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Sıra yol ve limanlarda 

lraıll~, trans•t yolu iki 
. niill~t için zarurettir 

Kü ük itilaf daimi meclisi bu dele. 
i~· Bükreıte yapb. Küçük itilaf 
harp sonrası beynelmilel hayabnm en 
eski emniyet lromhinezonudura Avus
turya - Macaıfftan imparatorluğunun 
büyük bir kısmını aralarında taksim 
eden, Romanya, Çekoslovakya ve Yu
goslavya, bu İmparatorluğun tekrar 
ihyasına mini olmak ~n Versıailles 
konferansı müzakereleri devam eder
ken, birtakım tedbirler a]mağa lüzum 
gömıüşlerdi. Fakat Küçük itilaf, an
cak iki 5ene sonrıa sakit Avusturya im· 
paratoru Karol'ün bir emrivaki1e Ma
cir tahtına otunnak huıu•undaki te
<e1>büsiine karşı yapılan müşterek mu
kavenıeti·n müessir olma:si]e vücut bu
labildi. 

\ Nafıa Vekili Ali Beyin yapılacak yeni 
. işler hakkında muhabirimize beyanatı 

Evvela Avuıturya Macaristan impa
torluğunun ihyasına ve Hapsburg ha· 
nedanın1n tahta iadesine mani olmak 
için teşkil edilen Küçük itilaf, on dört 
senedenberi A vrupanın değişen siyasi 
vaziyetine göre birtakım istihaleler ge
çinnittir. Fakat Orta ve Şark Avrupa
sında statuquo'nun muıhafazası hede
finden asla aynlmamıştır. ilk adımda 
statuquo'nun, Avua.turya Macaristan 
imparatorluğunun ihyası şeklile bozul
ması ihtimali galipti. Binaenaleyh Kü
çük itilaf buna m6ni olmak hedefile 
bayata atıldı. Sonra ba§lca cepheler
den tehlikeler belirdi ve statuquo'yu 
tehdit eden tehlikelere göre de K~ük 
l tilaf yeni yeni cepheler aldı. On dört 
senedenberi de Küçük itilaf Avnıpa
nın en eheımniyetli bir emniyet unsu
ru olmuştur. 

Bu itibarladır ki emniyet meselesi
nin <lünya e&irını bu derece memul et
tiği bir sırada toplanan Bükre§ ·i~ -
maı buıusi bir ehemmiyeti haizdirı Bu 
ehemmiyet>i tebarüz ettiren diğer bir 
huwaiyet te İçtima s1TBsııula Franıız 
Hariciye nazın Barthou'nun Bükreşi 
ziyaret etmeoidir. Küçük itilaf, büyük 
mikyasta Frans1z hariciyesinin yanlı
mile meydana gelr.ıiş ve daima onun 
ınaddi ve manevi yardımına mazhar ol
muştur. Eoaıen itilafı teşkil eden her 
üç deylet te ayrı ayrı Fransanın müt
tefiki bulunuyor. 

Bükreı içtimaından sonra neıredilen 
tebliğden anlatılıyor ki Küçük ltilif dai
mi mecJiıinin bu defaki ruznamesi 
bayii zengin idi. S.ilidısızlanma mese . -
lesi, Mıntakavi emniyet meselesi, Or
ta Avruparun ikınıadi kalkınması hak
kında tedbirler, HaJnhurg hanedanının 
avdetine mani olmak meselesi. Çekos
lov< ·, ; a ve Romanyarun Sov;yet Rus
yayı tanımalan, Balkan pakt... Bulga-1. 
ristandaki hükiimet değiı.mesi. Bütün 
bu meseleler Orta ve Şarki A'Yl"Upada 
statuquo'nun muhafazası balumm·dan 
tetkik edilmiı ve kararlara ba@anmış
br. 

Silahs12lanma ve emniyet bahisle
rinde tahmin edilec:eği gilM, Küçük iti
laf,- dalına emniyeti sili.hsız)anmaya tak· 
d.bn etmektedil". Yugoslavya, Roman
ya ve Çekoslovakya, emniyet artbğı 
nisl>ette silahları azaltmıığa taraftar
dırlar. Avrupanın bu esiri emniyet lrom
binezonundan ba§ka türlü bir siyaset 
takibi beldenemiyec:eği tabiidir. Haps
burg hanedanının avdeti meselesinde 
de her üç devlet arasında tam bir mu
tabakat vardır. 

. Balkan pakti ile Orta A VJ'UPaya 
gehnce; bu iki mesele Küçük itilaf dev
letlerinin her üçünü de ayni derecede 
alakadar eden işler değildir. Romanya 
ile Yugoslavya , birer Balkan devleti 
oldukların dan Balkan pakti ile doğru
dan doğruya aliıkadardırlar. Daha doğ
rusu Balkan paktını teşkil eden dev
letlerden ikisi bulunuyorlar. Çekoslo
vakyanın bu mesele ile olan alakası 
~al~"? paktının da Küçük itilaf pak'. 
ti gıbı, budutlarm muhafazası gayesini 
istihdaf eden ·bir kombinezon olmasın
dan ibarettir. Bununla beraber, M. Be· 
neş daima Balkan paktının hararetli 
rnürevviçlerinden biri olnıu§tur. 

Orta Avrupa mesele:sine gelince· 
bunun Avusturya safhasile de Yugos'. 
lavya ve Çekoslovakya daha yakından 
alakadardır ve bu ·~ eselede iki devletin 
siyasetleri noktası nOktasına biribirine 
uymuyor. Her i'kisi de Avusturyanın 
tam istiklaline taraftardır. Fakat eğer 
Avusturya istiklalini muhafaza ede
n;-e~ de Almanya ve ltalyadan birine 
tabı olmak vaziyetinde kalacak o]ursa, 
Çek~>Slovakya l tal yaya tabi olmasını 
tercıh eder. Yugoslavya ise Alma .,L. 1 , nya-
yn UHJI o masını daha ehven .. .. 
E d ki b . gonır. 

sasen ara a u sıyaset ayni "' il 
ki geçenlerde Roma'da ltalya, Av~'!:tu';
ya ve Macaristan arasındaki protokol
lar imzalandığı sırada Küçük l tilifın 
bu iki rüknü arasnidaki münasebetler 
hafii bir buhran geçirmişti. Maamafih 
mesele dikkatle tetkik edilecek olursa, 
anlatılacaktır ki Avusturya meselesin
de de iki devlet arasında ayrrlrk değil; 
bilakis beraberlik vardır. Bu beraberlik 
te Avusturyanın istiklalini muhafaza
dan ibarettir. Roma protokolları Utıza 
edil~ik.ten sonra Avusturyanın 1 tal ya
ya tabı olması meselesiniri varit oJma .. 
dığı da anlaşılmııtır. Mussolini de A
v!-'sturya ;ı ın Almanyaya iltihak etme
ıınden korktuğu içindir ki Roma pro
t~ollarile birtakım ·tedbirler almıştı. 
Bınaenaleyb Avusturyanın istiklalini 
muhafaza nokt.,.ında lıalya da Küçük 
ltilaf ile beraber olmalıdır. 

Küçük itilaf devletleri arasında 
:tahiren ihtilaf gibi göı·ünen Lir vazi
Y~t, siyasete dayanma·ktan ziyade his
llyata dayanıyor. Bu da Sovyet Rus• 
Yanın yalnız Romanya ve Çekoslovak
ya tarafından tanınıp henüz Yugoslav
ya tarafından tanınmamasıdır. Bu, Yu
goslavya ile Sovyet Rusya arasında her 
hangi bir ihtilaftan ziyade kral Alek-

Ankara 22 (telefonla) 
-Nafıa vekili Ali bey 
le görüştüm ve vekille
.ti alakadar eden muh. 
telif meseleler hakkın

, da kendisinden malu-

Gazi Hazretleri ile yüksek miaaliri mizin Eski1ehiri ziyaretleri intibala rınJan 
sağda Şehin1ah Hazretleri 1eker fabrikasında Celal Beyin ver diği 

: Solda otomobile binerken, 
izahatı dinlerlerken 

Şehinşah Hz. ile büyük reis 
Izmirde candan karşılandılar 
lzmir dün Cümhuriyetin O ncu yılın
daki heybetli manzarayı österıyordu 

• l zmir gazeteleri fevkalade nüshalar çıkardılar 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Izmir 

teılırinin kap1111 sayılan tehit1er abi
desinin ilerisinde güzel bir tak ku
rulmuttu. Taktan abideye kadar 
olan sahada askeri kıtalar, bahriye 
ve jandarma müfrezeleri aelim va• 
ziyetinde idiler. Şehir bandoeu aı• 
keri kıtaların ilerisinde bulunuyor• 
du. 

Karşı tarafta Cümhuriyet HaUC 
fırkasının ocak tetkilatı mensup
ları, bütüp esnııl.Ye itçi ' birlikleri, 
omuz omuzu sökmiyen mahyerdeıı 
bir alem toplanmış.tı. Bu koskoca 
sahada yüzlerce bayrak dalgalıllıı
yordu. Takın önünde tetrifata da
hil bulunan zevat, bıqta endin ve 
ümerayı askeriye olmak üzere, bele 
diye reisi, belediye erkanı, fırka 
vilayet erkanı, vilayet ve adliye er
kanı, baro, etibba odası, Hilii.liah
mer, Tayyare cemiyetleri mümessil 
leri, milli bankalar müdürleri, mat· 
ıbuat erkanı yer almı,lardı. 

Şehrimizde bulunan Iran tebaası 
bir kafile halinde mevki almıtlar
dı. Ellerinde Iran bayrakları baze
rinde 'kenendii Iran,, cümlesini ta· 
fıyan büyük bir levha vardı • 

Gazi Hazretleri ve biiyiik misafirleri Eskifehir hava meydanında tay_• 
yare uçu1lannı ta kip ediyorlar 

'.Alıancakta, kordonun iki tara- heleri saf tefkil etmitlerdi. 
fmda, kız erkek izcileri, kız erkek Saat tam yarımda nihayet bir 
liseıi, muallim mektebi talebeleri sevinç dalgası bütün safları !kapla-

ile ortamektepler ve illanektep tale (Devamı 7 inci sahifede) 
.,.,,,,, ......................................................................... ,, ,,,,,,,,,,,,,,, 

Mısır Kralının 
Seyahati 
Yunan donanması laken

dcriycye gidiyor 
Atinadan verilen haberlere gö

re Yunan d1o -
nanması 8 teşri • 
nievvelde İsken -
deriyeye vasıl o
lacak ve Yunan 
Bahriye nazı • 
rı MÖsyö Haci 
Kiryakos Averof 
zırhlısı ile Yu
nanis tanı ziya .. 
ret edecek olan 
Mısır kralı Fuat 

Kral Fuat Hz. Hazretlerini se • 
lii.mlıyacaktır. Yu 

nan donanması kral Hz. nin bi
necekleri Elmahrusa yatma refa • 
kat edecektir. 

sandre'in Çarlık Rusyası hakkında beı• 
le~iği minnet ve ıükran hi&Sinden, aile 
mu~aıebetlerinden, Sırbistana yardım 
temın eden bazı eski Rus ricalinin hala 
Belgratta bulunmalarından bunların 
gıyaben komünist hükumeti tarafından 
idama mahkum edilmiş olmalarından 
ve daha birtakrm hissi sebeplerden i
leri geliyor. Eski Snıbistan eski ç..,,Jık 
,Jlusyasına o kadar bağlı idi ki aradan 
geçen on yedi sene zarfında beynelmi
lel münasebetlerin geçirdiği istihalele
re rağmen, bu hisler hala amil oluyor. 
Ancak bunun $iyaıi bir ehemmiyeti 
yoktur. 

Her halde Küçük hilaf, gayesi ve 
hedefi malum ve muayyen olan mütte
hit ve mütesanit bir kombinezondur. 
Sulh ve müsalemetin muhafazaımda bu 
kombinezonun müeeir olmaısrdn- ki 
Avrupada mıntakavi emniyet itilafları 
yapılması için .devJetler arasında bir 
hareket uyandırmı§br. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Turnuvamız neticelendi 

Bu senenin tek ve çift fi
nallerini kimler kazandı? 

Tek erkeklerde Şirinyan, kadınlarda Mm. Sea
ger, çift erkeklerde Şirinyan-Davit, muhtelitte 

MI Gorodesky ve Şirinyan ıampiyon oldular 

Yukarıda Şirinyan ve Jolle taralınclan mağlUp edilen çift Bal
dini ve T regouloll , llfağıda soldan sağa tek finalist Şirinyan, ve Ko
lin, maçtan evvel, kadın finalist Mrs Seager maç esnasında 

Geçen cuma haflıyan ve hafta 
içinde devam eden gazetemizin 
tenis turnuvası finalleri, dün Ateş 
Güneş kortlarında yapıldı. Bir hay 
li meraklı bu finalleri seyretmek 
üzere kortların etrafını doldurmuş
tu. 

ilk maç sabahleyin saat 10 da 
Madam Seager • Baldini ile mat
mazel Gorodeski - Şirinyan ara
sında oynandı. 

Muhtelit galipleri: 
Matmazel Gorodeski - Şirinyan 

(Devamı 5 inci sahifede) 

mat aldım. Muhterem 
vekil Iran - Türkiye 
transit yolu itine te-
mll!s ederek ezcümle 
dedi ki: 
- Iranla Türkiye a
rasında bir transit mu
vasalasırun temini iki 
dost ve kardeş millet 
için günün zaruretle
rindendir. Bu muvasa
la muayyen olarak iki 
üç isıtikamette tesbit 
edilebilir. Tarafeynin 
mutabık kalacağı e -

Evvela limanı yapı:= ak sahil kasabalarımız
dan: Ereğli 

esaslar ve etütler neticesin.Ie en 
faydalı tranait yolu kararlattırı • 
labilir. 

Ali Bey lstanbul Rıhtun Şirketi-

nin mübayaası ifinin son safhası 
hakkında da: "Bu mesele için yeni 
bir komisyon tetkil edilmit ve icap 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Ayakkabı ve deri sanayicileri dün Halk 
evinde mühim bir toplantı yaptılar 

Dünkü kongrede aldırdığımız resimler .(Yazısı iç sahifelerimi:zde) 

Yarın tefrikaya haşlı.lJacağımız: 

Sa lI ısı· trc >~ 
Romanının muharriri Aka 

Gündüz Beyle mülakat 
(56nsaros) un mevzunu ne::eden almış? - Muharrir 

mevsim bize dört taze ve orijinal roman hazırlıyor 
Yazılarını nasıl yazar ? 

• 
Dikmen yıldızı, Tanktango, Bu 

toprağın kızları, Kokain, Oveyana 
ve sairenin muharriri bu sefer de 
(Milliyet) vasıtasile karilerine 
(Sansaros) adındaki yeni eserini 
verecek. Orijinalliği daha adından 
başlayan bu eserin ilk kısımlarını 
kendi okurken dinleyenlerden işit· 
mi•'m. Daha o zaman tepreşen mt 
rakımı, yazılarını nasıl yazdığı rne· 
rakı ile birleştirerek bir çırpıda 
yenmek fırsatını kolluyordum. Bu 
fırsatı bana temin eden eski ve 
muhterem hocam Cemil beye bu
rada teşekkür ederim. 

bu 

Kendisini denize bakan bir oda
da çalışırken bulduk. Masasının 
üzerinde beş kurutluk biı· mürek
kep şişesi ile yüz paralık bir kalem 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yeni telrikamızı yazan kıymetli 
romancon.ız Aka Gündüz 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAIOR BEYiN BlllAKTICI VESiKALARA CORE} 

Bahattin Şakir Bey yakalanarak 
Bekirağa bölüğüne atılmıştı .. 

Abdülhamidin, çocukları içinde memi,ti. Fakat fes yerine fapka 
en ziyade sevdiği oğlu Bürhanettin giymeyi de tehlikeli bulduğundan 
efendin"n veliahtlığını•. ilan etme- Türk aularından ayrılıocıya kadar 
ge muvaffak olamadığı malümdur. ba,ı açık gezmeğe karar vermiııti. 
Doktor Bahattin Şakir bey seneler- Ondan sonra kendisine ait efyayı 
denberi Pari.teki Terakki Ve itti- kamarasında' ırakmamıf ve kapta. 
hat cemiyeti~e muhabere ve tem:u- na teslim etm.fti. Bu etya zaten 
ta idi. Kendisi ls~nbulda Tı~bı_y_~ kendia vapura girdikten 10nra ar
mektebinde muallım muav nlıgı kadaslan tarafından aönderilm!s • 
yapıyordu. Ayni zamanda, Şebza- ti. · D ' 

de Yuauf izzettin efendi tarafın
dan gösterilen arzu üzerine onun 
hususi tabipliğini de kabul etmitti. 
O devirde Şehzadelerin saraylarına 
girip çıkmak teblikeli olduğundan 
Dcktor Bahattin Şakir bey Abdül
haıtıidin casuaları tarafından ta.lı:ip 
edilmeğe batlanmı,tı. Nihayet Dok 
tor Bahattin Şakir bey Yuıuf iz
zettin efendiye gidip geldiğ inden 
ve Avrupa ile de muhabere ett i ğ n
den dolayı bir gün Yusuf izzettin 
efendinin Çam!ıcadaki kötkünden 
çıkarak Osküdara doğru inerken 
yakalanmı' ve Be~irağa bö'.üğtine 
hapsedilmİfti. Bereket versin yolda 
g"derken Avrupadan aldığı mek
tupları yırtıp atmağa muvaffak ol
muttu. 

Bahattin Şakir bey bir iki sün la
tanbuld.a Bekiraia t.öliiiiincle mev
kuf kaldıktan sonra vapura b"ndiri. 
lerck Trabzona çıkarılmı• ve ora
dan Erzincana gönderilmişti. Bu 
had:se 1905 temmuzunun ilk 
günlerinde vukua gelmişti. Bahat
tin Şakir Beyin Erzincana nef:ve
dildiği Pariste ve Mısırda duyuldu
ğu zaman, büyük bir teessür hasıl 
olmuttu. Bir taraftan doktoru çok 
seven Ahmet Celilett"n p14a İ 1 e 
Diran Kelekyan efendi onun Erzin
c andan kurtarılması icin Trabzon
daki Terakki ve lttih~t mensupla
rile temasa giritirlerken diğer ta
rafta Ahmet Rıza bey de doktorun 
hangi sebepten dolayı yakalanmıt 
olabileceğini &rafbrıyordu. 15 tem
muz 1905 tarihli bir mektubunda 
bu tevk ·fi doktor Bahattin Şak:r 
bey tarafından gönderilen paranın 
Şürayi Ommet t'azetesi ile netrolun 
masına atfediyor ve diyordu ki: 

"Korldaıaı- ç4tı. Gelen fransı~-

yor. 
Buna paranın Şı'.ldayi Ümmette 

ilanından batak b"r sebep aramak 
hatadır. iki bin frangın Pa.rMe han
gi vasıta ile gönderildiği tahkik e
dilmit, meydana çıkarılmıfbr. Ben 
bu fikirde - on bet aenelik tecrü
be ~~ne - •rar edecek olur
~ mü.tebit deniliyor. Fa
kat ildaauat nudea ... _ beni 
tUdik eclipr. G• leye bir teY ya

-- iki defa .öylemittim •.• 
- artık büsbütün 

~anlitilı.bi
0

ddıme hareket edeceğim. 
Arlcadqlanmm bana emniyetleri 
varsa, bera~r çalıtırlar, yoksa ben 
gene mesleğimde yalnız devam e
der giderim.,. 

Sonra doktor kamarota be, lira 
vadederek soran olursa kendis"nin 
Batuından vapura bindiğini söyle
mesini tembih etmi9ti, çünkü her 
vapurda olduğu gibi (lmeretie) va 
purunda da Abdülhamidin casusla
rından birisinin bulunacağına fÜp
he yoktu. Filhak ka, vapurda Ab -
dülhamidin müthif ve deni hafiye
lerinden "Mösyö Mehmet Ziya,, na 
mı verilen bir habis bu 'tınuyordu. 
Zaten bu hafiye hakkında Dr. Ba
haettin Şaki r Beyin nazarıdikkati 
celbedilmi ~ ti. 

Fakat doktor her şeyi düşünmek 
le ve kendis-ni gizlemiye yarıya -
cak bütün tedbi rleri almakla bera-
ber, vapura Trabzon<la bindiği ge
- duyulnuqtu. Çünkü vapurda e
manetçililt vasifeai yapan Türk te
baasından, Frenk Katoliği, Erme
ni bozması, genç kara k~lı. kara 
göz!ü, esmerce ve Yunan serpuşu 
kullanan Pierre ism"nde rez 1 bir 
adam vardı. Hafiye Mösyö Meh • 
met ona müracaat ederek fahsm . 
dan şüphelendiği Dr. Bahaettin Şa 
kir Beyin kamarasındaki eşyasını, 
fırsat bularak araııtırnıasını tem -
bih etmisti. Pierre denilen bu e -
manetçi _;.adiren kamarasından çı
kan ve yemeğini kamarasında yi -
yen doktorun b · r aralık dıprıda 
bulunduğu sırada kamarasına gir
mif, fakat orada bir teY bulamıya
rak gene çıkmıt ve bunu Mösyö 
Mehmede anlatmıfb. Bununla be • 
raber Abdülhamidin hafiyesine ya 
ranmak ve onun emrini yerine ge
tirmelı: için doktorun Batumdan de 
Pi. Tratx-4en ..,.... lNPD'it ol-

• Rscpe M)'lemiıfti. Bir de 
doktorun kamarasında türkçe b!r 
mektup yazdığı görülmü,ıü. 

Bu suretle Dr. Bahaettin Şakir 
Beyin firar halinde olduğu anlatıl
mıflı. Onun için vapur lstanbula 
gelir gelmez Möeyö Meı.-t deni • 
len Wi:re dofru Zaptiye Nazırına 
kotarak meseleyi anlatmıf ve T rab
zondan vapura binen Şakir Efendi 
Marailyaya kaçıyor demifti. 

Bunun üzerine Zaptiye Nazın 
(lmeret"e) vapuruna bir nizamiye
kaymakamı ııöndermifti. Bu kay -
mekam Dr. Bahaettin Şakir Beyi 
vapurdan indirmiye tqebltiis et -
mifae de Damat Mahmut Papnın 
bimisi olan Kaptan Boulle doktoru 
teslim etmemitti. Zaptiye Neza -
retinin Frama Sefaretine müraca
atind- de bir -re hasıl olama
PICa. Aıltdülham"din bnlı ......... 
• llollanaı kaVUfbararak gz' taa 
F ranaız "V&lftWUDu seyretmelde ka
naate mecbur olmu,tu. 

HARİCİ HABERLER 
Fransız Hariciye Nazırı 

Romen Meclisinde Eşya nakliyatı tarif esi azaltılaca 
AN KARA, 22 (T elelonla) - Devlet ılemiTyolları efya nakliy 

tarifelerinin tenzilinin kabil olup olamıyacağını tetkik ett:rmckterli 

Dedi ki : "Siz ve biz meıru olarak ka
zanı-lan hakları teyit eden ve bunları 

M. Gücü bisikletçileri Mardinde 
MARDiN (Milliyet) - Muhafız. Giiçü bisikletçileri 11elıliler. 

kevl bandosu 'a.ker, sporcular ve binlerce lıa:R tarafını/an COfkun 
zahüratla ~rJanıldar. Şereflerine ,bu akşam belediye taralınılan 
kevinde kırk ki,;Jik bir ziya/et verildi. Y cırın Divarbekire hareket 
cekler, merasimle uiurl~lılar. 

mahfuz tutan bir sulh istiyoruz,, 
BOKREŞ, 22. A.A. - Ayan ve 

meb'usan meclisleri, M. Barthou
nun ferefine birlikte içtima et
mitlerdir. Ayan ve meb'usan M. 
Barthou'nun ralona giritini •iddet
le a1kı,lamı;tır. Y, Barthu, na
zırlara ait sıranın batında otur
mu, ve hakkında tinıdiye kadar 
Romanya parlamentosunda bir e
tine tesadüf edilmiyen tezahürat 
yapılmı,tn. Birbirini müteakip a
yan ve meb'usan meclisleri reisle
rile bütün siyasi fukalar liderleri, 
M. Barthoyu selamlamıtlar ve 
Fransa ile Romanya arasınd" ar
sılmaz dostluktan bahseyle::ıi,ler
dir. 

