmr,, iknci .. 
sind<n dört kadın boğulmuştur. 

Kaza, akıam yemeği esnas:nda ol
mustur. Vapur derhal yana yatmıştır. 
Butün masalar devrilmi~tir. Derhal u .. 
mumi bir panik olmuftur. Vapurun 
icap tanı gemiyi haraya oturtmuştur. Bir .. 
çok yolcular kendilerini deni2e atmıılar 
İse de hep•İ de kurtanlmıştrr. 

Dresden'in vaziyeti okadar tehlikeli .. 
dir ki. batmasından korkuluyor, Gemi 
14,990 tonluktur. 

OSLO, 21. A.A. - Bin kadar seyyah 
latımakta olan Dresden vapuru batmış
hr. Yokulardan üç kişi boğulmuştur. 

Vapur yolculannın anlattıkları 
STAVANGER, (Norveç), 21. AA. -

Drcsden vapurunun nasıl battığını, Reu .. 
l~r ajan.-..ının muhabirine hik.iye eden 

Avusturya meselesi ---
M. Hitlerle İtalya 
başvekili bu işte 
anlaşamamışlar 
\ { Y '\NA, 2l.A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Ciddi bir membaa nazaran, M. Musoo 

lini Stra'd:ı M. Hitlerden Avusturva 
istiklalinin tanınmasını istemiıtir. M4 
Hitler bu istiklal daha evvel Almanyanın 
dörtler mioalruıa iltihakı suretile zam•n 
attına a11n1n11 olduğu ,.,ip usı ısu.
~te tekrar teyidi lazım ohiıadığı ce
vab.nı vennİ§tir M. Hitler her ıeyd-.n 
evvel Avusturyanın arzusu meselesinin 
tenviri lazım olduğunu ilave ve hiç bir 
Alman zımamdannın Avusturya hüku
meti nezdinde gücendirecek biç bir ,ey 
yapmamıt olduğunu iddia etmiştir. Rad
yo ile neşredilen Münich mıntakaları 
sanaüre tibi tutulmuştur. Bundan A•us .. 
turya nazilerinin nutukları istisna edil
mi ştir ki bunların da düşündüklerini i
fade için başka vasıtalan yoktu. 

M. Hitler evvelce İtalyan irredantiz• 
minin bulunduğu vaziyetiyle ıimdi Af .. 
manya muvacehesinde Avusturyarun 
bulunduğu vaziyet hakkında mukayese 
yapmı,sa da M. Muuoliniyi ikna edo
~emi_ftir. Keza M. Hitler, Avusturyada
kı ıuıkastların komünist hareketleri ol
duğu iddiasında da M. Muıso~ini'yi ik
na edememiştir. M. Hitler, Avusturya 
hükumet ve matbuat; Almanyaya karfı 
olan tecavüzlerini kesmek ve Almanya 
vaziyeti hakkındaki beyanata nihayet 
vermek şartiyle, Avusturya i§lerine her 
türlü müdahaleyi men hakkındaki teşeb
bü•ünü teyide amade olduğunu bJdir
mi,tir. 

BERLlN, 21. A.A. - Havas ajanım· 
dan: 

Stra mülakatından . d" k d M Dolfüs' k . fım ıye a ar • 
_ e ~.rt• nazı propagandasmın a. 

zaldıgıru goıteren hiçbir emmare yolı
tur. 

Almanya'ya iltica etmiı olan ıabık A
vusturya nazist şefi M. Frenenfelo, Dol
füı rejimi aleyhindeki fİddetli nutukla. 
rrna devam etmekte ve gelecek hafta 
Bt-rlin'de, Avusturyada hüriyet için 
ınuazzam bir miting yapılması ta.sav· 
vur edilmektedir. 

M. Habicht'in dün M. Hitler tarafın
d_an ~abu! edildiği teyit ediliyor. Bu mü
lılkatin, Alman nazilerinin hattı hareke_, 
Üzerind~ bir tesiri olup olmıyacağı me
rak edilmektedir. 

Korsanlar 
İngiliz vapurundaki sey
yahları nasıl soydular? 
LONDRA, 21.A.A. - Chan&"hai'dan 

bildirildiğine göre, geçen pazartesi Sa
ri nehrin aizma yalun bir yerde, korsan
lar !.rafından Şantiyen vapurundan kal
dırılmış olan lııgiliz yolculardan Nikol 
~ı~d~~ birisi, kendi ıibi esir edilen 
bır Çınlı ıle beraher, bir kayığın içinde 
buluıımuıtur. 

Korsanların 20-30 kiti kadar oldukla
'"! t~b!1'i.n ediliyor. Bunlann hepsi de ıi
lahlı ımıı. Önve vapura, alelade yolcu 
olarak girmişler, aonra vapur açılınca 
kaptanı göğertede bağlayip, kamarala
rında uyuyan zabitlere hücum etmişler
dir. 

~'1giltcre'nin Veteran distroyeri, esir
lerın karaya çıkarıldıkları tahmin edilen 
nokb açığında karakol gezmektedir. 
ŞANGHA Y, 21. A.A. - Çin korsan· 

larınm mevkilerini anlamak ve bunları 
korkutmak için ilk defa olarak lngiliz 
tayyar~leri kullaru\mıştır. Denilebilir ki, 

me-zk.Jr v~pur yolcular.odan bir Alman, 
demİl?lİ' ki: ''Geminin, sathı suyun yü
zünden aşa~ıdct bulunan bir kayaya çarp· 
mış gibi şidd~tle sarsılmasından bir fe
lakete m~rı.z "aldığmıızı esasen anla .. 
mı~tık. Bu "iırada bütün ışıklar sönüver .. 
di . Yolcular p:ıniğc tutuldular. Çoluk 
çocuk herkes flikalara doğru koşuyor
du. lcerisinde 20 kadar kadın bulunan 
flikal~t"dan biri devrilince, bjr çığlıktır 
koptu ve ha1iı. gemide olan ve o ande a
kılları ba,lanndan giden biı hayli yolcu 
denize atıldılar.'' 

Bu hadi•eyi nakleden Alman seyyah, 
yolculara buna dair ağız açmamalarının 
t enbih ed

1

ildi P,-ini ilave etmiş ve buna bi .. 
naen l<endi ısn1in.i \rermek istememiıtir. 

Haber a1 ıntl ı ğına göre kazazede yol· 
culardan 15 kad:m yaralıdır. Bunlard3n 
ü çünUn yarfl.lf\rr ağır clduğundan hasla· 
haneye y~t ı rılmışlard!r. 

Boğulan J kitinin üçü de, devrilen 
flikanın içinde bulunan kachnlardır.Dres .. 
den"in kaplAıu ile müretteb3tmdan 50 
kişi, &on dakikaya kadar gemiden ay
rılmamı-,lardır. 

Vapurun kar aya çarpma siyle, yolcu
lar arasında p.>nik hasd olduğuna dai• 
İşaa edilen haberleri gemi zabitanı tek
zip etmektedirler. Halbuki, batka kim· 
ıeler, geıni ı:abitlerinin birçok defa, kor
kudan çığlık koparan kadınların arasm
dan geçmek için müşkilat çek~:kleri id
dia•ındadırlar. Yolcuların çoğu, o ane 
kadar deni~e crkmıı, batta deni~i gör· 
müş deiiillerdi. Hemen hepsi de Sar hav
zası ahalisinden bulunuyor:ardı. 

Herşcyc raSmcn, gemi zabjtlerinin 
bu telılikeli anlardaki tavır ve hareket 
leri takdire ~11vaıı olmu1tur. 

Muahedelerin tetkiki 

Macaristan ile 
Küçük itilaf 

anlaşamıyorlar 
BUOAP!:ŞTE, 21 . A.A. - Başvekil 

M. Gömböş, Ayan Meclisinde beyanatta 
bulunarak ıilah:-.rı bırakma, iktisad. 
buhran ve d.alliyetler gibi beyneln>ilcl 
büyük ıne•e'ekrin halledilmemiş ve mua
hedderin yeniden tetkiki ~lesinin mü 
zakresine ise lu.t'iyyen temas edilmemit 
olduğunu soy:.,;miıtir. 

M. Gômböş !\facaristanın musli11.ı.1e 
niyt ve tasavvurJannda israr ettik
ten sonra deroi~tir ki : 

Muallakta bulunan meseleleri harp ile 
halletme bir ılelilik olur. Küçük İtil~(. 
Macaristanı h er türlü siyasi talepleı i.n\ 
terke merlıur kılınak için iktısadi nok
tadan bo}" un e;lmt:lde muztar bırakmcıya 
çalışmaKl.:l c!duğundan bu grup ile Ma .. 
caristan araw1da ihtilaf vardır. Hat. 
buki A1açari.1[an1n istiklilini himaye e
den ve Macar meselesinde M~rkezi Av ... 
rupada al.Jı gPlimin galebesi anına k,dar 
bekleyibilınc~ine müsaade edecek otan 
bir siyaset l:lkib; li.zımdrr. 

M. Cômbö~, muahedelerin yeniden 
gözden geçirilmcsinj istemekte berde .. 
vaındır. Macaristan ile küçük itilaf yek
diğcrine yakl.ı~ trrmak için sarfol.un.ı!' 
mesa.İa;İnio müsLet olması demek §tr.ırlı· 
ki vaziyeljn i:; tjkrar bulması deme~•.ir. 
B11 sebepten dolayı M. Gömböt, Maca· 
riatan'ı t.:1 luzaKtan kurtarmak ve çı
karmak ir in .\."uıturya ... İtalyan .. ~e Al .. 
manyaya ristinat etmektedir. M.aama.fih, 
Macari•tan normal iktisadi şeraiti yPru• 
den tesis etmek için müzakerelere de
vam etme~e {'lrnadedir. 

Baı?veki!, P.c 1ma itilifmın ve Venedik 
mülakatlarının ehemmiyetinden bahset
mi; ve bu ınül:ikatlann Alman • ltalyan 
siyasetini t\.vusturyanm tam bir ıuret· 
le istiklali lelıine tevzin edebileceii''ni 
s.iiylemİftİr. Mumaileyh Bükreı'in mua
hedelerin ,·enirlen tetkiki demek, harp 
demektir. i<ltlia•ırun hili.fma olarak mua
lıedelerin yeniden tetkiki sulhtur. De
nıiştir. 

M. Cöınb(.;ş'P ııöre Karpat havasr me• 
ıeleıi, ,.ncak muslihane ve tedrici bir •u· 
rette halledilebilir. Mumaileyh, Biikre1 
mü'7.akerelerin' ihl3.I etmek niyetinde 
degildir. \le f>Vkreıt'e faydalı bazı itler 
görU.lebileceE"i ümidindedir. Dahili me•"· 
lelerdPn bah•~dcn basvekil, Kral hane
danı meıeı~~in.:.n halihazırda mevzııu 
bahıolmadığı:ıı •Öyfemittir. 

Alman yada 
Katolikler iş cephesi 
teşkilatına alınmıyor 
MONSTER 21 (A.A.) - lt cep 

hesi reisi M. Ley, it cephesi lefki· 
la~ına katolik cemiyetler a.zaları· 
nın almmaamı yasak etmittir. 
Mümter bat papazı Ba,vekil 
Hitlerden, bu karartn geri alınma-
sını istemittir. . • 

Mesele yakında Başvekıl Hıt • 
ler ile A~an baş papazlığı ara • 
sında yapılacak görü,mede hail~ 
dilecektir. 

kurtanlan beş [ngiliz hürriyetlerini bu 
tayArclere borçludurlar. Korsanlar de
niz t:ıyyarelerinin gürültüsünden pek 
ziyade korkınuılardır. 

ş \NGHA y 21. A.A. - Korsanla· 
nn ;!inden ku;tardan lngiliz esirleri 
salimen buraya gelmitlerdir. 

Memlekete dönenlerin ev eşyası 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - Gümrük tarife kanununun dördüncü 

maddesinin tefsirini hükumet Meclisten istemişti. Gümrük ve lnhi.ar
lar encümeni bu maddeyi şöyle tefsir etmiş ve tefsir maddeaini heyeti 
umumiyenin tasvibine arzetmişti r: 

"Kanunun dördüncü macldesini n dördüncü bendinde yazılı ecnebi 
memleketlerdeki vazifelerinden dönen memurların kullanılmış ev eşya
sına ait muafiyet meml~kete dönen ailelerinin veya bunlaı ıdan en çok 
iki ay evvel veya 3 ay sonra gelen kullanılmış ev qyalarına da famildir 

Tekaüt kanununa ilave 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - Milli Müdafaa encümeni 1683 nu

'J?aralı tekaüt kanununa bir madde ilavesi hakkındaki layihayı kabul et 
mistir. Bu madde audur: 

0

1683 numaralı
0

askeri ve mülki tekaüt kanununa a,ağıdaki madde 
ilave ed ilmistir. 

"Harp ihtimali devresinde,, zabitlerin taleplerile tekaüt ve istila 
muamelesi vaziyetinin inkişafına, tehlikenin zevaline tehir olunabilir. 
Bu devrin başlaması ve netice:i lcr a Vekilleri heyeti kararile teabit o
lunur.,, 

• 
l zmir baro heyeti toplandı 

IZMIR, 21 ( M:lliyet) - Baro heyeti umwniyesi toplandı. içtima
da yeni nizamname kısmen tetkik edilcl'ıi. Müteakıben inzibat meclisi 
intihabatı yapıldı. Mustafa Nuri B. birinci, Mustafa Münir Bey de ikin
ci reisliklere seçildiler. Azalıklara da Cemil, Baha, Kemalettin, Nurl, 
Sıtkı ve Nahit Beyler intihap edilmişlerdir. 

Dahili istihlak vergisi 
"ANKARA, 21 (Telefonla) - Halı, seccade ve kilimden istihlak 

ıoesmi alınmasına bütçe encümeni karar vermiştir. Halı ipliklerinin isti.
naiyeti ve diğer mensucatta kullanılacak mahiyetteki ipliklerden tefri
kine ait tedbirler Maliye ve lktısat vekaletleri müştereken tanzim eder
ler Dahili istihlak vergi_i kanununa mü:zeyyel kanunun muvakkat mad 
deai mucibince beyannamesi verilm İyen veya eksik verilen eşyanın ver
gisi varidat idarelerince tahakkuk ettirilerek bir misli fazlasile tah;il 
olunur. 

Maliyece yapılan kefaletler 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Kanunla verilen saliJıiyetlere bina

en Maliye Vekciletince yapılan kefaletler hakkında Mecliu: bir .kanun 
layihası sevkedilmiftir. Bu kanun t ekellül edilen paranın vaden hulu
lünde verilmediği takdirde kefalete binaen Vekaletin ödemek mecbu
riyetinde bulunduğu paranın muayyen bütçede pa"'1 bulunmamasından 
dolayı i,in kanuni bir şekle raptrnı teminen. hazı~l~nmışhr. 

Kanun eııa. itibarile paraların vaden hulalunde derhal Maliye 
Vekaletince ödenmesi ve teklif edilen dairelerce verilmediği takdirde 
faizle birlikte senenin Maliye vekili eti bütçesine konulması hükmünü 
havidir. 

İki senelik tahsi
lat miktarları 
A~KARA, 21 . A.A. - 1932 •e 1933 mali 

•enele rinin 12 inci af ıa.1eai itibarile tahai
t•t miktarı ıunlard1r : 1 

932 aeneıi. 933 aeneıi 

Arar.i •errisi • •.•.• 
Binalar ., • •• . • • 
Hay•anlar yer •.• · 
Kazanç .,erıris.i. ..•• 
Vcera ıet 

Gümrük .. 
Mua.n1ele ,ı: 
Da hili iatih.tak 

versisi . . • •••• 
Av resıni. . . • . , • 
Nakliyat resnti • • • • 
Damsa ,, 
Tapu hal"çlan . • ••• 
Mahlıtemeler harç. 

liı.n • .••.•• • 
Paaapo1'"t 

harçları •••• ~ 
MUlsa. •er-

ciler .•••••• 
inhisarlar ..•• • • • 
O. ormanları. • • · · • 
s~blan emlik . • ••• 
Fenerle1'" ••. • • • • 
Askerlik . · · • • 
Cexalal" ...• • · • • • • 
Mütefer1'ika •• • 
Fevkalide Ta· 

ridat . , , •• , • • • 
Sa ir var.i.dat • • •• •• 
lkti ıadl buh· 

ran • •.••••• 
Muvazene ver· 

ıiai 

Yeküa : 

4 .950.991 
4 .333.013 

11.296.592 
11.385.058 

619.052 
38.5ı4.3SO 
11 .756.920 

3 .018.784 
JG.l .079 
768.838 

5.323.668 
1.348.969 

l .058.642 

593.899 

161.549 
30.6Z8.230 
l.3~3.383 

l.604.0t2 
662.975 

1 299 278 
1.063.979 
1.3-44.082 

4 .485.147 
8.200.475 

4 .805.678 
4 .144843 

10.748.301 
11.583.032 

456.457 
37.849.776 
14.035.436 

4 .935.163 
314.148 
662.3!6 

S.588.i27 
1.172 198 

911.759 

600.881 

38.0ol7 
31.197.:\20 

t.659.002 
ı.323.231 

€88 335 
ı 175.317 
1.103.204 
J.519.628 

5 .775.451 
7.621.863 

9.833.332 10.137.497 

13.788.202 14 .483.810 

169.796.624 174.731.SCO 

Yağmurlar 

Ada.nada da çok şid
detli yağmurlar yağdı 

ANKARA. 21 (A.A.) - Dün sa • 
bah aaat üçte ıehrimize ve ovanın ha· 
zı yerlerine ve hiç be.klen'miyen ve 
şimdjye kadar misli nad:r görülen bir 
yağmur yağmııtır. iki aaat fasılasız 
devam eden bu yağmurdan bilhassa 
bağlarda yer yer seller hasıl olmuş 
ve bağ yollan ırmak gibi saatlerce 
akmıştır. Seyhan ırmağı da kabarmıt 
dağ köylerinde tarlalardaki hububat 
destelerini sürüklemiJtir. Yağmur u· 
mumiyetle dolusuz ve zararaız olmuf• 
tur. Esaıen bannan halinde bulunan 
hububata faydası olmamakla beraber 
pamuklarımız için -;ok fayda~.·~~· . 
MuğlaJa seller bir lıatknı ~ru_~led! 

MUCLA, 21 (A.A.) - Dünku yag 
mur .,.naamda Ahi. köyünün Söğütlü 

""iine düfen bır yıldıran tarlada 
b:lun.an iki köylüden birini ağır, di
ğer:ni hafif .. ı~ette yaralamıttır. Ge
çen cuma gunu Bodrumda yağan şid
detli yağmurlardan husule gelen sel
ler Miagibi köyünden bir kadın, bir de 
ve ve rki sığın denize aüriiktemi,tir. 

ÇANKIRI, 21 (A.A.) - Çankırı 
ile Tosya, Ilgaz ve Çerkeş hanlisine 
çok faydalı yağmurlar yağmaktadır. 
Ekinlerin vaz"yeti çok iyidir. Pirinç ze 
riyatı yağ-murdan çok istifade etmiş
tir. Dün Ilgaz dağma ceviz büyüklü
ğünde dolu düşmüştür. 

Isparta vilayetinin istikrazı 
ANKARA, 21 (.Telefonla) - la -

parla vilayeti huousi ida...,.; tarafın
dan yoıpılac.ı. istıiknz halılandalki layİ· 
ha meclise rterilnwiytir. 

İkramiye 
Harp maliillerile şehit 

yetimlerine 
ikramiyeleri tevzi ediliyor 

ANKARA, 21 (A.A.) - Milli 
Müdafaa Vekaletinden tebliğ olun 
muttur: 

1 - Harp mah'.illerile tehit y&
timlerine verilecek ikramiyelerin 
havalelerinin vürudunda dağıbl· 
mau askerlik tubelerine bildiril
mi,ıir. 

2 - Birinci dereceden malUI o
lan zabitlere 125,10 neferlere 62, 
55. }kinci dereceden malUI olan 
zabitlere 112,10. neferlere 50,05 
üçüncü dereceden malUI olan zabit 
lere 87,50, neferlere 37,50, dördün 
oü der-eceden maliil olan zabitlere 
78,50, neferlere 25. B.,.inci dere
ceden malul olan zabitlere 62,55, 
neferlere 12,45, Altıncı dereceden 
malul olan zabitlere 50,05 nefer
lere 12,45 • 

Şehit yetimlerine de 14,60 V&
rilecektir. 

3 - Bundan başka 930, 931, 
932, 933 senelerinden ikramiyele
rini almıyan malul ve yetimlerin 
hakları da o senelerde em.alleri
ne verilen niabet dahilinde verile
cektir. 

Türk - Yunan 
Dostluğu 

M. Çaldarisin ayan mecli
sindeki nutku alkı~landı 

ATINA, 21 (A.A.) - Ayan mecli
sinde azadan M. Sakellaropul06'un 
vermit olduğu bir istizah talcririne ce 
vap veren Ba.ıvekil M. Çaldaris bilhu 
sa dem"ıtir ki: 

Y unani•Lanı ali.kadar eden itlerin 
hal tarzlarına bakılacak olursa Yuna 
nistanm taarruzi bir harbi hatırına bi 
le getirmiveceği kolaylıkla anl• .. lır. 

Türk - Yunan misakı, iki memleketi 
biribirine o kadar ııkı b · r ıureltc bağ 
la.mıştır ki, bu iki devletin tek bir 
grup, ayni bir gnıp tetkil e-ekle o! 
duğu söylenilebilir. Türk - Yunan mı 
aakının zeyli, aon At'na miaakı olmu, 
tur. Bu ton misak ile Yunaniıtan bü
tün komııulan ile hudutlarını müteka 
bilen zaman altına alm.ı.ştır. Bu misak 
hakkında izhar olunan bir takun le -
reddütler •e fÜpheler İzale edihni~tir. 

Bu misakr, ;thİ,..en hiiviil.- dr .. t ... • .. 
ler de tasvip etmiştir. Hatta bu devlet 
!erin arasında hftkkında evvelce uyan 
nuş olan şüphelerin bila.hara esassız 
olduğu anlaşılan devlet t~ v~_r~ır . Bul 
garis.tanın da .. mcvc.ut mu~kul.a[ vatıt 
tıktan sonra • bu mısaka dahıl olma4 

11 ümit edilmekt,.dir. 
Ba~vekilin bu nutuku, bütün ayan 

azası tarafında.n şiddetle allu~lanıruş
tır._ 



(fELE~ 
Fena kızmış! .. 

lnYanlartn içinde bir sınıf var
dır ki; eskiden "celallı" tabirile 
yadedilir, çabuk hiddetlenir adam 
lardı .• 

Zaman değİfe değişe hiddet ve 
püldetin bir kıymet ilade etmediği 
anlasıldı... Hatta bunu isimlerini 
yaz,;.aya lüzum görmiyeceğim Av 
rupanın zorlu başvekilleri bile ya
Vtıf yavaf anladılar da, nağmeleri 
pes perlıleye indirdiler. Bununla 
beraber dünyada kızan adam kıt
lığı d'a yoktur. 

Dün birkaç kişile sıcak bir oda
nın banaltrcı havası içinde İpsiz 
sapsız laflar ediyordak .. 

Birisi, latanbul erkômnJ.an biri 
için gazetelerde çıkrmş bir yazıyı 
trıttrırarak .. 

- Fena halde kızmış ..• dedi ... 
:Arlımlan, aynıi zatin; arkatlQflar

tlan bir fıkta maharririnin yazrla
nna da kızdığını söylediler... Ve 
nihayet sıra bana geldi: 

- Sana da çok kız.m'f"·· dediler. 
Dayanamadım .. 

- Bu zat ütü mü? memur mu 
Allah Qfkına! diye •armaya mec
bar oldam. 

Çabuk kızmak ancak bir ütii İ
çin bir elektrik lınnı için meziyet 
olabilir .• 

Ciddi söylüyorum. Bu her ~ye 
kızmaktan vazgeçsek hepimiz bir 
kaç derece daha rahat edeceğiz ... 
Ve siniı• doktorları biraz daha az 
kazanacaklar.. Nedir bu kızmak 
kabiliyeti •.. Hele bu sıcak günler
de! 

Matbuat unutulmuş 
Yüksek misafirimiz Şelıi~lı 

Hazretlerinin memleketimizi zi
yareti mercnimine matbuat erkanı 
davet edilmeğe unutulmuş. Bir sa
bah refikimiz bundan dolayı bir 
hayli müteessir görünmektedir. 

Ben, Ufağı yakarı on bef on altı 
senedir matbuat isimi verilen bu 
zümıteye mensubam. Kendi şah
sım için itiraf ederim ki; bir mat
baat menotubu sılatile fimdiye ka
dar memlekette göze çarpar bir 
hüsnü telakkiye mazhar olmuş de
ğilim. '.Amma bu mazlıariyetsizlik 
benim salınma münhasır değildir. 
Bu um.:ımı bir tellikkinin benim his
...,;.e diifenidir. Bizde matbuat 
dünyadaki itiban kazanamamq
trr. Buraya kadar yalnız hadisele
ri mÜfalıede ile geçtim. Bu itibar
salık ve rağbetsizlikte suç kime 
Jii,er?. 