M. T itülesco, hak ve adalet mef
hu,_ 'arından bahsettikten sonra 
flomanyanın •ulh ve sükün içinde 
yaşamak ümidinin boşa çıktığını 
ve Rom:ı.nyanın bu hususta hayal 
inkisarına uğradığım söylemiş ve 
demittir ki : 

Su!h muahedeleri İmza edilir e
dilmez , milli topraklarımızın par
çalanmasını isteyen bir takım ses· 
ler i•ittik. Muahedelerin ebedi ol
madığı iddiaları ileri sürüldü. Bi
z;m fU cevabı venneye hakkımız 
vardır : 

Eğer bizden bir metre murab
baı top-ak istemek hulyaıına ka
pılacak olanlar bulunuyorsa ce
vabımız 'u olacaktır: "Hayır, ha-

l .. 
yır, asa ... 

M. Titülesco Romanyanın şim
diki hudutları dahilinde ebediyen 
ya,ayacağını M. Bartho'nun ağ
zından söyleyen F ransay:ı. kartı 
minnetarlığını izhar elınıittir. 

Alman borçlan 

M. Schacht 
Vaziyeti anlatıyor 

Borçlann tahvili ılıakkında 
üç mühim esas 

BERLIN, 22. A.A. - Rayitbank 
müdürü M. Sduu:ht, eenebi mat
buat mümeMillerine borçların tah
vili hakkında beyanatta buluna
rak ,öyle demi9tir : 

1 - Ahnanyanın İptidai madde
leri bizzat tedarik etmesine mü
saade edilmeli, tabiri diğerle ınüı
temlekatı kendisine iıule olunma
lıdır. 

2- Alacaklıların münasip gör
dükleri hudut ve niJbet dahilinde 
Ahnanyaya ihracat imkanlarını 
bahtetmeleri iktiza eder. 

3 - Alacaklılar alacaklarının 
fazlası için gerek seımayeden ve 
gerek faizden tenzili.ta muvafa
kat etmelidirler. 

Yunan ordusuna 
mühim tebecİdüller 

1 Başvekil M. Tataresco, iki mem
leket ara:ında ayni davanm mü
dafaası için yapıla nmuharebe 
meydanlarında teeyyüt eden kar- . -
detliği batırlattıkatn soma sulh 
akidesinin muhafazası için iki kar
det milletin daima mütenasit kal
dıklarını söylemiflir. M. Tatarea-

Japon heyeti geldi 
İki memleket arasında ticaretin inki

şafı imkanlarını tetkik edecek 
co M. Barthou'yu fasri Romanya . . 
vatandafı ilan eden bır karar ıun;-
ti tevdi ebniş ve bu karar suretı 
alkıflarla kabul edilmittir. M. Bar
thu, verdiği ce:vapta bu tezahü
ratı Fransaya kar•• yapılmış ad
detmekte olduğunu söylemi, ve bu 
sabah kralla yapını~ olduğu dosta
ne ve samimi bir miikiileme esna
sında kralın F ransaya kar•• fev
kalade muhabbet ve teveccühü ol
duğunu ve memleketin en büyük 
vatanda~ı nfatile Fransa ile dost
luk ve Fransa ile ittifaka kendisi 
kadar kimsenin merbut olmadığı
nı söylediğini ilave etmittir. M. 
Barthou, aynen şu sözleri söyle
mi,tir : 

" Sulh, size sizin olan hudutla
rı iade etmi;tir. Bu hudut olan 
bir santimetre murabbama dokun
mak isteyenler sizin mukavemeti
nize maruz kalacaktır, fakat si
zin mukavemetiniz yalnız kalmı
yacaktır. Fransanın sesi, yardımı 
ve kalbi de sizinle beraberdir." 

M. Barthou netice olarak demit
tir ki : 

"Siz ve biz sulh askerleri, met
ru olarak kazanılmıt olan bakları 
teyit eden ve bunları mahfuz tu
tan bir rulh iatiyoruz." 

Avusturyada tethie 

Naziler bomba 
Savuruyor 
Büyük bir bomba deposu 

daha bulundu 
VIY ANA, 22. A.A. -Viyana za 

bitası, Viyanada nasyonal aosya
liatlerin bir tethit merkezini daha 
ke,fetmittir. 

S.izioci belediye dairesinde 
ketfedilmit olan büyük bomba de
posunda müsadere edilmi9 olan ve 
saik aayerinde bir çok nazi tevkif 
edilmittir. 

Dokuzuncu belediye daire9in
de de bir mühimmat depolll ket 
fedilmittir. Burada yapılan tahar 
riyal, demiryolu köpriieü altında 
ki.in yeni bir deponun meydana 
çıkanlmasını intaç etmİfli':. Bu. 
rada çok kuvvetli bombalar ımalı 
ne yarayacak kimyevi -ddeler 
bulunmufbır. 

Vilayetlerde ve Viyanada bom
balarla bir çok auika.stler yapılmıt 
olduğu haber verilmektedir. Bu sui 
kaatlerin vukua getirdiği hasarlar 
bazı yerlerde pek mülıim olmut
tur. 

Heyetin ılün muvaaalellerimle alılırJığımı:z: ruimleri 

Türkiyenin iktisadi vaziyeti hak- gelmittir. 
kında tetkikatta bulunmak üzere Heyet pazartesi gününe ka 
geleceğini yazdığımız Japon heye- ,ehrimizde kalacaık ve paz 
ti dün alqamki Toros ekspresile akp.mı Belgrada gideceıktir. 
Halepten tehrimize gelmi9lerdir. grattan sonra Budapqıte, Viyan 
Heyet Haydll'?-.a istasyon~?~ j J>rac, Berlin, Brüksel, o.ta.d' 
Japon sefiri Vıcomte Mushakeıı ıle Londra, Paris, Marailya, Napol 
sefaret emim ve lat.aabul Ticaret Porti Sait' e uğnyacak oradan 
odası heyeti tarafından karfilan- ne Singopur tarikile 23 ai~ııabNIJ 
mıtlar ve Perapalas otelin.:ı inmi':" Japonyaya dönecektir. 
ferdir. Heyet iyan azasından Vı- Hazırlanan proarama söre 
comte Katonun reisliği altındadır. heyet bu aabah Taksim Cümla 
Heyete Japonyanın mühim idhalitı yet ibidesine bir çelenk koy 
ve ihracat tacirlerinden Ozaka Ti- ve ticaret odasını ziyaret edecek 
caret ve Sanayı odası ikinci reisi tir. 
Mösyö Kumieda ve Koranıa Fıı- Bu ziyarette ocla uasile 1 
sam Ticaret odası mümessili Möa- bulun ikbsadf vaziyeti flaktci 
yö Tateiski ihracat tacirlerinden görütülec:efctir. Öğleden aonr 
Mösyö Nakaskima, Mösyö Murara, müzelerle, ı:ı.raylar ve kapalı 
Mösyö Kamei, Mösyö Majima M. fi gezilecektir. 
ve Fusam ticaret odası müdürü M. Yarın Cibali ngara fabrikas 
Uyeda matbacılık mümeMillerin- ve Haliçte bulınıan diğer fabraa 
den Mösyö Kojime, ithalat tacirle- lar ziyaret edilecektir. Yarın 
rinden Mösyö Aktmori, Mösyö 17 de heyet terefine Japon aefıanl 
Mabuchi Japon Seyahat büro•u 
miinıeHili Mösyö Sekime, Keio Oni tinde bir çay ziyafeti verilecektir 
veniteai talebesinden Mö.yö lshii A<ktam da gene sefarette -.81....ı 
ve Kobe üniversitesi talebesinden rine ziyafet verilecektir. 
Mösyö Fuva ile Japonyanın ~n: Pazartesi günü Boiaz~i 
llllf gazetecilerind- Ozaka Maımı motide bir gezinti yapdac:ak v 
ehi ııazetesi müdürü Sbimodadan ° c:i9aıda W zen ıın&i 9DÜe1ae 
mürekkeptir. se1er &ezilecektir. Otled.iııı -

Heyet cihan iktısadi vaziyeti ra Büyükadaya gidilecektir. 
hakkında tetkikatta bulunmak iç in Heyetin bu seyahati h 
seyahat etmektedir. Heyet 22 ni- malıiyettea'ir. Seyahatten maksat 
sanda Japonyadan hareket etmit gezdikleri memleketlerin iıktıaa 
evvela Şanghay'a uğradıktan son- di bülıasaa ihracat ve ithalit y 
ra Amori Hongkonıı, Filbin adalan ziyetlerini tetkik ederek Japon 
nm merkezi olan Manila Cava, racat etYaH için mabreç temİJIİ · 
Singapur, Kolombo, Bombay •e- le lllefgul olmaktır. 
birlerine uğr&nuf, oradan cenubi 

_,,. __ .. _,.••-•=-•-••• .. -• .... n _____ _ 

Ahmet Rıza -beyle arkadqları 
doktorun tevkifi ..t.ebini böylece 
ara~brarak lrel..ıl,v; bir ·•irleriııin 
· zerine Mmtjlde :nldt aeçirirlerlr.en 
Terakki ve lnjhet c 0 Jetiaia 
T rabzondaki fedatrir taraftarlan 
onun menfadaa 1mrtan1-1 -
Trabzoı ı'•n Yapar& bindirilerek 
ı\vrupaya kaçmlması için lizımge-
len hazırlrldan yapmıtlardı. Bu ha- "\ 

~~":~~ı::.:.~~lulsonlarına L ECNEBi llATBUATINDA OKUDUKLARllllZ ) 
-Bitmedi-

Çimikalr, ve ferik Mantayı vazi
felerinden almak niyetindedir. 

lranda Bendeıbuşir'i ziyaret ve 
oradan da Bağdada gitmiftir. He
yet Bağdatıtaıa sonra Suriyede tet· 
kikatma devam ederek l.••nlıula 

ATINA, 22 (Mililyet) - Alnan 
malCimata göre, Yunan hükslmeti 
Ordu umum müfeıtiti Ceneral 0-
teneos kolordu kumandanları ferik 

lngiliz Başvekili 
Çok yoruldu 

DoktorBahattinŞakirbey(lme- ~--------------------~- :...;:.~~:.;;;:;..;,.;;~ .... ~..;,;;.,;;,;....;;;~;;;;,. .• ,....;.., ......... ne--...,.,.•_--,•H~d~k~r-,•A~o-aatu ... ~ ... lıal! .... ~lnncl_.,a 
· ) nclaki F lr T .. ki timle talrip eyl...U, 6ulaıurı..lrtadır. lrara aularuwla preu Fmleimi ilin ıaa• -~- .,_ ret e namı ransız vapuruna an • ur ye _, _ _., ... " r-~-.le L-"-ölı ,,__,_ -llfelen" -· An...Aiaa ""--ndan ... A_.,,.._ b• d" "'-·-'~• B ı.. Ş.hinfoh, ..., ona,._.. r cuece o- ....,... ..... ,_ -·- ,-

111 ın~ il Yapunm .... ptanı n.., TimM'dea lan Tiirlri>-e Cümlırırreüi, lnıuuetli ua- pılactılını ilôn Jiyar. Maneureı- A· 4a propaiantla icrmıntlen llCU6eçme-
olan M&yö Boulle birkaç aene e'i- lraıı Ş.hillfGlıı Rı:ııo Han, hüküm- lallpenıelij, Şorlı'ı alo de .. irme:ıı iruto.'un illı lıoltoarula • .,, u""lı ii taahhüt etmiftir. Mııaoilni iH, A-
vel Damat Mahmut P&f& ile oğuta- Jarlık tleur<ısin"n kentli ülke.; hari • 1U171neJ-'-i ~•et• .rrıiıecelı plril- .,. aç oy de11am edecelrtir. Birinci, ouıturyatlaki nasyonal -yol;.tler i-
n Sabahattin Ye Lütfallah beyleri cinde illı :ııiyaretini dost ko"'lfUU bü- tle idare ..., ter6i>-e ...-....,a inAıl&p- ilıinci, ~ .,. - rnı-1o,./a teı- çin bir dereceye ktular horelıet ..,.. 
dt" Jstanbııldan kaçumqtı. Jfiilr Tiirlrlcre yapmak Ü;ır;ere payitah- çılık oe muhalefete lıGrfl müamalıo- lril edil- tlö,./iincii filolar e6CU ktul- 6eatı\Ji iııtilıuıli hakkında Dolluu ._.. 

"'ahattin Şakir bey Erzinc:andan tından harelıet etti. ŞehinfQlı bu Hya aı:ılılr huaıınıntla nıüıterdı uaarllara rolarile bu moneurelere i1firalr etle- tlimle teıebbümtta bulunacalrtır. /llıl· 
I> luıtiıttle Şarlrın en eaki ue meıhur yo- mal'Ltirler. Her ilriai tle lrarp lra-yo l ı c • t" L-Lk---' M...-lini, kaçarak Ve .n;nlerce araba j,.ı"nde ı_:___ ""' ·.- cekle,./ir. Gemilerin adetli 180 ni bu- et er emıye ı ....,. ..... a L..ı.-. •- "' ...,.. lalrip ediyor. Büyük ıceııophon- bulunmufla,./ır. Almonyanın Ceneure<len a-1t ---r· 

mesafe katederek Trabzona gel - un on bin lri,;."ni Tro.b:ııonda tleniz.e Son hudut dilôlı ilri metnlelıct ara- localr, aynca 250 4.,,;,. tay:yareıi tle .. .1 k" ._, • müteeuir ettiii lru-
. ...ıı .• d 1 f a1--1ıran T ebn":ıı, Be--t kaleaı", r,. • -• ·1r • • "-L ti lr · nın onıaa ı ı,..en mit ve orada ..,.,... &f arı tara ın- -.r ,_ ,,.. ııntlalıi bütün ihtiWlan bertıır ... ettı ı,ıır .... e ece tır. naatintletlir. 

• 1 • t" N"h t ......_ .,. Trab:ııon lrenıan yoludur. ten ""nra, iki tleolet redinin 6u mülG- Hi 1 M H • lı ·L • 
dan gız enmıf 10 1 

aye vapurun Daha euuelce telıerlekli nakil uaaıta- lratı Türlr • lraıı nıünGliebetintle ye • t er • U•O m Ayni :ıamoıula, it.,,,.,. Ü«umet 
Trabzondan hareket edeceği gü- larıntlan be....:,.~.,;;.,;; __ el·•-ı"flı" . H "iri - .. · ı· A'----'ırut Ceneureye audetı 

d k , •• ,-·~,""T""·- ~· ni inkifG/lar teulit eılecelrtir. er ı Neue Zuricher .Z..itunc'dan: •• • ........,.. · lı lr k ııtin gecesi g"zlendiği yer en çı a - olan bu Yol, altı G)l<t/-beri hwlutlun tleuletin miiıterelr meseleleri uanlır: Hdler ile M-1.ini anuuul.alri mii- ancalı Almanya~ u u i miisaııa-
rılmıf, bir sandala bindirilmif ve iki ttirafıntla yopılmt tl..,,..mlı Mesela, her ikili tle Kürt mueleaile ... ı..reler lritmn balmııftar. Alman &111 ,,..,_.. -ri olarıılı tleiil, biliıil 

""t"" ül" müttü Dokto Ba çalı'l"'a sayesinde otomobil Yolaılu- al&ktulartlırlar ..., her ilriai tle Souyet '-·-~lrilı" Veneılilii ewwwwww 'n' -bola- -- halinde ııulrubulııcııiı lik· vapura go ur • r • iuna mÜ60°t bir hale getirilırıiftir. .._.. nn" tle4ir. ltalyan hiikıimet reiainin va-h · Şak" bey vapura Batınndan Rruya ile lromfD bulun"'f'lrtatlırlar. leyin •--t yet/itle terlıed-lı, w fGJ'", , attın ır Şehin-lı, Trab:ııontlan Samaıma lra I b l _,__, ·ı· ı · · iJı ,..... ._.. llerfin irinlen, Muuolini'nin b•,.~ p.....:. ue b• F "b" h k t d r- ran, i lı- ,.. .. _ Ilı ciY<il ennın • yare ile Münich ıi:ııerı,....,. • -· - -binen ır ranaız gı 1 
are e e e tldr 6ir Tiirlr harp gemisi ile uyahat racat ticaretinin inlıi,.U- or:ııa et • M- ,_..leni.,. ,,..Jro.'tla Alman metalibatınm aekp-

cek, hiç türkçe konufmıyacak ve edecek, oradan tlemirYolile Ankaraya melıtetlir .• Bu ticaret, ekHriyetle Ru =-t tlb~e:=:·......., U:::,..,. .o7'ıa- ferini i:ııalı ederek, bu auretle ,,;,. an-
kimseye görünmemeğe çalıpcaktı. gitlerelr Türkiye Cümhurreiainin dört yaya yapılmalıtaılu-. Ba rniiltikatt- • r- B"lluıua Mm"lini toraluulon lafmtı :ııemini balmoia, .,. Alman,,... 

Arkadatları doktorun harekibnı gün müddetle mimliri olacakhr. Ec- sonra lran ve Türlriye ticari münaıe- nfıyakr.l _tlı -hemmiyet uerilen A vus· nın Ceneureye audetini lıolıııylıqtır-
k • b d tl·-'ının .zaman zaman sefer ettikleri, b 1 ti h • · b" k"I alm- u-mı"t ev a a e ~ ··-•-·- ,_. Uzaktan takip etme ve ıca ın a aa a ının a a ıyı ır şe ı turya me-leaintle bir u.._. •• a e ... e e- maia çal•l'U'Oiını ıöyliyarlar. b I ba:ııan lran •Üuarilerinin Sultan ordu- olunmaktadır. ·-

kendisine yardımda u unmak ü- sunun Yeniçerilerile harbettiği bu..,.. lran t"caretinin Kartuleni:ıı mhilin- tlilmiffir. Silahn;ır;lanma meHl ... e pline.:: 
zere vapura bir arkadaşlarını daha lıoJa bir lran hükümdarı için mani • deki Trab:ııon limanı uasıtalıile yapıl. Muasol'ni'nin matbuat ıeli ~";:' her iki tleulet tulamı, her taraf için-"· 

O"türmütlerdi. tlar bir tecrübedir. ması hu•u•untla aktetlilen bir lran- Ciano Galea:ı:ııo, matbuata yaptıwı e- rarlı oUuı 6ir ~yetin <leuamınJan 1 d r L b • h · h 6 • "' --~- -lninıuı telrrar Vapurun lstanbula muvasa atın a ra .. at u :ıııyaret, ar çte ofça ır Turlı itilıilı, her iki millet iı;İll tle fay- yanatta, Auustur.ı:-- ~ t ı"htltuına içtinap için Aonııpa tleuletleri annın-
bl·r akıı" ı"k çıkacak olu.rsa., o arka- B<"ler yapmaktan faz.la bir feytlir. Tür dalı olacaktır. te•iı ue normal bır va;ır;ıye tla ,,;,. itilaf alıti lü:sumuna lranitlir!er. 

1ı·~nin Tahran ael"r'nin de dahil bu- d • . · h "iri ti vlet adamının da. Yanlnd· ·'-1° evraka ıstına.t ede • r JaponyaDID enız çalıflllalı ıçın er ı . ~ . b b Cİmlo, matbuata vertJ;;;,i bir beya--- I h lunJı ·u hır mai tle bu sevahati ya- karar uertliklerini bıltlırmıf, ve u ."" -
r k Fransız Sefareti vasıtası eker p2n kudretli lran t "dan.Tahran mu- manevra)an tt A11UıturJ'O nMl:ıeleaintle bır natta, Veneclilr mü:ııolıerelerinin lrim-

vveti icraya ve her maniayı ır- hab'rimi:ıı"n bılJ"rtli • oechile, Türki • Yu:!:maantemin edildiği anla!'!-f!ltl•r. !: ae alaylıinJe ıılmoılıi- ....Juııt-----1. yetleki mili canlıW. harelıetlc:rini pclr T"ııme•'d- : ,..,, .1 -enı uıı- :ısilrretmiftir. mıya çal.........,.tı. . Japonya balariye ne:ııoreti, Cenup t imtula pyon menbcıaaon o~ Doktor vapurda batına fes gıy· yakından tetlıilı etımiı ue imlıôn niaıpe 

Ancak Birincitetrin orta
larında vazifesine gelecek: 

LONDRA. 22. A.A. - n- i
le Dıüly Herald'da göre ılolrtor
lar M. Mac Donald' da mümkün ol 
claiu kadar Çabuk iatirabat etme
sini ~vsiye etıniflerdir. DoktorLU 
~n gunler mesai.inin bafvekili 
bılhassa YGrınut olduğu kanaatin
dedirler. 

M. Mac Donald'ın bir kaç cüne 
kadar Londradan ayrdacağı ümit 
edilmektedir. Bı-.tvekil Londraya 
te,rinievvel ortalanna doğru par
limento meıiisi batladığı valnt 
dönecektir. 

Daily eHrald'cte söre bat"l'ekil 
Akdenizde "Veya .Allu denizinde 
bir gezintiye çılJM:almr. 

M. Y evtiç Belgrada döDdii 
BELGRAT, 22 (A,A.) - Kü

çük itilafın daimi meclisi konfe
ransında bulunan hariciye nazm 
M. Y evtich, Bükrqten buraya 
gelmit ve İstasyonda hariciye na
zır vekili M. Kokitch ile Fransa, 
Ç~koelovakya ve Romanya ve 
Türkiye sefirleri ve hariciye ne -
zareti erkinı tarafından istilıbal 
edilmif'lİr. 



~. 
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Muhabbet= Dedikodu 

• 

S EH 1 R H A BERLERI 
- Haftanın yazısı -

Bir kadın (üzumlu ve değerli 
bir şeydir. · iki kadın güç anlaşır. 
Uç oldu mu?. Muhabbet gırla gi -
der çünkü dedikodu başlar. Erkek
ler deci.kodu yapmaz mı?. 

Yapar. • Erkeğin dedikodusu 
kadının spor yapmasına benzer.Ne 
olsa apaçık bir üzentiden başka 
bir şey değildir. Lakin kadın?. Bir 
mecliste kadın adedi arttıkça dedi
kodu mevzuu genişler .. Ve bu mev
zu genişledikçe uzaT ve vakit ge -
çer .•• 

Fransanın psikoloji alimlerin -
den bazı doktorlar ded:.'koJunun 
sıhhat üzerindeki kıymetli tesirle -
r.inden bahsetmisler ... Onlara göre 
daima asabi ve kendini dinlemiye 
müstait olan kadınlar dedikodu ile 
bQfkalarının İflerini düşündükçe 
kendilerini düsünmüyorlar ve ek
seri sinir rahaİsıdığından mütees
sir olduklan için bu suretle kendi 
vücutlarını Jinlemiyerek rahat edi
yor ve çolr defa tedavi olunuyor -
larmıs.·. 

Doiru ise mükemmel bir sey .. Şu 
halde dedikodu bir nevi (C;,re) ya
ni tedavi oluyor demektir. 

Yarın öbiirgiin bu la tedavi ki -
lap/arına geçince mes;la Mazhar 
Osman Bey üstadımız hastalanna 
föyle tavıiyeierde bulunabilecek -
lir: 

" Hakada üç gün öğle yemek
lerinden iki saat sonra ikişer saat 
dedi-kodu yapınız .. Mevzuları çok 
sert intihap etmeyiniz. I,i müna
kataya düşürmeyin! Görüttüğünüz 
arkadaşlarınız İçinde fikirlerinize 
i,t · rak etmiyenler olursa ısraJ' et
meyiniz. Sonra tedaviden bekle -
nen fayda elde edilemez. Uykunuz 
kaçar. Sabahları kat'iyyen dedoilro
du yapmayınız . ., 

Avrupada en çok dedikodu ya -
pan milletler arasında Fransızlar 
gelir. Fakat onlar bu isi bir "nük
te,, vesilesi haline geti;ecek kadar 
İnceltmiş'krdir. Ôyle dedikoduya 
canım kurban. Lakin biz henüz 
bu kemale varamadık •.. Hanımla
Tımız lop/andılar mı?. Mecliste ha
zır bulunmıyan bir arkadtıflaTJ hak 
lıında b'lflarlar: 

- Aman karrlef! Bir türlü ak -
lım ermiyor· O roplar, o tııvaletler, 
o şaplıalar nereden geliyor bilmem. 

- Eııeı! Benim de gözüme ilif
ti. Geçen halta lzzetlerin çayında 
yeni bir rop gİymiırti. Dün Aliye'
:erde beyazlı siyahlı ba~ka bir rop 
giymiftİ •.• 

- Bilmem ama günahı boynu -
na! Kocasının aylığı malum. Evde 
bir hizmetçi, bir dadı .. Neyle olur 
bilmem. 

- Aaaa! Kardef! Onu bilmiye
eek ne var? Kör kör parmağım gö
züne ..• 

Bu sırada aleyhinde söylenen ha 
nım gelir. . • ilk aleyhinde söyli -
yen ileriler. Hemen öpüsürler ve 
sırasile bütün aleyhinde 'söyliyen
ler onu derağu1 ederler.·. Ve otu -
nıı~ar. Bu sefer baska bir mevzu: 

- Kuzum kard;şim, Şehperi 
gördüğün var mı? .. 

- Evet! dün gördüm. Bir tel'Cis 
bfr teliiş... . , 

- Neden? 
-Seyahate çıkıyormus! 

, - Hayreeet! ! ' 
- Neden? 
- Neden olacak? Kocası ifliis 

etti. Ellerinde on paralaTJ yok. 
Borç gırtlaklarında. Şimdi seyaha. 
l e çıkıyorlar .•• Neyle yapıyorlar 
bilmem. , 

- A! Aman kardes! Bilmiye
ceh ne var? iste il/as etti diyorsun 
ya!.. , 

- Daha üç gün evvel eve haciz 
gelmiş dediler.·. 

- Ama, otomobilden indiği yok 
Geçen hafta da at"kadaslarına Ta
rabyaJa· ça;ı: vermi,... ' 

- Bu sene Adaya gideceğim di
yordu .•. 

- Evet! Onun yerine seyahate 
çıkıyormus ..• 

Bu sırada aleyhinde bu:unulan 
hanım gelir ... Ve hemen onunla da 
öpüşürler .• 

Bu suretle öpüse koklasa biri -
birlerinin aleyhi,;de bulu~urlar ve 
sırasına göre canc'ğer arkadas o -
lurlar. ' 

IJç kadın bir cledikoclu fabrika
sıdır. Sakın bu hareketlerJnde fe
na niyetleri olduğunu sanmayın. 

Gül kokar, iğne batar, su akar, a
teş yakar ve kadın dedikodu ya • 
pc;r· .. Hoşgörün. Her güzelin bir 
kusuru vardır. 

FELEK 

-------~ 
24 Haziran Pazar 
Türk Maarif Cem.iyetinin 

BELEDiYEDE 

Balkan haftası 
Belediye Eylfılde böyle 
bir hafta tertip ediyor 
Belediye eylülde lstanbulda bir 

Balkan haftası tertip edecektir. 
Balkan haftası için Turizm ve 0-
mibil kulüp ile tesriki mesai edil
miştir. Balkan ha,ftasmda Balkan· 
lardan gelecek bütün sporcular ara- • 
sında bir tenis turnuvası tertip edi· 
lecektir .Bu •bir haftaya mahsus 
olmak üzere, tchrimize gelecek, 
Balkan ve Avrupa seyyahlarma 
veoıaiti nakliyede, otel, lokanta 
vesair müesıseselerde tenzilatlı ta
rif eler tatbik edilecektir· 

Kadın mDteahhil Çıraklar işsiz kaldı 
Hanımlar arasında resmi daire

lerin açbkları müzayede ve mü
ı nkasalara İftirak ile müteahhit
lik etmek istiyenlere de tesadüf e
diliyor. 

Bu arada Saadet Hanım isminde 
bir kadın, ilk defa olarak bele
diye müteahhitliğine girmittir. 

Bi rkaç sene evvel zevcini kay
bed'en Saadet Hanım, kendisile i
ki çocuğunun hayatını kurtarmak 
için ticaret hayatına atılmağa ka
rar veımiş ve müteahhitlikle ite 
haşlamıttır. 

Doktoı· H~liJ Bey isminde bir za
tın kızın olan Saadet Hanım su fı
çılarına konulan kurşun mühür ve 
damgaların müteahhitliğini deruh
te ettiği gibi belediyeye ait bir nal 
iti taahhüdünü üzerine almıttır. 

Yeni afyon mahsulü 
Yeni sene afyon mahsulü doğ

rudan doğruya afyon müstahsilin
den mi, yoksa tüccardan mı alına
caktır? Bu husll'&ta uyuflurucu 
maddeler inhisarı nezdinde tah 
kikat yaptık. idare şu malumatı 
veriyor : 

" Tüccarımızın bu sene inhisa
ra satacakları malları iyi bir fiat 
ile alacakları ve bu alım satım 
muamelesinde gerek sermayenin 
tevsii, gerekse emniyetin tesisi 
notkasından faydalı bir rol oynı
yacaklaTJ ve bunu liyakat ve sa
mimiyetle yapacakli.rı muhakkak-
tır. 1 

Tüccanmızla fimdıye kadar o
lan temaslarımız bize bu kanaati 
vermittir. 

"Köylü arzu eder veya hangi bir 
suretle mecbur olursa 75 kiloluk 
bir sandıktan atağı olmamak üze
re bize doğrudan doğruya da mal 
satabilir. Bunu vilayetlere tamim 
ettik. Müsait fCraitle mübayaa ya
pan bir tüccara satış yapması hem 
köylü için, hem de bizim için 'hir 
çok kolaylıklar arzecle:n bir mua
meledir." 

Şarkı kadim eserleri 
mütehassısı 

Şarkı kadim müzesi miiteha ... ısı 
Profesör Ungar'ın hükümetle yap

tığı mukavele müddeti hitam ·bul
mustur. Profesör, Berlin Üniversite 
sindeki kürsüsünü muhafaza et
mektedir. Profesör, biraz istirahat 
etmek ve yazı lstanbulda geçirmek-

için Berlinden mü-ssaade aldığından 
eylüle kadar şehrimizde kalacak
tır. 

._I __ B_O_R_S __ A __ ı 
(1~ Bankaamdan alman cetveldir). 

21 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
lstilcrnzı dahili 93 Rıh tını l 7~75 
1933 Ergani 93,50 Müme•ail 56,70 
Onitürk 28,85 ,, ll 47,65 

il 28,20 " 111 so 
.. il i 28 20 .:lt. .. 

ESHAM 
Reji Kupon~ it B"nkası N•m• 8,25 

" " Hamiline 8.25 awı: 
98 Telefo• 

Totrko• 
Çimento 

.. " Müeaais 
Türkiye Cümhi'ı
riyet Banlcası 
Tramva:r 
Anadolu Hia•e 

Şr. Hayriye 

57 ıttıhat. de7. 
3S,2S Şark deJ. 
27,75 Balya 

ıs Şark m .ecza 

i 
2.50 

11.50 
19,.40 
11.55 

16 
ı.%5 
1.55 
3.80 

ÇEK FIYATLARI 
Londra 635 i PTağ 
Parİ& 12,05 llerlin 
Nüyork 79,SO Madrit 
Milano 9,24,65 Belg.-at 
Cene.,r• 2,44,621 Zloti 
Atina 83,72 Penıo :-
Brüksel 3,40,50 Bükreı 
Amıterdaın 1,17,18 Motko•a 
Sofya. 64,76,88 Viyana 

N U K U T (Sat'f) 

20 F. Fraa.1ıs 
J Jloillr 
1 .Şile A•. 

21 Kur Çelr. 
20 ı ...... 

1 l•terlin 
20 Lirel 

Kur.._. 

169 
117 
22 

106 
2.l 

20 ı . ı.nıı;re 
l Pezet& 
1 Mark 
l Zeloti 

20 Le:r 
20 Dinar 

l ÇwDo•iç 
Alhn 

19,17,25 
2.08,58 

5.81 
34,91,25 

4,22 
3,95 

79,Tl,63 
1(),89,50 

4,30,50 

Koruı 

808 
18 
49 

20.SO 
19 
53 

- .-

Amele çalıştıran müesseselerde kanun 
yanlış mı tatbik ediliyor? 

Marangozlar, muamel., vergisi ka
nununun tatbikinden ıik&yet etmek -
tedi.-ler. Muamele vergimi kan.unwula, 
S beygire l<a.dar, (5 beygİT dahil) mo
törü olan ve Y"'hut motörü olmayıp ta 
( 10) amele ç.alcytıran müeıı.&eseler, 

muam.ele V'el'gillinden muaf oldukları
halde, bazı maliye tubekr', bu gibi 
mii....o.eleı;ıde çal""'1 ve cı.n aekiz ya
§tndan aşağı o!dukları için kazanç 
vergisile mükellef bulunmıyan çırak
ları da ameleden sayarak müeo.se..,Je
ri vergiye tabi tubnakt.adw. Bu vazi .. 
yel kar§ısında bir çok marangozh<ıne
ler, san'at öğrenmek üzere yanlann· 
da çalıttırdıklan çırakları itlerinden 
çıkannağa ba§lamıtlanlır. Marangoz
lar Cem,iyeti wnumi k.iı.tibi Fuat Bey, 
dün bu mesele hakkında l>r mu.harrİ· 
rim.ize ~u izaba,tı venniş.tir: 

- Türk tabaasına inhisar eden ifler
den biri de marangozlu.lLtur. l~leriru 
Türklere terkelıneğe medtur olan ec
nebi iııçilmıı. yerine ,.,,.Ji oan'al'k.irla
rımrzla doldurmak mecburiyetindeyiz. 
San'at öğrenmek üzere marangozha -
nelerde ç..Iıtan çıraldann vergi tah -
mili yÜzünden mal sahipleri itlerine 
nihayet verince, yen: .s.an'aJ.k.ir y&İ§

metine im.kan kaln:i'"..yacaktır. Bundun 
baPa, maliye §ubeleri, marangozha -
ne sahiplerini de ame~e teli.k.ki ede· 
r.:k mevcut a.JDeleye ili.ve M.lretile ken
dilerini muamele vergisi- tah~ tut -
maktadırlar. 

Diğer taraftan yeni kazanç vergisi 
kanunu nıucibince seyyar san'atk.itr ve 
gayri safi iratları (500) lira.lan a1a
ğr olan müeueselede çalı§&n &an'a.t
kiirlar günddiklerin: n on iki mislini, 
diğerleri de gündel>klerinin yirmi m)g. 

)ini kazanç vergi.; olarak ödemekle 
mükelleftirler. 

Halbuki bazı maliye tubeier:, ka
nunu ve izahnameaini yanlıf tefsir e -

Hakem mahkemeleri 
kadroları 

Muhtefü ha~em mahkemeleri 
yeni sene kadn>Su umumi ajanlı -
ğa tebliğ eciitmişt1r. Yeni kadro
ya göre on kişi açıkta kalmakta-
dır. 

Kadroda 15 memur bıral<ılmış-
tır. 1935 ha~ranında mu'lıtelit 
nıaM.emelerin hepsinin 'iğvı mu
karrerdir. 

O vakite kadar mahkemeler el
lerindeki davalan intaç etmeğe 
çıı.hşacaklardır. Bir kısrın dogya· 
lar da iptal eclilecektir. 

deTdır. san'atkiir İtçilerimizin günde
liklerinin on iıki miısl~ yerine yinni mU.. 
)inden kazanç vergisi İdem.ektedir. 

Kanun ve iz:a.hname İse gayet sa .. 
rihtir. Bu gibi ııana't.karlar, gün.del: k
lerinin ancak on iki mislini '·erecek .. 
!erdir. 

Bazı mıaliye ,ubeleri, iKi ve .san• .. 
atkaralnn almağa mecbur olduıklan 
vergi karneler· için 200 kuruş almak -
tadırlar. Halbuki, Maliye Vekaletinin 
iz:ahnar:ıes.inde i*i ve &ana'tk:i..rlann 
alacakları vergi karnelerinin bedeli 
elli kunış e>larak tasrih edibnişt' r. 

San'atkar işçlleriınizden, gündelik
lerinin on ilıi miali üzerinden kazanç 
vergi&: almm.a.sı için Veki.leZe müra -
caalta bulunduğuınuz gi-bi, ayrıca mu· 
amele vergisinin ta.tbOOnd-e uğradığı
mız mü,.I<ülatr da bildirerek çıraklarla 
mÜes.$eSe sahiplerinin ame!eden sayıl
mamasını ia.tedik. 

lstanbulda :marangozhanelerde ça
Jı,an ve cemiyete kayıtlı bulunan 
Türk tabaa.sr iııç.'lerin :mfüterı 1200 
dür. Bunlardan (500) Ü Türk, (280)i 
Rum, geri kalam Mwıev-i ve Ermen.idir. 

Diikan sahibi e>lan marangoz ve 
doğramacılar {600) kişidir. içlerinden 
( 180}i Türk, (120) si Rum, müteba
kisi Musevi ve Ennen· dir. 

Marangozluktan ve doğramac.ılık
tan gayri itlerle m~gul olan Türk ta
baasr esnaftan ( 40) sepetçi, ( O) bas
te>n yapıcıaı, ( U>) kürekçi, { 18) kutu
cu, (12) tornacı, (10) aanı!ıkçı, (50) 
parmaklıkçı, (S) tahtıa kafesçi, (35) 
fıç!cı vardır. 

Marangoz ve doğramacı eanafı a .. 
raoında (22) ltalyan, (18) Yunan, 
( 17) lran, (22) Macar, (10) Alman, 

(18) Bulgar. (5) lngiliz. (7) Bek~-ı 
lovak, (8) Yugoo.lav, (12) Rua, (2) 
Polonya, (3) Arnavutluk tab .. .,,..nda 
ifçi buluıunaktadır. 

Dünkü hava vaziyeti 
hakkında rapor 

ISTNBUL, 22. A.A. - Kandil
li ı asathanC!inden verilen malU
mata nazaran bugün sıfır derece
ye ve deniz seviyesine indirilmiş 
barometre saat yedide 756 ve saat 
14 te yine 756 yı göstermi~tir. 

S\Wı.unet derecesi saat yed:de 23, 
saat 14 te 28 idi. Azami hararet 30 
ve asgari 19 dereceyi bulmuştur. 
Rüzgar lodostan esmi~ir. Rüzga
nn azami sür'ati saniyede 12 met
reye kadar çıkınr~tır. 

İstanbul Musiki Birliğinin konseri 

Birlik azası grup halinde 

lstanbal Musiki Birliği perşembe gecesi Cümhuriyet Halk Fırkası 
'Alemdar nahiyesi semt ocakları merkezinde bir konser vermiştir. Bu 
konserde halk türlrüleri ve fQTkılaTJ çalınmış, çok alkı,Lanmışhr. 

Rozet Tevzi Günüdür. 
~--~~----~~~~~~~..-.-..&'l-~.~~..AJU..--Jll.uJ.....ı~___.1;1L.IL.lJ~r._____~~~~~~~~~~~~~~~~-

l Mecidiye 

8,3& 
214 
115 
24 

20 F . Belçika 
20 Drabı:ır~ 

Birlik sık sık konserler vermeği kararl<qtırmıstır. Bundan iki sene 
evvel teşekkül eden birliğin, hanım ve beylerden ,;.ürekkep obnak üzere 
(13) azası vardır. Birlik Beyazıtta tabanca sokağında bir binada çalış
mak.tadır. Musiki birliği muallim bestekar Vildan Niyazi beyin idaresi 
alhnda faaliyetini devam ettirmelıteJir. Amatörlerden mürekekp olan 
birlik azasına musiki nazariyatı, ııollej,taganni, saz derJeri verilmek-

EKONOMi 

Yunan şarapları 
Kalitesi iyi olmadığı için 
Amerikada beğenilmedi 

Atinadan gelen mali'ımata göre 
Birletik Amerika Cümhuriyeti nez
dindeki Yunan sefiri Yunan farap
laTJnın Amer;kaJa revaç bulmadığı 
ru bildirmiştir. Bunun sebebi Yu
nan tafaplarının muayyen kalitesi 
olmamasıdır. 

Almanyada sigara karteli 
Almanya sigara sanayiinde bir 

kartel tesis edildiğini yazmıştık. 
Bu kartel hakkında gelen maluma
ta nazaran Almanyada mevcut 
si.gara fabrikalarının yüzde 95 i 
hu kartele ihtiyari olarak gİrmitler
dir. Bunun üzerine lktnat Nezareti 
karteli resmen tasdik ederek geri 
kalan yüzde beş fabrikayı da kar
tele girmeğe mecbur tutmuttur. 

Muğladan hayvan ihr&catı 
MUGLA, 22. A.A. - Vilayetin 

son he, aylık hayvan ihracatı tu
dur: 21 beygir ve tay, 5753 sığır 
52 manda, 880 dana, 3 doımuz, 
1452 keçi, 427 kuzu, 1172 oğlak, 
6043 kümes hayvanı , 452 kilo de
r i, 339 hin kilo gübre. 

Tekirdagından ihracıt 
. TEKJRDAG, 22, A.A. - Baı;lıca 
ıhracat maddelerimizden olan ·lrnf
yemi, buğday, arpa, mısır, yulaf 
ve kaplıcadan 932 senesinde 
172246, 933 te 784459 934 de 
554504 liralrk ihracat ~apılmı.Ur. 
lhracatunızm yüzde 75 i Alman
ya, Belçika, Holanda ve yüzde 25 i 
Fıansa, ltalya, Amerika Yunanis-
tana aittir. ' 

Trabzonda fındık mahsulü 
Trabzondan bildirildiğine göre, 

934_ y~n! mahsul fındık içi ağustos 
teshmı fob T arbzon kilosu 40 ku
rustan, 933 mah<.ülü fındık içi fob 
39 kuruştandır. 

ilk tetkikatta az gözüken yeni 
mahsül son tetkikatta geçen yıl
dan biraz fazlaca olacak derecede 
kendini göstermiştir. Mahsul sağ
lam erİfDlektedir· Son günlerde bu 
havaliye fazlaca yağmur yağmaJı:
tadır. Yağmurun bu ha.ide devamı 
mahsul için zararlı olacaktır. Ha
vanın yağı9lı olu'u alqaınları so
ğuk yapmaktadır. Yaylalarda yağı' 
tan hayvanat güçlükle barınmak
tadır. Soğuktan iki gündür köyler
de soba yakmak ihtiyacı hissedil
mi,tir. 

Eyüp Hilaliahmercilerinin 
gezintisi 

Türkiye Hilaliahmer Cemiye
ti Eyüp na!biyesinin azası iÇin ber 
sene tertip ettiği deniz tenezzü -
hü bu sene de dün Haliç vapur
larile Beykoza yapılmıştır. 

Bu seneki tenezzüh için Haliç 
şirketinin 16 ve 17 numaralı en 
büyü'k vapurları kiralanmıştı. Sa
at 7 de Eyüpten kalkan bu iki va
pur saat 9 da misafirleri Hilali -
ahmer tarafından bugün için ki
ralanan Beykowa Abraham Paşa 
korusuna götürdü. 

Bu seneki tenezzühe iş.tirak e
denler geçen senelerle nisbet ka
bul etmiyecek ka.dar fazla idi. Hi
laliahmer Fatih kaza reisi Vasfi 
Bey ve iaare hey.$!ti ile civar nahi
yeler heyetleri de tenezzühe işti
rak ~iyorlardı. 

Davetliler akşama kadar ko -
ruda eğlendiler, caz ve ince saz 
mütemadiyen çalıyordu. Muhte -
lif fasılarla Kaymak Dondurana 
merkepli kafileler tertip edildi. 

Fevkalade eğlenceli gsçen bu
günün akşamında Hilaliahmerciler 
vapurlarla Boğazda ve M:ırmara
da bir gezinti yaphklan sonra E-
yübe döndüler. • 

Japon sefiri geldi 
Japon sefiri, Vicomete Mwıha

koji dün Ankaradan tehrimize gel
mittir. Sefir birkaç güne kadar 
izinli olarak Japonyaya gidecek -
tir· __ ,___..ı.. , .. - ~ 

lı:mir rehberi 
lzmir Valisi Kizım paşanın riya

seti altında bulunan Asari atika 
muhipleri cemiyeti tarafından iz. 
mir şehrinin mükemmel bir rehbe
ri hazırlanmıştır. 

Rehber lstanbul Müze idaresinin 
nezareti altında tabedilmektedir. 
Rehbere, lzmirin ve mülhakatının 
arkeoloji vaziyetini gösterir birçok 
resiınler de ilave edilmittir. 

G l 1 il ~~~~~~~ U ft U tıfJlft'" WMl1 Ml!ı.. 

•4M•amw--~~;j 
Bakaloryaların 

neticeleri 
Geçenlerde bu sütunlarda, mek

teplerde talebenin yüzde altmısının 
döndüğünden uzun uzadıya iika
yet etmiş ve bu işteki mes' u~.yetle
ri aramıştık. Dün gazetelerde ge
ne gördük ki lise ve ortamektep
lerde yapılan bakalorya imtihanla
rında bu miktar yüzde yetmife 
çıkmıfhr. 

Bu talebe kıran hasta'ığı nedir? 
Neden bu kadar çok talebemiz dö
nüyor? imtihanlar mı sıkr? Tale
be mi bir ~ey bilm'yor? Yoksa ho
calar mı öğretem'yor? Bu noktayı 
geçenki yazımızda tahlil etmistik. 
Onun için bugün bunun üzerinde 
fazla ısrar etmiyeceğiz. 

Fakat diğer taraftan fUrası mu
hakkak ki lise ve ortamekteplerde 
mayıs devresi zarfında dönen yÜz• 
de altmıp talebe ile bakaf.:>ryaJa 
muvaffak olamıyan yüzde yetmif 
talebe arasında :ıemcyet itibarile 
olduğu gibi keyfiyet itibarile de 
büyük bir fark VaTdır. Çünkü baka· 
/oryaya giren talebeler gayri müte
canis bir küLle teshil etmelıtedir. 
Bunlar içinde bakalorya sınıflarına 
hiç devam etmemiş ve sade evinde 
çalıfJ"lıf talebelerle, muhtelif mek
tep:erden ve b'lhassa ecnebi ve a
kalliyet mekteplerinden ve hususi 
liselerden gelen gençler mevcultur. 
Bunlann arasındaki malumat fark
larını elbette nazarı itibara almak 
icap eder. Bu seferki bakalorya im
tihan/an bize gayet açık bir ışekil
de göstermiştir ki dönenlerin mü
him bir ekıreriye(ni, ecnebi ve a
kalliyet mekteplerine/en. husu:tı li
selerden ve hariçten g~~.m talebe 
teşkil etmektedir. Yoks<ı resmi li
selerdeki üılebenin çok İyi bir kıs
mı muvaffak olmuftur. 

Geçen günü bir muallim arkada
pm :ıöylüyoı C:u: 

- Böyle bfr akalliyet mektebin
Jen gelen talebeye Türk edebiyat 
tarihindeki meşhur seyahatnamele
ri sonı?'orduk. Çocuk hiç cevap ve
remedı. Çünkü evvelô. "seyahatna
me,, kelimesinin miınaaını an/a .. 
mamlflı. Brisine "Şinasi,,yi sorJuk. 
Bize "hangi Şinasi?,, rFye cevap 
verdi. 

Görülüyor ki b:ı kısım mekte pler 
den ıalebL·:::r imtihan verecekleri 
meseleler etrafında liizımgclen ma· 
lüma' a mücehhez olarak çıkmıyor
laT •• !Ju do teJri• •İ•tenılerinıiz.in 
muhtelif zümreler mekteplerinde 
biribirine aygun olmamasından ile
ri geliyor. Tedris, her taraftan ay
nı sekilcle yapılmıyor veyahut bir
laktm mektepler lazımgeldiği ha
clar kontrO: edilmiyor, veya bazı 
talebeler çok zayıf çıkıyorlar. 
Ve birtakım mektepler maalesef 
bir ticarethane olmaktan ileri geı;ci
rniyor .. 

lmtihanlann bu sekilcle bir neti
C€ vermesi bunlan~ esaslı bir sı;
~ett~ '?'ntrol eJilmui lfız.ımge 1di
gını bır defa daha isbat etmez mi? 