Uzun uzadıya ağra,tığım hal
de bunu halledemediğimi itiraf e

derim. 
Son hôdir;ede kabahat unatanlar 

da mı? Kendini unutturan matbu
atta mı kestİTemiyorum. 

FELEK 

Verem sanatoryomuua 
yardım 

lıtanl>u'I Verem Mücadele Ce
DJİ'yetinin iki sene evvel Erenkö
yünde açtığı kıdc yataklı halk s~~ 
natoryomuna müracaatlar her gun 
:a'yadeleşmekte ve birçok has.ta
lar ellerinde paralarile sıra belde
meğe mecbur kalmakt.~d~~ı.~r-

Tahltsiye umum muduru !"lec
mettin muhasebe müdürü Nazı_ı;n 
Beylerin yardımtarile bu sene but
çesine İstanbul verem mücadele 
c.emlyeti için bin lira tahsisat kon
muş ve ,geçen gün bu para cemi
yete ödenmi,tir. 

Bu çok yerinde yardınıı, ıük
ranla kartılayan cemiyet, Erenköy 
aanatoryomuna bir. pa":yon. ilave
sini temin maksadile ~rç.ok yer
lere müracaat etmektedir. 

1 L __;B~O..:.;R:.,:S;...;.A~~' 
(1, Bankaamdan alınan ceh'eldir) 

21 Haziran 934 
AKŞAM FlYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latiban claJıôli 93 Rlhbm 17.75 
1933 Erca•i 93,,SO Mümes&il 56,70 
Onitürk 2~85 ,, il 47,65 

il 28,20 • ııı 50 
: ili 28,20 • 

ESHAM 
it Bank••• N•m• a,25 
• n Hamilin• a.1S 

Kupon-
•U1 2.50 

Müe••İ• 98 
.. " b. 

Telefon 11.50 
T ~ı-koa 19,40 

TürkiJe Cüm U· Çimento 11.55 
riJel Ba.nkast 
Tramvay 

Anadolu Hisse 

57 lttıha.t. d.eJ'• 16 
38,25 Şark dey. 1.25 
21,1s s.ı,. t5s 

ıs Şark 1111 .ecı:• 3.SO 

FIYATıARI 
635 Pr&i 19,17125 

12 05 Sertin 2,08,SS 
1s',so Madrit 5.8 ı 

9 24 65 Belgrat 34,91,25 
Z:44'.62 Zloti 4.22 

83 72 Pengo 3.95 
3 4o'so Bükreo 79,77,63 

Londra 
Paris 
Nüyork 
Mil an o 
Ce~e•r• 
Ati na 
Brüksel 
Ams.terdam 
Sof ya 

1:11,18 Moako"fA ı~,5.SOO 
64,76,38 Viyana 4.-

N U K U T (Satı§) 
Kuruı K.urot 

ZO F. Fraasız 169 !il 1. l•Yiçre 808 

1 l~oiar 117 1 Pıtzeta 18 

t ~ae A•. 22 1 Mark 49 

21 Kur Çek. 106 1 Zeloti 20,00 

20 ı.~va 2.} 20 Ley 19 

1 İ•lerlin 6.3S 20 Dinar 53 
zo Liret 214 1 Çerno•İC 

20 F, Belçika ııs Alt·n 9,25 

!O Drahmi 24 1 Met=:id;ye 35 1·2 

1 Flori.n 83 Banknot Z37 

$ E fi İ R H _ABERLERİ 
unüns; ; ı:.ı;;; fiiiila 

""'* .... ~~~.,.: 
Orman ve 

BELEDiYEDE 

Artık sular 
Kesilmiyecek 

Deniz Gedikli Küçük 
zabitlerile bir arada .. 

Deniz sularını~ ~a Terk;~~ Dün .gazeteciler mektebi gezdiler, geçit 
karışmasının onune geçı ı • • d . ı· J . . .. d-J 

Belediye daimi encümen aza- rcsmını ve enız ta ım erını .2'01 u er 
)arı ve fen müdürü Ziya Bey ev· 
... elki gün Terkos go1üne giderek 
tetkikat yapmışlardır. 

Daomi encümen azasmdan A
dah Avni Bey terkos suyu hakkın
da fU iza:hatı vernnttir: 

- T el'kos gölü civanndaki 
köyün buradan kaldmlanık baıka 
biT yere naıkli takarrür etmiştir. 
Lazım gelen makamat nezdinde 
tetebf>üsat yapılacaktır. 

Köy gölün yakınından kalkar-
sa, suyun sıhbi şeraiti daha iyi 
muhafaza edilecektir. Bundan baş
ka, ıimdiye ka-dar Karadenizin 
tuzlu suları terkos gölüne karışı
yordu. Fazla dalgalı zamanlarda 
deniz göle akıyordu. 

Bu mahzurun önüne geçmek 
için de bir set inşa edilmiştir. 

Bundan sonra deniz aulan 
göle karışmıyacak, İstanbullular, 
daha lezzetli su içebileceklerdir. 
T erkos suyundaki tuz bu suretle 
yok ediimiş olmalrtadır. 

Bu sene için, şebekede lazım 
gelen ameliyat yapılmış olduğun
dan, artık sular kesilmiyecek, her 
gün muntazam bir surette akacak-
tır. ~ 

Susuz kalmak endişesi artık 
yoktur. Bu sene sonuna kadar, 
günde şehre verilen su miktarı 
32 bin metre mikabına çıkarıla
caktır. İstanbul için susuzluk teh
likesi yoktur. Ne lç:ular kuraklık 
olursa olsun. Çünkü terkos yalnız 
yağmur sularından değil, kaynak
lardan da istifade ediyor. Bu kay
naldar sağlamdır. Terkos vazi:ye
ti umumiyet itibarile iyidir.,, . 

Plan raporları 
lstanbulun müstakbel planını 

yapmak üzere davet edilen müte
hassısların raporları tamamen ha
zırlanmıştır. 

Ancak, bu raporları tetkik ede
cek jüri heyeti içtimaını gayri 
muayyen bir müddet için tehir et
miıtir. Belediyenin bazı müstacel 
işleri zuhur etmesi, bu teahhura 
sebebiyet vermiştir. 1 

M. Hanıens'in temasları 
lstanbul, teşehbüsatı sınaiye 

Tüı4t anonim şirketi direktörü Mös 
yö Hansens Ankarada Nafi. .ve
:kileti ile temasianna devam et

mektedir. 

Bu müzakerat gayet mahrem 
tutulmakta hatta İstanbul nafia 

' 
. DJiiJürlüğüne, belediyeye daha bir 
malumat sızmamalktadır. 

Öğrendiğimize göre, Mösyö 
Hansıense bazı vesaik ve malu
mat ihzar etmek üzere, ıebrimiz
de tramvay, elektrik, havagazı, 
tünel, telefon şirketleri müdürle
rinden mürekkep hususi bir ko
misyon te§ddı:ül etmiştir. Bu ko
misyon her sab21h muntazaman 
içtimalar yapmaktadır. Bu ıirket
lerin vaziyeti Ankaradaki müza
keratın hitamında kat'i olarak ta
ayyün edecektir. 

Umumi nüfus tahririne 
hazırlık 

Gelecek sene yapılacak mnumi 
nüfus tahriri için liızımgelen ha
zırlıklara b,..lamnıttır. Bu arada 
Bafvekillet istatistik umum mü
dürlüğünden alakadarlara gelen 
bir tamimde tahriri kolayla,tır
mak için belediye hudutları dahi
lindeki sokak ve evlerin numara
lanması kanun icabı olduğu bH
dirilmiftir. Noksan bulunan itler 
ııüratle tamamlanacaktır. 

Yüzde yarım tevziat 
Gayri mühadrller takdiri kıy

met komisyonu, gayri mübadille
re tevzi edilecek yüzde yarım pa
ra tevziatı için hazırlık yapmak
tadır. 

Defterler hazırlanmak üzere
dir. Takdiri kıymet komisyonu 
dün toplanmış bu meseleleri gö
rüşmüştür. Evvela küçük istihkak 
sahiplerinin paraları verilecek
tir. Derece derece istihkakları faz
la olanlar~ daha sonra tevziat ya
pılacaktır . 

T evziata ne zaman başlanaca
ğı henüz IJ'alum değildir. Hazır
Irk bitince, gazetelerle ilan ec)ile
cektir. 

~ ukanda Deniz gediklilerinden bir gnıp llikaJa - 'A,ağıda mektebin 
tedris heyeti gazetecilerle beraber 

Deniz Gedikli Kiiçökzabit hazır

lama mekb!bi (ll'llceri orta n.d<tep) 
halini almı§tır. Mektep, Halicin gÜzel 
bir sahilinde olan mülga Bahriye Ne· 
zareti b;naama tqmmıı bulunmakta· 
dır. Dün de mektep, gazeteciler tara
fmdan gezihnittir. Gazeteciler, 1stan· 
bul Merkez Kumandanı kaymakam 
Talat, mektep müdürü Binb~ı Talat 
Beyler ve tedris heyetile denizcilik 
işleri ve Türk denizciliğ:nin ilerleyişi 
hakkında görüpn~lerdir. 

Çok saygılı l11tanbul Deniz kuman 
danı Talat, ve müdürii Talat Beylerin 
deli.letile mektebin srnıfalrı, yatak -
haneleri ve diğer yerleri gezilmittir. 

Deniz harp gem"lerimi2in en değer 
li ve genç adamlarını yelİ:§tİren bu 
bilri yuvaaında her fe'Y tertemiz, yer
liyerinde düzgündü. 

Gazeteciler, talebe ile yakından 
menul olmuttur. Deniz kumandanı 
kaymakam Talat Beyin emrile g~it 
reomi yapılnu'}lır. Evvela kumandan 
Talat Bey, talebeyi teft't ebniftir. 
Yazlık beyaz elbiselerini giymif olan 
talebenin •af halin.de duruılan çok 
güzeldi. 

Kumandan 3ey her ımuf Ö&ıünden 
geçerken selim ..,eriyordu: 

_Merhaba a.ker! 
_ Merhaba efendimJ 
_ Nasıl&ınrz ! 
- Sağol. 
En büyüğü on sekiz, on ~z yaş

lannda olan bu çok lcıyınetl~ gen<;!er, 
kumandanı büyük bir sayııı. ıle selam
larken ırözlerinde SOD1I02 hır yurt sev 
giıi parlıyordu. 

Teftiı bitince geçit resmi başladı. 
Mektep talebe bando&u, yürüyü§ ha
vaı.mı çok canlı çalıyordu. Düzgün 
ve çevik adnnlarla yürüyen genç d".
nizcileri.m.izin yüzlerinde büyük vazıw 
fe duygulan bütün parlaklrğile görü· 
lüyordu. Onları ve yet~tiric'lerini kut 
hılamamak kabil değildi. 

Bundan sonra denizde muvaffakı
yetli talimler yapıMr. 

Mektep idaresi, bizi öğle yemeği
ne de alıkoymak nezaketinde bulun
muştur. Hep birlikte ve mektep tale
be tabldotundan yenen yemekler c'.d
clen nefiı&ti. Yemek esnasında da 
mekte-p idaresi mektebe ait izahat ver 
di. 

Cümhuriyet hükUınetimiz, deniz 
Gedikli küçük zabit yetittirihne«'ne 
çek büyük ehemmiyet ,.ermekte ve 
bunun için li.zmııgelen maddi ve mi~ 
nevi bütün müzalıareti göstermekte
dir. 

Mektepte simdi 260 talebe oku · 
maktadır. Mektebe ilk tahsil 
,..ıu11letname•ini almış bulunan ve 
YAJI 14 - 16 araaında olan ve ubhati 
denizciliğe müsait bulunan Türk va
tandaıı alınma.kladır. Bunlar, alına· 
cak mikdaNlan çok olursa aralarında 
müseha!ca imtihaor yapılmalrtaclır. Or
ta mektep mezunu olanlar Mıtihansı.z 
almn". Keza orta mektebe devam edıp 
le denizci olmak isleyenler de alına
caktır. Temmuz aymda talebe yazıl
masına başlanması kararla.ttınlmıştı~. 
Mekteple tahsil üç senedır. Maar f 
orta metkep tedrisatı i]e mes1eki ders 
ler gösterilmektedir. Bu mektep, ta. -
!ebeleri gemicilik, motorculuk, fabrı· 
kacılxk, deniz haritacılığın~ hazırla-
mak1a ve donanmada aslı unsurları 
yeti•tirmektedir. , . . . 

Ted,.;sat tatbik edılen disıplın 
sayesinde ~ok iyidir. Talebe1erin sıh
hati ve ~ıdalarilc çok sııkı ~l;lrette mc-ş 
!t'ıl olunınalı:tadır. g., ııôbarla ha
r.İçten gelen ilk talebeler mekte!>e 

ı.girdikten sonra bol gıda ve mun
tazam bir hayaıt takibi dolayuile 
pek çahı.rk gürbüzle§llllektedir. Üç se
ne tahsil gören talebe imtihanda ka
zanırsa üç ay kadar depo taburunda 
talimden SO'lll'a iki ıene onbatı rütbe
sile çalışmaktadır. 

Ve bu müddet bitince çavuşluğa 
terfi etmektedir. Üç sene bu rütbede 
kalmaktadır. Bu iiıüddet te dolunca 
başçaVU§ muavint:ğine ve üç sene ge
çince de bll.§Çavu~luğa terfi eylemek
tedir. 

Tabii bu rütbeler, alacakları sim 
Te ehliyetlerine göredir. Aari ordu ve 
donanmaların ruhu demek olan kü -
çük zabit, mektepten çıkarken güver
te, makine, denizaltı, tayyare glbi sı
nıf ve mesleklere ayrılmaktadır. 
Maaşlan da kıdem kazandrkça, 

çoluk çocuk sahlbi oldukça 120 lira
ya kadar çıkmaktadır ki, bu no«ta
dan da verilen aylıklar diğer develi 
memurlarına nisbetle boldur. HuliM. 
bu meslek, i.tikbali ve yurda olan 
yararlığı itibarile .,..e ta§rdığı fonna· 
nm ıerefi de gözönünde bulundurula
rak genc.lerimi7 i-:.ln büyük hevesle 
giril•cek bir meslektir. 

Dene.bilir ki, deniz kuvvetlerimize 
en aağlam ve inanlı gençleri yetltti -
ren bu bilgi yurdunda en araş.tırıcı 
bir ırözle bile görülen şeyler: Temiz
lik, düz.günlük, caru;'a~ çalııkanhk, 
vaızife ve yurt seVerl~kt1r. 

Bunları ..,yırı ile söylemek, yaz
mak vazifemizdir. 

Tevfik NECATI 

Güzel bir sergi 
Kız san'atler mektebi gece 

dersleri talebesi 
güzel bir sergi açtılar 

Kız san'atlar mektebi gece 
dersleri ta:lebesi Beyoğlunda Va
libey caddesinde bir sene zarfın
da vücuda getirdikleri eser !erden 
mürekkep çok güzel bir sergi aç
mışlardır. 

Bu sergide hanım kızlarımı
zın gösterdikleri muvaffakıyet cid 
den şayanı t:ıkdirdir. Sergide her 
cins ve nevi kadın eşyası teşhir 
edilmektedir. Şapka dairesinde en 
son moıi'a zarif şapkalar nazarı 
d;ı~ate çarpmaktadır. Bilhassa 
Haceste hanımın , Fahire Kemal 
hanımın şapkaları cidden takdire 
şayandır. 

Burada yapanların isimleri Ü

zerlerine yazılmamış diğer güzel 
şapkalar da mevcuttur. 

iç çamaşırı dairesinde Dilşan 
Hanımın kombinezonu, Naime ha
nnnın geceliği çok güzeldir; di
ğer taraftan elbise oodellerinde 
Fitnat Milat, Macide Kurt, Mu
alla Hanımların ibda kabiliyetleri 
nazarı dikkati celbetmekte idi. 

Hülasa denebilir ki mektepte 
her talebe ayrı ayrı muvaffak ol
muştur. Hep~inin isimlerini öğ
renmek kabil olmadığı için bura
da nazarı dikkatimize çarpan di
ğer birçok güzel eserlerin sahiple
rini yazmadık. Genç kızlarımızı 
tebrik ederiz. 

MAARiFTE 

Bakalorya 
İmtihanları bitti 
Talebenin muvaffakıyet 

derecesi tesbit ediliyor 
Lise ve orta mektep bakalor

ya imtihanları bitmiştir. Şehri
mizdeki mekteplerde· imtihanla -
ra ne kadar talebe girdiği, ne ka
darının mu-rfak olduğu hakkın
da bir istat4tlk yapılmaktadır. 

Beyoğlu ciheti istatistikleri 
ikmal edilmiıtir. lmti'lıanlar de
vam ederken muvaffakıyet dere
ces~ azami yüzde yirmi oiarak söy
leınyordu. Beyoğlu tarafı mektep
lerinin verdiği netice, bu nisbetin 
üstündedir. 

Hususi ve ecnebi liselerinde 
muvaffak olan talebe pek azciır. 
Hatta, talebesi hiç muvaffak ola
mryan hususi mektepler vardır. 
Sualleri vekiletten gelen imtihan
larda muvaffakıyet derecesi yüz
de lwktır. 

Bakalorya imtihanlarında ba
zı üniversite profesörleri de hazır 
bulunmuştur. 

Profesör Sfitzer Galatasaray 
lisesi İmtiıhanlarını gördükten son
ra, beyanı memnuniyet etmiş, Ga
latasaray lisesinin Almanyadak1 
her hangi bir liseden farklı olma· 
dığmı söylemiş.tir. 

Beyoğlu ciheti mekteplerini.n
venliği neticeler normal bulun
maktadır. 

Diğer iki mıntaka, yani ls.tan
bul ve Kadıköy cihetleri imtihan
ları neticesi henüz ka.t'i istatistik 
halinde tesbit edilememiştir. İs
tanbtıl cihetinde lise hakaloryası
na 1200 talebe girmiştir. Bunlar
dan 300 ü erkek lisesinde 300 ü 
kız lisesinde, 600 ü kız .;.uallim 
mektebinde imtihan olmuş'iardır. 

İstanbul ciyetindeki imtihan
larda muvaffakıyet derece&İ yüz
de yirmiyi tecavüz etmektedir. Js
tanbul erkek lisesinde bir imtiha
na 80 talebe girmiş, 30 u muwf
fak olmuştur. 

Maamafih bütün alınan bu ne
ticeler kat'i değildir. Bu sene li
selerde ve orta mekteplerde kaç 
talebenin mu"affak olduğu ve 
diploma aldığı, eylôJde yapılacak 
ikmal imtrhanlannı ınüteakıp an
laşılacaktır. 

Beyoğlu cihetindeki mektep
lerin lise bakalorya neticeleri şöy
ledir: 

Ede! l~"t dersinde resmi l~e
lerde muvaffakyet ci'erecesi yüz
de 50, hususi liselerde 43, ecnebi 
liselerde 30 dur. Riyaziyede mu
vaffak r; -ınlar yüzde 60, yabancı 
diHerden 7Q, felsefeden 60, fi
zi4< ve kimya<lan 60, tanlı coğ
rafyadan 90, tabii ilimlerden 80 
talebedir . 

Hukukçu gençlerin bir 
toplantısı 

Gene Beyoğlu ciheti orta mek
teplerinde bakalorya neticeleri 
§Öyledir: Türkçeye 700 talebe gir
miş, 500 ü muvaffak olmuştur. 
Tabii rHmlerde bu nid>et 680 - 400 
riyaziyede 734 - 280, tarih coğ
rafyada 725 - 469, fen bilgisinde 
728 - 450, ecnebi dillerde 680 - 483 
tür. 

Odun meselesi 
Orman bir memleketin hayah

dır. Nasıl bir millet fertlerile kuv
vetli olursa o milleti besliyen va
tan da ağaçlarile kuvvet bulur. 
Ormanlara bakmak, toprağı kuv
vetlendirmek; dolayısile vatan ev
latlannı kırvvetlendirmek demek
tir. 

Bize hayat veren ağaç ve gü • 
IH!flir. Ağaçsız, "Step" lere, ağaç
•ız sahralara bakınız. Burada bir 
takım zevahiften ba1ka hayat ese
ri görür müsünüz? insan her za
man ağacın esiri olmuş, ağacın 
gölgesine sığınmış, ağacın alhnJa 
yatmıpır. Uzım · ve layetenalıi 
kum sahralannın ortasında bir va 
ha, bir tek lıurma ağacına raatge
len seyyahın sevinci, sevgilisine 
kavuşan bir ôşıktan daha mı az 
dır?. 

Buna rağmen her gün ormanla 
nmızın bir milıdat daha eksildiği
ni, her gün cani baltaların yüzler
ce, binlerce ağacın hayahmı kty. 
Jığım görüyoruz. Çok temenni e
delim ki bugiin hükümet~mizin 
ağaç kıtaline karşı aldığı tedabir 
vatanı tehdit eden bu aletin önüne 
geçsın. 

Bugün memleketimizde bütün 
yekün 8.816.299 hektara baliğ o
lan orman mikdarı ist;:;gar edile .. 
miyecek derecededir. Vakıa Kana 
dada olduğu gibi hep birden 4 
milyon hektaı·ı kap/ayan W arn 
Wright gibi, Müttehit Amerikada 
7gp.ooo hektar tutan Y ellowstone 
gibi büyük ormanlarımız yokbr. 
Fakat oradaki iklim şeraitini, ve 
toprağın orman yeti~tirme kabili
yetini de nazarı dikkate almak lô
zımdır. Buna rağmen Akdeniz ik
liminin icrayİ tesir ettiği yerler i
çinde memleLctimiz, orman itiba
rile tabiati.n en büyük bir mazhari
yetine maliktir. Bunun kadrini bil 
mek ve ağaçlarımızı muhafaza et
mek her Türkün boynuna boı çtur. 
Ormanlarımızı istihlak etmek ve 
yakmak için faz.la bir sebep le yok 
tur. Kuruyan ağaçlar bize teshin 
için lôzımgelen odıınlarr temiil et
mektedir. Diğer taraftan artık o
dun yerine maden kömürü kullan
mağa da ah~amıı; lıiz.unıfı •. Bu
gün Avrupanın en ağacı bol olan 
yer/erimle nadir bazı vaziyetler 
i•Iİ•na eJilinre bütün odun yakan 
ocaklar yerlerini, kömür ttalaman
Jıralarına bırakmıştır. Çü:ıkü kö
mürün kuvvei hul'uriyesi odundan 
lıat kat lazlad'<r. Bizde odun yak
malı alı.~ap evler zamanından kal· 
ma bir "adettir. Çünkü ahşap ev
ler kömürle elde edilen daimi ve 
yeknesak harareti muht.la~ ed~
mez riizgiir bir taraftan gelır, dı
ğer ~araltan çıkardı. l~:ıat si~te
rni>nizcle kargir evi kabul eıtiktAıı 
sonra oduna müracaat etmen 71 

manası yoktur. Bugünkü vaziyc ·
te, odun, kömürle mükayese edil'r 
se nisbi bir şekilde daha pahalı)· ı 
gelmektetlir. B,u Ja ormanlarımızı 
koruyacak c.ebeplerden biridi . 

Ağaçların kadrini bilmek, ken
di hayatının kıymetini bilen bir 
memleket için zaruridir. Onun 
için, birkaç gün evvel lstanbul 
mahkemelerinden birinin bir ağaç 
cinayeti hakkında verdiği sert ka
rarı alkısla karsılıyoruz. 

, , Mümtaz FAiK 

Geçen ve daha evvelki sene İs- , 
tanbuf hukuk fakültesinden me-

1 
zun olanlar dün bir t.;plantı yap- 24 Haziran Pazar 
mışlardır. Türk. Maarif Cemiyetinin 

Bu toplantıda yeni hakimler Ro:<et Tevzi Günüdw·. 
kanunu etrafında görüşülmüştür. 
Huladı;ç;-ı gen~ler b.irçck t~menni- ,.._Parke Zingal _ 
ler tesl>ıt etmışlerdır. Yem kanu- ~ l 
nun stajını bitiren·lere ve bu sene Kuru, fınnlanmı,, elvtrifli 
vekalete müracaatla numara alan- f" t p t k t 596 
1 ·ı d"i . . k 1 1 ıya Ol a u U!U ara teşmı e ı memesıını arar a -
tına almışlan!u·. Gençler bu te- Telefon: 24439 
mennilerini Büyük Millet Meclisi 
adliye encümeni mazbata muhar
riri Sali.hattin Beye ve Acftiye ve
kaletine telgrafla bildirmişterdir. 

Yeni ilkmekteplsr 
Maarif müdürlüğü, önümüzde-

ki ders senesi başında Şişli'de Kur
tulu,ta, Aksar:ayda yeniden birer 
ilk mektep açacaktır. 