Diğer taraftan talebenin de ğu
şunda birtakım ruhi sebepler de 0 . 
mil olmıı~tur. Gazeteler tam baka
:.}rya başlamadan evvel büy;•k 
harflerle "imtihanlar çok sıkı ola
cak, talebeler tam manasile elek
ten geçir'lecek" diye yazılar yaz
mıslar ve bu türlü sayialar okuyan 
ge~çliğfo kuvvei ,.,;aneviyesini fev· 
kalade kırmıstı r. iste o zaman b:
lenler de bi:jikleri,;i unutmu•lar-
dı... ' 

Belki bu hususta daha başka se
bepler zikredilebilir: Mesela imt:
han suallerinin kafi derece.Je va
zih olup olmaması meselesi ele ile
ri sürülebilir ... Herha:de bunun da 
talebenin dönmesi hususunda bü
)Ük amillere/en biri olduğu muhak
kaktır. 

Hernehal ise, net:ce bize göster
miştir ki maari f hayatımızda daha 
ıslah edilecek, istikrara doğru götü
rülecek birçok noksanlar mevcut
tur. Ve bunların kolayca telafisi de 
pekôla kab~ldir· 

Mümtaz FAiK 

Ölçüye uymıyan şişeler 
Ahiren gümrüğe 300 bin ~i şe 

gelmiş bunlar muayene edilmi•. 
hiç birisinin ölçüler nizamname
sinde yazılı hükümlere uygun ol. 
madığı görülmü,tür. 

Nizamnamede kat'i sarahat 
mevcut olduğu için, bu şişeler, tek
rar geri gönderilecektir. 

Diğer taraftan, ecnebi sistem
lere göre imal edilmiş olan bir çok 
manometre ve termometı elerin de 
memlekete ithal edilmek i:.tenil
diği görölmüştür. Fakat metre sis
temine uymıyan ölçü aletlerinin it. 
haline imkan bulunmadığı için 
bunlar hakkında da ayni :tekildo 
muamele yapılacaktır. 
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Fikirler ve insan.ar 

Tercümeye dair 
Ali Kemali Beyin Tercüme hak

kında düfiinceler ve tatbikata ait 
bazı nümuneler (1) isimli kitabı
nı okurken sukutu - hayale uğradım 
demiyeceğim, çünkü içinde bence 
de doğru ve faydalı sözler var; fa
kat kitabın beni tatmin ettiğini de 
söyliyemiyeceğim, çünkü isminde
ki vadi hiç de tutmuyor. En ehem
miyetli olması lazım gelen kısım, 
yani ''Dü,ünceler", tercüme meae
lesin; n bütün inceliklerini anlata -
bilmek şöyle dul'Sun, onlar hakkın
da küçük bir fikir bile veremiyecek 
kadar kısa: otuz sayıfa; hatta o ka
dar da tutmuyor, çünkü bu otuz sa
yıfanın da yirmisi bizde tercüme 
tarihine ayrılmı •. 

Zaten Ali Kemali Bey tercüme 
hakkında bizzat esaslı ııey!er söyle
miyor, birkaç ecnebi muharririn 
f kirlerini anlatmakla iktifa ediyor. 
Doğru ve faydalı bulduğumu söy
lediğim aözler bilhaaaa bu parça
lardadır. Başkalarının fikirlerini 
aldığı için Ali Kemali Beye sitem 
edecek değilim; fakat böyle birkaç 
ki,iden birer iki,er parça alacağı
na b;r muharririn tercüme hakkın
da yazdığı bir kitabı, yahut maka
leyi tercüme etseydi zannederim 
daha iyi olurdu. Bu hali ile o on 
aayıfada pek göze çarpan, vuzuha 
mani olan bir dağınıklık var. Ali 
Kemali Bey, Andre Gide'in Lettre 
-r fa traıluctiona'undan bir parça 
almı,, onu twn•mile tercüme etme 
ne olurdu? Kendiai Andre Gide'in 
fikirlerine i,tirak ediyor; o mektu
bu olduğu gibi dilimize geçirmek
le hem tatlı, hem de hayırlı bir if 
görınÜf olurdu. 

Her teY zamanına ve yerine gÖ· 
re değişir; tercüme hakkında And
re Gide'in veya herhangi bir Fran· 
sız, lngiliz, Alman nnıharririnin 
söyliyecekleri kendi dilleri ve ~~m 
leketleri için doğru, fakat hızım 
için yanlıf olabilir. Avrupalı mu · 
harrirler mütercimin, ana dilini çok 
iyi bilmesi lüzumunu kaydettikten 
sonra, bir dile tercüme edilen ese
l'in sanki o dilde yazılmı• gibi gö
rülmesi icap ettiğini söylerler. 

Öz dilimizle 
Gazete baskıları 

Geçende birkaç arkadClf, toplan
mtf, konuşuyorduk. Söz, yedi gün
de bir çıkan gaz;etel erin sın"ıflanna 
döküldü. 

Gazetelerin bapndaki Pöz.gütçü 
(1) ler, baakı safıfını kimseye söy
lemezler. Söyleseler de doğruyu 
söylemezler· 

- Kaç sahyorsunuz.? diye so
rulunca gelişigüzel bir sayı atar -
lar: 

- On bin. • • On iki bin . •• 
Sen ister inan, ister inanma! .. 
içimizde o günün, gazetesi çok 

az satılan bir Pöz.ütçü de vardı. 
Kendisine sorduk: 

- Sizin gazete kaç bıuıyor, kaç 
satıyor? 

- Aldığım Sazın (2) ı söyleyim. 
Kaç bashğınıız.ı siz bulun . .. 

- Adam, bizi uğraştırma da 
••• .J , so,..e ••. 
Düşünmeğe başladı. Ve bu dü • 

şüncesi o kadar çok sürdü ki, daya
namadık: 

- Böyle yarım saattir ne düfii
nüyorsun? 

Güldü: 
- Söyliyeceğim sayıya İnanmı

yacaksınız. Siz inanmadığınız. gi
bi, ben de inanmıyacağım. Onun 
için ilkin kendimi inandırmıya ça
lıpyorum!- • 

- Söyle yahu, belki inanırız! 
- Sekiz bin! .• 
Hepimiz gülüpneğe bafladık. O 

biraz drınlu, gene Jü,ünür gibi 
)'Gplı. So11ra, ı.a.anı aaJlıyaralr: 

- Açaltça söyleyim mi? dedi. 
- Söyle, korkma . .. 
- Bizim gazete, satılık değil • 

eli ' B" r. .. ız, ne satarız, ne de salın a-
lırız • •. 

Sorduk: 
- Peki okutmıya çalıpnıyor mu

sunuz? 
Güldü: 
-- Arasıra t~yıcı (3) sırtında 

geri geldikçe okuttuğumuz. da olu
yor! ..• 

M. SALAHADDiN 

( 1) Pözgütçü - İdareci. idare mcmu· 
ru. (2) Sazın - Kağıt. (3) Taşıyıcı -
Hamal karşılığı. 

Evet, akli - selim de bunu emre. 
der; fakat türkçede, bugünkü türk- Sünnet düğünü 
çede böyle bir şey kahil midir? ka- Hilalffthmer Kadıköy tubesin-
bil olsa bile arzu edilebilir mi? Ev- den: 
veli tercümenin neye yaradığını Kaza şubemiz tarafından her 
düfiinelim. Bir rouıanın fransızca- sene yapılmakta olan büyük sün. 
dan ahn•-•ya veya <nsilisceye .- fii(inünün bu sene de (9 a
tel'cilıme edilomesi, beT ııeyden ziya- ğustos) perş-;mbe günü Modada 
de bir ferdin hususiyetlerinin ken- Bomonti bahçesinde emaalıi-ı de
disininkinclen bllfka bir cemiyete recede parlak bir prognmla icra 
tanıtılması demektir. Hiç bir fert edilecektir. Kumluktaki tube mer· 
safi kendisi olamıyacağı, az çok kezinde §İmdiden sünnet olacakla
etrafmı da temsil edeceği için el- rın kaydına batlanmıttır. 

bette onun hassasiyeti ile ben.her ıı-••• Dr. Nuri Fehmi ---
menwp olduğu cemiyetin bazı hu-
wsiyetleri de nakledilmit olur. Fa- Göz Hekimi 
kat franaızcadan almancaya, inci- Cıığaloğlu S!ireyya Bey apart. 
lizceye tercüme edilecek ~eTle~~e 
lMınlar ikinci derecede gelır; çun- saat 2·6yıı kadar. Telefon 23212 
kü 0 üç cemiyet birib<rinden pek 31 ? 
farklı değildir, tarihleri, asırlardan 1 • 
beri maruz kaldıkları tesirler bir- ıı $ t · 
dir. Bi.ttabi bir Fransız, bir İngiliz ~-;. 1'~~ 
Yeya b1r AJman müaavadir demiyo- ~JlllJ.JJ JI-:J ~ 
rum; fakat hiç tüı:ıhesiz ki onlar 
b . "b" J • b Aann umdeai "MiLLiYET" tir. ln lr enne ize oldukların-
d ~-~~~~~~~~~~~-

an çok yakındır. o üç millet hi- ABONE ÜCRETLERİ : 
ribirlerin"n eserlerini tel'CÜme e -
derken ancak o eserleri yazan fert
lel"İI! fllhai haaaaaiyetini nakletme
yi dütünehilirler; çünkü cemiyet o
larak hirihirlerinden alacakları ıteY 

Türlüye için Hariç içia 
L. K. L. K . 

3 aybiı . • . . • . . • 4 - 8 -
6 ,. . . . • . . . . 7 10 14 -

12 .......... 14 - 28 -

HiKAYE 
ŞÜKRAN ABLA 

Şükran abla bir yaz da küçük bir 
seyahat yapmağa karar verdi. Bü
tün ahbapları sayfiyeye çekilince o 
yalnız ne yapacaktı? Mali vaziyeti 
de müsa'tti. Her sene yaptığı ufak 
tefek seyahatler sırf bir hayat arka
da,ı bulmak içindi - hot bunu 
kimseye itiraf etmemitti. - Şük

ran abla genç değildi. Fakat ona ih · 
tiyar da denemezdi: Otuz yedi ya· 
'ında masum, temiz, bir erkeği kan
dırmak, cezbetmek hünerine vakıf 
olmayan saf, aynı zamanda mütfik 
bir kızcağızdı. Evli olan bütün arka 
daşlarının gürültülü n~e dolu evle· 
rine gidince çocuklar onu sevinçle 
ellerine sıçrayarak kartrlarlar, diz· 
inine sarılırlardı. O bütün arkada, 
larırun çocuklarını farksız bir sevgi 
ile •ever, hepsine ayTI ayrı şekerler, 
çikolata!aT, oyuncaklar götürür, gü
ze-! masallar anlatarak eğlendirirdi. 
Şükran abla nefelİ gorunmesine 
rağmen gizli bir dertle muztaripti: 

siniz. ArkadaJlığını:za o kadar ihti
yacmı var ki... 

Zavallı Şükrancık bu ani alaka
dan şatırdı, adam ayni tatlı sesle 
devam ediyordu: 

Niçin hayatını, servetini vakf~k 
istediği bir erkeğe eahip değildi.? 
Çirkin mi idi? Hayır, çirkin dene
mezdi. Vücudu mütenasip, elleri 
kollan harikulade denecek kadar 
güzel. Gür kestane rengi saçları 
lici""'rt gözlerile güzel bile denir
di. H.,.a gitımiyen hiçbir hali yok
tu. Sonra piyano da çalıyordu, geli
ri de vardı. O halde? bu sual cevap 
sız kalıyordu. Bütün erkekler onun
la hududunu Rf!D&dan gayet cid
di konu,urlardı. Hayatının en gü
zel günlerini ümitle geçird:. Bazan 
bedbin yarının ihtiyarlığını dü,ü
nürdü. Henüz ihtiyarlık ondan u· 
zaktı. Fakat bir kere onun da gele
ceği mt!hakkaktı. 

işte o evlenmek ümrdile o bütün 
yazı ııeyahatler!e geçirirdi. O sene 
de gene Bursaya Uludağa bu mak
satla gitmeye karar verdi. Semanın 
nihayetsiz maviliğinde yükselen 
ve birdenbire bulutlar içine gömü
len Uludağı çok severdi. O sene de 
aksi gibi otel bo' denecek kadar 
tenha idi. Halbuki üç ıene evvel gel 
diği zaman oteldiki kalabalık için
de onu güzel IÖzlerle avutanlar ol
du: Şükran hanım sizi kat'iyen 
unutamıyacağım. Gelecek sene de . 
sizinle burada bulufsak ah ne ka
dar iyi olur! Adre.inizi verirseniz, 
ırk sık size mektup yazarım hatta 
latanbula geldiğim zaman da müsa
ade ederseniz, sizi rahatsız edece· 
ğim., fakat bir kilometre uzaklafın· 
ca hepııi Şükran ablayı unutuveri
yorlardı. 

Bir hafta sonra otele gelen bir 
genç Şükran ablanın nefesini yeri
ne getircl'i. Tamda onun İstediği bir 
tipte ilıce uzun, parlak, yumuşak 
açık sarı ıaçlar kıvrrk, uzun kirpik
lerle çevrili süzgün, iri mavi gözlü 
güzel bir gençti. 

- Siz çok hoşuma gidiyorsunuz 
Şükran hanım. Biz erkeklerin bü
tün dü,üncesi evleneceğimiz kadı· 
nın bizi mes'ut edip etmemesidir. 
Her kadın eğer isterse bir erkeği 
mes'ut edebilir. 

O akşam yatmadan evvel biraz 
hava almak için çıktılar, çam or· 
mantarını konuşmadan yanyana do 
!attılar. Dönerlel'ken etrafı kea:f 
bir sis tabakası kapladı. Onlar hu 
sis içinde kolkola yapa yalnız bir 
dünyada; bamhafka bir dünya~~ 
idiler. Bir aralık Şükran abla lkı 
kuvvetli kolla sarsıldığını ve yakıcı 
bir ağızın temasını h · ssetti. Damar
larındaki kan adeta dondu. Artık 
mesuttu, demek onu da sevecek 
bir erkek vardı. Otele döndükleri 
zaman genç adam: 

- Yarın size çok şeyler söylemek 
istiyorum; arzu ederaeniz sabahle
yin gene bir gezinti yapalmı dedi. 

Zavallı kız o gece sabaha kadar 
uyumadı. Erkenden kalktı, tık el
bisesini giydi, tuvaletini her za
mandan fazla itina ile yaptı, onu 
hekliyen adamın yanına indi. Fa
kat heyhat! Kimseler yoktu. Gece 
geç vakit aldığı bir telgraf üzerin~ 
deli gibi olduğunu her tehlikeyı 
göze alarak derhal hareket ettiğini 
söylediler. Şükran ahla bir kelime 
söylemeden odasına çıktı, o da ha
rekete karar vererek hazırlandı. El 
bisesini deği,tirdi. Aynanın kartrsı 
na fapkasını giyerken kendini pek 
gülünç buldu. Gözlerinden akan sı· 
cak yaflar yanaklarını yıkarken 
kendini tutamıyarak göğsünü paf'ÇR 
•arcasına katıla, katıla kahkahalar
la güldü. Hayatta bundan daha acı 
kahkaha tasavvur edilemez. 

Firdevs ISMAIL 

• Hacı Fidan merhumum halefi 
1s1~~f1 SÜNNETçi f MiN 
Beşiktaş: Benzin deposu yanK1da Erip 
il aparıımanı. Tel. Kabine. 44395 

ev 40621 

Devredilecek ihtira beratı 
" ldrokarbon yağlarının tefrik ve ta&· 

fiyesindelri usul ve ameliyat" hakkında
ki ihtira için istihsal ..dilmit olan 8 A· 
ij-uatoa 1932 tarih ve 1485 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukulı:Un bu 
kere başkasına devir veyahut icara veri
leceği teklif edilmekte oım.lda bu hu
susta fazla m..ıUınat edinmdı: is~eyen ze
vatın lstanbul'da, Ba• ç hpo'cfa Tat ha· 
nnula 43-48 numaralarla mürakkam İ· 
d.vebaneye müraCM.t eclilmeai ilin olu· 

nur. (512) 

Dr. IHSAN SAMI 

BAK1ERIYOLOJİ 
LABORATUVARI 

3606 

kalmamıt gibidir. 
Gel•• ••1'alc .. ri •eril.ae•.- Miaddeti 

R•çen nüshaler 10 lcun1,tu.r.- G&•ete •ııı 
matbaa7a ait itler için müdiri,.ete müra· 
caat edilir. Gazetemiz ilanların mea'uliyc· 
tıni kabul etmez. 

Fakat bir tuhaf ad&mdL Sabah, 
ak..-m ayni masada yemek yedik
leri halde Şükran ablaya bir keli
me söylemek ihtiyacmı hissetmi
yordu. Fakat o böyle aesizce geçen 
iki gün zarfında bu gar·p ta.biatli 
a~amı tarassut etmeği ihmal etme

' dı. Onun vücıudu Uludağın tepe-1 sindeki bir otelde idi. Fakat zihni? 
~=•!!.!!!!!!!~~~!!~~~-!!. Allah bilir! ... 

Umumi kan tahlili.tı, fTenııi noktai 
na:ı:armdan (Waıaennan ..., Kahn 
teemülleri) kan küreyntr aayılınaaı. 
Tifo ve mtma hastalıkları tefhiai. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat v~ ıu 
tahliliib, Oltn mikroıkopi, huıuai a
tılar iıtihzarr. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolleaterin miktarlarmm ta-

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18,30 Fransızca der&. 19 Plak ne§· 
riyalı. 19,30 Türk musiki neıriyatı. ' 
(Fahire H. Refik B. Fikret B. Safiye 
H.) 21 Etref Şefik Bey tarafından 1 

konferans, 21,30 Orkestra konseri, 

1 
karıırk ne§riyat. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
17: Senfonik polonya musiki•İ. 18: Le~ber~ 

ten neıeH netrİy•t. 18,ZS: Pl&lc. 1~,15: P~y~no 
konseri. - Musahabe. 20,15: HahF musıkı. -
musiki. - Musahabe. 21: Chopinin eserlerin
den mürekkep konser. 21.30: Derı. 21,40: Ko
ro konseri. - Habe'r'ler. 22,12: Hafif musiki. 
- Musahabe. 23.10: Hafif muaiki. - Musaha-
be. 24,0S: Dan• musikial. ! 

623 Khz. BUKREŞ. 364 m. 
13: Hergünkü netriy•t. 19: Romen musiki· 1 

ıi. 20,30: Konferana. 20,45: Pl:.k. 21: milli bir I 
tenlik 1 Draıftiea,. 21145: Roma operaaında, 
nl.lkleon Catalf\,ılİnin "LORELYu operaaı. 

516 Kh2:, BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,10: Kurina Siean takımı. 21,15: ''Vikt.o~i~, ı 

iaimli operet temıili. 23,45: Siıan muaıkıaı 
24 30: Danı musikiai. J 

i15 Kh7.. MOSKOVA, 1724 m. 
18,30: Gala konseri 22: Almanca, 23.0S: 

Fran..,n:ca. 24,05: lapanyolca. 
230 Kh •. LUKSEMBURG, ll04 m. 

Franıız aüvareai . 21,35: Karıtık nıuaiki. - 1 
MU$Ahabe. 22,05r Solist. konaeri. 22,35: Senfo. 
nik konaer. 23,15: Taıanni. 23,35: Dana plak
lrrı. 

90! Khz. HAMBUURG, 332 m. 
21,10: Netcli "arkıları. 23,30: Atlayı1 terbi- ' 

yesine ait. bal,ialer. 
686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
2C,3ö: Şarkılar. 23: Haberler. - Orkestra· 

konseri. 24: Danı pl&kları. 
686 Khz. PRAG, 470 m. 
20,10: Askeri konaer. 21,45: Operet parçala 

n. 23,15: Plak. 23,30: Tagannili orkestra kon
seri. 

JCt Khz. DEUTSCHLANDSENDER 1571 
21,10 Verder'de kir&% aiacı vardır, iaimli 

ıke~, 23 Haberler vesaire, 2t Neı'eli ranı 
parçalarr. 

Kh•. ViYANA 507 m.• 
21 l. Strauıa'un operetlerinden, 23 Haber· 1 

lor, 23,20 Piyano • keman • •iola - viyoloQ• 
MI, koa-ri, 24 Dana musikiai. 1 Dana muai· 
kiai, t Danı musikiainin devamr. 

960 Kbs. BRl!.SLAU 316 m•. 
21,10 Net'eli musiki, 23 Mü.sahabe, Raber· 

)er, 24 Danı moıikiai, 2 Halk ıarkdarı. 

VAFURCULU, 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
Dumlupınar vapuru 24 

Haziran 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtrmından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lneboluı Ayancık, Samıun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö .. 
rel. ·, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

hunlara i!iveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
Her 

::UMARTESI, ÇARŞAMBA 
günleri saat 20 de Tophane nhtı

mından bir vapur kalkar. Gidiş ve 
dönü§'le mutat i&kelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BART1N 

vapurlan cunıarteıi gününden maa-

da HERGON saat 9,30 da Top
hane rıhtımından kalkarlar. 

İzmit yolu 
YAZ TARIFESl 
Pazartesi gününden maada her

gün bir vapur, cuma ve .. ıı günleri 
saa.t 9 da diğer günler oaat 13,30 
da Tophane rahtanrndan kalkacak
tır. 
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Yüksek Mühendis 
Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
Er2akın ismi l\"tünakasa tarihi Saatı Münakasanm şekli 
Et 28-6-934 14 Kapalı zarf 
Sade yağ ,, ,, 14,30 " " 

Bir eseri tercüme ederken mu · 
harririnin üslUhu.na mümkün oldu
ğu kadar sadakat göstermeğe mec
buruz. Bir muharririn üslubu ise 
fahsi hassasiyetinin icabı olarak 
dilinde yaptığı değitikliklerdir.Her 
original muharrir dilinde bir deği
'iklik vücude getirir fakat huna 
mukabil hassasiyeti üzerinde ko -
DUftuğu dilin de tesiri vardır· Al • 
manlar F ranaız eserlerini, veyahut 
Fransızlar Alman eserlerini tercü
me ederken, intihap ett"kleri mu
harririn esasen kendi dillerinde 
yazsaydı, bassaı~yeti icabı olarak, 
o d: ide ne g;bi değitiklikler vücu
da getireceğini düfünmeleri ve on
ları tatbik etmeleri lazımgelir.Ter
cüme edilen eser - iyi bir ifÇİnin 
elinden çrlmufSB. - sanki o dilde 
yazılmıt gibidir; fakat dile mu -
fıarririn hassasiyet;, bütün icabatı 
ile, ilave olunmUf demektir. 

fransızca bir cümle karşısında, bü
tün kelimelerin kar,ılığını bildiği
miz halde, tercm-&inin hemen he
men imkansız olduğunu dU.ünürüz. 
Onu ekseriya bize pek de munis 
gelmiyecek bir tekilde tercüme e
deriz. Bu - türkçe için - bir ka
bahat değildir, hiç olmazsa daima 
değildir. Çünkü bizim dilimiz, bu
günkü nahivle kaldrkça, uzun, tah
lili cümlelere müaatt değildir; hal
buki - isim ahvalimiz genit oldu
ğundan - bugünkü nahvin esatt
tinden kurtulunca, uzun cümleye 
çok mü~it olacaktır. Zaten yavRf 
yavaf hıze Avrupalıların bilhassa 
Fransızlannkine benzer 'cümleler 
giriyor: "Bunun içindir ki. . . U • 
nutmamalıdır ki ..• ,, gibi cümleler 
ananevi dilimize uygun değildir. 

Şükran ablaya söylediği bir iki 
• kelimesi onu sevincinden çıldrr . 
tabilirdi. Nihayet konutmağa ~la j 
dı. Fakat daima ağrr batlı, nasihat ' 
nerinden sözlıer söyliyorou. Haff>u
ki o çılgın kelimeler ititmek ibtiya
cile kıvranıyor, onun küçük bir 
h1yanetile muztarip olmak arzusile 
yanıyordu. Nchayet bir gün genç 
adam oturduğu koltuktan hayal ka
busundan kurtulmak iater gibi silki 
nerek kalktı, Şükran ablanın yanı
na yaıkl&ftı. Tamamen değitik tat
lı bir sesle: 

' yini. DiTanyolu No. 189 Tel: 20981 
3252 

Yumurta, soğan, pa- ,, ,, 15 
tates, sannısak 

15,30 
16 
16,30 
14 

" " 

Avrupa dillerinin birinden öbü
rüne tercüme meselesinden bahset
tim· çünkü onların birinden türk
çey~ tercüme meselesi çok daha 
ba,ka bir 'eydir. Bize lazmı olan 
yalnız bir muharr:rin hauaaiyetini, 
originaUiğini değil, ~nsup. o~du
ğu cemiyetin hu~usı:>'.etlerını d.e 
nakletmektir. Oslup bır muharnr 
iç'n ne i~e nahiv (syntax~)_ d~ bi~ 
m ilet için odur. Bunun ıçındır kı 

(1) - Resimli Ay 
256 sayıla, 150 kuruf. 

Matbaası, 

Bu dü,üncelerdir ki tercüme e -
diJm;f eserlerin doğrudan doğruya 
~rkçe y~ılmı! gibi görünmelerini J 

ıatememızı dogru bulmuyorum. Di
limiz onlar vasıtası ile genitliyecek
tir; onların bize yalnız bir muhar
ririn haasuiyetini değil, onun men- ' 
sup olduğu cemiyetin hususiyetle • 
rini de getirmesi, yani o milletin 
nahvinden de istifade etmesi li • 
zundır. 

Ali Kemali Beyin kitabından ve 
hu ·meseleden gene bahsedeceğ'm· 

Nuru/lalı ATA 

--Size kartı kabalrk ettim affnnı 
rica edeceğim - dedi • Zil.nen o ka
dar -.ııul o kadar yorgun oldu
ğumu bilaeniz beni derhal affeder· 

Devredilecek ihtira beratı 
" Idrobriaonlann tahvil ve tasfiyesi

ne mahıua aaul ve aıneli;.ıı" hakkında
ki ihtira için istihsal edilmiı olan 8 Ağu .. 
tos 1932 tarih ve 1486 namanılı ihtira 
heratmm ihtiva ettiği hukuk hu kere ke
re lıatbıına devir veya icara verilece-
ği telılif ecliı....&ie olduğundan bu busu .. 
te fazla mallimat eclirunek ioteyen :ı:eva
-. htanbul'cla, Bahçekapu'da, Taı ha
nında 43-48 -ıar. m~ ..,,ıe
meleri ilin olunur. (513) 

3607 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortalan halk için müsait ~ti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Oo,on Hanında 
Acaııt.:.·• bal-yan tehirlerde acenta ....-Jrtadmr. 

Tel. Beyotlu : 4887. ~3130411 

Kuru erzak 
Yaş sebze " 

" 
" 
" Kok kömürü ,, ,, 

Zeytinyağı, zeytin, 30-6-934 
sabun 
Süt, kase yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Peynir 
Şeker 
Ekmek 

" 
" 
" 
" 
" Un, makarna ve saire ,, 

Odun ve mangal kö-
" mürü 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

14,30 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 
17 

" " 
" " 
'' '' Aleni münakasa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Mektebin Mayıs 935 gayesıne kadar ihtiyacı olan yukan
da münakasa tarzları, gÜn ve sa.atı yazılı erzak ve saire ati
deki şartlar dairesinde münakasaya konulmuştur : 

1 - Münakasaya İştirak edecekler cari sene ticaret o
dasr ve ticaret sicli vesaikile 

2 - Ticarethane nam ve hesabına hareket edenler No·· 
terden musaddak Vekaletname ile müracaata mecburdurlar. 

3 - Teminatlar muayyen saatlerden evvel mektep mu
haııebe veznesine yatırılacak ve kapalı zarflar vaktinden ev·· 
vel Komiayona verilecektir. 

T aliplerüı prtnameleri gÖrmek ve maliimat edinmek 
üzere Komiıyoaa müracaatları iJi.n olunur. (2969) 3244 



T abiiyat bilgisi 

Karıncalar 
::' lnnca diyip te geçmemeli, on

lar ba,lı başına bir alemdir. Ayni 
zamanda da bize gayretin, vazife
nin, sadakatin, samimiyetin canlı 
bir misalidir. Yirmi tanesini tartsa 
nız, bir gram gelmezler. Fakat her 
Liri hilkatin bir mucizesidir. Ufa
cık ba,Iarında: kendilerine has bü
tün kabiliyetleri vardır. Görmek 
için pek mükemmel gözleri, istedik 
leri ~eyleri tutup kaldırmak için iki 
tane kuvvetli kıskacı, zamanı, muh 
temel tehlikeleri anlamak, işaret
lerle konufmak için bazı böcekler
de olduğu gibi müteharrik boynuz
ları bizim kalplerimiz ve ciğerle-

' -timiz g bi onlarda hayatı idame e-
den diğer uzuvlar vardır. 

Sonra hastahanelerde yapılan a
meliyatlarda kullanılan "kloro • 
form - klorü neme!) u onlar te • 
nıin eder. insanlara da bu cihetten 
ne büyük faydaları dokunduğunu 
dü,ününüz. 

Karıncalar çok temizdirler. Oka 
dar ihtimamlı bir temizlikle ife gi
den ameleye insanlar arasında rast 
gelemezsiniz. Daima tekayyüt ve 
iht'yatla yürürler. Bazı küçük mek 
teplilerin yaptıkları gibi biribirle
rini itip kakmazlar. Arkada.,ları • 
nın yürümesine mani olmazlar. 
Hatta geçerken biribirlerine selam 
Verirler, fakat hiçb · r zaman ifle • 
rinden geri kalmazlar. Çünkü ha
yatları yalnız vazifelerinden iba • 
rettir. Her biri yuvaya bir yiyecek
le döner. Bir müşküle çatsalar ce
saretlerini kırmıyarak işin içinden 
çıkarlar. Eğer birinin yükü ağırsa, 
öteki arkadaşına yardım eder. Ka
rınca yuvaları işçilerle doludur. 
Orada hiçbir intizamsızlık göre • 
ınezsiniz. 

Karınca yuvası bir metre kadar 
derindir, içinde yollar, meydanlar, 
nıeskenler vardır. Diti karıncalar 
'Vakti gelince, yavrularını beyaz 
kurt halinde yumurtlarlar. O za • 
ınan b'rçok hizmetçi karıncalar 
bunları yumurtadan çıkınca bes • 
ler!er. Hava sıcaksa bebekleri dışa-

ı ~ıya çıkarırlar, havanın bozulaca
gını anlar anlamaz, hemen içeri gö
türürler. 

Karıncaların, bizim ineklerimiz 
gi, ehli hayvan sürüleri vardır. Ki 
bunlara ziraatte fidan pireleri der
ler. Karıncaların bu pirelerden 
sürüleri vardır ve onlardan istifade 
ederler. 

Damla damla göl olur, tane tane 
dağ olur, derler. Karıncalar insan
lara ne güzel b :r misaldirler. 

Civcivle 
ipek böceği 

Bilmem yumurta hiç nazarıdik
katinizi celbetti mi? Hepiniz bu 
beyaz kabuğun içinde beyazı ile sa 
rısı olduğunu bilirsiniz. Mutfakta 
annenize yardım ettiğiniz zaman, 
çok defa yumurta çalkadığınız ol
mu,tur. 

Bu çalkadığınız ve o kadar basit 
gördüğünüz yumurtayı bazı hara
ret, rütubet '•e hava şartları içinde 
bırakırsanız, üç hafta sonra daha 

_/-:(4 ... /·/~''-', /:: 
... ~"' )~ ' 7 q ç-J-- /ir~ . 
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;...-.ı . o :f ı "/ --- . kabu~ndan çıkarken yiyeceğini 

arıyan bir civciv çıktığını görürsü
nüz. 

Hokkabaz bile bu kadar marifet
!' sini beceremez. Çok alimler bile 
bir civcivin yumurtada nasıl hasıl 
olduğunu daha iyiden iyie öğren • 
mi• değillerdir. 

Yumurtanın beyazı öyle görün
diiğü gibi alelade bir şey değildir. 
Bu beyazı teşkil eden albümin ka
rı.ık bir şeydir ve b:rçok basit 
maddelerden mürekkeptir. Bu ba
sit maddelerden en mühimmi kar
bon, azot, müvcllidülh~muza, mü
vellidülma, demir, kalsıyom, kü • 
kürt, fosfor ve arseniktir. Albümi
ni te~kil eden bütün bunlar ve di
ğer maddeler müsait ~it bulun-

ca diğer maddelere inkılap ederler 
veheyeti umumiyesi ile yava., ya
vaş civcivi meydana getirirler. 

Fosfor kemiklerde ve beyinde, 
kükürt bilhassa tüylerde, gaga ve 
ayaklarda rol oynar. 

Yumurta tabiatin esrarengiz la
boratuvarında bir tek misal değil
dir. ipek kozası da öyle •. 

ipek böceği kemal yaşına varın
ca, kendi ördüğü ipekten mamôl 
kozanın içine kapanır. B'r müd . 
det sonra bu her tarafı kapalı evin 
bir tarafı yırtılır, bu sefer içinden 

Turnuvamız neticelendi 
(Başı 1 inci sahifede)) 1 

gayet kolaylıkla 4 geym aldılar. 
Bundan sonra madam Seager'in 
ırüzel oyunu sayesinde rakip çift 
te iki geym kazandı. Bundan sonra 
Şirinyan, daha sonra Baldini ser
Vislerile kazandıklarından 3-5 va
ziyetine girildi. Matmazel Gorodes 1 

kinin alkışlar toplıyan güzel bir o-' 
Yunla son geymi de alan matmazel 
Coroodeski · Şirinyan ilk seti 3-6 
aldılar. ikinci sette, matmazel Go
rodeski ve Şirinyanın güzel oyunu
na mukabil kartı tarafta Baldini 
İyi oynıyamadı. 

Bu seti de 2 • 6 gibi iyi bir faıılcla 
alan matmazel Gorodeski • Şirin
}'an (Milliyet) in muhtelit şampi· 
}'onu oldular. 

Tek erkekler galibi. 
Öğleden sonra saat on beşte Se

dat ve Şirinyan kar,ıl~tılar. Son 
günlerde, bilhassa Trebugof kartı· 
sında güzel bir oyun çıkaran Sedat 
hernedense Şirinyanın kartısında 
bariz bir durgunluğa ve anhiyete 

1 
kapılıyor. Dün de gene böyle oldu. 
Buna mukabil, Şirinyan mutat iti 
dalile, her topu çevirerek ve her to 
ı>un nereye gittiğini büyük bir sÜ· 
tati intikalle görerek oynıyordu· 

Bu suretle Şirinyan ikinci sette ha 
fif bir mütkülata düşmesine rağ
men üstüste üç set alarak (Milliyet) 
İn tek erkekler f&Mpiyonu oldu. 

Tek kadınlar galibi: 
Madam Seager ile matmazel 

Fan arasında oynanan üçüncü maç 
ta mt>.dam Seager hasmine faik o
Yunile üstüste döıt geym aldı bun
dan sonra gayrete gelen matma
zel Fan 4 . 3 vaziyetine girdi ise de 
Yorulmuştu. ilk seti 3 · 6 kaybetti. 
ikinci seti de madam Seager kolay
lıkla ve 2 . 6 kazanarak turnuvamı
zı;- 3amoivonu oldu. 

Çift erkekler galipleri: 
Son ve en çetin, o niabette heye

canlı maç Şirinyan • Davit çiftile 
BaMini - T rebugof arasında oynan 
dı. llk sette uzun süren bir mücade
le içinde Baldini - T rebugof çifti 
hakimdi. Fakat Şirinyan. Davit 
büvi.ik bir dikkat tarfederek seti 
7 .'9 aldılar. ikinci sette birincisi 
kadar uzun ve mücadeleli oldu. 
Her topu karşılayabilmekteki ma
haretlerile Şirinyan . Davit bu seti 
6 - 8 kazandılar. Üçüncü set Şirin
yan Davit için daha kolay oldu. 
Esasen uzun çekişmelerden sonra 
ilk iki seti alan Şirinyan Davidin 
üçüncü seti vermiyecekleri tabii i 
di. Nitekim bunu da 3-6 aldılar. 

Bu suretle turnuvamızın çift 
çift erkekler fampiyonluğunu Şi 
rinyan Davit aldılar. 

Kupa ve madalyelerimiz: 
Müsabakaların sonunda turnuva 

mız komitesinden Server bey bazı 
runun alkı,ları arasında galiplere 
Milliyet kupa ve madalyelerini tev 
zi etti. 

Bu seneki şampiyonlarımızı teb 
rik ederiz. - S. G. -
DUnku atletizm musabakaları 
Pera • Şişli maçı berabere, fakat 

yarım kaldı 

Dün Taksim htadyomunda 
Galatasaray, Pera, Şi§li, Kurtu • 
luş atletleri arasında atletizm mü
sabalkaları yapıldı. 

Bu müsabakalardan sonra Pe
ra ve Şişli takımları Rum ve Er
meni üç bine yakın seyİrcinid mü
temadi bağırmaları ve teşvikleri 
arasında çetin ve iddialı bir fut -
bol maçı yaptılar. 

Birer sayı ile berabere netice
lenen bu maç uzatılmağa vwt ol
madığından başka bir gün :tekrar 

'--~./,-~ 
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Çocuk Oyunlan 

Çin oyunu 
Oyuncu adedi ne kadar fazla 

olursa oyun o kadar eğlenceli" o • 
lur. 

Evvela bir "Ana,, intihap e
dilir. 

Ana iki elini arkaya atar ve a
vuçlarını açar. Oyuncular parmak
larının uçlarını açılan iki avucun 
içine koyarlar. 

Ana: ı.Bir gider, beş kalır, beş 
gider, bi,. kalır,, ci"erken birdenbi
re avuçlarını sıkar. Hangisinin par 
mağı yakalanırsa, o "Ebe,, olur. 

Ebepin gözü bağlanır. O zaman 
ana bir tarafa oturur, ebeyi de kar
f!sına oturtur. 

Her oyuncu mesela bir çiçek 
ismi alır ve birer birer ana ile e -
benin arasından geçerler. 

Her oyuncu geçerken ana birer 
birer söyler : 

- Nerkis geçiyor. 
- Gül geçiyor. 
- Leylak geçiyor. 
- Karanfil geçiyor .• ilh. 
Oyuncuların hepsi geçtikten 

sonra ana ebenin gözündeki men
dili kaldırır. Ebe sorar: 

- Anne, hangi çiçeği koklıya-
caksın? 

Ana mesela şöyle der: 
- Karanfili .. 
Ebe Karanfilin hangi oyuncu 

olduğunu .kestirmeğe çalışır. Bilir
se, bu sefer Karanfil ebe olur, o
nun gözü bağlanır ve oyun devam 
eder. Eğer bilemezse, bilinceye ka
dar ebe kalır. 

lspanak 
Çocuklar ıspanağı çok severler. 

Nerden öğrenmişse öğrenmiş: "se
verim, çünkü içinde demir var,, di
yordu. Bazıları sevmiyorsa, demek 
ki evde iyi pitirilmiyor. 

Ispanağın evvela köklerini kes
meli. Sonra yapraklannı bol akar 
suda iyice yıkamalı. Yaprakları 
canTı alette kaynar suya atmalı. 
Pittikten sonra çıkarıp soğuk suda 

irice bir tereyağ parçasını tava
ya atmalı, ıspanakları da bir parça 
tuz ve bir parça biberle ilave et -
meli. Hafif atette yirmi dakika 
kadar pişirmeli. 

kurt değil, kelebek çıkar. Dut yap 
rağını ittahla kemiren çirkin kur
dun yerine, bu sefer canlı çiçekle
re benziyen bir kelebek görürsü • 
nüz. Bu tahavvül nasıl oluyor? A· 
limler bu tahavvüle ancak bir isim 
koyabilmitlerdir, fakat tahavvü • 
lün nasıl husule geldiğini kimse bil 
miyor. Civcivle kelebek, her ilcisi 
de o kadar sevilen mah1Ukl1lrdır. 
Lakin kendi hayat ve tekevvünleri
nin sırrını kimseye vermiyorlar. 

Kırda bir gezinti 

Şimal rü:ıgan \ 
Nihat - Hoca efendi, bugün 

hava neden b!rci'eııbire soğudu? 
Hoca - Şimal rüzgarı esmeğe 

başladı da ondan .. 
Nihat - Bu rüzgar daima so

ğuk mu eser? 
Hoca (dalgın) - Evet, §İmal 

rüzgarı ne taraftan eserse easin, 
soğuktur. 

"ÇOCUK,, 
Ne demektir? 

Türkçe itibari(,, çocuk kelime
sinin aa{ı "Soy,, ve "So,, kelime • 
lerile müradif olarak "Ço cevbe-

" rinden çıkmaktadır. Hepimiz bili-
riz ki (cık) tasgtr edatıdı:r. Bina
enaleyh çocuk, küçük soy, küçük 
nesil demektir. 

HiMnttltmu birçok fftektepler ile lllllıiir ~ aca6 ;rea • -,e. 
diri)'Or. Yalıanki resim Bakırköy ilkme!ffep talebesinin bahçede -ye -
mek yetliklerini wöateriyor, 

2 - Kangelidis 11.92 
3 - Naili 11.40 
400 Metre: 
Yalnız Galatasaraylı H.ydar 

koıtu. 
800 Metre: 

1 - Be-sim 4 9/10 2 dakika 
2 - Manol 
3 - Agop 2.11 
Crit: 
1 - Orhan 42.95 metre 
2 - Magabam 42.54 
3 - Sudi 42.45 
Uzun atlama: 

l - Tevkif 6.30 metre 
2 - Avni Sıtkr 6.25 
3 - Karabinidis 5. 78 

Disk atma: 
1 - Naili 37.53 metre 
2 - Y orgiyaci'is 34.10 
3 - Kürkçü oğlu 30.59 
Sırık atlQma: 

1 - Fethi 3.22 metre 
2 - V eçaroploa 3.00 ~tre 
3 - Sedat 2.84 metre 

200 Metre: 
1 - Magabam 24 315 aanıye 
2 - Abmet 
3 - Kenan 

3()(}() Metre: • 
1 - Yanakis 10. 9 3/10 dakika 
2 - Maksut 
3- Hayri 

1500 Metre: 
1 - Fethi 4. 26 1/10 dakika 
2 - GarOis 4. 28 1/5 dakika 
3 - Karakaçanis 
5000 Metre: 

Yukarda Yüksek ati.ama, ortaıl a 500 metrede birinci gelen, a,ağı
da 100 metrede birinci gelen 

1 - Remzi 17. 51 3/10 dakika 
2 - Kantoplos 
3 - Nuri · 

edilecektir. 
Atletizm müsabakalarmm ne

ticelerini atağtya yazıyoruz~ 
Teknik dereceler: 
100 metre 

1- Semih 11 1/5 MlllYe 
2- Hilmi 

3 - Mufahham 
Yiiluek atlama: 

1 - Sedat 1. 65 metre 
2 - Melıh 1. 60 
3 - Papadoploa 
Gülle atma: 

1 - İbrahim 11.97 metre. 

400 Metre: (Küçükler) 
1 - Suat 56 saniye 
2 - V ecanis 57 4/5 sanıye 
3 - Vizandis 

200 Metre: 
1 - Ekıiyan, Fikret 25 1/10 

ı saniyr 

Küçük piyes 

Keskin zeka 
Evin'ze mi&alirler gelmiş, vakit 

geçirmek ve eğlenmek için ne ya
pacağınızı bilmiyorsunuz. işte size 
iki kişilik küçük bir piyes: 

Cemil (sahneye girer ve gayet 
ciddi bir tavırla söze başlar) -
Hanımlar, efendiler, size dünya • 
nın en büyük akıllılarından olan 
kardeşim irfanı takdim edeceğim. 
1924 senesinde lstanbulda Beşik -
ta,ta doğmu~tur. Harikulade ze -
kası sayesinde kardeşim sorulacak 
bütün bilmeceleri bir nefeste hal • 
!etmektedir. Şimdi hepinize bu id
diamı İspat edeceğim. Yalıiız ha • 
nımlar, efendiler, tecrübelerimize 
devam ederken hiç ses çıkarmama
~zı sizlerden rica ederim. Evvel
den tetekkür ... 

irfan (iceriye girerken gayet 
mütkül bi~ imtihana tibi tutula • 
cak insanlar gibi ağır ağır seyirci
leri selamlar.) 

Cemil (lrfan'a) - Hazır mısı
nız? Tecrübelere ba.,lıforuz. Söy
leyin bakalım: içmediği zaman fay 
dası olmıyan teY nedir? 

irfan ( düfiinür) - Bu biraz zor 
ama, dütünelim bakalım... içmedi
ği zaman faydası olmıyan tey •• Bil
dim, bildim, sünger kağıdı. 

Cemil - Pekala ... bir tane daha! 
Ayni zamanda çıkarken düten şey 
nedir? 

irfan (dütünerek) - Hmımm! 
Sen de öyle şeyler soruyorsun ki .. 
dur bakalım .•• Bildim, bildim. Bi
zim Sadık .... 

Cemil - Bilemedin. Nasıl bizim 
Sadık? 

irfan - Geçen gün bisikletle yo
kuşu çıkarken dütmedi mi? 

Cemil - Bir tane daha: Bir mek 
tepli ile noter arasında ne fark var 
dır? 

irfan (gene dü.ünerek) - Mek
tepli, noter. • • Olsa olsa fU fark 
var: Mektepli defterlerini kaybe • 
der, noter kaybetmez ... 

Cemil - Yoruldun mu? 
irfan - Hayır ••• 
Cemil - öyleyse bir ıual daha! 

Merasim günlerinde mektepliler ne 
den en önde levhaları ta,r:\ar? 

lrfan - Levhalar kendi kendi
lerine yürüyeınealeır de ondan

Cemil - Y aman111n vallahi.. Soa 
bir sual: Yer altında dedem sakal 
nedir? 

irfan (kahkaha ile gülerek) -
Hah, hah, hah, hah .• Pırua. • 

Cemil (seyircilere dönerek) -
Nasıl? Keskin zeka değil mi? Ne 
çabuk ta bildi. Hanımlar, efendi; 
ler, piyesimiz bitti. Eğer canınız ıa 
tene, irfanı alkıtlayın. 

2 - Valli.s 
1000 Metre (Küçükler) 

1 - Floman 12 1/5 saniye 
2 - Karaletyan 
3 - Markoris 

Beşiktaş - EyDp maçı 
Kavga çıktı, yanm kaldı: 
Geçenlerde yapılan filt maçm

da 2 - 2 berabere kalan Betik • 
taş ve Eyüp takınılan dün sab.lı 
saat dokuzda Şeref stadmda kar
tılaıtılar. 

Şazi Beyin hakemliği altında 
yapılan bu maçta BetHrtat O - 4 
vaziyette iken kavga çıkını§ ve o
yun yarım kalmııtır. 

Acaba bu maç mabut karar 
mucibince tekrar edilecek mi? 

Maçtan sonra muharririmize 
telefon eden Eyüp klübü reisi tun
ları söylemittir: 

- Beşiktaş klübünün tenezzü
hü olduğu için maçın sabahleyin 
saat dokuzda yapdmasını kabul et 
tik. Ancak futbol heyetine inzi -
batı temin etmesi ricasında bu • 
lunduk. Teminat verdiler. Halbu
ki maç esnasında seyirciler ve o
yuncular biribirine girecek kadar 
inzibabızhk vardı ve futbol heye
ti de seyirci kaldı. 

Maçın son d'akikalarmda kav
ga çıktı ve sol içimiz Mesalimin 
kalası yarıldı. Bu oyuncumuz tah
sen karakola müracaat etti ve da
vacı olduğunu söyledi. 