Bu husus için lazım gelen bi
nalar kiralanmıştır. Bundan baş -
ka satm alınan Moda ve Üsküdar 
Fransız mektepleri binalarında da 
birer ilk mektep açılacaktır. Fın
drklıda inşa edilmekte olan asri 
ilk mektep binası da önümüzde
ki ders senesine yetişecektir. 

Bu yeni mekteplere ilave ders
lerin muallimleri tayin edilecek, 
bu suretle kadroda mühim tasar
ruf temin edilecektir. Bütçede ka
fi tahsisat vardır. 

Fada tehacüm vukuunda. ders 

hane adedi çoğaltılacaktır. Y alo
vanrn bazı köylerindeki ilk mek -
tepler de tam devreli ilk mektep 
haline getirilecektjr, 

Lise!erin leyli kısımları 
Önümüzdeki ders senesi batın

da şehrimizdeki resmi lise ve orta 
mekteplerin hepsinin leyli kısım
ları kaldırılacaktır. Yalnız Galata
saray lisesi leyli olarak k~lacak -
tır. . 

Bütün leyli talebe Haydarpaşa
da eski Tıp fakültesi binasında 
açılacak lisede toplanacaktır. 
Haydarpaşa lisesinde (25) sınıf 
tesis edilecektir. 

Yeni kabile hanımlar 
Tıp fakültesi kabile mektebi· 

nin imtihanları dün nihayet bul
muştur. Mektc::>ten bu sene 32 ha· 
mm kr,b'.!e er ·- .. --·"?ı a!m::tır. 
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Aimanya'mn vaziyeti: 

Silahsızlanmanın sonu: 

Silahsızlanma konferansı umumi heye
ti, İngiliz, Fransız ve Rus noktainazarla· 
nnı telif eden karardan sonra hafta ara
ıı dagddı. Karar heyeti umumiyesi iti .. 
barile lna-iltere'nin nolı:tai nazanna u;ıı
eundur. Çünkü hususi müzakereler 'Ye 

temaslarla Almanya'nın tekrar konfe. 
ran•a ittirak ettirilmesine çalışılacakbr. 
Al~anya avdet etmedikçe konferansı• 
tekrar toplanma11 mevzuubahis değilJir. 
Binaenaleyh husuıi temaslara ve müza
kerelere nihayet veren 17 nisan tarihti 
F rnnsız notasının tevdi inden evvelki va• 
ziyctc avdet edilmiş demektir. Konfe• 
ransın açılmasından evvel, hususi te111ı111 
yolu ile Almanya'nın müzakerelere i,ti· 
rakint temine taraftar olan İngiltere idi. 
Fransa da bu temaslardan bir netice çık· 
nuyacagını ileri sürerek 17 nisan notasile 1 

konferansın toplanmasını istemitti. Kon
feranı toplanımı olmakla beraber, hiç bir 
it görülememil ve lr.gilizlerin iltizam et• 
tiği gibi, hususi mü:z.akere ve temaslarla 
Alma.nya'nın tekrar iıtirakini temin edin
ciyc kadar tatil karan vennittir. 

Diğer taraftan Fransız noktai nazarı 
da ihmal edilmemjş ve emniyet mesele
lerilc m"'gul olmak isin siy":si komisyon 
faaliyete getirilmiştir. SıJ?lmzlanrna 
konferansının daimi bir emruyet konfe· 
ransı tekline inkılabı hakk!ndaki ~u~ 
teklifi de ayn ayn her hükumete bıldı
rilecektir. Binaenaleyh büyük devletle
rin noktai nazarları telif edilir gibi oldu. 
Fakat konferansın bugün canlı mı ölümü 
olduğu kimoe tarafından söylenemez. 

* * * 
Mussolini - Hitler: 

Silah11zlanma konferumnm tehiriııı
den sonra devlet adamları arasında bir 
ziyaret silsilesi baı\aU"d,tn-. EVYeli Hit:
ler, İtalya Ba,veki.\i.ni ziyaret etti.. Yu .. 
goslavya Harici.ye Nazın Yevtiç Pari.se 
gitti. Litvinof Ruaya'ya &~c:ken Ber .. 
lin'e uğradı. Fl'all58 Hancıye Nazın 
Barthou Bükreı'e geldi. Avusturya Baş
vekili Dollfuss Budapeıte'yi ziyaret etti. 
Bu ziyaretlerden her birinin ayn ayn 
hedefleri vardır. 

Muuolini . Hitler mülakatinin iki baı
vekil arasında bir tanışma temini maksa
dile yapıldığı bildirilmektedir. Her hal
de bundan başka müıbet bir netice ver
diği çok ,üphelidir. Mül~atte. ~vustur• 
ya meoele•inin, Almanya nın sılalı.11zl~n
ma konferansına ve Milletler Cemıyetıne 
geri dönmesi mesele!~ni!'-, ~manya:~ 
Roma protokollerine ı~tır~~ m':~e.~~.ıru~ 
ve umumi Avrupa vazıyet'lnın goruıuldu
ğü bildiriliyor. Avusturya mes':lesi ha~
kında ehemmiyetli bir karar venlememıJ· 
tir. Hitler Avusturya'da Milli Sosyalist 
propagandasından vazgeçileceğini vadet• 
miş Muosolini de Milli Sosyalist Fırka
ları hakkında ıiddet siyaseti takip edil
memesi için tavassutta bulunacağını llÖy-
lemiştir. Asıl mesele, Avusturya'run iı
liklaline hünnet etmeyi Hitler'e kabul 
ettirmekti. Almanya'nın silahsızlanma 
konferansına ve Milletler Cemiyetine ge
ri g ·h::nesi sneae\esine aelin.ce; Abnaoya 
silahlanma nokta•mdan müsavatı tanın .. 
dığı takdirde ııeri gelmiye hazır olduğu. 
nu bildirmektedir. Mülakatten evvel do 
Almanya'run noktainazan bu idi. Her 
halde mülikatten sonra umumi vaziyet• 
t-e ehemmiyetli bir deiiıiklik haıule gel
memiıtir. 

* * * Küçük itilaf Konleransı: 

Barthou'nun BükTej ziyareti, . Küçillı: 
itilaf Devletlerinin R-~ P•:J!~htm
da yaptıklan İçtllnaa t~duf .ettJtındetı 
ehemmiyetlidir. Bu, Kuçuk itilafın Sov. 
yel Rusya'yı tamın.asından sonra yapc • 
lan ilk içtimadır. Fransa son zamanlar. 
da Küçük 1 tilafı takviyeye büyük ehem
miyet atfediyor. Filhakika bir taraftan 
Sovyet Ruıya ile bu devletler arasındaki 
münasebetlerin tanzimi diğer taraftan 
da Balkan misakının ~alanmlllı Küçük 
1 tilifın vaziyetini kuvvetleıtirmiştir, 
Barthou'nun da hazır balunduğu Bükreı 
içtimaında Rusya'run Milletler Cemiyeti
ne girmesi meselesi mevzuubahıolacağı 
tahmin ediliyor. 

Almanya'nın dahili vaziyeti son za. 
maniada karıııyor gibi görünmektedir. 
Bir müddettenberi Fransız gazeteleri 
Hitler rejiminin tehlikede olduğunu yaz
makta idiler. Fransız membalanndan ge. 
len bu şayialara inarulamazsa da her 
halde bir taraftan iktısadi ve mali vazi· 
yetin fenalıgı, diğer taraftan da A iman 
devlet adamlan arasındaki ihtilaf bu ri
vayetlerin pek yabana atdamıyacağına 
detalet ediyor. 

Almanya'nın 1934 senesi ilk altı aylık 
ticaret muvazenesi aleyhedir. Yani At .. 
manya fazla mal alıyor. Az mal satıyor. 
Borçlarını 1 temmuzdan itibaren altı A)' 

tecil etmislir. Bu da mali itibanru hayli 
sarstı. Katolik ve Protestan papaslarile 
Milli Sooyafüt Fırkası ara11ndaki ihtili>f 
devam ediyor. Şimdi de Almanya'run 
mukadderatını idare edenler ara11nda ih
tilif çıktığı bilclirilmektedir. Almanya'. 
11.m belli baılı diplomatlanndan olan Moı
kova Sefiri Nadolny istifa etti. Baıvekil 
muavini Yon Papen ile Maliye Nazmrun 
iıtifalanndan da bahsedilmektedir. Bu 
istiialann biribirile münasebeti olup ol
madığı malum olmamakla beraber her 
halde Alınanya'da işlerin pek yolunda 
gitmediği anlaşılıyor. 

il * il 
Borçlar muelesi: 

Alman borçlannın tecili İngilizleri ve 
Fransızlan harekete getirdi. İngilizler 
Almanya'yı borçlarını tediyeye icbar et
mek için birtakım tedbirler düşünmekte
dirler. Alınacak tedbirlerin mahiyeti bir 
kaç güne kadar ilin edilecektir. Maliye 
Nazırı Cbamb<,rlain, İngiltere'nin bu 
haklanru tanıtmak için ber çareye baş 
vu,..caiını bildirmiıtir. 

Ancak 15 haziran gelip geçtiği halde 
lngili:ııler kendi borçlannı Amerika'ya te
diye etmemi,lerdir. Amerika Hükumeti 
15 hazirandan evvel tevdi ettiği bir nota 
ile talnitleri. pare. yerine eıya ile kabul 
etmeie hazır olduğunu bildinnitti. Fakat 
İngiltere bu teklifi de kabul elmemİflir. 
Bir İngiliz gazetesi, Amerika'dan ticaret 
gemilerini limanlarına çekerek, naldiya. 
tm !ilgili>: gemilerile yapılmasını ve borç. 
!arın bu tekilde ödenmesini teklif ediyor. 
Borçlu, borcunu. verrııenu-.'İe karar ver
dikten sonra tevıl ve bahane bulmak ko
laydır. Almanya da lngiliz ve Fransızla
nn tuttukları yolu takip etmek istediği 
içindir ki borçlarını tecil etmeğe karar 
vermiştir. İngiltere ve Fransa gibi zen
gin dev.I':tler için doğru olan yol, Al· 
manya ıçın de doğru olmak lazımdır. 

• • • 
Fransa • lngiltere ticareti : 

Almanya ile İngiltere bu borçlıtT yÜ· 
zünden ihtilaf haline düımüşken, Fnınıa 
ile lnıJiltere, aralarındaki ticaret ihtilafı· 
nı lıaüetmiılerdir. lna-iiiz lirasının ıu· 
kutu üzerine Fransa, lngiliz ithalatına 
kartı birtakon kontenjantınan tedbirleri 
almıştı. lngilizler, mukabele bilmisil ol· 
mak üzere birukım tedbirler aldılar ve 
bir xamandanberi iki memleket arasında 
bir ticaret harbi devam etmekte idi. Bu 
harbe nihayet vermek için martın orta
S!nda başlıyan müzakereler, nihayet 
mİİlbet hir netice vermİf ve bir itilaf İm· 
zalannuflır. lngiltere ile Fransa arasın
daki bu ticaret ihtilafının, İngiltere ile 
Almanya ara11ndaki ticaret münasebetle
ri çok ırergin bir zanıanda iken imzalan
maıı pyani dikkattir. 

* • • 
Arabinan'tla Sullı: 

imam Yahya ile lbnissüud arasındaki 
harp nihayetlendi.Esa..,,, lbn.issüud kuv• 
vetlerinin galebeoinden sonra muharebe 
filen dıırmuı gibi idi. O gündenbeıi de 
imam Y ahya'ya pek ağır olan sulh ıart· 
lannın kabulüne çalıtılıyordu. Filhaki· 
ka sulh ıartlan çok ağırdır. Gerçi imam 
Yahya yalnız münazaalı olan Nejran 
muıtaka11nı kaybetmektedir. Hüdeyde 
dahil olduğu halde eski Yemen hudutlan 
aynen muhafaza edilmektedir. Fakat mu
aheden.in diğer ahkimiie Yemen aıağı 
yukan lbnissüud'un himayesine girmek
tedir. Yemen, ,Hicaz'a bııber vermelui-

Milliyet'in edebi tefrikası: 108 

ANLIS 
Onun hürmetle karıfık nezake

ti kartı11nda terlemeğe, sıkılma· 
ğa batlamıttım. Benim terleyi • 
tim, ezilip büzülütüm, tube reİ&İ· 
nin gözünden kaçmamıftı: 

- Buyur;ınuz beyfendi. 
Uzun bir göğüs geçirdim: 
- Bendeniz gönüllü yazılmak 

istiyorum, be_yfendi. 
Binbaıı, birden gözlerini açtı: 
- Nasıl! Gönüllö mü yazılmak 

istiyorsunuz? 
Şube reisini ntaaccübünü gi • 

dermek lazımdı: 
- Göründüğüm kadar yaşlı 

değilim, beyfendi. Elim kolum da 
tutar. Çok iyi nişancıyımdır da .. 
Size bunu öğünmek için söylemi· 
yon:m. İmtihan edebilirsiniz. 

Binbaşının taaccübü artmıt, 
eksilmemiftİ: 

_ Hem de silahlı hizmet isti
.. 1 mi? yoraunuz, oy e . · •. 

_ Bilhassa rıca edecegtm. 
Sesimde öyle bir yalvarış var

dı ki .sert yüzlü askerin gözleri bu: 
!anır gibi olmuştu. Kar,ısındaki 
ak saclı ihtiyarın asıl maksadı ne 
"d"? K·anun nizam artık onu va-t 1. , , •. H 
tan hizmetlerinden affetnııştı. a
linden, tavrın.IAn, giyinitinden de 

ı: Mahmut YESARi 

muhtaç, düşkün bir adama benze
miyordu. 

Bu ihtiyar yattaki feragat ne 
idi? 

Şube reisi, kah kaşlarını oyna
tarak, kah gözlerini kırpıştırarak 
düşünüyordu. Fakat neye, niçin 
dütünüyordu? Bana mı acıyordu? 
Yoksa bu it, zannettiğim kadar 
kolay değil miydi? 

Harp zamanlarında, samimiyet
ten bile şüphe edilir. Benim mü
racaatim de, şube reisine, şüpheli 
mi görünmüştü? Casusluktan or
du bozanlığa kadar her şey akla 
gelebilirdi, Benim, yüıüm ve ha
lim ,emniyet vermiyor muydu? 

Hk defa yaşıma lanet ettim. 
Bir genç kız C""vmek için insan, 
genç olmak ister ve bu iç yakan 
bir hasrettir. Lakin ölmek için de 
genç olmak ister mi? Ben, şimdi 
kur'a neferi olmak hasretile yanı
yordum. 

Sırtlarında dağarcıkları, bir el
lerinde sopaları, en önde, çığ1rt
manın "Ey gaziler yol göründü, 
yine garip serime!., yi çalarke ~ 
güle oyna,a giden kur'a neferleri
ni düşünüyorum. Onlann arasında 
bulumağı, bin bir kız sevgisine de-

Yeni şehname .. 
Arkadaşım, dudakları arasın· 

dan mırdtlantlı: 
"Zituran be Iran Zi Iran be Tur,, 
"Berayı tu peymudem, in rahı dur,, 

Sorduk: 
- Nedir o okuduğun? 
- Şehname'den bir p<n'Ça .•• 
Sonra anlattı: 
- Iranın büyük tlüzgücüsü 

(1) Firdevsi, Giv'in ağzından Key 
husreve böyle söyler: 

"Senin için, Turandan lrana, 
Irandan Turana uzanan uzak yol
lan aşarak geldim,. 
Şu kadar yıl önceki söz, bugün 

için söylenmiş gibi doğru değil 
mi?. Bugün söylenmiş katlar yeni 
değil mi? 

Ben atıldım: 
- Yalnız düfiinüşte doğruluk 

yok. Şehname, lran ile Turanı, 
kdıç kılıca gelmiş, boğazboğa. 
:ı:a düşmüş gösteıir. Şimdi ise öy
le mi ya •.. Karde,,ler, bir soydan 
gelJilJerini anladılar. 

Eski savaşlann kanlı izleri Üze· 
rinde sağlam bir pitiktaş (2) ku
rultu. 

iki budun bu pitiktaş önünde el
ele verip biribirlerini sevmeğe and 
içtiler. 

Arkadapm, E6/ın akında kal
mak istemedi; dedi ki: 

- Firtleıısi kentli gününde olan 
ları yazdı. Sağ olsaydı, belki de 
yeni haftan bir• şehname yazardı. 
Omuzlarımı ftlktim: 
- Firclevsi, yorulmasın. Ona ya 

pacak iş kalmadı. 
Yeni şehnameyi üç gün önce 

Ankarada yazdılar. 
Bos bul.unarak sordu: 
-·Kim yazdı? 
- Turanın Mustafa Kemali ile 

Iranın Pehlevisi ... 
M. SALAHATTIN 

1 - Düzgücü ~ Şair, 2 - Pi
tiktaş • Abide. 

Halkevlerine teberru 
Halkevinden: 
Genç yaıında ölen Çatalca Müa

tahkem mevkii zabitlerinden Topçu 
mülizT.ıi Naci Beyin babası mütealı· 
hit Şükrü Beye, l'Caci Beye ait 80 par
ça kitabı Evimiz kütüpharu:Mne ~e
diye etmitlerdir. Bu kıymetlı hedrye 
için Evinliz:n Ber!>jlu ltumı kütüpha· 
nesinde bir (Naci Ki>fe•i) ayrılmıfhr. 
Değerli alaka ""° annag .... lanndmı 
dolayı merhumun babası Şükrü Beye 
,,., ailesi halkına derin §İikranlarımı
zt arzederiz. 

BONO 
Mübadil 

Yurtluk 
Hazine 

Iıt: Balıkpazar 6, Vaail (502) 
3604 

-

zin bqka devletlerle huıuıi müzakerelıe
re ııiriıemez. Yemen bazı mıntakalarda 
istihkamlar yapamaz. Öyle görünüyor 
ki bu sulh, Y emen'in Hicaz tarafından 
herhangi bir fırsatta ilhakı yolunda bir 
merhaledir. Herhalde lbni&süud'un Ara· 
bistan Y anmadasındalıi hakimiyeti artık 
münakaıa kaldırmıyacak kadar kuvvet 
bulmu,tur. 

Ahmet ŞOKRO 

ğişebilirim. 

. ~inbaşr düşünmekten vazgeç. 
mıttı, batını kaldırdı: 

- Siz bu şubeden misiniz? 
- Evet, beyfendi. 
- Kalemden kaydınızı çıkartı-

nız, bana getiriniz. 
Hemen ayağa kalktrm: , 

- Emredersiniz beyfendi. 
Şube reisinin yanından çıktım, 

kalem odasına girdim. Eski, toz
lu defterleri karıttrrdılar, uzun U• 

zun aradılar. 
Kıranta bir yazıcı neferi, kay. 

dmu buldu: 
- Siz eınan dahilinde değilsi· 

niz. 
Güldüm: 
- Tabii, isnan dahilinde de

ğilim. 
Yazıcı neferi gülüyordu: 

- S1zin mustahafızlığınrz da bit 
mit·· Askerliğiniz yok. 

Tekrar güldüm: 
- Biliyorum. Siz, lôtfen bir ka

ğıda künyemi çıkarır mısınız? Re
is bey emrettiler. Yazıcı neferi, o
muzlarını kaldırdı. Büyük bir ese
ri cedit kağıdını katladı, sekize 
böldü ve parçasını kesti, künyemi 
yazdı bir teY söylemeden bana u • 
zattı. Yazıcı neferi, her gün tür· 
lü türlü muamele, çeşit çeşit adam 
görmeğe alışmıştı, hiç aldırıt et· 
miyordu. 

Künyemi şube reisine götür· 
düm. Binba,ı: 

- Peki, dedi. İlci gün sonra ge
liniz. 

HİKAYE 
SAAu~·ı 

B:r gün Cavidam annesi yanına 
çağırdı: 

- Kızım, dedi, artık ya'""'ı b~ı· 
nr aldın. Maşallah yirmi iıdsinde
sin. Seni Münir bey için İstiyorlar. 
Zaten ben de aranızda miitekabil 
bir muhabbet olduğunu hisaediyo
rum. 

Cavtdan gözlerini iğdi: 
- Anne, dedi, ben evlenmek is

temiyorum. Ben sizden koca falan 
istedim mi? 

- Bak buna 'fll.Şlrm. Hem sevi· 
yorsun, hem evlenmek İstemiyor
&un. Bu nasıl şey? 

- işte onun için, sevdiğim için 
evlenmek istemiyorum. 

• • • 
Müthişti bu iş ama, Cavidan doğ-

ruyu söylüyordu. Va~ıa hayatın.ın 
sonuna ka<lar da bekar kalmak ıs
temiyordu. Şöyle ihtiyarlığa d~~r~
y~lrca bir adama varıp, kendısını 
ev islerine ve çocuk analığına has
r~ek ia.tiyordu. Cavidan iç'n 
ancak böyle bir izdivaç mümkün
dü. Sevip, sevilerek evlenmek, ya
rabbi ne güzel, fakat ne gayri 
mümkü.n şey! Çünkü ortada bir ma 
ni vardı, müthiş bir sır vardı. 

* * * 
iki sene evveldi. Cavidan arka

dllft Nec.ibe ve daha bil'kaç aıılca
d-.larile bir gün gezintiye çrkmıt· 
!ardı. Kırlarda böyle hep beraber, 
.fa!Arak kahkahalar içinde saatler 
geçİTmek ne güzel oluyor. O kad~r 
ki, insan vaktin geçtiğini bile hıs
ıetmiyor. Bir aralık Cavidanla Ne
cibe daldıkları ormanın içio<le ya
pa yalnız kalrnıtlardı. Yolu bulup 
geriye dönmeğe çalışırlarken, ar
kalarından ayak sesleri peyda ol
du. Eevvela öteki arkadaşlarını zan 
nebn'~lerdi. Fal<at baflarını ~evirin 
ce, tratları bir karış uzamıf ınsan
lar gördüler. Daha uzaktan bu a
damların ağızlarından geriye bir 
ispirto kokmu geliyordu. Dütünün 
ormanda yalnız kalmı4 iki kızla 
fU adamları .. Demir gibi kollar kız
ların vücuduna yapıfınca Cavidan 
bayddı. Facianın artık üsttarafını 
ha.tırlayamryordu. Acı bir macera 
geçti ve Cavidan utancından, bu
nu kimseye, hatta ne anasına, ne 
baıbasma açmamağa karar verdi. 
Sadece eve geç kallfrm izah için, 
yolu kaybettiğini ve bu kodcu ·İle 
bayıldığını söyledi. 

Hayatta her tedbirsizin batına 
bu neviden fulilı:etler gelebilir fa. 
kat Cavidan tedbirsizliğin felake
tini geçird:lı:ten sonra en sevdiği 
bir adamla evlemniyecek vaziyete 
dütrniiftü. A,k herşeyden kuyevtJi . 
dir.,, derler. Bir defa nitan~anırsa 
ve berteyi nişanlısına bütün _sami
miyeti ile anlatırııa, erkekler <le ni
hayet bu kadar kalpsiz ve merha
mebiz değild;rler ya.. Ve hakika
ten bir gün nifanlandılar, fakat ni
tanlanlıktan sonra Cavidan da h~
yecan ve kodru gittikçe artry~r, nı
pnlısma sırrını itiraf edebil~k 
cesareti gittikçe azalıyordu. Nıha
yet anladı ki iımkiinı yok, söyleye
miyecek 

* * • 
Bir gün Münirle karf ı karfıya o-

Odadan çrktrm, kalbimde bir 
bekleme ezintisi vardı. İki gün na
sıl bekliyecektim. lstanbulda do
latmak, eşe dosta görünmek iste
miyordum. 

İki gün otelde, kapandım, o • 
turdum. Bu iki gün, doktor Nüz
het Süleymanı, bilhassa Neşideyi 
görüp görmemek için kendimle 
cenkleştim. Onları, bir kere, bir 
kerecik olsun görmiyecek miy
dim? 

Doktor Nüzhet Süleymanı gör
mek, pek güç değildi. Fakat Neşi
deyi görmekle, onun yüzüne bak
mağa hakkım var mıydı? 

Bu azap, bütün mevcudiyeti
mi, ateşten kurtlar halinde, iki 
gün, iki gece, hiç dinmeden, dur
madan kemirdi. 

iki gün sonra ahzasker fU· 
besinin kapısından içeri girerken 
kalbim çarpıyordu. Şubenin kori· 
dorları odaları o kadar kalaba
lıktı k{ bir hayli bekliyeceğimi tah 
min eci'iyordum. Bir kenara çe
kildim, taliin çıkaracağı fırsatı 
beklemeğe başladım. 

Oda kapıları açılıyor, kapanı· 
yor. Emirberl~r sağa !?la koş~
şuyorlar; ellennde kagıtlar, nu
fus tezkereleri ile şaşkın t•fkr_n 
bakınryor ve siviller, helecan 1• 

çinde biteviye kımıldanıyor, il " 

kmtı ile dol-.ıyorlardı. 
Doğruca tube reisinin ~ası· 

na gİrmeğe cesaret edemıyor· 
duın. Beklemekten, saatlerce da~ 

turmuş, konuşuyorlardı. Cavidan 
durup dururken ağlamağa başladı. 
Nişanlısı şaşırdı: 

- Ne oldun Cavidan? Bana mı 
canın sıkıldı? Bir şey mi yaıttım? 