Maça müptedi bir ha.kem ko • 
yan ve inzibatı temin etmiyen 
futbol heyetinin bu hadisede his
sesi büyüktür.,, 

Biz §İmdilik bu hususta biç 
bir mütalea yürütmüyoruz. Ve 
spor evveliyayı umuıvmu:ıun bu 
hallerin önüne bir türlü geçe
miyen yeni kararlarını bekl.iyo -
ruz. 
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Osmanlıların •• • 
sonmesı 

Gazi kılıcının çeliğine çok kere talihsizlik ateşinde 
su vermiştir. Bu çelik, Anadolu harbinde Yunan 

ordusuna çekildiği zaman bütün ihtişamı ile parladı 
Eski Amerikan Sefiri M. Charles Sherrill'in yazdı

ğı kitaptan parç alaı· 

Umumi harp saray kuklalarının simdi. Ordu, yıldırımdan ba.ka, 
zevalini ve milletin ittihat ve Te - her feye benzetilebilirdi! Daha fe
rakki'ye olan teveccühünün büsbü- nası da v&r; ~rkta Ruslara kar~ı 
tün sarsıloıaauıı kaydeder. Enver'- duran ordunun kumandası; he.e 
le Talit'in ate,li fakat ehliyetsiz Türkiye'nin bütün ümitlerini bağ • 
sevk ve idare&ile ittihat ve Terak- ladığı onlu taslağını Fİ'!İıtinddci 
ki Cemiyeti, aciz ve meskeneti mükemmel Britanya kuvvetlerine 
müıtemadiyen artmakta olan Sul - kaJ'lı aevlc ve idare etmek vazifesi; 
tandan evveli bir meşrutiyet almış timdiye kadar kendilerine verilmi~ 
sonra da kontrolün kendi ellerin - olan i•ler:n en beliluı idi. Fakat 
den çıkmamasını temin için bütün vaziyet ne kadar imkansız ve cesa
Osmanlı imparatorluğunun yegane ret kırıcı olursa olsun Mustafa Ke
temiz istinatgabı olan orduyu Al- mal biç yılmamı' daima elden ge-
manlara devretmi~lerdi. leni yapmıfbr. Gazi, kıbcınm çe-

lnsan bu ordunun 1915 Gelibo- liğine çok lcere talihsizlik aletinde 

Eski eserlere alaka 
gittikçe artıyor 

Geçen sene haziranından bu se
nenin mayısına kadar olan on bir 
aylık müddet zarfında müzeleri -
miz binlerce kişi tarafından ziya
ret edilmiştir. 

Tutulan hİ• istııtisliğe göre, 
asarı atika müzesini 20,400 , Çini
li Köşk müzesini 5,500, Eski Şark 
eserleri müzesini 5,500, Türk ve 
İslam eserleri müzesini 3,200, Ye
dikule hisarlarını 4,200, T opka -
pı sarayı hazine ve harem dairele
rini 45,900 ki~ ziyaret etmittir. 

Muhtelif müzelerimizi bir se
ne iç.inde ziyaret edenlerin yekfı
nu , bu suretle 84, 700 kit iye baliğ 
olmaktadır. 

Müzeler dufıuliye varidatı ge -
çen senekinden yekfın it:bari•le 
(7000) lira fazlalık göıtermit -
tir. 

Talebe ve askerlerden duhuli
yesiz olarak müzelerimizi gez 11 -

!erin miJ<tarı 47,182 ye baliğ ol -
ma_ktadır. -

lu'da ne mükemmel bir muharebe su verm~r. Ancak bu çelik niha· 
kuvveti olduğunu ispat ettiğini dü- yet, saf Türklerden yapılmıt olan 
~ündükçe sonra da 1918 eylulünde muntazam Türk ordmunun gerek 
Mustafa Kemal'in Filistin' de Bri- liderlik gerek yalın savaf lrudretin- , Müze id~lerinin 
tanyalıların karşısında duran ve ce bütün c hanı hapan bırakbğı 
Enver'le Almanların sayesinde aç, Anadolu harbinde; Yunan ordusu- broşürleri 
sefil ve perifall taburlardan mü . na karşı çekildiği zaman gözler M·· J ld . . 1 

kk k b . 'h · 1 I d " uze er aresının son ay ar zar 
re ep bir ordu iskeleti haline gel- ama~ırıcı ır • tişam a parı da ı. f d ett" - · "I L-)d b 

· B' ı 'k A 'k • k • ın a, ne~r ıgı stancu a u-. mıt zavallı kuvvetlere kumanda et- ır eşı mer: a nın as en rapor- . ' . . . . 
mek İçin gönderildiği zamanı göz ları Türk piyadesinden bahsede:- - Iu~_uş b~, prens .. Lnh~ı,, sı~lı 
önüne getirince, tüy!eri ürperir. ken bunların müdafaada e~siz mu- bro~urle ls_anbul muzelerı yıllıgı, 

Şuracıkta itiraf ediverelim ki kabil taarruzda da fevkalade ol- ve Pir Hüseyinde Naran - sin Site
Frama'nın Garp cephesinde dört duklarını kaydetme~erine taŞılma- lir.in ke~~i hakkındaki hroşi:r Av
sene müddet!e dünyanın bütün malıdır. rupa beynelmilel müzeler isfhba-
milletlerine kartı koyan yüksek ka- Şöhreti dünyayı kaplamış olan rat ofisi tarafmdan ehemmiyetli 
biliyetli Almanların ordusundan l9l5 Gelibolu müdafaasile, Gazi'- görü!c:-ek her tarafa tamim edil. 
daha mükemmel bir harp makine- nin 1919 da Sıvas ve Erzurumda m ştir. Beynelmilel müze'er i~ih
simi dünya tiındiye kadar görme- Türk m lletini tekrar uyandırmaGı barat ofisi, bunu ayrıca Müze ida
m;st'. Ancak Alman askeri kııhi- anamda geçen bu dört senelik acı rem•~e de bildirerek nesı-e<li'c::ı 
liy~ine hayran olanlar hıubin yal- faaksılal yıbanlabbnak pekte bo~ olma- bruşürler halcJunda takd;rl~r;n; b~-
nız o safhasına bakmakla iyi eder- m a era er, bu devre müsa - bn kt d" .. ·ı h' • yan e e e ır. 
ler. 1915 te Gelibolu' da müttehit nını ey .n anayurduna yaptığı en ___ .,_ __ 
Fransız ve lngiliz ordularını, 252 hayretlere şayan hizmetleri kucak
bin ö'ü, yaralı ve kayıp verdirerek lamı~tı.r. ~ar,ıla~mıt olduğu ~rait 
anayurt kapılarından kovan o mü- ve vazıyet er İnsanı ağlatacak, bü
kemmel kuvvetin, Almanların kon- tün üm:t ve azmini kıracak kadar 
trolü altında ne hale geldiğini ve mütküldü. Hakikaten büyük olan 
1918, eylulünde Allenby'nin fevka- bir adamdan b~kası bunlara kartı 
iade teçhr.zatlı, topÇt;, süvari, tay- gelemezdi; fakat o dayandı ve ka
yare ve levazımı çek kuvvetli, ar- zandı. 
kasında N •I ırmağından borularla Şimdi de Osmanlıların gurubun
gefrilmif suyu olan, bütün bunla- dan evvel gelen bu alacakaranlığın 
ra ilaveten Lawrence'in Arabistan içinden, Sıvas ve Erzurumda yeni 
çöllerinden devtirdiği bedevilere doğacak günein ışıklarını görebil-
dayıuıan, ordusuna ka"ı mukave- mek içjn, hızlı hızlı yürüyelim. 
naete ......_.m•ıt zavaH• - bitirin Bütün bu yorucu dört sene zar-
Türk aıkerlerini akla getirmesin • fında hep Mustafa Kemal'in tari
Ier. Bu kontrol ne acı ve hazin bir hile kal'fıl8fırız. Çanak.kale mu . 
netice verm'ftİr ! Enver' le Alman _ harebeıinin kapanı,ından sonra 
farın Türk ordmunu büsbütün tarii- miİ"1FÜnileyhi ifaiz bir jeneral o'.a
mar etmesini ve Mlllltafa KemaJ'in rak lstanbulda görüyoruz. O bilfi-
1922 de Yunanlıları denize dök- il büyük bir kumandan olmllflur; 
mek için ayni malzemeden ne mü- kumanda altına nasıl girebilecek? 
kemmel bir kuvvet yarabnış oldu- Anafartalar kendiler ne bütün hal
ğunu sonra göreceğiz. Mustafa kın kalplerini bağlamı~ olduğun . 
Kemal Türk olan her ,.eyin ve bil- dan, artık lstanbul'da Enver'in ta
hua Türk askeri kuvvetlerinin Al- hakkümüne kartı memnun olmı -
manlara tam manaaile teslimine da yanların dayanabilecekleri biristi
ha ba,lanıııcmdan itibaren Env • nat noktası o!arak bırakılamazdı. 
muhalefet etmek'te haklı idi. ere 1916 b~langıçlarmda karargahı 

<?•ma":~ılarm bütün bu dört se . Silvan' da olan ve Mu, . Bitlise kar-
;:;'lıl~f sonme devresi esnasında şı cephe tutan 16 ncı kolordu ku -
.
1
us. a Kemal, Enver'in fena ve _ mandanlığına gönderildiler. Silvan 

rı mı• .. - .. ti ı Alm Y ogu er e yapbğı planlara ve B:tlis ile Diyarbekir arasında yarı-
-~nlara olan tam inkiyadıll\"\ !.ar yoldadır. Mu• ile BitJ.is te Van gö

fr gosterdiği vatanperverane mu- !ünün he."Den batı tarafındadır. Sil
h~l~fet ve mukavemetten do!ayı van ise biraz uzak olmakla bera . 
huyu~ üz_üntüler': maruz kalmı,tır. her doğrudan doğruya Erzurumun 
Kendılerıne tevdı edilen meselele- cenubundadır. 
rin ne kadar imkansı:ı: old·-'-larını R d ._ u esna a saray entrika ve dü -
göreceğiz: Me9ela Halepte Fon zenlerinin .,dıri lctanbul, yeni bir 
Falkenhein'in emri altındaki Yıldı- entrikaya sahne o'uyor, Yakup Ce
rrm adlı ordu kumandasının kendi- mil adlı birisi, Enver'in siyasi ta _ 

• lerine verilmesi. Bu acayip bir i • hakkümüne karşı gelmek için hiı-

MHliyet'in tefrikası: 39 

Tanıdığım Casuslar 
( lf.ell. Kııokaerl'in hatıraalrı) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
tezıkerelerimiz ve müsaade namele
r:miz kemalı dikkat ve itina ile te~ 
k~k olWUDUftu. Ben, .iandarnmdan 
yolumu sorar gibi yaparl<en ihtiyar 
(Brut Verhagen)in uzun boylu, 
temiz giyinmi' bir şalus!a görüııtü
ğünü gönnü~m. Jandarma bana 
takip edeceğim yolu tarif edip te 
kendi&inden ayrıldığım zaman u
zun boylu tahıs beni takibe ba,la
dı. Anla,ılan ihtiyar ~f bu meslek
tata icap eden talimatı vermi~. 
Bir aralık şehri seyreder gibi arka
ma döndüğüm vakit bu adamla göz 
göze geldik. Kendisi rebeasüm et
ti ve b · r gözünü kırparak selam
laşmı• olduk. Hastahaneyi kolaylık 
la buldum. Lakin dantela kolleksi
yonunu teslim edeceğim zabiti sor
duğum zaman kendisinin dışarıya 
çıkmış olduğunu söylediler. Kendi
si ancak öğ;eden sonra avdet ede
cdmıiı. Hastahane müstahdemin.i
nin ek~riya it'mada caiz adam ol
madıklarını bildiğimden öğleden 

sonra tekrar gelerek bizim sertabi
hin emanetini bizzat mürseliileyhi
ne teslim etmeğe karar verdim. 
Bu suretle bana (Gheut) e gelmek 
fırsatını vermiş olan sertabibin kıy
,.,etli koleksiyonunu emin bir ele 
tesli?1. ebniş olac~ktım. Yola çıkın 
ca sıvı) casusa hır işaret vererek 
bu sefer ben cnun pe•i~ıra g"tmeğe 
ba,Jadım. (Gheut} kasabasının ha
rap yolları tek ve tenha idi. Bir de
fa yolda jandarmalar beni çevir . 
diler ve kemali dikkatle müsaade
namemi tetkik ettiler. Nihayet si -
vil casua önde, ben arkada (Ca • 
pure) ismindeki tenha.sokakta bü
yük bir evin önüne vasıl olduk. So
kakta İn, cin top oynar gibi kimse
ler bulunmamasına rağmen ben si
vil şahsın aıi<asından hemen eve 
girmedim: Evveli evin önünden 
geçerek yirmi otuz adımlık bir me
sa.f'.e katettim, 90nra geri dönerek 
evın önüne vardım ve bilitereddüt 
kapıyı iterek içeriye girdim. Uzun 

Mısırlı seyyahlar 
Temn1uzda geliyorlar 
Tenmıuz ayı zarfında Mı!lr zen

ginlerir.den b' rçok zevatın yazı 

Büyükadada geçirmek üzere \'ı:.b
rimize geleceklerini yazmı,tık. Al
dığımız habere göre Kahire tücca
rından Mösyö Joseph Carasse gele
cek ilk kafilenin lurada istirahat-
ler;ni temin e'bnek ve yapacakları 
tenezzühler hal<ıliında görü,me;, ü
zere .-.hrimize gelmiş ve tekrar Ka 
b ireye dönmüştür. 

l:k Mısır seyyah kaf lesi 150 ki
tilik olmak üzere 20 temmuzda 
Ege vapurile ~ehrimize gelecekııir. 
Bu kafile yirmi gün lstanbulda ka
lacaktır· Bunun on gününü şehirde, 
diğer on gününü de Büyükadada 
geçireceklerdir. Belediye ve B:i
yükada kaymakamlığı ve Tür·~<iye 
Tur:ng ve Otomobil kulübü Mısır
lı dostlarımızın id:" rahatlerini te
min için kendilerine lazımge'en ko· 
!aylıkları göstereceklerdir. 

grup te;;kil ed'yor. Bu tefebl>üsün 
Enver'i atmak ve yerine Mustafa 
Kemali çıkarmak gayesinde oldu
ğu söyleniyordu. Her ne İse; sui -
kast ke,fedildi. Yakup Cemil de 
id:un olundu. Fakat vakadan Eö:ı:de 
i<tifade ettirilecek olan zatın hiçbir 
iııtirak ve alilkası İspat olunamadı . 
Bereket versin ki, Mustafa Kemal 
çoktan tama gitmi~ ve 16 ncı lrelor 
dunun kumandasını eline almı,tı. 
Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 

boylu sivil 'ahıs bir kor:dorun ni
hayet:nde beni bekliyordu. Eve gi
rip kapıyı kapadıktan sonra bulun
duğu tarafa döndüğüm zaman eli
le bir i~ret ederek kendisini takip 
etmekliğimi bildird:. Bu suretle bi
nanın arka tarafında, bahçeye na
zır küçük bir odaya vardım ve ora
da (Ekloo) casusluk te&kilatının di 
mağı mesabesinde ola~ maruf şef 
ile (Brut Verhagen) denilen bu kıy 
metli ve tayanı dikkat şahsiyetle 
bir defa daha kartıla,tım. Kendisi 
pek neşeli, çok mültefit görünüyor
?u. O zamana kadar sergüzett ve 
ıcraatını uzaktan ifitmif olduğu es· 
rarengiz (Laura) ile yani benimle 
görii9mü• olduğundan memnuniyet 
ızhar ediyordu. ihtiyar katibiadil 
aıiline bir nezaketle bana bir kol
tuk gösterdi ve: 

- Şimdi, dedi, lütfen oturup ra
hat ediniz. Kartı karsıya biraz gö-
rü,ür, dertleşiriz. · 

Ben gösterdiği kanapeye oturur
ken: 

- Şef, dedim, bu sııhah kendi
nizi trende büyük bir tehlikeye at
tınız ve su ti,.enizi doldurayrm der 
ken az daha Almanlar ıizi öldüre
ceklerdi. Bu kadar ihtiyatsızlık o
lur mu efendinı? 

o! ~i başkasına ait ehemmi
yetsız bır Yakadan bahsediyormu-

~----

Spor bayramı 
Alman Lisesi pazara bir 

bayram hazır'.adı 
Beyoğlundaki Alman lisesi ve t '.

caret mel<tebi ders senesi sonu ol
mak münasebetile yarın öğleden 
sonra Taksim stadyumunda bir 
spor bayramı tertip edecektir. Mek 
tebin muhtelif sınıflarına mensup 
kız ve erkek birçok talebe jimnas
tik hareketleri yapacaklar, teribiye
vi oyunlar oynıyacaklardır. 

Bu vesile ile mektepten bu sene 
mez•n o'anlara d 'plomalı:ırı tev
zi oyunacak, sınıf birincilerine mü
kafatlar verilecektir. 

Kaza mahallinde keşif 
yapılacak 

Balıkpazarı civarında fabrika 
sahibi Ojalo efen.ti isminde birisi 
otomobilile fabrikasının önün -
den hareket ettiği esnada Fran
suva isminde bir çocuğa çarpıp 
ağır surette yaralamıt ve çocuk 
hastaneye kaldırılnutsa da biraz 
sonra ölmüftü. 

Fransuvarun veresesi, Ojalo e
fendi aleyhine dava açmıı ve ü
çüncü ceza mahkemesinde muha
kemesine batlanmıştır. 

Bu celsede ölen çocuğun vere
sesi, Ojalo efendinin ölüme sebe
biyet vermek suçundan cezalandı
rılmasını ve ayrıca kendilerine de 
bin lira tazminat vermesini iste
mektedirler. 

Kefaletle serbest bırakılmış o
lan Oja19 efendi ise bu kazayıı 
ölen çocuğun sebE,biyet verdi~i -
ni, bu i;.te kendisinin k:iliaı'.ıati ol
madığını idclia etmdcledir. 

Mahkeme bu hususun tesbiti 
için !caza mahallinde bir ket 'f ya
pılma~ına ka:-:ır ıte:rerek mt:'~ıake
meyi taUc etmiştir. 

--~-

Pratik farmako!oglnr 
idare heyeti 

Türlriye pratik farmakofoglar 
birliğinin evvelki gece Halkevin
de seneHk kongresini yaptığını 
yazmıştık. 

Birliğin yeni heyeti idaresine 
§U zevat seçilmittir: 

Riyasete Cağalcğlu eczanesin
den Ahmet Nuri Bey, ikinci reis
liğe Kantron eczahanesinden ls
maİ') Bey, katibi umumiliğ :: Y.:ü
çihpazar Hüsey;n Hüsnü e~za!ıa
nesinden Zii'htü rley, muhP • : be
ciliğe ~Tef eczah=eainden L~Ünya 
min Bey, ze'\'nedarlığa Fili efen
di, azalıklara Çemberlitaıta Sırrı 
Rasim eczahanesinden hı::· ·n e
fendi ile Laleli ecza'hanc. ı:<len 
Hasan Beyler . 

Bu heyeti idare İzmir c -zncı 
kalfalarile temas eôerek ic~•. •<Jda 
birletecekler ve lüzum göı ".irse 
ticaret odasına kaydoluna.ı:: 'ar -
dır. Bu hususta heyeti ida•·<. . . ~ sa
latıiyet verilmiştir. 

Alemdar Nahiyeair.Je 
konferans ve konser 

Her on bet günde bir, fırka ar :a
d~larını biribirine tanıtmak ma!c. 
sadile Cümhuriyet Halk Fırka'!ı 
Alemdar nahiye•inin Divan yolun
daki semt ocakları merkezinde ya
pılmakta olan konferanslara dün 
akf&!D da devam ed imiştir. 

Bu toplantıda doktor muallim fs. 
met Kamil bey çocuk bakımı hak
kında bir konferans vermi~. bun
dan sonra Istanbul Mus:ki birliği 
azalarından mürekkep bir heyet 
tarafından halk ~arkıları çır.' ınmış 
ve iyi bir vakit geçirilmiş.l:ir. 

fum g:bi lakaydi i!e cevap verdi: 
- Şu istasyondaki hadiseden 

bahsediyorsunuz değil mi? Tabii 
anlamıfsınızdır: Mesele su şi~esini 
doldurmak değil, geç't resmi ya · 
pan kıtaat hakkında son günlerde 
elde ettiğ;m haberlerin doğru olup 
olmadığını gözlerimle görmek is~e
mekliğimd ir. Aldığım haberler 
doğru imiş: Bu kuvvetler Almanla 
rın son zamanlarda tefkil ettik: eri 
ve kendisinden büyük hizmetler 
bekledikleri "Yıldırım kıtaları,, idi. 
Bu kıtaat Alman ordularının en 
güzidelerinden te,kil edilmif. De
mek oluyor ki artrk düşman son ko 
zunu oynamıya batladı. Bu suretlP. 
bizler kendi hesabımıza muharebe 
nin sonunun artık yakla~mak üzere 
olduğuna hükmedebiliriz. Madem 
ki dütman en güzide kuvvetl~rin.i 
ortaya atıyor, demek oluyor kı b:z 
bu kuvveti de mahvedecek olursak 
dütman artık ne yapacağını t14ır
mıf bir vaziyete girecektir. Sonra 
görmek istediğim diğer bir nokta 
daha vardı ki o da bu kuvvetlere 
kumanda eden Alman ceneralini 
oözlerimle görmekti. Ben şahsan 
bu Alman cenerali ile çok dostane 
münasebette bulundum. Kendisi 
beni şayan! merhamet bir menzul 
olarak tanır. Ceneral çok vehham 
ve hastalıktan korkar bir adam ol-

Kösele - Lastik davası 

Dün Halkevinde toplanan 
kongre heyecanlı oldu 

•••••••• 
Lastik ayakkaplarından 250 kuruş 
gümrük resmi alınması teklif edildi 

Türkiye Ayakkııhı, deri ve köse- 1 
le sanayii kongresi dün halkevin- . 
de lstanbul ve vilayet'.erden gelen 
yüzlerce murahhasın iştirakile top-

. landı. Kongre, bu nevi toplantılar
da pek az görülen bir ,ekilde ka
la:balıktı. Halkevinin büyük salonu 
kongreye itt rak edenleri istiap et
miyordu. Sanayici mebuslar da Cer 
rah Bey H.F., vilayet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim Bey, Ticaret ve 
SanaJi od.ası meclis azalarından 
bir çoğu, letanbul sanayi müfettişi 
Danit hey, cemiyetler mürakabe 
bürosu 9atmürakibi Ka.dri bey ve 
daha birço& zevat ta kongrede mü
şahit ııfatile bu'unuyorlardı. 

Kongreyi Ticaret ve Sanayi oda
sı meclisi azasrndan ve kongre ter
tip heyeti reKi Osman Nuri bey 
açtı. Osman Nuri Bey bir açı~ nut
ku cöyliyerek dericilik ve kundura
cılığın meınleketiı:ı z~e çek eski 
iki sanat kümesi olduğuna, bilh=sa 
cfun.'ıur:yetin ilar..ından sonra bu 
iki sanat kümesinin büyü_~ bir ol
gurJuğa iri~~iğini ve ihracat yapıla
cak hale gelind 3ini söyliyerek bü
tün ar·kadaş!arın fikir ve mütalea
lannı açık wy:len:elerini rica ede
rek sözlerine nihayc·t verdi.: 

Bundan sonra divanı riyaset in
tihabına geçi:erek riyasete Ticaret 
odau reislet-inden Kara Mustafa 
Ahmet, ve ikinci reisliğe Nurettin 
Be:t!er int:hap e<lildiler. 

Ahmet Eey riya~et me\ik;ine geç
ti. ilk olara!< Gazi Hazre!lerine 
B~vekil ismet pap Hazretlerine, 
Büyü:. Millet Meclisi Reisi Kazım 
Pa.ır> Hazrett:.rine, C.H.F. Umumi 
Katibi Recep Beyefendiye, lktır ı~ 
V <.'xili Celal Beye çekilmesi teklıf 
edilen tel yazı' arı okundu ve alkış
larla tasvip edildi. 

Bundan sonra rüznameye geçil
di. ilk sözü Ayakkabıcılar cemi
yeti reisi Abdullalı bey aldı 
Abdullah Bey kongre ıçın 
Ayakkabıcılar cemiyetinin raporu
nu okudu. Raporda kongre azaları
na k~ekkür ed ldihtcn sonra ayak
kabı, derj ve kösele sanayiinin sal
tanat idaresi zamanındaki fena va
ziyetinin kısa bir hülisasını yap
tıktan sonra, Türk sanayicilerine 
bugün düşen vazifenin cümhuriyet 
rejiminin yüksek nunmdan ilham 
alarak da'ma terakki ve tekamüle 
yürümek olduğunu söy!emi9tir . .6<b
dullah bey bugünkü kongreyi sa
natin iktısadi inkişafına icap etti
ren ve mani te~il eden se·bepleri 
izahtan sonra, bilhasaa Türkiyenin 
her tarafından kongreye gelen 
mekı.-uplarda Türk ayakkabı, deri 
ve kösele sanayiine büyük darbe vu 
ran lastik ayakkabılar için ne ya
pıldığının soı;phnakta olduğunu söy 
ledi· Last:k ayakkabılar için şimdi
ye ~dar neler yapıldığını, hüku
metın aldığı tedbirleri zikreden 
Abduliah bey bugün milli sanayi 
grupu içinden ecnebi müesse3eler 
tarafın<lan lastik ayakkabı sanayi
inin memlekefn oz sanayiini öldür-

. mekte olduğunu söyliyereK Türki
• yenin her ta~afından sorulan sualle 
. re cevap verdi. 

Bundan sonra Türk deri seçiciler 
birliğinin kongre için hazırladığı 

duğundan nüzul hastalığı hakkın -
da kendisine birçok maliımat ver -
mek sayesinde gözüne girmeğe mu
vaffak oldum. Aldığım raporlarda 
kendisinin bu (Yıldırım kıtaatı} k•ı 
mandan!ığına tayin edilmiş oldu
ğunu i•itmi~tim. Bu kere de kendi 
gözlerimle göreyim dedim. 

B r müddet sonra ,ef ile karşı 
ka~ıya geçmiş öğle yemeği yiyor· 
duk. O yemek yerken her ,,eyden 
haberdar olduğunu bir kere daha 
ispat etmek fırsatını kaçırmadı ve: 

- Zannedersem, dedi, buraya 
son defa Almanların keffettikleri 
cesim tayyareler hakkında malu . 
mat ahnıya geldiniz, Halbuki bu 
tayyareler hakkında icap eden hat
ta icap ettiğinden daha fazla ma
lumat dün tarafımdan (Entellicens 
Servis) e bildirilmiştir. Bu suretle 
sizin daha ziyade yorulmanıza ve 
daha fazla tehlikeye dü.menize 
lüzum kalmıyor. 

Ben bu ihtiyar ve n~İp adamı 
dinlerken sanki yeniden canlanmış 
gibi kendime geldiğimi, bütün ye
is ve bedbinliğimin dağıldığını his
sediyordum. Kendisir.- dedim ki: 

- Demek oluyor ki (Gheut) e 
beyhude seyahat ettim. Halbuki 
ben bu seyahatte siz tefimizle tanış 
mı• olmayı da kendim için kafi bir 

. Mtifade telakki ediyorum. Buraya 

rapor okundu. Dericilerin raporun· 
da da !istik ayakkabıların ayak· 
kabı ve deri sanayii Üz~ine yap• 
tığı tesirden bahsedilmekte ve de· 
nilmekte idi ki: "Biz rekabetten 
çekinmiyoruz. Rekabet her zaman 
yapılabilir. Yalnız rekabet için 
mevcut ııeraltin uygun olması la· 
zımdır. 

Halbuki bugünkü ferait bu i
ki grup için bir:birin~n çok fark· 
lıdır. Bu şekilde birinden birinin 1 

ölümü muhakkaktır. 

O halde hangisi ölecd<, Türk 
bülcfuneti bangiıini feda edecek.,, 

Bundan sonra deri ayakkabı -
larla lastik ayakkabı arasında bir 
nıukayese yapılmakta ve bugün -
lr.ü ~rait içinde !istik ayakkabı
larla deri ayakkabılar rdcabetine 
bugünkü şerait içinde 'imkan ol
ma~ığı ra·kamlara istinaden göa • 
terılmekte idi. • 

Bundan sonra Konye murah
hası Murat Bey söz alarak lastik 
ayakkabıların zararlanndan bah • 
se::ti. Murat Beyden sonra söz 
söyliyen 1zmir murahhası Sırrı B. 
lastik sanayiinin deri sanayiile re• 
kabet etmeğe başlamasından son
ra et fiatlarının nasıl fırladiğını 
buna mukabil, deri, kösele , pala
mut, mazı, çam kabuğu fiatlarıruıı 1 
nasıl düttüğünü, 80,000 ayahlca -
bıcmın nasıl itaizlik teblikesile 
karşılaştığını izah etti. 

Sırrı Bey ileri sürdüğü fikirler• 
le fevkalade alkışlandı. Bundan 
sonra Samsun murahhası Cemal 
Bey Samsun sanatkarlarının bu 
husustaki dileklerini anlattı ve 
lastik ayakkabılardan 250 kuruş 
vergi alınmasını teklif etti. T rab
zon murahhası da bir misalle bu
gün ayakkabı sanayiinin vaziyeti• 
ni anlattı. 

Tiiıi<iye palamutçuları tirketi 
namına söz söyliyen murahhıu ta 
bugünkü vaziyetten Türk pala· 
mut i&tif-ısalatı ve sanayiinin gör• 
düğü zararları izah etti. 

İstanbul ayakkabıcılarından 
Hüsnü efendi büyük bir heyecan• 
la dedi ki: 

- Sporcular Avrupa listiğirıe 
değil, bana geliniz. Aile babaları 
paranı Afri.lcanın kaucuğuna de • 
ğil, bana vermelisin. Vatan sana 
bunu emrediyor, dedi. Birçokları 
bu sözleri ağlıyarak dinliyorlar -
dı. 

Mesela murahhas Kemal Bey, 
(Mukaddes dava) Glarak tavsif 
ettiği bu meselenin biran evvel in· 
tacını istedi. 

Bundan sonra bütün raporlar 
v.e dilek!erin kongre tertip heye • 
tıne verilerek hükumete ulaıtırıl
masına karar verildi ve kongre nİ• 
hayet bu!Ju. 

Yun an dağ sporcuları 
geliyorlar 

Atinadan verilen bir habere gö
re Yunan dağ sporcularından mü
rekkep bir grup Bursada Uludağr• 
na çıkmak üzere tehrimize gele
ceklerdir. 

geld kten sonra anladım ki zatcJI 
tayyareler hakkında malfımat ve 
tafsilat almak benim için pek te 
kolay bir fey olmıyacaktı. 

Yemekten sonra bu .,ayanı ha)" 
r~t adamla iki saat kadar görüı • 
tüm. Kendisi bir çocuk kadar saftı 
l~in müstevli düşman mevzuu!>a• j 
hıs olduğu zaman bu saf ve nezilı 
~siyet ortadan siliniyor, onuJI 
Yerine soğukkanlı, hesabi ve k · n • 
dar bir !ahıs kaim oluveriyordu. 
K~ndisi feleğin çe'.'1berinden geç· l 
mış, hayatın lezzetıni ve acılıklar•· 
nı yakından tabnıl} hülasa insan sıı.f 
rafı olmuş tecrübedide bir adamdı· 
Bu itibarla kendi memleketi halkı• 

nın olduğu kadar dütmanın da be· 
~ri zaflarını, hassas noktalarını yı 
kından görüp biliyor ve harekatın• 
ona göre tanzim ediyordu. Kendi• 
bana birçok vak'alarda

0

n sükunet 
ve tevazula bahsetti. Kendisine ve' 
da edip dıfarıya çıktığım zamall 
kalbimdeki heyecan tamamile sü· 
kunet bulmuş ve yeniden mücade' 
leye hazır bir vaziyete gelmiştim· 
(Brut Verhagen) den ayrılırkeJI 
kendisi eliıni avuçlarının içine al<'' 
rak: 

-Bitmedi-
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Şehinşah Hz. ile büyük reis lzmirde candan karşılandılar 
(Ba~ı 1 ınci sahif.,de)) ı 

dı.Gazi Hazretlerile Şeh:nşah Haz
retlerini hamil bulunan otomobil 
görünmüştü. Asker selam resmini 
yaptı. Şeh r bandosu Iran marşını 
çalmağa başladı. Otomobiller dur
du. Birinci otomobilde üniformala
rile Şehinşah Hazretleri sağda, Ga
:zi aHzretleri açık renkte seyahat 
elbiselerile w'da oturmuşlardı. Ga
:...i Hazretleri askeri erkanı Şebin- . 
ah Hazretlerine takdim etliler. 

Belediye reisi Behçet Salih Bey ta-
m yanında Gazi Hazretleri tara

fından Şehin~ah Hazretlerine tak
dim edildi. Behçet Salih Bey kısa 
bir nutuk söyliyerek beyanı hoş a
medi etti. Tam bu dakikada toplar 
atılmağa, fabrikalar, limandaki va
purlar düdüklerini uzun uzun öttür
meğe basladrlar. Halk yekvücut bir 
ı ütle halinde: "Yatasın Gazimiz, 
l a~asın haşmetli misafirimiz., nida-
1 ırile etrafı çınlatıyordu. Otomo
l: iller gene al kıt tufanı ve yaşa ses
i ri arasında geçtiler. 

ikinci otombilde Ba~vekil ismet 
r ~şa Hazretleri, Irzın Hariciye Ve 
-: ri Bakir Hin, Hariciye Vekil imiz 
T evfik Rüştü Bey, <l ifier otomobil
' erde de mebuslarımız<lan Nuri, 
Salih, Kılıç Ali beylerle 4m!Dan
.1an paşa!? , , /:?!1inşah Hazret!eri
uin maiyetleri ile mihmandarları 
paşalar ve Reisicümhur Hazretler.i
nin maiyetleri bulunuyordu. 

Şehir heyecan halindeydi. Cu
ma olmasına rağmen, caddelerde 
a!,ın vard ı . HaH< ys.t:ığmd:ın la
~an coşkun bir nehir g;lıi, kor -
dondan Alsancağa, Halka::ımara, 
hatta Burnovaya kadar uzanan 
yolları do'durmuştu. Cümhuriyet 
bayramıoın heyecanlı saatlerini 
hatırlatan muhteşem bir manza -
ı·a varoı. Her taraf Türk , lran 
bayra:klarile, çiçeklerle donan -
mıştı. 

Saat ona doğru Alsancaktan 
Şehitler abidesi önüne kadar olan 
kısım in5an duvariJe örülmüştü. 
Bazan kızgın yüzünü gösteren gü
neşe, ara sıra çileyen yağmura 
kimse ehemmiyet vermiyor, göz • 
ler bir noktaya dikilmi'f, herkes 
bekliyor, 

Komşu kasabalardan, !.öyler -
den binlerce kişi bu mesut ziya -
reti kutlulamak, içlerini sevinç -
le dolduran dostluğun iki kud -
retli sembolünü gözlerile görmek 
için lzmire akın etmişlerdi. 

iki gürdenberi oteller, han -
lar, misafirhaneler kimilen dol -
muştu. Dün lzmirin arzettiği hey
betli manzarayi görmiyenler, bel -
ki elli bin kişinin caddeleri, yol -
ları ne kadar sonsuz bir iştiyakla 
kapladıklarını tasavvur edemez -
ler. 

Büyük kurtancıoın ve muh -
terem Başvekilimiz ismet Paşa -
nın lzmiri her ziyaretleri halkı 
co~turmağa, beslenmiş heyecan -
lara yenilerini katmağa vesile o -
lur. Dakikalar geçtikçe bu on bin
lerce kişi kabına sığmıyacak ha -
le gelmişti. lzmirin her tarafın • 
dan bayraklarla yürüyen kafilele
rin akını devam e<liyordu. 
Otomobiller Alsancaktao geçer -

kcn izciler ve mektepliler tarafın
dan tezahürat yapıldı. "Yaşa, var 
ol., sesleri yükselııi. Yüce kurta -
rıcılarının otomobilleri önüne çi
çek buketleri serpildi. Her taraf
tan serpantiler atıldı. 

Gazi konağına gelindiği za -
man otomobiller all,.,ş tufanı ara
sında durdu. Şehinşah Hz. kona
ğa girdikleri zaman derhal, zatı 
bumayun!arma mahsus konağın 
balkonuna çekildi. 

Gazi Hz., Bapekil Paşa, hari
ciye vekili ile diğer zevatı hamil 
otomobiller yollarına devam ede
rek vali konağına geldiler. 
Şehinşah Hazretleri konakta bir 

müddet istirahat ettikten sonra öğ· 
le yemeğini yalnız yediler. Gazi 
Hazretlerile Ba~vekil, Hariciye Ve
kili ve diğer zevat yemeği vali ko
nağında yediler. 

lran Haric·ye Veziri ile Mihman
dar Ali Sait paşa ve Şehin.-.h Haz
retlerinin maiyetleri erkanı için ıe
hir gazinosunda sofra hazırlan
mıştı. Şehrimizdeki Iran tebaası ka
file halinde ist:kbal merasim.nden 
dönüşte Gazi konağının önünde 
<lurmuslardı. Bu sırada halkın da 
tezahürli geni,!emi.;ıti. "Yaşa•ın 
büyük dostumuz,. sesleri ayuka cıkı 
yordu. Bu tezahürat üzerine Şehin
şah Hz. balkonda görünerek 
başlarile halkı selamladı'ar · Büyük 
gün terefine limanda büvük gemi-
br donandı. ABiD/ii 

lzmir eaz:etelerinin hararetli 
yıızıları 

niz, büyük ve aziz Şefler" başlıklı 
başmakalesinde sevinç içinde olan 
lzmirin büyük Gazisi ile birlikte 
gelen Iran milletinin büyük kur
tarıcısını da kolları arasında gör
mekten duyduğu bahtiyarlığı kay
dettikten sonra diyor ki : 

"lzmirin kalbi ile İran şclıjrlerin.in 
ka.lplttini dinlem'* kabildir. Sevgileri
miz.den kuvvet alan, menf.aatlc.riıni· 
zin yakınlığı dakilde, hal"içte sulh da· 
vasına ıevk1e bağlanrnıf fikirlerimiz
de ve görüşlerimizdeki beraberlik, in
sanlık ve meden·yet tarihinin iki Şt!ref .. 
li yolcu3unu b~r daha ayrılma.mf\ 1' Ü· 
zere buluşturmuştur. Yalnız, bu n.ü. 
şahede Şeflc:·inı izc minn~tle, şükran
la bakmağa, onlaraı yarattıkları ese· 
ri derin bir hazla gönüllerim:zc sığ
dırarak tea'it etmeye değer. lite se
vincimizin aebebi." 

Gazete m ll ctler ar~rnda her tür
lü siyasetin kuvvetli müesıiri ~mimi 
emniyet duygusu ve yekdiğerine kar
şı saygı ve takdir hi•si olduju hak
kındaki Başvekil lamel Paşa Hazı et
lerinin son beyanatlarına temas ede
rek d yor ki: 

«Dost ve aoil lranın büyük hü
kümda.rı Şdıintah Hazretlerinin 2:
yaretleri hu ana prensipe şahsiyet 
vcnnittir. Sevd iğ i.mili: kadar r.evildıgi
m _ ze de inanıyoruz. Bu k&rı,hklı em
ııiyct, saygı ve takdir duygu~u, siya
setimize veç he vcrmi}tir. lranı .ü s
tevlj emper yalistlerden kuı · 
taran, milletine isti!clal aşkını, yiık
sclrne a~kın ı veren, bir kel me ile ye 
ni lran ı yar a ta n yüca ,ahsiyeti a ra· 
nıı7.da g örmek ten en çotkun hayran 
lı fıım:zı izh 'lra f ırsat bulmaktan son
s~ız bir sevinç ve bahtiyarlık duymak
tayız. 

Hoş geldiniz btiyük ve aziz m isafir
ler;miz, bize &11.adıetler get"rdiniz". 

Anadolu ;razeteıi de farsça yazdığı 
ba1makalede bu ziyaretin büyük e
hemmiyetini i~ret ed"rek diyor ki • 

" Türk ve lra n milletlerinjn ik · yı.ik
ıck Rcisinin kudret ve iradeleri a.ı .. 
y csindc her türlü ~iyasi musibet ve 
felaketlerden L-urtulmu, olduklarını 
ve yine bu iki kudret ve irade sah bi 
Rei•lerin idaresi altında daima yük
ıelmekte ve medeniyet yolunda iter ... 
lemekte olduklermı görmek için iki 
millet·n icraat1na bakmak ki.fidir." 

Yine bu ziyarete hasrettiği bir ya ... 
zıda bu gazete, Şebin~ Hazretler·;_ 
nin memleketimiz içinde yapmakta ol
dukları •cyabatleri esnasında hakla
rında gösterilen saygı ve sevgi teza
bürl •r 'ni kaydederek diyor ki : 

" Bu duygunun en beliğ tezahürle
rini gördüler. Şalı Hazretleri bu sami· 
miyct çerçevegİ içinde iki taraflı ba
farı1mış muvaffakıyetin kendilerine 
ait ~refli hissesini de miq,ahede bu· 
yurdular. Tahran ile Ankarayı birbi
rine daha ziyade yaklaştrran bu ŞC· 
rcfbahsedici ziya ret, gerek iki millet 
rı.r;uınd:ı mevcut ıloatluğu artırma.!.. ve 
gerek yakın ~ark ve Avrupa sulhü?ü 
sağlamlaftırmak noktasından tabıa
tiyle büyük bir ehemm ·yeti haizdir. 
Cihanın gözCinünde cereyan eden bu 
2iynretin ı:nan•ı1 -ve bede~i, sadece ve 
yalnız insaniyetin muhtaç olduju s..th 
ve emniyetin teyididir. 

Maamafih, asıl olan iki kardef ve 
dost mill~tin elelc gönül gönüle ver· 
nıesjdir. Bu sayede tarjhin iki eakt hu
dut lran ve Türkiye büyük Şeflerinin 
idareleri altında ınea'ut b"r iatjh.bale 
doğru ilerlıeD'lektedirler. Kard~~ lra
nın büyük Rei•ini bugün lzmir top· 
rakla.rında da görmekle bu gittikçe 
büyüyen ve geni~leyen saadetin yeni 
bir safhasını yazmış oluyoruz. ~gf!'Iİ 
ler bugün büyük miaaf ri ve m.q..rü· 
nil~vhin mümtaz şah&iyet1erindc kar
de~ lranı selamlarken ne ~ut.lu ki bu 
ıerefbahı"'1ici ziyaret vesılesqle va
tanı kurtaran büyük Gazilenne ka
vutmak ba.htiv rlığına eriyorlar. Se
l&m size büyük Re'sler. H~ geJdiniz." 

Saat 15 e kadar istirahat eden iki 
devlet Reisi ile Bas.vekil l·m~ı Pa ... ..,. 
lran Hariciye Veziri ve Hariciye ~c
kilim"z, müteakiben tayYare kara~a
hına ııiderek burada yapılan uçu~l~
rJ aeyretmitler, muallim mekte~ını, 
Halkevini ve Milli kütüphaneyı zıya· 
ret etmislerdir. .. 

lran hariciye ve7iri Bakir J-),..,, ~#\
zimi Hazretleri ve lrm sefiri .. lzmır
palasta ve di!?t"r zevat ta Culcemal 
vapurunda miıafi.r bulunuyorlar. 

8tl 111 lr•am y.-m.ck J-.• 9111$İ "'tarak v':-n.
miştir. Yann akşam Gazi Hazr~tlerıy
le büyük ınisafirleri lran ~hi.ı;ıtahı 
Hazretleri terefine büyük bır ıuvare 
ver lecektir. 

Manisada 
MANiSA 22 (A.A.) - Reisicüm · 

hur Hz. mu~lerem misafirimiz Şehi3 .. 
ıah Hazretlcrile birlikte saat onu on 
geçe Manisaya muva..al&t buyurmuı .. 
)ardır. 

Kadın daek binlerce ha~lc daha sa
bahtan istasyon ve civarında toplan -
mışlardı. htas~onda ~İr İ~~ranı kıtası 
res ;,·ni selamı iıa ctmı~ muztka lran ve 
Türk milli marşlannı çalmıştır. 

Tren İıta•yona girerken muhterem 
misafjrle.-:.nıiz r,ü.rekli alkışlar ve sada
liın·ile karıılandılar. İki küçük hanım ge
rek Gazi Hazrel~erine ve gerek Şe -
hi"l'lh Hazretlerine buketler takdim el-
tiler. Ve iltifat gördüler. . 

l\-1"'niSa tariıklle karadan lz.m\re aza
met buyurulacağı için ırüzergih halkla 
dolmuıtu. Şehinşah Hazretleri otomobi
le bind.kten sonra hareketten evvel ls
ır.et P:ı~aya ve Tevfik Rüştü Beye il
tifat buyurmuılardır. Gerek Ulu Gazi
miz ve gertk Şehinşah Hazretleri çok 
meırur idi?er. 

Aziz mi•afir!erimiz halılar ve t.>.h 
zaferlerle ııi slenmiş yollaı·dan geçerek 
yollarına devam buyurdu!~. M_anisa b~
gün en bllyük bayram gunlennden bı-
rini yaşıyor. 

llı.i d vlet r~ei•inin Manisaya tetv if 
1 ~·i, 21 t ep atırn1 ile se15.mlamnıı, 
mülki, a · r"" erk.in, me~tepliler ve 
a ;kc i kıtaat a,imci ihtiramı ifa cct
mişt r. 

IZMlR, 22. A.A. - iki devletin 
büyük Reislerinin İzmiri ziyaretle 
ri müna•eb,.tile bura gazetele -
ri bu"ünkü nushalarını fevkalade 
ve re;;._\li olarak çıkarmışlardır. 

Yeni Asir gazete i " Ho, geldi-

Bur dn ltendi ine birer güzel buket 
takdim edilmiş. ve istasyonun İç ve dışı .. 

J nı do!dı..ıran mc!ttcplilcrin, i:.ıcilercin ve 
1 

1 
halkın ıürekli alkışlan arasında Vali Ki
zım paşa ile, otomobile binerek Manisa 

hastahanesini te.şrif buyurmuşlar ve has· 
ta haneyi gezmİflerdir. 

Manisadan lzmire kadar yol üzerinde 
önl.,rinde davul zurnalarla köylerden ge
len halk, en büyüğümüzü ~e onun aziz 

misafiri lranını büyUk tacidarını seli.at· 
li.makta idi. 

lzmire yaklaştıkça gittikçe artan bu 
tezahürat Bornovad~n itibaren cidden 
heyecanlı bir ıekil almıştır. Bornovan.n 
m~thaJinde farsça hoı J$eldiniz yazıh 
güıel bir tak bu iki aziz misafirine lzmi
rin ilk hürmet ve muhabbetl~ini ar
zediyordu. 

Ala Hazreti Humayun ile Gazi Haz
retleri, Bornova Ziraat cnstitütüıünde kı
sa bir müddet istirahat buyurmu§lar ve 
mektebi gezmişlerdir. Burada kendilerine 
güzel birer buket takdim edilmiş, meyve 
çay ikram olunmuş.tur. Mektebin kapısın. 
dan itibaren iki taraflı, başta milli elbise
ler giyinmiş mini mini kızların bulundu
ğu mektepliler, geçişleri esnasında iki 
büyük reisin yoluna çiçekler serpmişler· 
dir. 

SANSAROS 
(Başı l inci sahifede)) 

destelerle kağıt, ç ·zgili mektep 
defteleri, bir su sürahisi ve. . on 
on bet paket Serkl Doryan sigarası 
vardı Yaraları tedavi edilen yüzü 
ek,ice idi. Belki de ilk defa gör -
düğüm için bana öyle ge!di. Tanı
' " tanışmaz sorgularıma ve notla
rıma başladım: 

- Sansaros'un mevzuunu haki
ki hayattan mı aldınız, yoksa ha
yali midir? 

- Hayal ile uğraşacak vaktim 
yok, g'derayak hakikatler imana 
daha yakın ve tatlı geliyor. (San
saros) u b:.ı memleket toprağının 
içinden ve özünden aldım. Onu 
bana kocaman bir zabıta dosyası 
içinde Hadi Bey arkadaşım göster
di. Şimdi T ekirdağında inhisarlar 
fabrikaları müdürü olan Hadi Bey 
o zaman polis kısmı adli reisi idi. 
Romanrmı onun adına armağan 

ettim. 
- Mevzuunu tam olarak öğre

nd>lir miyim? 
-(Gülerek) Nasıl olur?? Sonra 

okuyanlarıma bir •ey kalmaz. Hem 
bu sır veri•e gazete patronları pek 
kızarlar: Onlar akıllı kişilerdir, 
defter, defter aldıklarını damla, 
damla vennek isterler. 

- Bu defterler yeni bir romanı
nız mı? 

- Evet, yeni üç romanını. San
saros'la dört olacak. 

- Hepsini birden mi yazıyorsu
nuz? 

- Evet, dedim ya giderayak da
ğarcıkta ne kaldıysa hepsini bıra
kıp gitmeyi kurdum. öbür dünya
da belki okuyan bulamam. 

- Bunların adı? 