Bu sualin karşısında Cavidanın 
hayalinde canlanan perişan bir lev
ha vardı. Orman ağzı, içki kokan 
adam, bayılma.. Dedi ki: 

- Hayır, Münir, sana hiç canım 
sıkılmadı. Seni o kadar seviyorum 
ki ... 

- O halefe niçin ağlıyorsun? 
- Hiç ... 
Bir gün Cavidana annesi dedi 

ki: 
- Kızım, bana öyle geliyor ki 

seninle biraz da ciddi konu'1flak 
lazım .. Vakıa evlenmek yaşındasın 
ama, ben nedense bu Müniri beğen
medim. Ne parası varmı,, ne de 
dolgun maaşı.. Eh, biz de zengin 
insanlar değiliz. Aile evinde geçim
sizlik hep parasızlıktan çıkar. ile
ride seni bedbaht göreceğime, bu 
Münirden vazgeç. Elbet daha iyi 
bir kumet ç;kar. 

Cavidan bu sözlere öyle sevindi 
ki .. 

- Nasıl <istersen anne. Ben sana 
ilk sorduğun zaman da söylemit
f1111. Ben evlenmek istemiyorum 
ki .. 

Annesi Cavidanm Münirden ay
nlmağa bu kadar çabuk razı olaca
ğını hiç tahmin etmiyordu. Ağlıya.
cıak, sızlryacak zannediyordu. Hal. 
buki Cavidan bu habere adeta -. 
vinmi~. Fakat Cavidarun yalnız 
yüzü gülüyordu. içi öyle mi ya? 
Bir de kalbine sorun, mini mini kal 
bi nasıl burkuluyor, nasıl eziliyor
du. 

Fakat Cavidan bütün bu rsbn.· 
ba rağmen mesuttu. Artık Münirle 
beraber geçen tatlı günlerin hatıra
sını bozacak tehlike kalmamıttı. 
Müthiş sırrını ya mezara, yahut ta 
iht:yar, ~ersem bir kocanın kucağı
na götürecekti. 

Evet, Cavidan mesuttu. 
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Gelen eYralc ıeri verilmez..- Müddeti 
ııeçen nüılıalar 10 karuıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete müra
caat edilir. Gazetemiz ilanlarm 111.e..-'uliye
hni kabul etmez. --

bi olsa, beklemekten ba§ka çare 
yoktu. 

Duvara dayanmış, dalgın dal
gın, görmiyen gözle etrafıma ba
kınıyordum. Birden koluma do
kunulduğunu hissettim, sıçra
dım. 

Kartımda gii'ler yüzlü bir genç 
nefer duruyordu: 

- Beyim, zatınızı reis Bey ça. 
ğırıyor. 

Şaşmakt-.n kendimi alamadım. 
Binbaşı, benim geldiğimi, bekle
diğimi nasıl görmüş, nereden duy· 
muştu? . 

Şube reisi, beni yine ~!nı n~ 
zaketle kabul etti, yer goıterdL 

_ Kararınızın kat'i olup olma. 
drğını sormağa lüzum görmüyo
rum. icap eden mua?1~1e yapdınıt
tır. Esvabınızı kendınız yapbr. 
mak niyetinde iseniz, sizi ona gö
re sev-kiyata gönderelim. 

Sevincimden kabıma sığamı
yordum: 

- İki gün kafidir, Beyefendi. 
Ayağa kalktım ve sevincime 

hayretle bakan binbaşının elle -
rinden tuttum, öpmek istedim: 

- Çok teşekkür ederim, &y-
efendi. 

Binbaşı, ellerini geri çekti: 
- Estafurullah, rica ederim, 

HüM"ev Bey! 
Şube reiıi, beni tanıyor mıy

dı? lki gün içinde , haldmnda tah· 
kikatımı yapmııtı? Odadan, bir 
rüzgar, gibi çıktığımı biliyorum. 

Bugünkü program 
lSTANBUL: 

18,30 Plak neşriyatı. 19,20 Ajans ha
berleri. 19,30 Türk musiki neıriyatı. 
(Mesut Cemil B. Ruıen B. Cevdet B. 
Vecihe H. Nazan Feridun H. Nedime 
H. Övrik ef.) 21,20 Ajanı ve borsa 
haberleri. 21,30 Radyo orkestrası tara• 
fından sigan musikisi ve hafif musiki. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
17: Koro konaeri. 17.25: Soliat konaeri. 

18: Muaahabe. 18,30: Plik. 19,15: Taganni 
Musahabe, 20,15: Hafif musiki. - Haberler. 
21,12~ Senfonik atüdyo konaeri, - H~berler. 
22,12: Senfonik konserin de•amı. 23: Föyton, 
2:!,lS: Dana muıikiai. 

923 Khz. BUKREŞ 364 m. 
13: Hergünkü neıriyat. 19: Fanika ht.lum1 

tagannili. 20,45: Pli.k. - Muaahabe. 21,tSı 
Koro konseri. 21,45: Musahabe. 22: Flüt kon• 
seri. 22,30: T aganni ( Olıa aolom.oneanu.) 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Piyano konaerı. 21.20: Ruten halk 

havaları. 22,35: Plik. 23,20: Musahabe. 23,40: 
Opera orkestrau. 

175 MOSKOVA, 1724 m. 
19,30: Mua.ı....be. - Popüler konser, 22: 

Çekçe: 23,0S: lngilizce. 24,05: Almanca. 
230, Khz. LUKSEMBURC, 1304 m. 

21,40: aKrıtık kon•er. 22: Orkestra. 22t30:! 
Hil!e konaeri. 22,45: Senfonik konaer. 23,15: 
Dans pl&kları. 

904 Khz. HAMBURC, 332 m. 
21,15: Silisya musikisi. 22: "Sint flut,, itimli 
skeç.. 

686 Kbz. llELCRAT, 437 m. 
21~ Zasrepten nakil. 23: Haberler. Daa.a plak· 
laı r. 23,25: Kahvehane konteri.. 

63g Kbx. PRAC, 470 m. 
21: Slav sala orkestraaı. 22: Muıahabe. 

191 Kbz. DEUTSCHLANDSENDER 1571: 
22 Gençlik, 22,30 AJe..-e kartı isimli ınuailriJi 

23 Siyasi haberler, 24,15 Gece kon•eri, 
Khz. VIY ANA 507 aı.: 

20,10 Radyo orlr.eatruı. 21,40 Mü.sa be, 
21,55 Cocu.lc tarluları, 23 Haberler, 2.3.,30 Ba.a.· 
do muzika, 1 Viyana muaiJUai, (plü). 

YENi NESRIYAT 

Milli din duygusu 
A. İbrahim Bey, milli din duygusu 

ve Türk dini namında bir kitap nq. 
rebn.i1tir. Karilemize tavaiye ederiz. 

Ağlayan bir kız tanırım 
(Erol Tekin) Beyin (Aj'layan bir 

krz tanrrmı) isminde bir kitabı inti• 
tar etmiştir. Bu kitapta §&İr en güzel 
tiirlerini bir araya topalmıqD'. Tavsi· 
ye ederjz. 

Pervane 
Server Ziya Beyin pervane ismin

de küçük bir romanı intiıar etmiıtü-, 
Karileriınize tavsiye ederiz. 

lstiklAI postası 
İstiklal li1e1i tarafından neıredi. 

len ( l.stiklil P ostuı) isimli bir mec· 
mua n"§!"edihniıtir. !..tikli.! liseai her 
sene senei deniye nihayetinde bir 
mecmua nefT"tmekte ve burada gerek 
muallimlerin, gerebe talebelerin ya• 
zılan bulunmaktadır. Bu seneki nü1o 
ha eskilerine nazaran daha miiteki. • 
mil bir tekilde çıkanlmqtır. içinde 
renkli tablolar da bulunmaktadD'. 

HAFTA 
Tiirkiyenin en çok satılan bu can• 

h Te ucuz haftalık ııazoteıinin on biri,.. 
ci -yıısı da çoktı: Siyaıi makale ve fık 
ralar (yeni ve ""ki Jran) memleket 
intibalan (imt.ilıanlara bir teklif) 
(Kadro da değil, erkek te) (Afçıb._. 
fi Sablm., Hazretleri) (Galaıtatara
ym arslanı) (lranm ölmez eeerleri). 
milli roman, hlk&ye, s:.Oema cephesi. 
Fotoğraf mü.abakası .. 

Büyük kııt'ası, ne6a tab'ı ve müte • 
n.,..,,i münderecahn.a raimen tane•! 
7,5~. 

Yeıti TUrk 
Halkevinin nefl'8lm.ekte olduğu 

Yeni Türk mecnıuaamm 19 • 20 inci 
sayısı zengin münderecat ile bugiin 
çıkmııtır. Fiatı da 30 kuru+tan 20 ku· 
nıta indirilımiı olan hu mecmuayı bü· 
tün okuyucularımıza tav .. :ye ederiz. 
Bütün müvezzi ve kütüphanelerde 
bulunur. 

Artık önümde hiç bir engel kal· 
madı. Esvabımı giyeceğim, da· 
ğarcığımı omuzlayacağım, siper • 4 
!ere gideceğim •• 

• • 
Yarın, beni ıevked'ecelder. Ne

reye? Sormuyorum. Vukuata ha
kim değilim. Kendimi yaman bir 
sele bıraktım. Bu ıel, beni nere
ye sürükliyecek! O da umurumda 
değil .. 

Artık bu defteri kapıyorum. 
ihtiyat 8İperlerin gerisindeki 

m_ahluz mahalde, karfımda bOf 
bır cephane sandığı üzerinde otu
ran bölük.emini Hüsrev Efendinin 
verdiği defter, burada bitti. 

Ertesi gece, ihtiyattan siperlere 
ııevkolunm~tuk. Çetin bir hücum
dan sonra siperlerimize döndüğü· 
müz zaman, bölük emini Hüsrev 
Elendi yoktu •.• 

Onu bilhassa aradım ve arat
tım. Arkada,ları, onun ileriye atıl
dığını ve bir daha da görmedik
lerini söylediler. 

Hüsrev Beyin, bana ayrıca ver· 
tliği küçük zarlı açtım. içinden çı· 
kan kağıdın üzerinde bir tek satır 
yazılıydı: 

"Cinayetimi, kenıli kendime 
mazur gösteıebilen bir tek sebep 
vardı: Çünkü, Nefide ..• Benim kı
zımdı., 

Mahmut YESARi 
-BiTTi-

Kadıköy - 1934 



Dünya kupası 
Perde arkası 

ltalyada yapılan dünya kupası 
ınaçlarında tam yetmiş tane gol ya
pılmıştır. 

Bu golleri yapan futholcularm 
isimlerini ve milletlerini aşağıya 
yazıyoruz: 

5 gol yapanlar: Nezedly (Çek) 
ve Conen (Alman) 

3 gol yapanlar: Schiavio, Orsi, 
Meazza (İtalyan) ve Kielholz (ls
viı,:re). 

2 gol yapanlar: Ferrari (ltal
yan), Langara (lspanyol) Toldi 
(Macar), Voorhoff (Belçikalı) 
Hohman (Alman), Johan.sen (Is. 
veçli), Svohoda (Çek), Puç (Çek), 
Horwath (Avushıryalı) Fevzi (Mı
sırlı.) 

Bir gol yapanlar: Guatia (ltal
yan) Donelli (Birlefik Amerikalı), 
Regueiro ve lrraragorri (lspanyol) 
Leonidas (Brezilyalı), Teleky, Vin
ce ve Sarosi (Macar), Sindelar, 
Schall, Bican, Zischek Avusturya
lı), Nicolas ve Verriesıt (Fransız), 
Kobierski, Siffling, Noack (Al
man), Duncker, Kron (lsveçli), Ga 
letev, Zelis (Arjantinli), Dobai 
(Romanyalı), Abegglen, Jaeggi 
Osviçreli), Smit, Veırte (Holanda
h) 

Müeltlerin golleri: 
Dünya kupası maçlarında her 

milletin attığı gol adedi fÖyledir: 
ltalya 12 gol 
Almanya 11 gol 
Çekoslovakya 9 gol 
Avusturya 1 gol 
Macaristan ve Isviçre 5 gol 
lsveç ve ispanya 4 gol 
Fransa, Arjantin, Belçika, Mı-

sır, Holanda 2 gol 
Brezil}'a, Romanya, Birleşik 

Amerika 1 gol 
Zalerin mükafatı: 

Dört sene evvel ilk dünya kupa.
aım Urogovay takımı kazandı
ğı zaman bu memleketin futbol fe-

• 

ı -

' ~ ftalya solaçığı Arai ayni zamanda 
iyi keman çalar 

------- -

Italya, ÇekoslocJakya ar~sında yapılan dünya kupası finalinde Romadaki. stadın umumi görünüşü ... 

derasyonu bu zaferin mükafatı olıa- si yalnız bir gün zarfında Çek fut. rasındaki üçüncülük müsabakası cularm önüne geçmek için de ~id
rak milli takım oyuncularına birer bolcualrına 5000 mektup ve 2000 76,000, final maçı 750,000 liret detli tedbirler alınmış ve ltalya fut. 
köşk hediye etınişti. telgraf dağıtmış.tır. olmak üzere ceman 3,700,000 liret holüne büyük hizmetler ettiği için 

ikinci dünya kupasını kazanan Prag postahanesinde memur o· varidat temin edilmiş.tir. :kontrolörlerin göz yumduğu Ceso-
ltalya milli takımının asıl ve ihtiyat lan Çek futbolcu Junek bu faaliyet Bundan başka lrupa maçları do- riniden ve (Miluonun piliçleri na
futbolculan arasında taksim edil- karşısında Fascati postahanesi me- layisile basılan hususi pullar mı verilen on bir küçük futıbolcu
mek üzere ltalya federasyonu da murlarına ikramiye verilmesi lazım 100,000 liret, hususi surette yapılan dan başka hemen hemen hiç kim-
200,000 liret vermiştir. geldiğini söyliyormuf. (dünya kupası) sigaralarından se bedava girememiştir. 

Arjantin ve radyo: Meslektaflık gayreti buna derler. 5000 liret, maçların filimlerini alan H 
er zaman maçlara bedava gİ Dünya kupası maçlarına giren Maçların hasrlatı: sinema kumpanyalarından 50,000 

1 Dü ren resmi ve beynelmilel sporcular mileltler yalnız kendilerine ait o an ··nya kupası maçlarını tertip e- liret elde edilmi~tir. 
Y hile kapıda: (Duce hile bilet aldı •. 

maçları 1talyadan alarak kendi den ltalya federasyonu, mızıkayı, Bütün bu paralardan masraf ve S iz de alacaksınız) hitahile karfı· 
memleketlerinin radyoları vasıta· ziyafetleri, davetiyeleri lağvetmiş vergi çıkınca bir milyon liret saf !atmışlardır. 
sile nefretmişlerdir. Yalnız Arjan- maç biletlerinin fiatlerini yüksek kar kalmaktadır. Bu kar otuz dörae 
tin, ilk maçta tasfiyeye uğradığı tutmuş ve bu suretle yüksek bir kar taksim edilecek ve bu otuz dört 
halde bütün kupa maçlarını ltalya- temin etmiştir. hisse üzerinden beşini ltalya, dör-
dan alıp halkına dinletmiftir. Bu
nun için her maçta ltalyadan Boe· 
nos Ayreae bir telefon hattı müte
madiyen ~!emiştir. 
Aşkolsun Arjantin radyosuna .• 
ltalyanın gözü: 

Dünya kupası maçlarından sonra 
ltalyada (balyanın gözü) ismini a· 
lan bir adam çıktı. Bu adam dünya 
kupası maçlarından evvel ve mçla
rı esnasında ltalya milli takımına 
nezaret eden ltalya federasyonu. 
nun müfettişi Baloncieridir. 

Final maçını ltalya federasyonu 
namına takip eden hu adaro ltalya 
ve Çek takımlarile oyunun cereyan 
tarzı hakkında federasyona mufas
sal bir arpor vermiştir. Bundan 
dolayı (ltalyanm gözü) namını a· 
lan hu adam, ltalya milli takımı 
kampta bulunduğu müddetçe bu
gün futholcularm yiyecekleri ye
meklerin listesini hazırlamış, pişiri
len yemekle.ri tatınış, hatta yatak
ların vaziyetini anlamak üzere, fut. 
bolcular kampa ginneden bir gün 
evvel, kamp itfhaz edilen Roveda 
otelinde yatmıştır. 

Çeklerin hediyeleri: 
Finale kalan Çek milli takımı 

oyuncuları ltalyada bulundukları 
esnada her gün Pragdan ve Çekos
lovakyadan kendilerine 'bir çok he
diyeler gelmiştir. Bu hediyeler ara
sında hatır ve hayale gelmiyecek 
şeyler bulunduğu gibi bir paket 
traş bıçağı, bir de Çeklerin kiraz
lı milli ıbir tatlısı da dahildir. 

Mektup, telgraf bolluğıı: 
Finale kalan Çek futbolcuları 

finale intizaren Roma civarında 
Fascati isminde küçük bir kasaba
da kalmışlardır. Fascati postahane-

, ' /tal yada yapdan ikinci dünya kupası maçlannın neticelerini 
ve nihayet kupanın ltalyanlar tariılından kazanıldığını, Çeklerin 
ikinci, Almanlann üçüncü olduğunu okuyucularımıza sırasile bil
dirmiştik. Artık bu iş bitmiştir. Fakat bu kupa maçlanmn bir de 
perde arkası ve kulis arası tarallan vardır. Bunlar da enteresan 
şeylerdir. Avrupa gazetelerinden topladığımız en mühimlerini bu 
günkü sahilemize geçiriyor ve üçüncü dünya kupasına intizaren 
bu bahsi kapatıyoruz. 

'-----------·----------------" Italyanın finale kadar yükselme
si de halkın maçlara rağbeti nok
tasından faydalı olmuştur. 

Federasyonun bütün bu maçlar 
için yaptığı masraf iki buçuk mil
yon lirete baliğ olmuttur. Buna 
mukabil umumi varidat bu masra
fın çok fevkindedir. ilk sekiz maç 
1,200,000, çeyrek son müsabakala
rı 850,000, yarım son maçları 
824000, Almanya ile Avusturya a-

~ :',~ 

\ 

dünü Çekoslovakya, Almanya ve 
Avusturya, üçünü ispanya, ikiferini 
lsveç, lsviçre, Macaristan, birerini 
Belçika, Arjantin, Holanda, Ro
manya, Mısır, Brezilya, Birletik A· 
merika ve Frarusa federasyonlan 
alacaklardır. 

Analor mülga: 
Dünya kupası maçlarında bütün 

davetiyelerin kaldırıldığım yukarı
da yazdık. Diğer taraftan anafor. 
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Hügo Mayzel ve en güvendiği Sinde/ar Adriyatik sahillerinden (Wun 
Jerteam) yani (harika takım) ın gnıpunu seyrediyorlar. 

Maçların yıldızları: 

Pariste çıkan Paris • Soir gazete
sinin dünya kupası maçlarını ta.kip 
eden spor muharriri bü·tün maçlar
da en fazla muvaffak olan ve haki
katen yüksek klas oyuncusu olduk
larını İspat eden fuıbolcuları fÖyle 
tasnif ediyor: 

Kalecil!"I' arasında Çeklerin ls
tanhulun pek iyi tanıdığı Planiçka 
nm kabına diğer kaleciler yübele
memişlerdir. Bundan sonra Avus
surya kalecisi Platzer, ispanya ka
lecisi Zamora gelir. 

Müdafiler arasında lspanyol Ki
moes en iyi müdafi olduğunu gös
termiştir. Bundan *>ora en fazla 
muvaffak olanlar Zenişek (Çek) 
Sesta (Avusturya) ve Meres (Fran. 
sız) olmuştur. 

Muavinler arasında Avusturya 
takmımm küçük sağ muavini W a:g· 
ner futbol ıl»lgisi, faaliyeti ve soğuk 
kanlılığile lngiliz futholcularınm 
yüksek kluine ulafIDı~rr. 

Merkez muavinler arasında hiç
biri yüksek bir kabiliyet göstereme· 

mi,tir. 
Açık muhacimler içinde ltalyan

ların Onisi harikulade oynamrftrr. 
Buna az çok yaklaşan Çeklerin 
Puç'u olmuştur. Bunlardan ba,ka 

Aston (Fransız) Guaita (ltalyan), 
Lehner (Alman) muvaffak olan a-
çık muhacimlerdir. 

iç muhacimler arasında Ferraris 
(ltalyan) Horvat (Avusturya), Ne 
jedly (Çek) en muvaffak olanlar
dır. 

Merkez muhacimler arasında da 
merkez muavinler gibi yüksek bir 
oyun gösteren görülmemiştir. 

Tenis Turnuvamız 
Balkan şanıpipyonu iki erkek vo 

bir kadın tenisç:nin bizimkilerle kar
fılaşmak Üzere Romanya.dan dün ıeh 
rimize geleceklerini yazmıştık. Misa
fir tenisçileri getirecek vapur, hare .. 
kelini bir gün tehir ettiği için, dün 
limannnıza gelmemiştir. 

Y aptığımrz tahkikata göre, bu va· 
pur bu sabah limanımıza gelecektir, 
Ancak tenis komitesinden alrp a§a • 
ğıya koyduğumuz tebliğden de anla· 
~ılacağı üzere Yugoslav tenisçiler:n 
hugün vapurdan çıkmalan muhtemel 
olduğu gibi bugün için kararla~mlan 
maçlara yetiıemiyeceklerini hesap e
derek vapura binmemeği tercih etm.iı 
olmalan da varittir. 

Misafir tenisçielr bugün geldikleri 
takdirde mllt<arrer olduğu veçbile öğ. 
leden IOlJra Sedat, Şirinyan ve Ma
dam Seager ile karşılacaklardrr. Va
purdan çıkmadıkları takdirde ;se bu 
maçlar dolayısile gelecek cumaya te· 
hir edilmiş olan Milliyet hırnuvasmm 
final maçları, bugün gene Ateş • Gü. 
ne§ kortlarında oynanacaktır. 

Turnuvamızın yapdacak ma.çla1'f 
şunlardır: 

Tek erkek: 
Şirinyan ile Davit dömifinali oyna• 

yacaklar ve bu maçm galibi Sedatla 
final maçını yapacaktır. 

Tek Harumlar: 
Madam Seager ve Matmazel Kahn 

final maçını oynayacaklardrr. 
Çift erkekler: 
Trebugof • Baldini çifti Sedat • Suat 

çiftile dömifinal maçını yapacak ve 
bunun galibi Şirinyan • Davit çiftilo 
finali yapacaktrr. 

Muhtelit: 
Madam Seager ile Baldini, Matma.. 

zel Gorodeski ile Şirinyana kU"Jı fi. 
nal maçmr oynayacaklardır. 

Tenis 11komite&inden: 
Balkan şampiyonu Yug06iav ten5ııçi 

!eri şehrimize getirecek olan vapur 
hareketini tehir ettiğinden ancak ya. 
rm (22 Haziran) aabdı gelecektir. 
Bu tehir dolayıeile misafir tenisçiler 
gelmezse Ate§ • Günet k.ortlarmda 
(Milliyet) turmıva11mın final maçları 
oynanacaktır. . 

Tenie maçlanndan ·ba§ka bugiin 
8 por hareketi olarak ııöaterebileceği
miz yalnrz Ta.bim stadında Galata
saray, Pera, Kurtuluş ve Şİtli atleUeo
ri ara•mda yapdacak müsabakalarla 
hususi mahiyette futbol maçlan var
dır. 

ı··~, ... .. 
'Arıi'den sonra açıklar arannda en 

iyi oynayan Puc (Çek) 

----------------------·--------------------------------------------------------------------------------------1 Tramvay ve telefon 
(Başı 1 incı sahifede)) Tarife 

kinde im.il olınruımr istemittir. 
Yüz.de 18 

Halbuki tirketin akaiyonerler:ne 
verdiği Dividant bizim para ile yüz. 
de on sekiz nisbetinde olduğuna göre 
bütün dünyanın iktrsadi buhran içe • 
risinde srziandığı bir sırada Türkiyede 
bir ecnebi sermayesinin • halkı:n za
t'anna olarak • yüzde on sekiz temet• 
tü elımit olmasmı Nafıa V: ekaleti. an~ 
vazifeaile kabili telif vazıyet telakkı 
elmemiştir. . . 

M. Hanseı vekaletin kendıoıne no· 
ter vafiıtasile tebliğ ettiği bir mektu· 
ba cevap vermiı ve dün akşam lstan· 
bula dönmüştür. M. Hamıes bu mek· 
tubunda anlaşıma arzusunu izhar et· 
mekte ise de tevakkufa uğrayan mü
zakerenin önümüzdeki günlerde na
sıl bir safhaya dahil olacağı ıirketin 
hareket tarzına bağlıdır. Vekalet yu. 
karıda izah ettiği bu iki esasın halle
dilme&i lüzumunda rnuıirdir. En kısa 
zamanda halledilmediği takdirde ve
kalet hak ve vazifesini if~ edecektir. 
yani Lausanne muahedesınden M>nra. 
1923 aenesinde yapılmıı olan ve a~":P 
tasyon mukavelesine avdet etmek ıçın 
şimdiye kadar haksız ve yolsuz tat· 
bik edilmiş olan 1926 müzeyyel m~· 
kavelelerini feshetmeğe karar verınış 
tir. Vekalet bu hususta icap eden me• 
ra.s•mi tem"n etmek üzeredir. 

Yeni yapılacak hatlar 
Diğer taraftan öğrendiğ~e göre 

Vekaletle şirketin mutabık kaldıgı nok· 
talar şunlardır : 

1 - 1926 mukavelelerile yeniden 
yapılacak hatlara karşılık halktan 
tnunzam ücret olarak bugüne kadar 
artmış olan 1,S83,000 liranın yeni i,n· 
sa edilecek hatlara ait yapılacak ıs
tiın!M<:lere sarfolumnak üzere iadesi, 

2 - 1926 mukavelesinde ismi ya· 
2ılı yeni hatların bazı ufak tadillerle 
Yapılması. Mukavelede musarrah 
Maçka . Beşiktaş hattının Taksim • 
Doimabahçe olarak tadili muhtemel· 
dir. 

3 -Tarifenin yeni esaslar dahilin
de tanzimi: Şöyle ki halihazırda ve 
lstanbulda üç mıntakaya aynbnış bu· 
lunan tram.vay şebekesi bu yeni an • 
!aşmada iki mınta.ka olarak kabul o
lunmuştur. Birinci mıntaka için birin· 
ci mevki bilet Ücretleri 7 kunıı on para 

Tenzilatlı tarife 
ikinci mevki bilet ücretleri dört lru

ruş 20 para, ikinci mmblka için birin
ci m<Wki bilet ücretleri ( 11) kuruş, 
ikinci mevki bilet ücretleri 8 kuruş o
larak teshit edilmiştir. 

Zabitler, mektep talebeleri amele 
ve iş adam!aı ~ için tenzilitlı tarife tat· 
~i ~rla~mıştır. Bu karara göre Ü· 
nıversı. te yüksek, orta ve ilk mektep 
talebesi ile zabitan rnmtaka adedile 
nnıkayyet olmaksızın birincide beş ku
ruş, ikincide 2,5 kuruş , efrat ta ikin
ci mevkide iki buçuk kurut vennek su
reıtile ve gene mınmıka adedile mukay
yet olmaks121n seyahat edebilecekler • 
dir. 

Amele için 
Amele ve iş adamlan için günde bir 

defaya ınabsus gidip gelme hakkını 
veren ve mmtaka adı>dile mukayyet ol
ımyan 7,5 kuruşluk bir bilet ihdas o-
1':'.na<>ak~r. Bu Ücrete nakliye ve köp
l'U resmı dahildir. 

~ncak. bu biletler yazın sabahları 
yedi buçuga kad!'r• kışın da yediye ka· 
dar. Aık§aınlan ıse on altı ila yinniye 
kadar muteber olacaktrr. 

4 - Yeni tramvay arabaları biiyüık 
miykasta İnşa edilecek ve halkın itti. 
ra'lıati temin olunacaktır. 

5 - Şebeke üzerinde seyrüsefer 
eden arabaların üçte ikisini ikinci, 3 te 
birini birinci mevki arabalar teşkil ede
cektir. 

6 - Şirketin kullanacağı ecnebi 
müstalıdeınler vekaıetin muvafakatile 
tayin olunacak ve şirket vekalete mu
ayyen zamanlarda istati$1iki maluma·t 
vereccltl:i.r. 

T elelon Şirketi satın alınıyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Na-

Ku •. ç u·· k ı· tı• laA f ziyaretlerle FraDSız Hariciye nazırı· İktısat işlerim ı" z nın küçük itilaf hlikU:met merkezleri· 
ne yaptığı ziyaretlerin memleketlerin (Başı ı inci sahifede)) 
de husule getirdiği büyük tesiri mem· lu b-,..--da tetkikatta bulunmak (Başı 1 inci sahifede)) 

vamlı müşkül.it, •ulh muahedelerinin 
tadili hususunda bazı devletler tara· 
fmdan ile~i .sürülen iddialar, Avrupa· 
run gerek ıçınde, gerek drşmdaki mali 
ve iktısadi buhran ve siyasi karar.sız~ 
Irk sulhün tehlikede olduğu endişesi
ni vermektedir. Diğer taraftan, silah· 
sızlanma konferansının akim kalma· 
sına mi.n.i olmak için son defa CeneV'• 
rede Fransa, lngiltere ve Birleşik A· 
merika hükfunetleri tarafından sarfe· 
dilen samimi ve müsmir gayretler, em 
niyet meaelesini siyasi endiJelerin ilk 
safına koymak hususunda yapılan şid 
detli mücadele, ~ulhü muhafaza için 
vücude getir:Ien ve getirilmekte olan 
devletlerde bunun tevlit edeceği met· 
um içtimai neticeler, sulbü muhafaza 
yolundaki gayretlerin nihayet muvaf 
fak olacağı ümidini verimektedir. 

Ananavi &İyasetine ve te~kilS..t mi· 
sakımn esasını teşkil eden prensiple-
re sadık olan küçük itilaf, azası olan 
devletlerin menfaatlerine ve umumi 
_ ___ r_ •- ,,,,,,.,_"" h;r h::ttlı hareket Çİ7. 
miştir. Binaenaleyh, küçük itilaf dııi· 
mı meclisi vaziyeti karşılamak iç:n 
18.zımgelen bütün kararları İttihaz el
miştir. 

Meclisin 18 Hazirandan 20 hazira 
na kadar Bükreşte akdettiği dört cel
sede ezclimle şu karar]ar alınmı~tır: 

1 - Sil8.hsızlanma konferanıınm 
bütün ,.ı;;.kadllrlar için memnuniyeti 
mucip bir .mukavele. akdine iı:iııme~i i
çin bütün gayretlerın sarfedılmesı, 

fia vekaleti İstanbul Telefon Şirketi 
şebek.es.ini mübayaaıya karar vermiş ve 
bu hususta mütehassıs bir heyet tara
fından hazırlanmış olan bir raponı Baş· 
vekalete takdim etmiştir. 

Şebekenin bi. t ı evvel satın alın • 
ması ve bu hususta şimdiden şirkete 
tebligat yapılması kararlaşmıştır. .. 

Diğer taraftan öğrendiğime gore, 
şirkette son senelerde yapıl811 bazı yol-
511zluklarm tetkiki ıicin şirket muame .. 
!atının tetloikine lüz~ gösterihni1tir. 

2 - Emniyet tetekküllerine küçük 
itilaflar bütün kuvvetiyle müzaheret 
ve müzakere edilmekte olan ınıntaka 
vi mütekabil muavenet mukaveleleri• 
ne iştirak edilmesi., 

3 - Bütün alakadar memleketler• 
le bilitilaf Avrupanın iktL&&den düzel 
mesi için teşriki mesai edilmesL Bazı 
Macar restn.i beyanatı, daimi meclisin 
esefle mÜ§ahede ettiğine göre, Maca .. 
ristarun böyle bir te§riki tnc"l!.id;?;:l 
har:ç kalmak istediği intibamı vermek 
tedir. 

4 - Her hangi nam altında olursa 
olsun Habsburg hanedanının avdeti· 
ne, buna muktazi tetbirlerin ittihazı 
suretiyle, mani olunması kararının te 
yidi, 

5 - Bütün devletlerle ve bilhassa 
komtu devletler ve Lehistan ile en iyi 
müna,aebatın idamesi, 

6 - Bir taraftan Sovyet Rusya ve 
diğer taraftan Romanya ve Çekoslıo
vakya arasında Zağrep kararına te-v• 
fikan sulhün idamesine çalışmak için 
normal diplomasi münaıebatmın tees 
süsünden memnuniyetle malfunat alın 
ması, 

7 - Balkan antantı miaakınm bü
tün imza edenler tarafmdan tamamen 
tatbikı hakkında alman teminattan ve 
bu miaakrn 16 Haziran 1934 tarihin· 
de Yugoslavya tarafından tasdikından 
malUmat alınına.ısı, 

8 - lktısat meclisi tarafından Biık 
re§ toplantısında ittihaz edilen karar 
!arın tasvibi ve bunların tasdikı husu• 
sunun hükôm.etlere arzedil-meai, 

9 - Arjantin hükUınetinin te§eb • 
büsü üzer~ne harbe mini olmak için 
1-10-933 tarihinde bu De Janeiro'da 
imza edilen cenubi Amerika muahede 
si hakkında izhan teveccüh edilmesi. 
Meclis mezkur muahedeyi ehemmiyet 
le tetkik etrneğe karar vermiştir. 

10 - Eylul aymda Cenevrede top· 
lanılmasr. 

Küçük it ·ıu daimi meclisi, mesai· 
sini biwmeden evvel küçük itilaf Ha 
riciye nazırlarının. P~rise yaptıkları 

nuniyetle müşahede ve teobit etmiş ve &IUUll 

Bükre§ konferansının küçük itililf ve rapor vermek üzere celbedil· 
hariciye nazırlan için M. Barthou ile miş olan Amerikalı mütehassıslar-
bir kere daha nok.tai nazar teatisini dan Mösyö Wbittlesey dün ıebri-
krymetli bir vesile t"§kil eanq olması· mize gelmiştir. Evvelce şehrimi • 
ru sevinçle karıılamıştır. / of K 

M. Barthou Bükreıte ze gelmiş olan pr esör emme-
BOKREŞ, 21 (A.A.) - M. Bart • rer ve Mösyö Wright i1e beraber 

hou. bütün ;stasyonlarda halk tarafın dün akJamki trenle Aırkaraya gİt 
dan heyecanla 6elamlanarak dün sa • mitlerdir. 
at 19 da Bükre§e muvasalat e-iş ve 
istasyonda M. Titülesko, Benes, Y ev· T etkikatım evvelce bitirmiş 
tiç, hükilmet azası, sefirler heyeti ve ve raporunu da vermiş olan diğe 
birçok şahsiyetler tarafından kar§ılan mütehassıs heyet reisi Mösyö 
mıştır. Door da dün akşamki ekspresle 

istasyon Fransız ve Ronıanya bay• d p · 
raklarile donatrh:nıştı. lstasyona ve 00 Amerikaya önmek üzere arıae 
ka.klara toplanan on binlerce halk gitmİltir. 
(yaşasın Fransa, ya§aam Barthou) 
nidalariyle M. Barthou'yu selimlamıt 
lardır. Pencerelere ve Balkonlara yt· 
ğılan binlerce kişi bayrak sallamıtlıır 
ve saraya giren M. Barth<>wıun olo • 
mobiline çiçekler atmıtlaNlır. 

M. Barthou saat 19.30 da saray def 
terine iomini kaydettirmi~lerdir. 

Saat 20,30 da M. Titüfesco tarafın 
dan şerefine bir akşam ziyafeti veril
mittir. Ziyafette M. Benes ve Y evtiç 
birçok şahsiyetler hazır bulunmutlar 
dır. • 

BOKREŞ, 21 (A.A.) - 112 kişilik 
ziyafette, M. Titülesko Romanyan~n 
Fransaya karşı olan b~raretli ve. denn 
muhabbetini bildiren bır nutuk ıradet
rniş ve M. Barthou cevaben irat ~tti · 
ği mı tukta bu sözlere heyecanlı bir su
rette teşekkür etmiştir. 

M. Bartlıou bundan soı"3. iki mem· 
lel<etin diğer milletlerin istiklal ve şe
refine ayni suretle hürmetkar olan bu· 
lrukun kendilerine tahsis ettiği hudut• 
tan hiç bir suretle dışarı çıkmıya.n hak
larına bir :ı;arar ikaı fikrini dahi kabul 
edemiyen asırlık an'anelerıini met ve 
sena etmiı ve M. Titüleskopun ıahs~ 
da Romanya harici siyasetinin müm · 
taz şefini ve küçük itilafın mümeosilini 
selamlayarak demiştir ki: 

M. Titülesko, aziz müttefik Yugos· 

lavyanm yanmda clos.t Türkiye ve Yu· 
nanistıanm mevcut olduğu Balkan an 
tımtrmn teşkilindeki şeref binesini 
lı olarak talep edebilir. 

Att- mi$81u, evvelce harbin talıri 
bat yaptığı memleke~le!de bil:- bu . . 
leketler bükUmetlerınHl kat ı azıniıı""l 
sulhun nimetlerini muhafazaya kara 
venniş olduğunu Avnıpaya öğretmek• 
tir. Bu suretle bala kantık olan. dü 
yada Bnıgdan Ankaraya kadar misak • 
lal'la zıman altına alınını§ bir nuntaka. 
teşekkül etmektedir. • • • 

Bu misakların saglamlıgı, herkes ı 
çİn emniyeti silahsızlarunanm esaslı · 
tartı hıı.lme koyan teklifle Ce 
konfenınsuıda teyit edile gelmiş bulu· 
yoruz.,, 

Balkan misakı ve M. Barthou 
BOKREŞ, 21 (A.A.) - M._ yev_· 

nç ile M. Titülesko arasında kuçük ı 
tilô.f daimi meclioinin içtimaı müım 
betile yapılan noktai nazar teati.le ' 
çok krsa bir zaman sonra geçen şuba 
tarihinde imza edilmit olan Balckan mi 
ıakmın Yugoslavya ve Romanya kral 
lan tarafmdan taıodik edileceğini ııö•• 
tennektedir. 

Tucllk keyfiyetinin ayni zamanda'. 
icra edileceği söylenmektedir. 



• 

Amerika sefirinin gözile 

An af artalar kahramanı 
••••• 1 

Bu parlak zaferi İngiltere ve Fransanın 
Müttenit donanma ve ordularına karıı kah
ramanca harbeden bir Türk. kazanmııtı 

(Başı 1 inci sahifrdc}) 
ispat ettiler. Mü,arünileyhin bu 
önceden görüt haasuıdır ki Geli -
bolu muharebesini Türklere kazan
dırdı. Göreceğiz ki; Mustafa Ke
mal Anafartalar tepelerinde sağ ce 
naha kumanda ediyordu; orada bu 
tepelere kar,ı çok tiddetli hücum
lar yapan Avustralyalıları yenmek 
suretile müttefiklerin, Türkleri ge
riden vurarak Gelibolu Yarımada
sını zapt için olan bütün planlarını 
bozdu. 

Britanya!ılar buna "Suvla koyu 
muharebesi,, d 'yorlar. Fakat Türk
ler kendi galebelerine Anafarta te
pelerinin adını vermitlerdir. Hika
ye birçok kitaplarda anlatılmıt ol
duğu gibi burada tekrarına hacet 
bırakmıyacak kadar tanınmı,tır. 

Bu harp, en son tahlile göre, 
Türklerin geride hiçbir ihtiyat bı
rakmamak ,artile ve boyuna muka 
o:ı taarruzlara kalkarak o tepeleri 
muannidane müdaf aalarıdır. 

Gazi Hazretlerinin Arı-burnun • 
daki bu ba~langıç muharebesine 
verd:ği ehemmiyet ve bunun Suv!a 
koyunda diğer sava.ıılara yol açaca
ğını hia!etmesi, cidden enteresan • 
dır. Ancak buna hic; kimse inan. 
mak istememi.ti. 1927 de Ankara. 
da altı gün süren me~hur nutkunda 
gayet açık bir surette kayded.lm't 
ola n Türkiyenin bu yeni çağının 
ba~!angıç tarihini okurken göre -
ceksin:z ki mü~rünileyh Anafarta· 
!ardan bahis buyurdukları zaman 
daima Arıburnunu da zikrederler 
ve iki ismi birib 'rinden ayırmazlar. 
Geliboluda yapmıt olduğu bütün 
harekatı gösteren ve bir tanesini 
aynen netretti~imiz krokileri, hana 
cizerken Arıburnunun ehemmiyeti 
Üetünde bilhaua durdular. O fır
satı ve bilhMsa Ankara' da Çanka
ya tepes"nden görünen muht~em 
guruba karşı teces~üm etmi9 sima
daki heyecan alevini, hiçbir vakit 
unutamıyacağım. Mustafa Kema
lin. fırka batında gösterdiği askeri 
rlehi.yı ve Avustralyalıların karaya 
(ıktıktan sonra geniş bir işgal ma
hiyetinde yürümelerine mani olan 
tedafüi mukabil taarruzlarını tarif 
~ lçm Britanya'nm ,,__, ka-
yıtlarını almaktan daha iyi bir şey 
yapamayız: 

"O zabitin 25 nisanda vaziyeti 
derhal kavraması yüzündendir ki 
karaya çıkıtın ilk gününde Anzak 
kıt'alarının hedeflerini kazamnala 
rına mani olmu~tur . ., iki kuvvetin 
siper muharebeleri acı bir surette 
sürüklenip g:tti; güllelerle hastalık 
her iki tarafa ağır zayiat •erdiri • 
yordu. 

6 ağustosla Britanya kıt'alarmın 
Suvla koyuna çıktıklarını gördük. 
Ancak 8 ağustosta Suvla koyu ha
reki.tına kartı olan cephenin umum 
kumandanlığı Mustafa Kemale ve-

Ayakkabıcılar 
Bugün toplanıyor 
Vilayetlerden ıekıen iki 

murahhas geldi 
Ayakkabı, kösele ve deri sana

yii kongıesi bugün ıaat onda Hal 
kevinin büyük salonunda toplana 
caktır. Kongre için muhtelif vila -
yetlerden dün akşama kadar 82 
murahhas gehnitfir. Bir kısım 
Trakya murahhasları da bugün 
tehrimize geleceklerdir. Kongre
nin uzun Mirmemeai için tertip he
yeti riyasetine verilen yüzlerce ra· 
por hülara edilmi,tir. 

Dün hu hususta kendisile görü
ten bir muharririmize kongre hak 
kında ayakkabıcılar cemiyeti rei
si Abdullah Bey dem.ir ki: 

- Türi<iye ayakkabı , deri ve 
köııele sanayii kongreei memleke
tin her tarafından büyük bir alaka 
ile kartılandı. Kongreye gelen yü 
ze yakın murahhas •e yüzlerce ra
Por bunun en bariz bir misalidir. 
Kongre herhalde kundura, deri ve 
köııele sanayii için sok iyi veçheli 
neticeler verecektir. Bu kongrenin 
toplanması bizim için bir zaruret
ti Bugün için söylenecek fazla bir 
.~y yoktur. Kongre bizi olduğu ka
dar halkı da yakında alakadar et

mektedir. 

Söz dergisi hakkında 
bir tetkik 

Tm Dili Tetkik Cen_ıiy.eti tarafın! 
d b 1 fao.ikÜI fasikül Kurultay 

an azır anıp . 1 Osmanlıcadan 
azasına gönderibmş 0 an 1 ak k J. 
Türtcçe kar~dıklara cev2~

0 ~ ~im 
tay azasından Bed....,. Y. d · 
bir ner vazmı~ ve cemiyete gon emuş .. 

tir. 

rildi. Bunda geç bile kalınmıftı. 
Çünkü 8/ 9 ağustos gecesi lngiliz -
ler Anafartada en tiddetli taarruz
larını yaptılar ve Mustafa Kema
lin 9 ağustos sahalıında indirdiği 
kahir dari>e, kendisine harp lideri 
sıfatile öyle bir töhret teli. etti ki 
bunu Britanya resmi kayR)armdan 
okuyalım: 

"Onun, timal mıntakası kuman
danlığını deruhde edeli ancak bir
kaç saat olduğu halde~ 9 ağustos 
aabahı yaptığı tiddetli harekettir ki 
9 uncu kolordunun bayii geciken 
ilerilemesini durdurdu ve yendi. 
Ve yirmi dört aat sonra tal-an 
yaptığı ketfi takiben "Conkbayır
da., ayağa kaldırdığı parlak muka
bil taarruzdur ki Türkleri S&rma -
yır sırtlarında tam manuile hakim 
bir vaziyete yerlC!tİrdi. Bir tek fır
ka kumandanının, ayrı ayrı üç muh 
telif fırsatıta yaptığı hareketlerin, 
yalnız bir muharebenin cereyanına 
değil, ve fakat belki bütün aefere 
hatta bir milletin mukadderatı üs
tünde bu kadar derin tesirler yap
tığı, tarihte nadiren tesadüf olu -
nan hadiselerdendir . ., 

Ancak bu kalp kırıcı m?.;lübi -
yelten sonradır ki Fransızlarla ln
gil:zlerin akılları başlarına geliyor 
•e yalnız ağır takviye kıtaatı saye
sinde muvaffakıyet ihtimalleri ol
duğunu görüyor. Fakat yeni takvi
yeyi nereden bulmalı? ikisi bir ara
da 'imdiye kadar Ge!iholuya, Garp 
cephesinden bir tek Almanı bile 
yerinden oynatamaksızın 489000 

' ki~; gönderm~ bulunuyorlar. An-
cak birinci kanun ayındadır ki acı 
hakikat, nihayet idrak edilebiliyor 
ve müttefiklerin Çanakkaleden çe
kilmesi lazımgeldiği itiraf olunu • 
yor. lngil'zler burada 43000 ölü ve 
162000 yaralı ve hasta, Fransızlar 
ise 10000 ölü ve 37000 yaralı ve 
hasta 7ayiatı veımitlerdir. Mütte -
fiklerin umum zayiatı 'yekünu 252 
bin, Türklerin 251000 dir. Müttefik 
!er için bu savat "Çana~dcale., faci
ası demekti, halbuki Türkler için 
zaferin Gelibolu tac'dir; bu parlak 
zaferi, lngiltere ve Fransa muaz • 
zam devletlerinin müttehit donan
- ""e oTdulanna karıtı, tek ba.ıtına 
kahramanca harbeden bir Tüıiı: 
kazanınıttr. 

Evet müttefikler için bu hakika
ten bir facia idi; bot yere kan ve 
ııervet dökmü,lerdi. Tümler için 
böyle değildi, çünlcü harpten delik 
de,ik ohnut Gelibolu yarımadasın
dan yeni bir harp galibi, Anafarta
lar kahramanı galip ve muzaffer 
Mustafa Kemal Pata çıktı. Türle ta· 
rihinde bir defa daha büyük bir 
milli lider yetifti. Öyle bir lider ki 
kendinden önce m'llete hiçbir Tür
kün yapamadığı bir fe'kilde milli 
ruhu nefhebni~r. 

Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 

Hava vaziyeti 
Kandilli rasathanesinden aldı

ğımız malümata göre, barometre 
bugiin 7 de 756, saat 14 te 755 tir. 
Azami hararet derece.i 30, asgari 
15 tir. Rüzıı&r lodostan esmittir. 
Sürali saniyede 5 metreye çıkmıt
tır. 

Kasım paşa I! a 5tanesi 
açıldı 

Şimdiye kadar Bahriye mekte -
bine merbut rövir olarak idare e
dilmekte olan mülga Bahriye Ne
zareti hastahanesi tekrar hastaha
ne olarak açılmrftır. Hastahanede 
300 yatak vardır. Müessesenin bü
tün nokranlarr ilana! edilmittir. 
Deniz Sıhhiye reisi Miralay Maz
har Bey Ankaradan letanhula gel 
mit ve butahanede tetkikat yap.. 
mıttır. Hastahanenin tekrar açılı
tı, Beyoğlu, Kasnnp&f& civarı hal 
kını fl!Wali.de sevindirmittir. Ga
zetemizde, evvelce müteaddit de
falar, bu hastahanenin açılması 
lüzwnuna dair nefrİyat yapılmıt
tı. 

Yugoslav konsolosu Mar
silyaya nakledildi 

Yugoslavyarun Marsilya cene
nl konsolosluğuna tayin edilmiş 
olan İstanbul ceneral konsolosu 
Möayö Lazareviç, Theophifo Gau-
tier vapurile ve a:İ'lesile beraber 
Marailyaya hareket etmiştir. 

Mösyö Lazareviç vapurda va
li muavini Ali Rıza Bey, yeni ce
neral konsol Mösyö Vikotiç, kon
solos Mösyö Çe~ina tarafından 
tetyİ edilmiştir. 

Sinemacıların dava si 
1 Belediyenin itirazlarını 

dün mahkeme reddetti 
••••••• 1 

Sinemacılar, men'i müdahale taleplerinin tet· 
~~i için, kül halinde asli dava ikame edecekler 

SinemacıJann belediye aleyhine aç· 
tıklan tecllJiri iht'iya'li davasına ikinci 
hulruk mahl<emeUnde dün baluhnıttır. 

Sıinemacılıan mahkemede iki ırvu· 
kat, belediyeyi de 3 a'V'lkat tenail et
mİJIİr. Mahkeme salonu çok kalaba· 
lık olmu~r. Fakat bu kalabalığı ya· 
pan!ar halk değil, kapanan sinernala
rm giıe memurları, lrontrolörlui ve 
garsonlan idi. 

Sinemacıla..,.. velOli clavalannı fÖY· 
le teırih etl>i: 

- l.tamul belediyeıi sinemalardan 
Dariilaceze hiıaesi namile hasılatı gay
ri safiyenin yiizde onunu kanuna müı .. 
teni! olmak!'fZln tahsilde devıını etmek
tedir. Mtiwldrille~ kendilerini bu 
parayi vennelde mükellef addetmemif· 
!erdir. Ve belediyeye ele vermiyecdcle
rini.bil.!.>nnişlerdir. 

itirazlar, protestolar, ve ıair bi.rç.~k 
uğraşmalardan so:ıra belediye evvc!i 
lstanbul cihetindd<i, sonra Beyoğlu t;ı. 
rafmdclci, da..'ıa sonra da sair semtler
deki sinemalan kapatmı:ıtır. Belediye- \ 
nin bu haksız muamelesi devleti de 
zarara sdonuf, devlet le yüzde beş 
damğa ve yÜ21de on tayyare resmini a
lımıamı ~hr. 

Müvekkillerimiz haksız tecavÜ>e 
maruz kalmrılar, maddi zarara uğra
mı:ılarchr. Borçlar kanununun ı04 üncü 
ve 103 ıincü maddeleri mucibince ted
biri ihtiyati ittibazJru ve müdahalenin 
men'ini iı.tiyoruz. 

10 nisan 1930 tarihli ve 1580 nu
maralı belediye lumununda varidatları 
200 bin lirayı geçen belediyelerin ace
zeh.ane açmaya ve masraflarını yaprr:a
ya mecbur olduldan tasrih edilmiş, be
lectiyeler;n varıdot membalara da tcs·lıit 
ololll'IJUş.tur. 

Bu meyaocla DarülM:eze resmi yok. 
tur. Befediye Darülacezenin masrafını 
umumi varidırtı meyanından ve ıııinema
larclan Dariilirceze hissesi olarak aldı· 
ğı yüzde ondan mMlda tahsil etmekte 
olduğu y;izde yedi buçuk belediye his
sesinden yapar. Esiri Darülice:zıe nizam
nameıj ,imdi mer'i olamaz. Mer'i olan 
1311 tarihli """1'İ teseiil nİZ81111>111ne$l• 
<lir ki onda ela tiyatrolar tabiri nrdır. 
Sine:-u ke~i yoktur. 

SOncmalar belediyenin yüzde yedi 
buç•1~-tan hisıe-si ola:ı paranın ye~U:ıu 
oı..,._ bir baltalık hasılat olmak Ü>:ere 
1500 lirayı IM>lere ıevcli etmişlerdir.,. 

Belediye vdôlleri d ı buna ,öyle ce
•ap vermişlerdir: 

-" Bu dava müştereken ve bir ar
ziitıal ile yapılamaz, ayn ayrı müra • 
caat etmdc Ja:mnclır. Bir nizamname. 
ye müsteniden yapılmq bir filin t>eticik 
mercii heyeti aliyeniz değil, ,ünıyi dev
lettir. Tedbiri ihtiyati ittihazı talebi
ni de oratı tetkik edebilir. Si1RIDBcda· 
n lu~at icrasından meneyleyen kuv
vet belediye değil, Z11bıta ve vilayet • 
tir. 

Belediye Büyük Millet Mecı<ı:nm 
933 tarihinde tasdik ettiği 1311 tarih! men'i leseiil nİzamname&inin yOOKı

maddesi mucibince bu malıamlann 

MAHKEMELERDE 

Beykoz cinıyeti davası 
neticelendi 

Kainbiraderi Lütfi Efendiyi öl
dürtmekten suçlu Beykozda Ceviz 
lik çiftliği sahibi Mehmet Ali Ef. 
ile öldürmekten suçlu Bedri ve 

yardımdan suçlu Cemal Efendile

rin muhakemesi dün neticelenmiş, 
Mehmet Ali Efendi ile Cemal efen 
diye isnat olunan ruç sabit olmadı 
ğmdan beraatlerine, Bedri Efendi 
nin de on ııene müddetle hapse ko 
nulmasına karar verilmittir. 

Birlik mecmuası beraat etti 
Tramvay firketi hakkında neç

riyat yapari<en bazı makamlar 

hakkında ithamki.r nefriyatta bu
lunmaktan suçlu Birlik gazetesi 
aleyhindeki davaya dün üçüncü ce 
za mahkemeainde devam edilmi,. 

tir. Müddeiumumilik Birlik reisi 
Zeki Beyle netriyat müdürü Dr. 
Sedat izzet B. İn matbuat kanunu
nun otuzuncu maddesi mucibince 
cezalandınlmalannı istemittir. 
Mahkeme keyfiyeti müzakere et -
tikten sonra neşriyatta kaadi cür
mi gönnemİf, Zeki ve Sedat İzzet 
Beylerin beraaUerine karar vermiş 
tir. 

Dünkü sinemacılar davasından 
iki intiba 

nazan dild<a'lini celbetınit. bu maıch!e
de de "Darülfıcezıe resmini tıediye et • 
m.İyen sinemalaı; zaA>ıta tarafından ka
patrlır., diye •arahat ohluğu için bu 
aanıbat nnıci::.ince bare&.et edilmittir. 

Binaenaleyh bize husumet miiteftc· 
cih değildir. Belediyenin almakta oMu
ğu para kanunidir. 

T diri A.'ıtiyati talebinin ıeddtini 
talep ederim. Nizarnnamode tiyatro lre
lmıesi olup sinema kelimesi olınama· 
sına gelince 311 tar.iı!ıin<!e sinema yofı .. 
lu. Sine.,. bilahara iıbdas editmiş, meş· 
rutiyette zeylen yapılan nizamnaıre~e 
sinema kelİmegi de tasrih e'ılilmi~tir. 

Ze-,-il de olsa nizamnameler Lir ~;;ı 
halindedir, Millet Me<:r .. inin 193S "· 
rılıli tasdiki bu zeyle ele f'lDIİ ] j " · 
Sonra nizamnamelerin kanunlara n . .l -

gayereti iddiasını da mahkemeniz , 
kik edemez, ancak Büyük Millet l .ce
lisi tedôk edebilir~, 

Hulasa edilen bu karJı.lıkb it! " ve 
itirazlardan sonra maiıkeme key ~· c!.İ 
müzakere etmiş ve netKe<le bek>·"' e· 
nin serdettiği itiTazların kiffesinb --ed
dine, sinemacıların da müdalıı- .. ~in 
men'i ve tedbiri ihtiyati ittihazı 1- •. • 
kmdaki taleç>lerinin reddine ve bu ' "'l'" 
taki talebin davayi adiye ile illi'. '..te 
tetkikine karar vermıiştlr. 

Mahkeme va:rife nolrtaoından bu da-
vayı rüyeti salahiyeti dahilinde ıı:ör-
miiftür. 

Sönemacrlar on güne kadar lriil 
halinde olan asli davalarını açacaldar
dır. 

Sinemalar dün de açJmadı 
Dahiliye vekaleti, sinemacıların. va

ziyeti bad<kında belediyeden yeniden 
bazı malWııat istemi1tir. Bu malümat 
ıı:önderilecektir. Sinemtcrfar henüz Da
rülaceze re...,;ni vermedikleri ~İn sine
malar kapalı buhmmaktadır. 

Bu vaziyette belediye, lstanbul bal
kının sinema-s12 kalmaması için tedbir 
alacaktır. Halkın s;nema iıbtiyacını be
lediye temin edccıektir. 

1 EKONOMi 

Bir Jıpon ticaret heyeti &e:i yor 
Bugün fehrimize bir Japon ti

caret heyeti gelecektir. Tokyo ti
caret odası azasından ve Japon 
ihracat tacirlerinden mürekkep o • 
lan heyet 14 kitidir. Heyet fehri
mizde üç eün kalacak ve alaka -
dar ticaret mahafilile temaslarda 
bulunacaktır. 

Halepten tehrimize gelmekte 
olan heyet Japon ticaretinin inki
taf ı ve muhtelif memleketlerin it
halat ve ihracat tacirlerile temas
lar yapmak üzere ııeyahat etmek
tedir. Heyet buradan Belgrada gi
decektir. 

Kadem ölçUsU yasak 
Yeni ölçülerin tatbikına batlan 

dığı zaman deri ve kö:ele ticaretin 
de ölçü olarak kadeon kull~ıl
makta idi. Dericiler beynelmılel 
mahiyet almıf olan kademin deri 
ve kosele ticaretinde kullanılmakta 
devam edilmesi için müracaat et
miflerdi ve lktısat V eki.Jeti dün 
Ticaret odasının bu husustaki mü 
racaatına cevap vermiftir. Veka -
Jet kadem vahidinin kullanılamı -
yacağını ve der·hal menedi~me~i~i 
bildinnektedir. lktısat V ekale!ın~n 
bu tebliği dün alakadarlara bildı-
rilmiatir. 

200 sene evvel 
• 

Osmanlı elçileri Irana 
nasıl giderlerdi? 

1 ••••••• 

Istanbuldan kalkan heyet ancak 35 
günde Konyay a vasıl olabilirdi 

Büyük Ye aziz misafirimiz lran Şehin
lflllıı Rıza Pehlevi Hazretlerinin seyahat
leri sırasında biraz da eski !!Ünleri hatır
lamak ve o günlerde biribirlerile bir türlü 
anlaJamayan Osmanlı Ye lran sarayları
nın neden mütemadi bir ihtilaf içinde 
yüzdüklerini görmek Ye böylece bugünkü 
temiz b&Yanm, bugünkü asil ve kıymetli 
d09tluğun n kardeıliiin kadir Ye kıy· 
metini daha iyi anlayarak, bu yakınl•ğı 
ve samimiyeti kunnuş olar büyiılc reisle- J 

· rin büyük eserlerini bir kere claba takdir 
edebilmek mümkün olur, kanaatindeyim. 

Bunun için 200 &ene evvel Osmanlı P:ı
diıahlan tarafmdan Tahrana gönderilen 
elçilerin bizzat tuttuklan notlardan veya 
bunların berıolıerlerinde gul.-n' vak'a nÜ· 
viılerin yazılanndan lıazı parçalar alaca
ğım: 

1165 Hicri senesinin muharrem ayı
nın 9 nda lıtanbuldan Tahrana elçi gön
derilen Sivas valisi Hacı Ahmet Paşa ya• 
nrnda ikinci elçi Hüdavendigar muta· 
urrıfı Recep pai" ve bir alay katip ve 
bademe olduğu halde, yolların iki tarafı· 
na dizilmit balkın Ot'tuından geçerek A
yasofyadan soğukçeşmeye geldiler. 

Ve Gülbane pıuiunın köşesindeki şim· 
diki Guzel Sanallar birliği merkezinin bu
lunduğu Alaykö~künde kendilerini bek
liyen Paditahm huzuruna çıktılar. 

Elçiye, ikinci elçiye ve bütün maiyet. 
!erine mevki ve rütbelerine rnüna5İp hjJ' 
atler giydirildi. Harcırahtan verildi. 

lran Şahına götürülecek hedayayı ~aba 
ne de ba heyete teslim edildi. Onlar da 
gene ayni alayla sahile yallJndılar 

Bu heyf:te vak'a nüvia '-C mektubu hi .. 
dematile memur olan tatar Rahmi efendi 
muntazaman tuttuğu notlarında lstanbul
dan lran hududuna kadat tam beş ayda 
naıd gittiklerini anlata an.lata bitireıni
yor. 

O zMlllln lstanbuldan hareket eden yol 
cular iç.in ilk merhale Oskiıdardır. 

Oıküdardan atlarla yola çıktıktan son· 
ra dört saatte Kartala varıp geceyi o
rada gcçiriyor!ar. 

Ondan sonra be1 saatle Gebze, dört 
saatte Helke • Herekeye yetiıiyorlar. 
Fakat Hereke bir iki evden ibaret küçÜ· 
cük bir köydür. Elçi kafilesi orada barı
nanuyor, yoluna devam ediyor. 
Düıünün bir kere, timdi salıahbyin 

Haydarpataclan kalkan tenezzüh trenleri. 
nin götürdüğü insanların ı;ezip eğlendik
ten sonra aktam Üst'İİ tekrar lıtanbula ye 
tittiklcri Sapancaya, bu elçi kafilesi ta
mam on dokuz cünde varabilmittir. 

Sapancadan sonra sekiz saatlik çetin 
bir yolculukla Akhisara, oradan Lefkeye, 
l.efkeden Köprülü Mehmet pqamn Bün
y&t kerdei hayrat ve baaenatı V ezirbanı
na ve gene dört saatlik bir yolculukla 
Bilecike vanyorlar. Her uğradıldan yer 
de bir gün kaldrldannı da unubnayınız. 
Bilecikten Süğüt, lnönü yolile nihayet 
Eskitebire yetişiyorlar. 

Fakat buraya kadar, yolda blr yok 
defalar ş.iddetli yağmurlara tutulmu§lar, 
tapnış dereler, acilen: raatgelmiılcr, hay 
Yanlan yorulmuş, batta bir kısmı telef 
olmuı. Bu sebeple (Eııkitehirde yenibaş
lan bir miktar Barkeş mevllfİ tedarik e
dilmek muktazi olmaktan nati orada iLıi 
gün kalmıılardır. 

lstanbuldan çıkıılannın yİnnİ üçüncü 
günü Eskitebirden hareketle Seyit11azi, 
Hüsrev """" Bayatkale yolile Çoğuya 
ıı'derler4ıen yolu ı•ıınyorlar ve 1 Özelev
ri) ıu.r;)'ftinde kalmağa mecbur oluyor· 
lar. Fakat kariye balkı bu davetsiz misa-

Bir hesap 
Meselesi --

6000 kap malı satmak 
için kaç memur 

kaç dakika çalışır? 
Dün Ticaret odaeına mühim bir 

müracaat yapıhnııtır. Müracaat bele
diyenin yeni yaptrnnakta olduğu seb
ze hali etrafındadır. lstanbula muh
telif yerlerden her gün on bin kap 
sebze gelmekte ve bunlar bir günde 
hatta öğleye kadar &atılmaktadır. Bu 
malların ci~eri ayrı, sahipleri ayrı .. 

dır. Bazılannı tevhit etmek kabil ol
sa bile nihayet bet, alh bine inebilir. 
Şimdi denilmektedir ki: yeni yapıla • 
cak halde belediye müzayedeler iç'n 
bir menıur koysa ve her müzayede 
üç dakika devam ehe bu malların 
aatılması i9in 18 bin clalrilca, ~~İ . 1~ 
gün iater. Bu vaziyete gore ı§ın ıntı .. 
zamla cereyanı için 100 müzayede 
menuruna ve 100 de katibe ihtiyaç 
vardır. Bu da kabil değildir. O halde 
halden vazgeçmek aahşı serbest bı
rakmak en makul harekettir. Ticaret 
odası bu müracaatı tetkik etmekte
dir. --
Yunan sefiri şehrimizde 

Yunanistamn Ankara sefiri 
Mösyö Sakellarapulos yazı geçir
mek üzere dün Ankaradan §ehri
mize gelmiş ve Y eniköydeki hu
ausi ikametgahına gitmittir. 

İtalyan sefiri geldi 
İtalyan sefiri Mösyö Lojaconu 

Ye refikası dün sabah Ankaradan 
tehrimize gelmitler ve T arabya
daki hususi ikametgi.hlarma git
mitlerdir. 

firleri boş görmüyorlar. Adeta istiık 
ediyorlar. ( Namei hümayunu hamile 
Şah Cem canibine) giden bu bey 
sokak değil kır ortasında kalmak, cece 
ayazda geçirmek tehlikesine maruz kal 
ca var kuvveti çeneye vererek köylüyü 
naa çalışıyor, - Bizim bu seferi ilıtiy 
mız ancak sizlerin aaayiı ve rahatlar• 
çindir, diyerek köyde barınabiliyorlar. 

Ertesi gün yola çıkıyorlar yedi saat 
Bulvadin oradan lshaldıya ağnyank 
tehire varıyorlar. Akıebirde Naın:ddı 
bocanın türbesini ziyaret ediyorlar. B 
nm bahçeleri pek keyiflerine gicliy 
hem hayvanları dinlendinnek, h.,,j 
kendileri iılirahat etmek İç.İn bir g · 
fazla kalıyorlar, sonra Arkal luuıt, il 
ve nihayet Kadın hanına konuyorlar. 

Tatar Rahmi efendinin anlatışına cö 
Kadın ban o zaman çok güzel bir ye 

Güzelliğine doyamaclıklan Kacl 
dan ırürekleri 112lıya sızlıya yola revan 
luyorlar ve üç saatte Uclilı:e ve nibay 
(lamam debdebei sefirane) ile deru 
Konyaya dahil oluyorlar. 

Konyaya (35) günde varan heyet S 
rin 18 inde hareket ediyor faka~ (elçi 
şa hazretleri sekiz saat mesafede lrml 
nam kari yede ikamet edip) maiyetind 
zevat (ademi müsaadci beyt ve menzi 
den naşi kariyei mezbure elrafrnda v 
kır Önnüde Peritan ve perakende) k 
yorlar. 

Oradan lsmil, Karapınar, Horti ve 
beğendikleri Ereğli yolile Ulukıtlaya, 
hayet çiftebana vanyorlar. Yolda ge 
yağmura tutuluyorlar. Bannacak yeri 
de mahdut olduğundan bedayayı b" 
yun ıslanmasın, diye elçi paşa bazrell 
bile yağmurun altında sırsıklain ola 
bu hediyeleri dam aillanna yerle,tiriıyo 
lar. 

Çifte handan Adanaya yeti:ıiyorlar 
( mahruıai eyalet Adana valisi Vez · 
mükerrem Çeteci Abdullah paşa) ken 
!erini _,...imle karşılıyor "e ( deru 
ıelıirde tahliye olunan konağa nüzul) 
liyor. 

Adanada da birkaç gün istirahat e 
yorlar. Sonra sis, Kurlkulağı, Aziz, P 
yas, Belak yolile Antakyaya ve orada 
gün tevakkuftan sonra Halebe giriy 
lar. 

Halepte lran tabına tarafı padişahi.U 
hediye O:arak götürülecek atlan aat 
alıyorlar. Ve lstanbuldan hareketleri · 
yetmit beşinci günü Halepten yola çık 
yorlar Antebe gidiyorlar. Murat ıuyu 
Zevrekçelere binerek geçiyorlar, (ora 
"!ler ve eoılet makuleıi clevvap ve mav 
tamamen imar olunmak zımnında) b. 
gün kalmak ikt'ıza ediyor. 

Halepten her-elıtlerinin otuz beşin 
günü de ( Mabnnai clarüliıl.iun Bağd~t 
ulaııyorlar. Artık lran hududu yakla 
mtfbr, fakat heyet sefarette le tabı t ' 
van kalmamıflır. O zaman ciclen .,,/a 
heyetleri gitt;kleri yerlerde tiuıdiki g · 
uzun boylu olunnayıp lıir müddet ka 
dıktan sonra avdet ettiklerinden (bu gi 
tin bir de dönütü var) diye dütünüyo 
lar. iyice dinlendikten sonra Cesir Dicl 
den mürur ve dahili 1Ur Bağdatlan ub 
olunup lmamıizam kapm haricinde nas 
ve ak§aınadek ikamet ve iram olundu 
tan ve edayi seli.tı mağripten sonra ·· 
vekkilen Alallah ve Elmiilkülil.iun bar 
ket) ediyorlar. 

Ve nihayel bin meşakkat ve müşkül 
ile lr- hududuna varıyorlar. 

lıte o......ı. ~leri 100 - -.el r 
na böyle giderlerdi. 

* * 

Doktorların 
Yardım sandığı 

Dünkü kongrede bazı va 
ridat tesbit edildi 

EtııY>a Odasnun altı aylık kıongre 
dün saat 18 de toplanmıştır. 

Toplantıya~ dit tai>ipleri, 
torlar ve eczane salıiı.i eczacılar itti 
rak e'lnıiçkrdir. 

Kongr~ riya1etine dol.tor Niyazi [ 
met, katipliklere de Sadullah Beyi 
seçildikten sonra nıiizaken:len: ceçil 
miıtir. 

Diinkü kongrede en miibim o 
yardım sandığı t-kili meseleıi görü 
tülrnüıtür. ..., 

Etıbba Oda! · · ~ ... ,. dilclilct an nızamnamen ....,.. 
en sonra muavenete muhtaç 

lorlara ve ölen doktor ailelerine yar 
dımlerda bulumnak Üzere bir yani 
sandığı tesisi de karar altına alınmıt 
b. 

E btıba Odası idare heyeti tarafın 
dan, Sıhfıiye vekaletinin ineği üzmn 
hazırlanan yardım 1anclığı projesin 
IA esaslara göre, bu ıandığa varidat 
mini için bazı pullar teol>it edilmiştir. 

Etıbba oda11na girecek yeni 
!ardan alınacak dubuliyelerle sene!' 
aidattan yüzde onu bu sandığa İrat ka 
dedilecek ve reçetelere bir 1 kurutlu 
muavenet pullar1- yapıştırılacalrtJT. 

Bundan bat'ka, terfi eden doktor 
la!"'n ilk maa:ı farkından muayyen bi 
nuktar alınacak, htıausi baıtanelerder. 
de yapılan ameliyat nisbdinde bir m~ 
avenet parası istenecektir. 

Yardım sandığına varidat t;mini i 
çin tesbit edilen bu esaslarda balla 
yük olmamak ve etıbbanın kendi ka 
zancından ayrılacak paralarla teşkil _,. 
mel< "'8Sı gö:t önünde tutulmuıtur. 

Dünkü kongrede, tesbit edilen bı 
~~n, ~~allı tekilde görüşülmesi . 
111 teırun ıÇtn, tabedilen:k azaya tevzi 
karar)llftınlmıt ve bir ay oonra tekrar 
topludmaia karar verilmiıtir. · 
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Gazi Hz. ve 
(Ila~ı 1 ınci sahifede)) 

retlcrile Ba1vekil Paş>. da Vali konağın
da misafir cdilecekJerdir. 

misafirleri 
gösterdiği fevkalide samimi hümü ka
bulden ve kardeşliğin eserlerinden do • 
layı bahtiyarız. 

büyük 
1 

Afyanda 
AFYON, 21 (Milliyet) - Gazi 

Hazretlerile büyük miaafirleri Şehin
şah Hazretlerini ve laınet Paşayı ha
mil tren saat tam betşe binlerce hal
kln, izcilerin, talebenin vesporcula• 
rın alkışları ve (yaıa) sadalan ara -
sında iatasyona dahil olmu,tur. Bü -
yük misafirler 21 pare top endahtı su 
retile aelimlanmış.lardır. 

Şehir baştan bata Türk lran bay
raklarile ve taklarla aiialenmiş, muh
terem misafirlerin Sfeçecekleri yolla .. 
ra halılar serilmitti. Şehinşah Haz. 
retleri ihtiram noktası önünden geç
tikten aonra istikbale gelen zevatın 
ellerini sıkmışlardır. Bir müddet ko
lordu bahçesinde istirahat edil,..,:• ve 
ç~y içilmiştir. Bahçede mevcut AfyG
nun me~hur vişnelerinden koparıla -
rak tenavül buyrulmu4tur. 

Gazi Hazretleri harita Üzerinde 
Sehin~ah Hazretlel'İne Afv"'"' r 0 •hare 
beteri hakkında izahat vermişlerdir. 

Bu ara Ali Sait Paıanm refakatin 
de Ferik Amanullah Han ,ehir ve mü 
es$c.Ja.tı gezm"ştir. 

Tren 6,30 da tezahürat arasında 
hareket etmitşir. 

Eskişehirden geçerken 
ESKiŞEHiR, 21 (Milliyet) - lran 

Şel.intahı Hazrt;tleril.e Gazi Hazret -
leri ve ~faka.tlcnndekı zevat bu sa
bah .,.at 8,45 ta E•kişehiri teşrif etti
ı~r, band l an v-: istiklal marşlarını 
çalarak misaf.rleri sel8.mladı. 

Şehinşah Hazretleri aakeri kıt'ayı 
da •elamladıktan sonra garda bulunan 
va1i, belediye, temyiz, fr.:.1.":a ve cemi
yetler reislerinin ve azalarlnın elleri
ni ırktılar. 

Tayyare meydanında 
l!ttansyon mf'vdanında. ;.'kinci bir .., s 

keri kıt'a ile izciler, sporcular, mek .. 
teptiler ihtiram vaziyeti almış ve bin
lerce halk aaf aaf top 1 ar.-nıştı. Misn -
firler çoşkun ve "şaiz tezahüratla kar 
şılandılar. Hazırlanan yirmi kadar o
tom<"bille doğrı,ca ta.yyıııı"re me·ydanını 
teşrif ettiler. Orada. elli tayyarem;z 
bôrden muvaffakıyetlı uçuılar yaptı. 
Kumandan Celal Bey icap eden iza -
halı verdi. Şehinşah H a zretle_ri her .v~ 
sile ile tahassüs ve mem.nunıyet14'"-rtnı 
izhar ediyorlardı. Sehirde tezahürat 
devam etmektedir. J-f ..... •~ .. af tak\ar ve 
bayraklarla tezyin edilmişti. 

Şeker fabrikası 
ESKiŞEHiR, 21 (Milliyet) - Şe

hinşah Hazretlerile Gazi Hazretleri 
ve maiyetlerindeki. zevat dört aaat 
kndar bava meydanında kaldılar. Mü 
teakıben teker fabrikasını gezdiler. 
Buradan caddeleri dolduran binlerce 
halkın ço~kun tezlı.hüratı arasında İ•· 
taoyona döndüler. 

Beled"ye rei&i Şehinıah Hazretleri
ne E.akitehir lüle taşından hediyeler 
takdim etti. Gazi Hazretleri bu tatlar 
h;ıkkında misafirlerine izahat vadi
ler. Şehinşah Hazretleri bu hediyeler
den çok mütehasaia oldular. 

Tren gaat yarımda Afyona hare -
reket etti. M'safirleri birkaç tayyare 
havad~ selimladılar.- Faruk 

ESKiŞEHiR, 21. (A.A.) - Şchin
tah Hazretleri ile ReHci3nlıur Hazret
leri avcı tayyarecilerimizin müdalv.a 
talimlerini ta:kiÔ> buyurmuşlardır. 

Bunu takaoen bonmardıman ve av· 
er tayyarelemizin iştirıık ettikleri bir a-
lay ~u yapılmrttır. . 

Ba uçut Ş.ohinşoh Hazretlenne tak
dim edilen tayyarenin uçuJU ve ~~tı
ğı a!crobaotik harekatı w.;p eylemıJbr. 

Alahazreti Hurnayvn ve Reisicüm
hur Hazretleri karargahın muhtelif yer 
!erini ve yeni yapılan kmmlannı 
gezdikten sonra doğruca istasyona av· 
det buyunnuılardrr. 

Yolda 
KÜTAHYA, 21. A.A. - lran Şchin

şahı Hazretleriyle Reiıicümhur Hazret
lerini hamil olan hususi tren saat 15 de 
Alayunt i>tasyonuna dahil oldu. Ülke
mizin büyük .,:isafiri ile büyük Reisimiz 
Alajunı'don geçeceklerini daha dünden 
hab~r nlruı Kütahya halkı mesafenin u
u.klığırıa rağmen erkenden araba ve o
tomobillerle ve bir sevinç çağlıyanı ha
linde Alayuut'a doğru akmağa .... lamıt· 
!ardı. 1 sla•yona yapılaa takın üzerine 1-
ran ve Tür!< bayrakları asılmıştı. lstas• 
yon da baştan başa donatılm'llı· Ordu 
müfettisi 1 zeddin ve Kolordu Kumanda
nı Mustafa Patalarla Afyon Valiai Dur
muş Be;' kendilerini Alayunt'dan istik
bal ederek tr~ne dahli oldular. Tren on 
dnkika tevakkuftan sonra halkın çoı1<un 
tezahüratı arasında Afyona doiru yolu
na devam etmiştir. 

lran meclisinde tezahürat 
T HRAN, 21 (A.A.) - Türkiye 

Biiyük Millet Meclisi taraimdan çeki
len telıraf Iran mediainin 20 b..m-an 
tarihli celsesinde muazzam tezahürat 
arasında reis tar~ olrumnuı ve 
hu münasebetle ıiddcll• alkqlarla mÜ· 
temadiyen kesilen bit-çok nutuklar irat 
cdilımiıtir. 

Sal>ık nazır ve lranın mühim ıah•i
yetlcrinden olan lsfe,.d)yari Han şu be
yanatta bulunmuştur. 

"Siyasi hayata atıldığım günden • 
beri lran hükümetinin ve lran mille -
tinin Tüıiı: milletine karşı daima mıı
lınhbet gösterdiğ.ini gördüm. Türkiye
nin her saadeti hanı sevmdinniı ve ü
mitlere dütürmüş, Türkiyeni-n her ele
mi lraru müteesaıir ve meyus eylemiş -
tir. 

Biz lranlılar, iki büyük reisin saye
a.inde iki millet arasında kardeşliğin 
ve birliğin tahakkuk etmiş bulunma· 
ıından bahtiyarız. 

Zatı Aliihazrcti humayun, nutukln· 
rmda da iıaret buyurduklan gilıi, Türk 
dostluğuna büyük e.'ıemmiyet vermek
tedirler. Büyük bir a:ı.i.11le bütün müş
külatı ortadan kaldırmışlar ve son se
yahatlerile kendi arzu ve emellerini tet
viç eylemişlerdir. 

Bizler Türk milletinin ve Tüıiı: hü
kümetinin Şebinıahımıza karşı Tür!< 
toprakloınna ilk adım atılalıdanberi 

1 
lran meclisi kendi hükümdarına 

karıı kardeı milletin göste...Jiği teza
hürattan dolayı bütün lran milletinin 
hiısiya1:ını aleni bir surette ibliğa za
ten bir vesile arıyordu. Büyük Millet 
Meclisinin telgrafı !:ize bu vesileyi bah
şebni.ftir. ,, 

Gazeteci mebuslann beyanatı 
Müteakiben 1 ran gazeteoi aahİ· 

bi olan mebus Rehnüma Han söz al -
mıt ve alkışlar arasında atağıdaki be
yanatta bulunmuftur: 

"Şehinşah Hazretlerine seyahatleri 
emaosında her smrf Türk halkı tarafı-,
dan gösterilen hüsnü kabule karşı ı. 
ran halkı medyunu ,ıkrandır. Türk 
mHleti , 1 ranın tarihi ve milli ~vketi~ 
nin timsali olan Şehinşabımtta sami · 
mi tırzimatta bulumnu1tur. 

Efk5.n umumiyenin bu merkezin
den Türk milletine kalpten teşekkür e· 
deriz. " 

Şafakı Sürh gazetesi müdürü me
bus DaŞ'ti Han allaşlar arasında bil • 
hassa şu cümlelerle hrssiyatmı ifade 
etmi~tir: 

"Ben 1928 de latar..bulda Türk ga· 
zetecilerine fena sİy~etçilerin vaktii '.! 
iki millet arasında bir duvar kurmuş ol
duklarını söy?emiştiın. Buna rağmen 
Ga.z.i Hazretlen Türk milletinin istik 4 

lali için mücadele ede1-ken lr.m mille
ti bunu helecanla takiı> ediyordu. Tah
ran her muzafferiyet ÜLerine dıoNtnı • 
yor ve İran halkı memnuniyetiu:ı izhar 
ediyordu. 

Fena b;r oiyaset neticesi olarak do
kuz nsırdanberi, aralannda mühim hiç 
hir i:ıtil.if mevcut olmadığı halde, iyi 
geçinemerniş.lerdir \'C bundan yalnız ec
nebiler istifade etmiıtir. lk.i büyük ş.>f 
bu siyaseti baştan aşağı değiştirmişler
dir.,, 

BQfuekilin beyanatı 
Diğer mebuslardan sonra Baıvekil 

Furugi Han Hazretleri alkışlar arasm· 
da söz al \ .lar ve aşağıdaki beyanat
ta blflurunuşlardır: 

"l\lebuslann yürekten gelen sami
mi ~:z:lerin.e bir tey ilave etmeği tü • 
zumsu-z görüyorum. Ancak yeni Tür
!,iyenin l ran milletine karşı olan mu
habbed<arane ve biraderane hisleri 
hakkında bundan çolı: eTVel söyteıniş 
olduklarımın talıekkukunu gostermek -
le babtiyarnn. Şe\ıjnşah .H~lerinin 
seyahati ve ilci büyü4ı şefin kıyasetli 
ve mudihane siyasetleri iki milletin 
mi: .>as<batında derin bir tesir yapacak 
'"" istilolıelde meıut neti<;eler vererek -
tir. Ben bu.na kaniim~, 

ReiJi.n aözleri 
Meclis reisi cel9eyi k.,.;ıitırlren ..,n

lan söylemi1tir: 
"Türkiye b.ıkkmdaki minnettarbk

lanru ve muhabbetkar hislerini iı!har i· 
çin daha bil'ÇOk ""')>us SÖZ' almıt!Jr. 
Türk milletinin Şa!>intahıuuza karşı 
gösterdigi kabul ve taVmat iki mille
tin müoasebatını \'e rnuhabbdlir his
lerini kııvvetlendinnektedir. Türkiye -
nin dostlugunu çokt:anberİ bihaldcin 
takdir ediyorduk. Bunun en İyi mİ!ali 
Şehinşah Hazretlerinin ilk seyahatini 
Türkiyeyc yapmaırdır .. , 

lran meclisinin tslgrafı 
ANKARA, 21 (A.A.) - B. M. M. 

sinin bugünkü içtimaında -OL!'·uoan ve 
sürel-!i alkışlarla karşılanan lran mec
lisi millis.inin gönderdiği cev<:lbi telgraf
nemeoi "l"ğıdadrr: 

Türkiye B. M. M. m~terem reisi 
Ki.zım .P~ Hazreti.erine, 

Zatıalilerinin inayetkar telgr.ıllan
nı meclisi millide kıraat ettim. Henüz i
lci oatır olumınadan mebu•!.nn yükse
len alkıJ gadaları se!:İrni ismaa ve tel· 
grafın bakiyesini kıraate mani oklu. 

1 ran m.buslan büyük Şchintahla
rı haılıkmdaki nihayetsiz alakı!lan d<>
layısile, kendilerinin ba4ci4<i .urette sev
dikleri rehberlerine karşı hünnet ve 
tekrim cösteren bir millete kendi kalp
lerinde muhabbet beslerler. 
. . Tülic .mill~in güzel lrabul tarzı 
ıtımat ediJmelıdir loi bi2Cle he ' 
için en iyi hi$ler uy~drrnr.f(Jr~ ı:n 
millet meclisi, kerrdi azasının ~'i 
ve minnetlarane hislerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi nezdinde tercü
man olmaya beni memur et~ oı.'..u
ğundan kudretli Türk milletinin aza -
met veı tulni lr~, rjlletini oon dere
c~ ala.kadar etti~ arz ve glitğ eyle
run. 

Eier ş.ı..i du,.gularwnt bu memu
riyete ilave edecek olursam arzederina 
ki, bunda benim için de bir hissi .i:"·ti
har nmip olmuştur. 

İran Mecliııi M. reisi 
DADGER 

Bu telgraf Büyük Millet Meclisin
de sürekli allatloırla ıu...,.ıanmıştrr. 

Şehinşah Hz. nin memnuniyeti 
ANKA~A, ?.1. A.A. - 1..,.n Şebin~ahı 

Hazretlerı Ankaraclan müfarekatları es
nasında t'rende kendilerini vilayet hudu
duna kadar teıyi eden Vali ve Belediye 
reisi Nevzat Beyi huzurlanna kabul 
buyuraraJs şu beyanatta bulunmuşlar
dıı· : 

Ankara halkının gösterdiği yürekten 
kabul ve derin samimiyetten çok mem· 
nun ve mütehassis oldum. Burada geçir
diğim günlerin habrasını asla feramuı 
etmiyeceiim. Bu duygulanım bizzat An
kara halkına ifade etmekle haz duya· 
<aktvn.. Artdc metguliyetim bu arzu· 
mVa .zaman ve . imkan bırakmadı. Sizden 

alı ve Beledıye reisi olarak benim ta• 
rafımdan b~ m~habbet Ye teıeldı:ür duy
gularımı munaMp gördüğünüz tarz Ye 
,.~.!~arla m~hterem halka iblağ etme
nızı rıca ederım. 

Şehinşah Hazretlerinin Ankarayı zi
yaretler; hatırası olmak Üzre tehir na
mına yaptırılmış ve bir tarafında zati 
sahanelcrinin diğer tarafında da Gazi 
Hazret !erinin kabartma resimlerini havi 
b~lunan öltından mamul büyük bir ma
dalyayı Vali ve Belediye reisi Nevzat 
Bey Şehinıah Hazretlerine takdim et
ıniştir. 

'"'~'"bul,/,.,., ~ · .,..,,,.,, 
Şehinşah Hazretlerini 1 ıtanbulda kar

şılam" protrramını te!'lbit eden kO"'nı&
yon dün belediye reui ve vali Muhit
tin Beyin riyaaetinde toplanmıftır. Şe
hinşah Hazretleri seyahat utiluunetlerini 

Soyadı etrafında Mecliste münakaşalar 
(Başı l inci sahifede)) 

bir içtimai teşekkül olduğunu ve ayrı 
!ık ifade ettiğini milletler n nşwet de.
rinde kum yığını şeklinde her zaman 
dağılmağa mahkiim bir vaziyette ol
duğunu son devir içtimai hayatında 
topluluk esas bulunduğunu kaydede -
rek halen de ıarkta yüzlerce aşiret 
mevcut olup bunların efradı bulundu
ğunu ve bu ati ret isimlerin· n ıoy adı 
clmadığını ~iretlerin kabul edilen ka 
nunla li.ğvedileceğine nazaran bir ai
le adı olmayan afiret isimlerinin ih · 
yasına müsaade edi.lmiyeceğini, ya • 
h•ncı milletler isimlerine gelince eıa
aen mevcut olmayan ve hayallerde ya 
ıayan hatıraların devamina müsaade 
edilm · yeceil"ini söyledi. 

Hakkı Tarık Bey (Giresun) -
Rütbe ve memuriyet isimleriyle iğrenç 
ve çirkin isimlerin hangileri, gülünç o-
lanların hangileri olduğunu tasr h e -
dilmesini ve gülünç bir adı kabul et
til~ten sonra başkasının buna L.a ... ış • 
maaının doğru o1madığını ili.ve ederek 
maddedeki gülünç kelimesinin :.:aldı -
nlmasını istedi. 

Dahiliye vek ti rütl>e ve memuri -
yet isimlerinin müftü, yüzba~ı, Lin -
başı gibi her zaman değişen ve ka • 
bul edildii\"i takdirde her meml..,kette 
yüzJerce olacağı ta,ii olan rüt!>eler ol .. 
duihı, qülünç ve iğrenç ;simlerin de 
kullanılmasına mü:.aadc edilmiyeceği -
ni söyledi. 

Ahmet !boan Bey (Ordu) - Soy 
isimlerinde oğullar tabirinin cami<ıya 
delalet ettiğini ve kullanılması lazım 
geld"ğini söyledi. 

Vekil Bey ejrcr bu o!l'ullar tabiri 
bir soyu ifade edene tabii olarak kul 
l~nılscağmı anc"l.k bir aııiret ıımi clup 
ta kulJarulm't.k İ!Stenir.;e kullanılması • 
nm doğru ohnadığı cevabını verdi. 

Esk"den O•manlı devrinde •alt,ı
nat aürmü, olanlarm isimlerini kul -
lanmak için bir vesika göstermek ve 
o aileye mensup olduğunu ishal et -
mek li.zım 
geldiği hakkındak! müzakeresi esnasın
da böyle bir vesika göstermiyenler hRk
kındaki itirazlara cevap veren Şükrü Ka
ya Bey : 

Biz balndan dededen kalan adlarla, if. 
tihar edemeyiz. Kendimiz o şerefi ihraz 
ebneliyiz bu milletin içinde yetişen ve te
mayüz eden büyük şahıslar da !Gmsenin 
değil ancak bu milletin malidir demiştir. 

Dördüncü maddede muayyen bazı ah
valde kadının c!a soy adı seçeceği haklan 
daki kayda itiraz edilmiş ve encümen na
mına Nazım B. (Tokat) tarafınd n bu 
itirazlara verilen cevapta bu kaydin ye
rinde olduğu izah edilerek kadının soy 
adı seçebilmcıei için ya k~a~ın "kıl ha.a 
talığı ile malul olması ve yahut koc:aar 
ölmü, ve kendisi evlemnemiı ve çocuk 
sahibi bulunması laznn. 

Li\yihanın altıncı maddesinde bir ma· 
halle veya köyde ayni soydan gelmiyen
lcr bit· soy adi kullanamaz denilmekte i· 
di. Bu maddenin tatbikatta çok müşkü
lat tevlit edeceği ve bu suretle yekdiğe-

Farmakologlar Birliği 
kongresi toplandı 

Türkiye pratik farmakoloğlar 
birliğinin senelik kong•esi dün ge 
ce ıaat 22 de Halkevinde toplan
mıştır. Kongreyi Birlik reisi Nuri 
Bey açmı~, ve bir kongre reisi ile 
iki ki.tip seçildikten sonra idare 
heyeti raporu okunmu~tur. Bir se
nelik mesaiyi hulasa eden rapor 
aynen kabul edilmi~tir. Yeni ida
ı e heyeti intihabatı yapıldıktan 
sonra, azalardan bir kı ~ı Ticaret 
odasına kaydolunmağı teklif etmif 
lerdir. Kongre, lzmirde eczacı 
kalfaları cemiyeti ile temasa geçil
mesine ve icap ederse birliğin oda 
ya kaydedilmesi. için .idare heyeti
ne salahiyet verılmesıne karar ve

rilmiştir. 

İngiltcrcde vefiyat azalıyor 
LONDRA, 21. A.A. - Sihhat itleri 

nezaretinin mesaisini avam kamarasında 
hüli.sa eden nazır Sir Hilton Y ung, ln
gilterede ölenler nisbetinin gittikçe azal
n1akta olduğunu ve bet aene evveliıine 
lciyasen yüzde ıo eksiklik gösterdiğini 
byan eylemiştir. 

Nezaretin, uhdesinı!eki vazifeleri hak
kile ifa ettiğine baıka bir delil olarak 
ta., nazır, çocuk vefiyaltnın git gide a-
7aldığıru ileriye sünnüştür. Fiiiıakik.a, 
son 10 sene zarfında, bir yaşından aıarı 
c-ocokların ölüm nisbeti evvelki sen~-a·e 
kiyasen senede vasati 40.000 e düşınüı
tüı·. 

Büyüklerin sihatine gelince, yine son 
10 •ene zarfında verem vefiyatı yüzde 
22 nisbetinde azalmı~tır. 

Deniz konferansına doğru 
l .ONDRA, 20. A.A. - Bu sabah 1925 

deniz konferansı hakkında icrasına baş
lanılmış olan müzakereler, ıaat 13 de 
hitama ermiştir. 

Resmen bildirildiğine göre lnııiliz ve 
Amerikan murahhasları b;.1günkÜ celse
de umumi mahiyette müzakerelere de
vam clm.i.ş!erdir. Mütehassıslar yann 
s.bah tekrar toplanacaklardır. 

Ru.'iyada harp ihtilal 
meclisi kaldırıldı 

MOSKov;:..21. A.A. - Sovyet Rus
ya merkezi icr~ komitesinin bir karan 
mucibince harp ihtilal meclisi ve barbi
ye ve bahriye komiserliği kolleji kaldı
nlmıştır. Harbiye ve bahriye komiserli
nin İsmi bundan böyle '"müdafaa halk 
komiserliği" olacaktır. M. Gamarnik ve 
Tuknaçevski komiser muavinliklerine 
tayin edilmiılerdir. 

tebdil ettikl~rind~n latanb.;1- heyeti 
nin kendilerini nereden karşdayaca -
ğı henüz malı'.lnı deiildir. 
Şehinşah Hazretleri ....-efine 1 stıuabul 

Şehir tiyatrcMun- bir temail verme&i 
mukarrerdir. 

rinclen haberdar olmıyarak ayni adi olan
lardan birisinin bunu terketmeıi lizım 
geleceği, hangisinin adım terkede-:eğinin 
tayini hususlarının mü~kiı1 olac '"ı hak
kınd4 münakaşalardan sonra maddenin 
tayyin hakkındaki teklif kabul edilerek 
madde çıkanlmııtrr. 

Layihanın soy adlannm nüfus kütükle 
rlne kaydi ve soy adı için yapdacak mü
racaatların pul ve resimden muaf olduğu 
na!;kındaki maddesinin müzakeresinde de 
bazı münakaşalar olmuş ve bunun bu 
muameleden mütevellit diğer firma teb
d:li ve saire gibi itlere tümulu olup ol· 
mıyacağı sorulmuı ve gerek Dahiliye 
Vekili ve gerek encümen tarafından ve
rilen cevapta bu layiharun hir vergi layi
hası oln1adığı ancak hu kanunda göste
rilen muafiyetler kabul edildiği bildiri(. 
miştiı-. 

l .ayiharun diğer maddeleri görüıüle
rek onbeı dakika istirahat edil:nek üze
re celse tatil edilmittir. 

I kinci celse 
ikinci celsede maarif vekileti tarafın

dan idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki kanununun bazı maddelerinin 
de~iştirilmesine dair olftn Jiyihanın n-ıÜ· 
zakereıine geçilmiştir. Layihanın müza· 
keleresindc Kastamonu meb'usu Suat B. 
bi< takrir vererek lstanbuldaki pansiyon 
ücretlerinin iki yüzden, lzm;r ve Anka
rada yüz elliden ve diğer yerlerde yüz 
yirmi liradan yuları olmamasını iste. 
miş takrir üzerine uzun boylu müzal<te• 
reler cereyan etmjıtir. Birçük hatipler 
pan!tyon ücretlerinin çokluğundan ve 
yiyecek fiatlannn.ı eski,.ine nazaran çuk 
tenezzül etmiı olmasına rağmen alınan 
ücretlerin fazla olduğ!rndan pl<i.yet et
mişlerdir. 

Maarif Vekili bu itirazlara cevap 
vererek bu hususta bu sene vc.~i!eıtin 
tefır

0

ikatta bulunacağmı ve önümüzde -
ki sene mümkün olduğu takdir-de indi· 
rihnesine çalışacağını söyledi ve maJ
denin lcab11!ünü iıtecfj. 

Tekrar söz ..lan hatipler pansiyon
larda beher çocuk için yiyecek masra
fının hesap edili;> edilmedigini ve bu
nun ne kadar tuttuğunu sormuşlar bu 
iatenilen paralarla bazı yerlorde bir se
ne bir NJenin geçimnekte otd-Jğunu 
bu şerait dahilinde ç.oc:uk babalarının 
ne kadar müşkül mevkide bulundukla
rını izah etmiflerdİr. 

Vekil H:kmet Beyin ve encümenin 
verdiği cevapta alman paranın yalnız 
talelıenin yemesi jçin olmadığı bunun 
iç.inde muallim ÜC'l"eti, tenvir, teshin 
masraflan ve hatti. meccanen okuyan 
talebelerin bile masrafı olduğ-J sör -
lenıni}, nihayet encÜ!f'en layihayı ge
ri tstemipir. 

Bunun üzerine mümwkata büyü -
müş ve liyihanın encümen tarahndan 
geri almması için ancak takririn ~e 
loonması icap edeceği ve bumlıan son -
ra taknr ik biı-likte geri ahna'>ileceği 
ileri sürü!müı ve usul h~kuıda mü -
zakereler cereyan ederek takririn re -
ye kıımnasr utemnİş ise de ekseriyet 
olmadığından cumartesi günü toplan -
mak üzere içtimaa nihayet verilıni! -
tir. 

POLiSTE 

Geceley,in 
Kanlı boğuşma 

--o--

Bir sandıkçı kin beslediği 
iki kişiyi vurdu 

Evvelisi gece Fincancılarda 
sanıhkçılık yapan Hasan ağa ile 
kalfası Beşir efendi aükkanlarını 
kapatara°!< evlerine rlönerlerken 
yo1da önlerire Ali isminde bir 
sandıkçı çıkmıştır. 

Ali, evvelce Hasan ağanın dük
kii.nından öteberi aşırırken yaka· 
lanmış, bu yüzden araları açıl
mıttır. 

n. tesadüfü fırsat bilen Ali 
_.ri hıncı çıkarmak istemiş, bıça
ğını çekerek üzerlerine hücum et
mistir. 

-Neticede, Hasanla Beşir gö
ğüs ve karınlarından yara~anmış· 
lar, Ali hemen kaçmıftır. Yaralr
lar, Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıt!ar, suçlu hakkında taki -
ha.ta başlanılmıttır. Beşir in aıbbi 
vaziyeti biraz ağırcadır. 

Kerestecilerdeki fabrika 
yangını 

Kerestecilerde yanan makar
na fabr!kasında ateşin çıkış şek
li hakkındaki tahkikat henüz bit
memiştir. 

Kısmen yanan binada ketif ya
pılarak zarar ve ziyan tesbit olun
muştur. Simdiye kadar tesbit o
lunan sigorta zararı, 10 bin lira· 
yı bulmuştur. 

Bütün bina eşyasile beraber 
45 bin liraya sigortalıdır. 

Otomo~il kızası 
Beşiktaşta Gazhane yokutun

da toför Bekir efendinin idaresin
deki otomobil lbra·hinı isminde 
bir çocuğa çarpmış, ağır surette 
yaralanmasına se'hebiyet vermit • 
tir. 

Çocuk derhal Senjorj hastane. 
sine kaldırılmış, şoför yakalana
rak hakkında takibata batlanmıt
tır. 

Fransanın harici ticareti 
LONDRA, 21. A.A. - Paris'ten Dey. 

li Meyi gazet~ine bildirildiğine göre, 
mayıs ayı içeriıinde Fransa harici tica
reti, 1933 senesi mayısına nisbetle it·· 
ha'it, yüzde 20, ihracat ta yüzde 8 tena· 
ku~ c.östermiştir. Frangın istikrarı temin 
edilelınden beridir fransrz ticareti hari
ciyesi bu derece düf1t>mÜıti. 

ı:::I üncü kolordu ilanları ' 

Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan: 

Malkaradaki kıt'at ihtiyacı İ· 
çin 15,000 kilo Gaz Yağı açık 
münakasaya konulmuştur. i
halesi 18 Temmuz 934çarşam1 
ba günü saat 15 tedir. Talip- j 
lerin şartnameyi görmek üze

re her gün ve münakasaya İş· 
tirak için de o gün ve vaktin· 

de teminatlarile birlikte Çorlu 

da Askeri Satınalma Komisyo 

nuna müracaatları. (3037) 

(3226) ...... 
Ankarada M. M. V. Satın· 

alma Komisyonundan : 

Yerli Fabrikalar mamu'a

tından (385,000) metro ça· 
tnaşırlık bez !..-uı zarfla mü

nakasaycı konmustur. ihalesi 

16-7 .934 tarihin; müsadif pa· 

zartesi giinii ııaat 15 te yapıla-
caktır. Talipler şartname ve 

nümunesini görmek üzere her 

ı:ün Ankarada M. rv1. V. Sa

tınalma Komisyonuna müra- r 
caatları ve münakasaya İştirak 
için de o gün ve saatinden ev· 

vel teklif ve teminat mektup

larının makbuz mukabilinde 

mezkfu- komisyon riyasetine 

1 Askeri tebliğler i 
------~ 

Şubeye davet 
Eminonü A"1cerli Şubes nden: 

1 - 927 ve daha evvelki doğum. 
lulardan henüz askerlik etmemiı ba
kaya efrat ile 328 ve 329 doğumlu 
efrat (jandanna ve deniz) hariç ce'p 
ve sevke tabidir. 

2 - içtima günü 26-6-934 aalı ı: ü
nü dür. 

3 - Bedel verecek olanlann 25-
6-934 akşamına kadar bedeli na.kti· 
leri kabul olunur. 

• • • 
Fatih askerlik '®esinden -

J./Nisan/934. Celbinin nokr.anlannı 
ikmal etmek üzere 316:327 doğumlu· 
lann bir buçuk ve tki senelikleroeD 
askere gitmem·, olanlarla 327 - 329. 
doğumluların keza birbuçuk ve ikı 
sene1ikleri (Deniz, jandarma, s:ıknt· 
!ar) hariç olmak Üzere sevkoluna· 
cakalrdır. 

2 - içtima günü. 26-Vl-934. salı 
günü saat dokuzdadır. 

3 - Cezasız olarak bedeli nakdl 
25-Vl-934 akşamına kadar kabul o-
lunur. .. • * 

Kadıköy Aakerlik Şube>inden: 
Şubemiz"n 120-111 icrası"da ka 

yrtlı şubemiz kısa hizmet defterin;n 
8 savnında yazılı Tu'"' lacı Mustafa 
Ef. Ft>ner caddesinde oturmakta iken 
ikrbeti mechul kafmq olan Selanikli 
316 dol'uınlu MuslRfa Arif Ef. oı? Re 
•at Ariff Ef..,ndi lotanbulda ;,..e ilan
dan yir:ni dört saat sonra şubem 7.e 
mürar41atı. hariçte H.e usulü.ne tevfi
kan bulunduğu mahal a!ıı'keri memuru 
vaaıtatoile: meım.ıriyet ve aroc:eri vaz:i -
yetinin bildirilmesi akıi ta.kd irde ka
nuni mua..-nele tatbik ed lecegi. 

tevdi eylemeleri. (3044) r--~~~------11 
(3246) * * * 3532 . D O K T O R 

Ankarada M. M. V. Satın- \ Rusçuklu Hakkı 
alıncı. Komisyonundan : Galata....,..yda Kanzülı: eczahanesi 

Yerli Fabrikalar mamuta- karırsında Sahne ıokağında 3 numa. 
tından (100,000) metre ka- ralı apartrmandıı 1 numarL 

putluk kumaş kapalı zr~~a 3124-
. m~akasaya konmuştur. Iha· 

lesı 14. 7-934 tarihine müsadif_ ı VAPURCULUK 
cumartesi gün;/ saat 15 te ya 
p1lacaktır. Talipler şartname i TORK ANONiM ŞlRKETI 
ve nümunesini görmek üzere j' lST ANBUL ACENT ALICI 
her gün Ankarada M. M. V. liman Han, Telefon: 22925. 

Satmalma komisyonuna mü

r_a~a~l~rı ve münakasaya İş· / 
lırak ıçtn de o gün ve saatin· 

den evvel teklif ve teminat 

mektuplarının makbuz muka
bilinde mezkUr komisyon ri
yasetine tevdi evleme1eri. 

(3045) (3248) 3533 

c .. 
M. M. V. Satınalma Ko-

ınisyonundan : 
Ciheti Askeriye İçin muhte· 

lif renkte (500,000) adet ma· 

kara kapalı zarfla münakasa

ya konmuştur. ihalesi 11·7 • 

934 tarihine müsadif çarşam· 
ha günü saat 15 te~ir. Talip· 

lerin şartname ve nüınunele· 
rini görmek üzere her gün An· 
karada Milli Müdafaa Vekile

! İ Satmalma komisyonuna mü 

racaatları ve münakaııaya İş· 
! irak için de ihale günü ve saa

tinden evvel teklif ve teminat 

mektuplarını makbuz mu· 

kabilinde mezkur komisyon 

riyasetine tevdi eylemeleri. 
' (3043) (3249) 3534 . " . 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 

pazarhlda 2000 kilo Gaz Yağı 
sa\ıa alınacaktır. ihalesi 

23.5.934 cumartesi günü saat 

14,30 dadır. Taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarhğa İştirak için de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. da bulunmala-

rı. (30) (3373) 3625 
* •• 

M. M. V. Sa Al. Komi. dan: 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 

24532,5 metre yazlık elbise

lik kumaş kapalı zarfla müna

kıuıaya konmuştur. ihalesi 

30·6·934 cumartesi günü saat 

10,30 dadır. Taliplerin nümu

ne ve şartnameyi • görmek Ü· 
zere her gün öğleden sonra ve 

münakasaya İştirak için de o 

gün ve vaktinden evvel teklif 

ve teminat mektuplarile An
kara M. M. V. Sa. Al. Komis

yonuna müracaatlan. (3003) 

(2957) 3228 
* • • 

Safranbolu Askeri Satın
alma Komisyonundan : 

Safranboludaki kıt'aat ih· 

tiyacı ıçın 60,000 kilo 

sığır eti kapalı zarfla 

münakasa ile alınacak· 
tır. ihalesi 30·6-934 cumar

tesi günü saat 14 tedir. Ta

liplerin şartnameyi [.Örmek 

ı 

Trabzon yolu 
Dumlupınar \'apuru 2~ 

l lıziron 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak.. Ciditte Zon· 
guldal<, lneboluı Ayan~k, S•mıı.uı, 
Ünye, Ordu_ Giresun, Tirebolu, Gö-
re1 ·, Trabzon ve R.izeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Surmeneye 
uğrayacaktır. 

üzer her gÜn ve münalca .. ya 
iştirak için de o gün ve vak· 

tinde teminatlarile Safran· 

boluda Askeri Sahnalma Ko· 

misyonuna müracaatları. 
(3006) (3029) 3299 

• • * 

M. M. V. Sa. Al. Kom. 

dan: 
Yerli fabrikalar mamula

tından 50.000 metre boz reni\ 

te kaputlu kumaş kapalı zarf

la münakasaya konmuştur. 
ihalesi 9 T enımuz 934 pazar· 

tesi günü saat 15 dedir. Ta
lipleri şartname ve nümuneyi 

görmek üzere her gün ve 

münakasaya iştirak için de 

teklif ve teminat mektuplarile 

Ankara'da M. M. V. Sa. Al. 

Komisyonuna müracaatları. 
(3126) 3403 

• * • 
Uzunköprü Askeri Satmal

ma Komisyonundan : 

Uzunköprüdeki lat'at ih

tiyacı için açık münakasa ile 

60.000 kilo un satın alınacak· 
tır. ihalesi 5-7 .934 perşembe 
günü saat 15 tedir. Talipleri 

şartnameyi görmek üzere Is 

tanbul'da K. O. Satınalma ko· 

misyonunda ve münakasaya 

iştirak için de o gÜn ve vaktin

de teminatlariyle Uzunköprü'• 

da Askeri Satmalma komis· 

yonuna müracaatları. (3022) 
(3138) 3409 

• • • 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 
Malkaraclaki kıtat ihtiya• 

cı için bir taksitte alınmak Ü· 
zere 6000 kilo nohut açık mü

nakasaya konulmuştur. iha

lesi 2 Temmuz 934 pazartesi 

giinü saat 15 tedir. Taliplerin 

ıoartnameyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştiraki· 
çin de o gün ve vaktinde temi· 

nat!arile birlikte Çorluda As· 

keri Satmalma Komisyonuna 

111üracaatı.rı. (3035) (3224) 
352? 



DenizEFTALYAH B~ker.e 
kızı anım :;i:diğ~!1:~ ~ ·~ 

Eu akşamdan itibaren ÇiFTLiK PARKINDA 
Büyük sız heyetine iştirak edecektir. Ayrıc:a Caz. m (604) ~ 

1 'r F.T DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

ı 
f· 

-,i'"': 

' 

Yolculara mühim tenzilat 
Temmuz başından Eylül 1934 sonuna kadar Devlet 

Demiryollarında, 100 kilometreden fazla mesafede gidiş - dö 
nüş seyahati yapacaklara, tenzilata 100 kilometreden başla
narak 600 kilometrede % 50 ye varacak nisbetlerde, tenzi
lat yapılacaktır. (Eylül ayında alınan biletlerin avdet kısmı 
birinci Teşrin ayında da mer'i olacaktır." 

Mesela : Bu tarife ile "Nakliye verigsi, pul ve Haydar
oasa liman ücretleri dahil " : 

ı il III 
Haydarpaşa 2607 1896 1217 

Ankara Samsun 3729 2708 1732 
lzmir 3399 2470 1581 
Malatya 5376 3900 2489 

Haydarpaşa Adana 4211 3057 1954 
Samsun 5453 3956 2524 

kuruş, gidiş - dönüş ücretleri alınır. 

Biletlerin dönüş kısmı, biletin alındığı tarihten müteakip 
ayın aynı tarihli gününe kadar " son gün dahil değildir" bir 

ay için muteberdir. Nizamen yarım Ücrete tabi çocuklardan 
da bu ücretlerin yarısı alınır. 
Bu tarifeye göre bilet alacak yolcular, katarların hareketin
den en a~ağı üç saat evvel bir vesika fotoğrafını bilet gişele
rine göndererek biletlerini aldırmalıdırlar. (3377) 

363!>1 

Matbaamızda teraküm eden ve tahminen 10 ton ka· 
dar balya halinde kırpıntı kiığat bilmüzayede satılacaktır. 
.l\füzayede 30-6-934 cumartesi saat 14 de Haydarpaşa Mağa 
zasında icra edileceğinden taliplerin yevmi mezkôrda temi 
natlariyle mağazamıza müracaat etmeleri ilan olunur. (3305) 

3575 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan lnbik, Gal
vanize saç, Salmastra, Elektri k telleri, Pis gaz, çinko levha, 
Tuz ruhu, ispermeçet mumu ve toprak kablosu gibi (43) ka
lem muhtelif eşyanın 27 -6-93 4 çarşamba günü saat l 1 de pa
zarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkur saatte mağazaya 
müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilin
de asılı listede (X) işaretli malı:eme için numune getirilmesi 
ve numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(3405) 

~ EVKAF MUDIRlYETl iLANLARI 1 
~--------

Eminönünde Valde Hanında (2) No. lu mağaza ile (9) 
No. lu odalar müzayede neticeıinde pazarlığa kalmışhr. Ta
• erin 4 T enunuz tarihine ka dal' lstanbul Evkaf MüdüTiye
tindc Vardiat Müdürlüğüne müracaatları. (3386) 

L1reler Alım Satım 
Komisyonundanı 

Haydarpaşa lisesinde yapılacak apdesane ve dersane tadi
latının 15, 21 Temmuz 934 taTihlerinde ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 17. 6. 934 tarih
li gazetelerle ilin edilmişti. Ahiren görülen lüzum üzerine her 
ilci münakasanm da 9 Temmuz 934 Pazartesi günü saat 16 
d_a ~~pı~~ı takarrür etmiştir. Taliplerin keşif ve şartnamele
n gorm~~ uzere lst~hul Erkek lisesindeki Komisyon kaleıni
ne ve munakasaya ıştirak edeceklerin de ihale günü teminatı 
muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaat -
ları. (3286) 3561 

·~ 40 DERS S LiRA ~ 
INGILIZCE VE FRANSIZCA YAZ KURLARI 

Haftada dllrt gün sabahları saat 8,30 dan ltibare• yeni 
baılıyanlar, az Ye çok bilenlere mahsus sınıflar 

INGILIZCE: Mr. F. Seymour Cole idaresinde Dr. Faucett'in 
II ve III kitapları ve edebiyat 

FRANSIZCA: M. Fernand du Coroez idaresiade Du s>ııchd 
gramerleri ve edebiyat. 

iMTiHAN iÇiN HAZIRLANANLARA FIRSAT 
İngilizce, 18 H~ıı:İra• pazartc ai ve Fransızca, 19 Haziran 

Hlı gllnli baıladı. 
Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret Dersanesi 

Alemdar caddesi, 23 Telefon: 21737 

40 DERS S LiRA ~ 3612 

1 
~ 

Deniz} olları İş'etm(!liiİ Müd{irlüğünden: 

l kenueriye Hattında FevlcalidE 
Tenzilatlı Deniz Tenezzühleri 
İstirahat gDıılerinde güzel bir deniz havası almak isteyenlere 

kolaylık olarak ISKENDERIYE hattında 

Fevkalade tenzilatlı 
ıidip gelme tenezzüh biletleri tertip ettik. Yemeklerinin nefaseti 
servislerinin intizım ve mükemmeliyeti ile şllhret lulan IZMİR 
ve EGE vapurlarımız her hafta SALI günleri 11 de Galata 
rıhtımından kalkar ye 11 gnn sonra avdrt ederler. Ru seya· 
bate iştirak edenler gllzel lzmir'i Atina ve Pire ve 1skenderiye 
tehir ve plajlarını glSrmık fıraatına da nail plaeaklardır. Biletler 
1 Haziran 934 tarihinden itibaren KaralllSy' deki Acentahıne
mizden satılmata başlanacakt•r. Fazla malumat almak iateye::ı-
ler:n Acenteye mliracaatları ilin olunur. (2957) 

Belediye Sular ldareaindenı 
0,015 lik kurşun boru l0.500 kilo 
0,020 " " " 5.000 " 
0,030 " ,, 500 " 
0,040 " " " 300 " 

i 
'-" 

Külçe kurşun 12.000 ,, ,, 
Yukarıda yazılı mal~e kapalı zarfla münakasaya ko

nulmuştur. ihale 28-6-934 Perşembe günü saat on dörtte
dir. O saatten sonra teklif kabul edilınez. Münakasaya gir
mek isteyenler teminat ıniktan ve saire hakkında malumat 
almak ve şartnameyi görmek için her gün Taksimde Sıra ser 
vilerdeki idare binasında Malzeme Şefliğine müracaat ede
bilirler. (3404) 

~ MARMARANIN PIRLANTASI-<:
BOMONTININ nezareti altında 

KIZKULESI PARK ve PLAJI 
Köprll Üıklldar iıkeleainden Ye Beıiktqta11 Salacığa sabalataa 
gece yarıma kadar her yarım aaatte gidiş geliş vapur vardır. 

INCESAZ, ORKESTRA, VARYETE 
Taze buzlu lcOçük fıçılar mOşterilerimizia sofralarını ıenlen

dirmektedir. Huıusi mllsamere ve ziyafetler kabul va 
tertip edilir. - 3470 

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
P.revuay11ns Han, Tel. 24330 

latanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

Beyoğlunda Balıkpazarı Tiyatro sokağında Ermis Bakkaliye 
Sahibi Müteveffa Kiryak idis Efendi V eresesine 

Müteveffa Kiryakidis Efendinin kefaletile aktarma ola
rak Sivastopola gönderil;n 80 çuval kahvenin muayyen müd
deti zarfında mahalli mezkiire ihraç edildiğine dair olbap
taki teahhüt senedi mucibince evrakı müıbite ibraz edilmeme
sinden dolayı 80 çuval kahveye ait Gümrük resmi ve sair 
rusumun mecmuu olan &33 lira 28 kuruşun müddeti kanuni
yesi zarfında gÜmrüğümüz veznesine tesliıni veresenin hali 
hazır ikametgahı maliim olmamasına mebni tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ehemmiye tlc ilan olunur. (3365) 

3634 

Gayrimübadiller Takdiri Kıymet 
Komisyonundan: 

23 Haziran Cumartesi 920 No. dan 951 No. ya kadar 
25 ,, Pazartesi 952 No. dan 981 No. ya ,, 
27 ,, Çarşamba 982 No. dan 1013 No. ya ,, 
28 ,, Perşembe 1014 No. dan 1044 No. ya ,, 
Karar numaraları yukarı da yazılı Gayrimühadillerin 

yüzde 25 hesabile bonolarını almak üzere hizalarında göste
rilen günlerde Komisyona müracaat etmeleri. (3400) 
--~~~~~~~~~~~~~---.~~~~~~~-

Belediye Sular ldare•İndena 
Adet 

0,015 lik a:-:a musluğu 150 

.--~~-~--~~~--~-----------·-- 0,020 " " " 30 Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 0,040 ,, ,, ,, 10 

8 k K • l 1 0,010 ,, zarp ,, 30 an a omerçıya e tal yana · 0,015 ,, ,, 200 
1 0,020 " tt '' 30 Sermayeai: 700,000,000 ( htiyat akçesi : 580,000,000 Liret), 

Traııellers (Seyyahin çekleri) satar 0,030 " tı " 10 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 0,040 " " " 5 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta- 0,060 ,, ,, ,, 3 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, fehirde otel- Yukarıda yazılı malzeme kapalı zarfla münakasaya ko· 
)erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için nulmuştur. ihale 28-6-1934 Perşembe günü saat on dörtt~-
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek- dir. O saatten sonra teklif kabul edilmez. Münakasaya gır 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir mek isteyenler teminat miktarı vesaire hakkında malumat al-

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 3134 , ınak ve şartnameyi görmek için her gÜn Taksimde Sıras~l!i-
Lı--------.•.ı--d--M-U•M•T•--,•-----· lerdeki idare binasında Malze nıe Şefliğine müracaat edebılır-

Neşriyatı ı11are e en: AZ FAiK ~ 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T. :A. ş. lt>r. (3403) 

inhisarlar U. Müdürlüğünd•n: J 
1 Kabataş'ta inşası mukarrer levazımatı umumiye bina 

ve anbarırun inşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulınuş 
tur. 

2 - Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyesinin musaddak 
suretleri (10) lira mukabilinde Cibalideki Levazım 
Muhasibi Mes'ullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 16-7-934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beşte Cibalideki Alım Satım Komisyonunda 
icra olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda 
tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilme
lidir. 

5 - Kırdırmağa, şartnamenin dördüncü maddesinde yazı
lı olduğu veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak 
edebilir. 

6 - Her istekli bedelin yüzde 7,5 ğu olan (4875) liralık mu 
vakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etme
lidir. 

7 Kırdırma için tayin edilen t!aatte tutulması adet olan 
u zabıt kağıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 

edilmez. (3302) 

Türkiye iş Bankası 
lstanbul, Galata, Beyoğlu, Kadıköy, 

Oıküdar tubeleri Hakimiyeti Milliye 
Bayramı münasibetile Haziran 24 üncü 
pazar günü kapalı bulunacaktır. 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

TASHiH 
21 Haziran 934 tarihli nüshamız- 1 

da münderiç latanbul Ziraat Bankaaı 

Han Tel. 22740 ·-... 
na ait -ıilı: müzayedeleri aatıtı .hak 
kmdaki ilanın satıf günü 12-7-934 per 
tembe olacak yerde aehven pazarteai 
yazılmqtır. Keyfiyet tashih olunur. 

Hali tasfiyede bulunan 

IST ANBUL MA VNACILARI 
Tahmil ve Tabliye Türk Anonim Şir· 

ketin den 
30-4-934 tarihinde tasfiyesine brar 

verilen Galata' ela Gümrük kaqıaında 0-
va!Pmyan Hanında bir numarada mü· 
irim htanbul Mavnacdan Tahmil ve 
Tahliye Türk Anonim Şirketinden mal• 
lubu bulunanlann nihayet bir ıene aar

fında yukarda yazılı adreıte tasfiye he
yetine müracaatlan lüzumu ilin olunur~ 

(591) 

Uıküclar icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayi mahçuz olup sa

tılmaıma karar veriımiş olan kahve eş· 

yasının 25·6-934 tarihine müsadif pa· 

zarteıi günü saat 10 dan 11 re kadar : 

Usküdar fütlu kahve ıe ıabık Aziz Ef. ! 
nin kahvehanesinde satılacağından ta
lip olanların yevmi mezkürda mahallin· 

de hazır bulunan memura müracaat et· 

meleri ilan olunur. (579) 

Uıküdar icra ınanurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer 400 liralık ıayrı 

mübadil bonoıu 25-6-934 tarihine mÜ· 
ıadif pazarteıi ıünü 1aat 10 dan 11re 

kadar htanbulda 4 cü valcıf hanında 

bor1ada açık arttırma suretiyle satılaca

ğından talip olanlann yevmi mezkür

da mahallinde hazır bulunacak memura 

müracaat etmeleri ilan olunur. (581) 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mah• 
kemeoinden : 
Beyoğlunda Hammalbatı caddcıinde 

( 17) numaralı Panna apartmanının 5 ~u
maralı dairesinde mut'asarnfan sakın 

iken 19..8-932 tarihinde vefat eden Ital
ya devleti tabasından Pol Emanoel Par• 
ma efendinin va&iyetnamesinin uıu]en 

tenfizine batlandığından kanunu mede· 

ninin 538 inci maddesi mucibince itira· 

zı olanların ve mutevefadan alacaklı 

olanlar ile borçluların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Beyoğlu dör· 

düncü ıulh hukuk mahkemesine mü· 
racaatlan lüzwnu ilan olunur. (585) 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSİN vapuru 23 Haziran 
CUMARTESi ı 7 de Sıirkeci 
rıhtımından kalkacak lzmire 
kadar ıidip dönecektir. (3395) 

Mersin yolu 
ANAF ARTA vapuru 24 Ha
ziran PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak· Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
nmı, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer· 
mn'e. Dönüfte bunlara ilaveten 
T"'ucu, Ku,adası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a uğ
ramıyacaktır. (3396) 

• 
Doktor 

HORHORUNI 
Hergün akşama kadar hastalarını Emin 
önü Valide kıraathanesi yanındaki mu· 
avenehanesinde ıeda>i eder. 

-Telefon: 24131 - ( 236) -
3345 

HUNKAR SUYU 
Her sene olduğu gibi bu sene dahi 

Beylerbey Musiki Heyeti 
Her Cuma icrayı ahenk edecektir. 

(589). 

iHTiRA iLANI 
" Elektrotlu lfünbalar vasıtasilc Iş• 

Jeyen erganon " hakkında istihsal olu• 
nan 23 Haziran 1932 tarih vo ıg31 nu• 

maralı ihtira beratı bu defa mevkii fli1o 

konmak üzre ahere devrülerağ veya icar 

edileceğinden talip olanların Galata'da, 

Çinili Rıhtım Hanında Robcrt Ferriyc 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

---- Acele ----•-Salılı k akar 
Yolculuk dolayııile Beyoğlu Ağacami 
ıokaiında 23 numara, tramvaya bir 
dakikada 8 oda, iki mutfalc ve tab· 
tında bir bap dükkanı mevcut kİlr· 
gir bir bina satılıktır. Bina altında· 
ki kunduracı Kosti Efendiye müracaat. --

,, 

~~~~~~~~~~~~~__c~~~~~~~~~~~~~~ 

afiyeti umumiye, iştihasızhk 
"e kuvvetsi2'1ik hala ında bü-

ük fai<' r f e~iri gör;n ......... 1 r 
Kullanınız. 

uıasası -Hereczanee 
de satılu· 