- B'ci (Yalılar konuşuyor) dur. 
Bir sandala b

0

ndim, •öyle Boğaziçi 
ni dolattım. eski ve yeni yalılar be
nimle konu,tular. içlerini anlattı
lar. Öteki (Allahaısmarladık) a -
dındadır. lhtiyar,bin bir ıstırap çek 
mit bitkin bir muharrir ile güzel 
ve genç bir kadının arasında ge -
çen gönül işidir. Üçüncüsünün adı 
da (T: 5000) dir 

- (T: 5000) ne demek? 
- (Hızlı gülerek) Yooo! sen da-

ha gençsin, tarihin o kadar ilerisine 
ve uzağına gitme! 

- Eserlerinizi nasıl yazarsınız? 
- Masa ba,ında b'r iskemleye 

oturarak ve kalemi mürekkebe ba
tırdrktan sonra kağıda sürterek ya
zarım! 

Üçümüz de güldük. Israr eltim, 
laf karıştırdı.Nihayet muhterem 
hocam anlattı: 

Çok çabuk yazıyor, 400 • 5i)() sa
yıfalrk bir romanı en çok 20 - 25 
günde bitiriyor. Fakat bu roman 
başlandığı gün iki, üç, belki de be' 
ya.şmdadır. Bu roman uzun yıllar 
kafasmda doğuyor, yaşıyor, olu
yor ondan sonra 20 • 25 günlük ko
lay bir lohusalık geçiriyor. istene 
bir sayıfalık olsun, yazarken, bir 
yudum alkol almıyor. Sigara paket
lerinin bo'luğuna fİmdi akıl erd 0 r
dim. Romanları kafasında öyle ol
gunlaşıyor ki 400 sayıfalık bir ese
rinde 20 silinmiş cümle veya 40 ke
lime bu!amazsınız. Eski gazeteci
lerden ve arkadaslarmdan Kemal 
Salih Beyde böy)~ müsveddeler -
den birkaç cilt yadigar varmış. (Ya 
lı'.ar konşuyor) romanı ile ötek.le
rin de seksener, yüzer sayıfalarına 
ben şahidtm. 

Pencereden denize uzun uzun 
bakmıya başladı, bizi unuttu. Yü
zü gene ektileşir gibi oldu. (Gi -
din) demedi fakat biz ayrıldık. 

Nevin AVNi 

Yeni Yunan torpitoları 
ATINA, 22 (Milliyet) - Yunan 

lersaneaindc Leon tipinde iki tor
pido muhri' inin in;;ası için bazı 
ecnebi tezguhları tarafından Bahri
ye Nezaret ne teklifatta bulunul
muştur. 

Yedi devlet 
Birleşmeli 

-o-

Karada silahı kısıp denizde 
artırmak meselesi 

ROMA, 22. A.A. - LahNa Fas
cista gazetesi, Almanya ile Rus}a- , 
nın da lngiltere, Amerika, Fran a, 
Japonya ve tlalya ile beraber de
?iz konferı:-nsma illirak etm-:leı ini ı 
ıstemektedır. Bu gaı:ete, yedı b;;. 
yük dev.leli~ i'.tirakile bu koııfo- 1 
ransın sıyası hır kıymet alacağını 
ve bu devletlerin kuvvetleri ara
sında müvazene tesisine yardım e. 
deceğini yazmaktadır. 

Silahları bırakma siyaseti 
böyle mi olur? 

LONDRA, 22. A.A. - Amele 
fırkasının fikirlerini neşreder. 
Daily Telegraph'ın tezi şudur: 

" Aynı zamanda karada silah
ları tahdit etmek l>una mukabil de
nizde artırmak doğru olamaz. Bu
nunla beraber İngiltere hükümeti
nin deniz konferansına hazırlan 
mak için takip elmekte olduğu si
yaset silahlan bırakma siyaseti 
değil , vasi mikya~ta silahları ar . 
tırma siyasetidir." 

Sonradan bozulacak ·bir anlaşma 
LONDRA, 22.A.A. - lng ili.ı 

ve Ame; ikan deniz mulahasMsları
nın bu sabahki içtimalarmda İn
giliz murahhaslarının memleeklın 
müdafaası için asgari addetmekte 
oldukları bahriye efradı ve gemi 
miktarı hakkında bir cetvel verdık
leri bildiriliyor. 

Bu vesika, muvakkat mahiyet
tedir, çünkü 1935 konferamına iş
tirak edecek deniz devletlerinin 
lngiltereye kabul etti. ecekleri ta· 
d ilat ile deaismesi muhakkaktır. " . 
İspanyada kabine buhranı 

olmıyacak 
MADRID, 22.A.A. - Dün ba~

vekil ile ekseriyet rüesası arasın
da yapılan ikinci bir mülakatta ek
seriyet rüesa~ı arasında ihtilaf çıb.
mı,tır. içtima saat ikide bitmiştir. 

Çifçiler reisi M. Oevalesko bir
çok hal çareleri bulunduğunu ve 
timdilik bir kabine buhranı olma
yacağını söylemittir. 

Daha mütedil bir lisan kulanan 
M, Samper ihtilafı hal içi nbir ça· 
re bulunmak üzere tekrar bir içti
ma yapılacağını bildirmiştir. 

Arnavutlukta vaziyet 
TiRANA, 22. A.A. - Arna.vut-

1 .. '·ta vaziyetin karıtık olduğuna 
da:r çıkarılan şayia kat,iyyen tek
zip edilmektedir. 

Memlekette tam bir sükün var
dır. 

Stavisky'nin cürüm 
ortakları Yunanistanda 
ATINA, 22 {M.ililyet) - Gaze

telerin yazdıklanna göre, dolandı
rıcı Staviskinin dört cürüm ortağı 
ş·mdi Yunanittanda bulunmakta
dır. Bunlardan ikisi Selanikte, bi
ri Mora veya Patrasta, dördüncü
sü de Atinada imi,Ier. Zabıta kaç
mamaları için tertibat almıftır. 

Sıra yol ve 
Limanlarda 

(Ba~ı l ir.cı sahifede)) 
eden daha mühim esaslar ve tedbir
ler hazırlanınağa ~lanmıttır . ., 
Diyerek sözü elektrik tarifelerine 
intikal ettirdi ve tu izahı verdi: 

- Elektrik fiatlerinin istinat et
tiği esasları ıslah etmek kararın
dayız. Yalnız itlerimiz biribirini 
sıkı tak'p etmekte olduğundan bu 
mevzu üzerinde henüz fazla işliye
medik. 

Nafia Vekili bundan sonra yol 
siyasetimiz, demiryolu inşaatı ve 
limanlarımız hakkında sorduğum 
bir suale şu cevabı verdi: 

- Yol işi memleketin şimen
difer siyasetinin bir mütemmimi
dir. Memleketin bir başından di
ğer başına , sa'hillere kadar mil -
yanlar sarfederek yapmakta oldu
ğumuz demiryolları besliyecek şo
ı:e yolları yapmak bir zarurettir. 
Bu hususta bu sene henüz esaslı 
bir tedbir almış vaziyette <ıeğil -
sek te, yollarımızı asrın tekamül
lerine uygun tarzda ve bir pro -
gram tahtında yaptırmak en mü
him düşüncelerimizden biridir. 

Demiryollar ve limanlarımızı 
inşa için vakit vakit ecnebi grup
larının müracaatları ile karşıla§ -
maktayız. 

Bu sene inşaata başlıyacağı -
mız demiryolu şebekesi malum -
dur. Afyon • Antalya ve Filyos -
Çatalağzı hatları. Bunlar için 
münakasa hazırlıkları yapılmak -
tadır. Limanlarımıza gelince, E
reğli limanını, Mersin limanını 
yaptırmak emelimizdir. Bu husus
ta birtakım teklifler varsa da yük
sek faizli parp.larla bu işe giriş -
me.i!.i fav<lalı ve ameli bulmadık.,. 

POLiSTE 

Çaldı va kaçtı, fakat hemen 
yakalandı 

Evvelki sabah saat yedide Na
fi İsminde bir sabrkalı Nuruosma
niyede Iran ikinci kon:olosunun 
25 numaralı evine girmiş ooada 
asılı bulunan bir pantalondan ce
bindeki para cüzdanile refikasının 
altın bileziklerini almış ve kaçar
ken de bir iskemle devirdigi için 
hanım hırsızın yüzünü görebilmiş
tir. 

Hanım derhal polise müracaat 
etmiş, polis, verilen eşkal üzerine 
hırsızı yakalamış ve yüzleştirme 
neticesinde kat'i surette teşhis e
dilmiştir. 

İki saat içinde çalınan çanta 
ve yüzükler sahihine iade edildi
ği gibi Nafi ile Sultanahmet bi
rinci sıJh ceza mahkemesine ve
rilmiş ve tevkif edilmiştir. 

Ruhsatsız silahlar 
Balatta Mesut isminde birinin 

üzerinde bir taban~ .. 
Tevfik itminde birinde büyük bir 
bıç ı.ı.k, Ortaköyde ~a<lo r, , !;

kapanında Refik isimlerınde iki 
kişide kama ve ustura. Kuruçeş
mede Mustafa ism'nde birinde ta
banca ve fitekler bulunmuştur. Si
lahlar müsadere edilmit, sahiple
ri mahkemeye verilmişlerdir. 

Sarhoşun marifeti 
Kasımpaşaoa ameleden İzzet 

sarhoş olduğu halde sokakLrda 
dolaşırken devriye memurları t a -
rafından görülerek kara..:ola gö
tüı·ülmek istenilmiş, memurlara da 
küfür cttiğirden y;;.;.:aJanmış ve 
hakkında takıbata başlanılmıştır. 

Kondilise isnat edilen 
diktatörlük şayiaları 

ATINA, 22 (Milliyet) - Muha
lif gazetelerinden ' 'Neos Korfos .. 
şunları yazmaktadır.: "Bu sabah 
erkenden Kondilisin idaresi altın
da. askeri bir hareket yapılacağına 
d_aır gece geç vakit muıirrane Ja
yıalar dolaşmakta idi. Lakin bu sa
y:alara rağmen tüpheli hiçbir ha;.,, 
ket kaydolunmadığı gibi, askeri 
diktatörlük ihdasını ihsas edecek 
bir alamet te görülmemiştir.,, 

Sovyet Har biye ve 
Bahriye komiserlikleri 
MOSKOV A, 22. A.A. - İzves

tiya gazetesi , harbiye ve bahri}e 
komiserliklerinin müdafaa ko
miserliği halinde birlettirilmiJ ol
masını mevzuu bahsederek diyor 
ki: 

" Bu iki komiserliğin birleştiril
mesi, Sovyet Rusyadaki askeri e
serin temamiyle bir müdafaa eıeri 
olduğunun ve her türlü taarruz, 
tecavüz ve ittisar reddettiğinin sa
ri..lı yeni bir ifadesio:ir. Sovyet Rus
ya hükumeti her sahada ciddi, a
çık ve muslihane bir programa rn ... 
liktir. Bu pıogramın arkasında or
du ve donanma, bu sulh müdafi
leri yer almışlardır ve kuvvellen
mektedirler." 

Sovyetlerin Paris sefiri 
ağır hasta 

PARIS, 22 XA.A.) - M. Dov
galevskinin sıhhi vaziyetinde öğ -
leden sonra biraz salah hasıl ol
muştur. Maamafih vaziyeti tehli
keli olmakta berdevamdır. 

Atinada fırın amelesi 
grev ilan etti 

ATINA, 22 (Mililyet) - Hüku
met {erden amelelerin taleplerin
den bir kısmını kabul etmediğin
den Atina ve p;redeki amele grev 
ilan etmi,lerdir. 

Belçika meclisinde 
BRÜKSEL, 22 (A.A.) - Me

busan meclisi, kabinenin beyan -
namesini 81 reye karşı 93 reyle 
kabul etmiştir. 

1 

Kudurmuş kurt 
-o-

Koca bir ağılın a tını 
üstüne çevirdi 

SOFY A, 28. A.A. - Gazeteler 
Burgaz yakininde kain Dişibudak' 
da vukua gelmi' olan heyecanlı 
bir hadiseyi bikaye etmektedirler. 

Geçen gece kudurmu' bir kurt, 
ahırlara hücum ede; ek bir çok ke
çileri, 40 domuzu, 25 öküz ve 
mandayı ve 50 köpeği boğup öl
dürmü,tür. S.u.tlerce dı .. rı çık
maağ cesaret edememif olan köy
lüler nihayet cesaret göstererek • i 
!ahlarını ve tırpanlarını alarak çık 
mışlar ve kuduz hayvanı öldürme 
ğe muvaffak olmu,laıdır. 

Bir Macar prensi Peştcde 
BUDAPEŞTE, 22 (A.A.) -

Prens Kaya beraberinııe zevcesi 
prenses ve maiyeti bulunduğu 

halde buraya gelmiştir. 

nıma-Kimyager-.. 
Hüsamedd"n 

l'ı rn ıJrır tah ıli 100 Kur' tu r. llılıl 
um ı .r Ilı"\' ı , J' n lAk \ c Fı 
-:" l~ank .:ı .-ı k-ı ,..,. ı ın iz 'et Be l lnn 

- (547ı-

[2 üncü kolordu ilanları ~ 
Uzunköprü Askeri Satınal

IT!'-'· Komisyonundan : 
Uzunköprüdeki kıtaat ihtiya 

c:ı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı 7 kalem Erzak açık mü
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
30 Haziran 934 cumartesi gÜ· 
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere İs
l'lnbulda Kolordu Satmalma 
Komsyonuna ve münakasaya 
istirak icin de o gÜn ve vaktin
d~ Uzu~köprüde Askeri Sa
l malma Komisyonuna mür~
c:aatları. (3007) (3042) 

3900 kilo Nohut 
16000 ., F ırm odunu 
55000 ,, Odun 
4900 ,, Kuru Fasulye 
2000 ,, Pirinç 
1700 ,, Bulgur 

15000 ,, Sığır Eti 
3319 

.. . * 
Ankara Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan: 
Üçyüz bin kilo kuru ot ka

palı zarf usulile münakasaya 
konulmuştuı·. ihalesi 27 Ha
ziran 934 Çarşamba günü saat 
on dörtte yapılacaktır. Şarlna 
me sureti musaddakası görül
mek üzere lstanbul'da Fın· 
dıklııia 3 üncü Kolordu Şatın
alma Komisyonuna müracaat· 
larr ve ihale günü de vaktin
de teminat ve teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği Satm
alrna Komisyonu Riyasetine 
vermeleri. (3009) (3043) 

3320 
• * • 

Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Malkaradaki kıtat ihtiya
cı için 50.000 kilo fasulya açık 
münakasaya konulmuştur. 1 -
halesi 16 T eınmuz 934 Pazar
tesi günü saat 15dedir. Talip
lerin şartnameyi görmek Üzere 
her gÜn ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vaktinde temi
natlarile birlikte Çorluda As -
keri Satınalma Komisyonuna. 
müracaatları. (3225) 

3554 

Deniz Levazım Satınalma 

18,000 kilo Yaş sebze: Açık 
zar gÜnÜ saat 14 de. 

Komisyonundan: 
azaltması 15 Temmuz 1934 pa-

45,000 Kilo Yaş sebze: Açık azaltması 15 Temmuz 1934 pa· 
zar günü saat 16 da. 
Deniz Talebe ve efradının iaşeleri için lüzwnu olan yu

karda mıktan yazılı yaş sebze 15 Temmuz 934 tarihine rats
layan pazar günü hizalarında gösterilen saatlerde açık azalt 
ma ile satın alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya İştirak edeceklerin de muvakkat te
minatlariyle birlikte mezkur gün ve saatte Kasımpaşa'da kain 
komisyonuna müracaatları. (3368) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Galata'da Arap Camii mahallesinin Perşembe pazarı 

caddesinde 56 numaralı dükkanda MiW: Emlak Müdürlüğü 
binasına naklolunan kahveciliğe ait eşyanın 24 Haziran 1934 
Pazar günü saat on dörtte açık arttırma suretile satılacağı i
lan olunur. (B) (2960) 



' , 

Servise mahsustur Beynelmilel münakalat 
(Dahili münasebat için hususi 

• ilana bakılması ) 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Yolcu Trenleri Hareket Vakti Cetveli 
15Mayıs1934 Tarihinden Muteberdir 

Ankara - Haydarpafa 
Kabir• - Halep - Haydarpaf 
Basra - Baidad - Halep - Haydarpaşa. 

1 IST ANBUL • LONDON 
T abran - Hanı kin - Halep - Haydarpa9a ( 

An"ara • • • • • K 19,05 ( 
Haydarpaıa • • • V 9 ,00 { ANADOLU SOR'AT TRENi (Her ırün) 

Kahire ••••••• K 
Halep • ••• • • .. ld,00 

6,40 

( 
(Cuma - Salı) 

(Pazar - Perıembe) 
( 
( 

Haydarpata • • • V 19,25 (Pazarteai - Cuma) ( 
(Hayfa - Berut - Tarabulu<ı arasında otomobil aervjai) 

Baara, . • .••• 

Baidat •. .••• 
Mü. 1imiye • • •. 
HayJaı-pa.fa . • • • 

(K tı' rlıı.ük - T elzuan 

K 

.. 
• 
v 

22,00 
19,15 

7,25 
19.25 

(Perteınbe • Paza rtesi ) ( 

(Cuma - Salı) ( 
(Pazar - Perıembe) { 

(Pa:r.arteıi-Cuma) ( 
•rA sında otomobil •ervisi) 

Tahran . , • • • K 6 ,00 (C•r t amba-Paza r J ( 
Kerma:ı tah .•. , " 9,00 (Perfembe • Pazarteı i J ( 
Hanikin • • . • • " 23,00 (Per tembe - Pazartesi) ( 
Kerlcük • • • • • • ,, 8,00 (Cumartesi -Çart•mbaJ ( 
Müılimiye • • • • 7,25 (Pa:ıa r - P e rtembe) { 
Haydarpa t a • . . • V 19,25 (Pazarte•İ · Cuma) ( 

TOROS SUR.'AT 
TRENi 

Haftada ilıı.i cün 

TOROS SUR.'AT 
TRENi 

Haftada iki ıün 

TOROS SUR.'AT 
TRENi 

Haftada iki sün 

(Tahran. Hanıkin "Ye Kerkülc: · Telzua n ara sınd• otomobil s:eniııi) 

( Deniz münakalatı tren lerle İrtibatı olan hususi "YÖdetler "Ye se"Yahili 

Haydarpa,a ( mütecavire vapurlarıyla tr min ed il ir. Toros Sür'at treninin teeb-
( hür ü halinde 2 No. lı ı . Semplo n Şark Sür'a t tre ni S irkeci Garında 

lstanbul ( bir buçuk saat bekle r . 
Doiru 

S. O. E. 2. D. O. No. 8. 
ISTANBUL. LONDON STANBUL • LONDON 

IST ASIYONLAR 

Jıta,nbul 

Alpullu • 

Uxunköprü • 

Pytbion 

Edirne 

Sofia • • 

Zaribrod 

Nis .•• 

Poıtun1İa. 

• • • 

• • 
• • • • 

• • • 

• • 

Sas. Mas. 

• • • 

K 
( v 
( K 
( v 
( K 

' v ( K 
( v 
( K 

ı ~ 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 

ı ~ 
(V 

( " 
Vene:ıia • • • 1 • ( v 

( K 
( v 
( K 
( v 
(" 

Milano. • • • 
Domodosso1a • • 
Lau•anne .• • 
v.no.-be .• 

Pariı 

London 

P.L.M. Şômal 

~ ~ 
~ ~ 
( v 

' " v 

H- •Ün 

21 ,25 
2,43 
2,50 
3,40 
3,56 

4,09 
.f,19 
5,07 
5,10 
11.uO 
6,15 

1:t30 
14 ... 

16,. ıZ 

ıs~ 

17,2• 
17,4'2 

21 ,40 
21,ss 

9,20 
9,43 

11,18 
11,45 

14,33 
14,42 
18,55 
19,15 

21,45 
22,07 

1,02 
1,07 
1,S2 
2,25 
9,35 

10,43 
19,00 

K 
( v 
( " ( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 

ı ~ 
( v 
( K 
( v 
( K 

ı ~ 
1 ~ 
( v 
( K 
f v 
( K 
( v 
( " ( v 
( K 
f v 
( K 

[~ 
v 

20,30 
3,34 
3,46 
4,41 
S,16 
5,30 
6,26 
7,36 
7,46 
9,00 

10,15 
18,16 
20,20 
22,40 
22,40 
0,38 
1,22 

6.35 
14,40 
3,22 
4,00 
5,50 
8,25 

11,20 
11,40 
16,15 
16,SS 

19,25 
19,45 
22.54 
23,08 
23,SO 

0,37 
7,10 

-.-
15.30 

Muhtelit 
No. 108 

Istanbul • Edirne • 
Şehir 

K 
( v 
( " ( v 
( K 
( v 
( K .. 

Her •Ün 

8,45 
16,15 
16,40 

17,52 
18,22 
18,4'0 
18,45 

LONDON JSTANBUL - Haydarpafa • Halep • Kahire i 
Haydarpaf& - Ankara 

• Ha,.darp.aı• • Halep • Baidat - Bura 
Haydarpaıa - Halep ~ Hanılr.in - T abran 

LUKS Doiru Muhtelit 
S. O. E. No. 3. D. O. No. 9 No. 107 

LONDON. ISTANBUL l.ONDON • ISTANBUL Edirne - Şehir. 
ISTASIYONLAR lstanbul 

London .... 

Paris • Şimal P.L.M. 

Vallorbe • 

Lauıanne. 

Domodosııola 

Mi.lan o. 

Venczia 

Trieate 

Poıtumia, 

Beocrad • 

Nis. • • 

Z.ribrod 

Sofia • . 

S-.ilenarade 

Edirne 

Pythion 

Uzunköprü • 

Alpullu , • 

l•tanbuJ • • 

• • 

• • 

Maı. Şas. 

• • 
. . 
. . 

• • 
• • 

• • 

K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( " ( v 
( K 
( v 
( K 

( v 
( " 
1 ~ 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( " ( v 
( K 

' v ( K 
( v 
( K 

~ ~ 
( v 
( K 

v 

Her ıün 

11 ,00 
17,40 
20,20 
322 
3,50 
4,31 
4,38 
7,34 
7 ,55 

10,12 
10,20 
14,23 
14,31 
17,17 
17,40 
19,45 
20,10 

7,35 
7,50 

11 ,37 
il.Si 
13,45 
15,0Z 
16,35 
16,45 
23,10 
23,25 

0,14 
0,17 
1,05 
1,13 
1,27 
1,55 
2,44 
2,49 
7,47 

K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 

~ ~ 
( v 
( K 

~ ~ 
( v 
( " ( v 
( K 
( v 
( K 
( v 
( K 

[~ 
( v 
( " 
1 ~ 
( v 
( K 
( v 
( K 

v 

Her sün 

14,00 

22,40 

S,40 
6.20 
7,00 
7,15 

10,03 
10,25 
12,40 
13,00 
16,50 
17,20 

20.00 
0,23 
2,30 
2 ,50 

15,20 
23,40 

4,47 
5 ,10 
7,18 
9,11 

11,40 
13,0:> 
20,40 
21,30 
22,39 
22,47 
23,57 
0,20 
0,34 
2,47 
3,45 
3,55 

10,22 

" ( v 
! K 

f ~ 
( v 
( K 

v 

Her rün 

8,40 

9,35 
9,40 
9,57 

10,22 
11,34 
11,54 

19,50 

İstanbul ( Deni:ı münalcalab tren · ~rle irtibatı olan hususi vödetler ve sev ahili 

( ·· · ı J t • - ·1 ·1· S O E treninin teehhürü mutecavıre Tapur arı a err:~n ecı ır. · · • 

Haydarpasa ( halinde Toros Sür'at t enli Haydarpata ıarnıda bir buçuk saat bekler, 

Haydarpaıa •• , K 19,:!0 ( 
( ANADOLU SOR'AT TRENi (Her sün) 

Ankv-. ••• • • • V G,50 

ff1'yci11.ı-pa,a ••• • 
Hafrp • • . , ••• 
K~hiı P • • •••• 

K .. 
v 

10,00 
21 .4::; 

2230 

( 

( Pazarteıi -Perıembe) 

(Salı - Cuma) 
(Pertembtı - Pazar) 

(Tıı.rabulu• - Berut - Ha:r f.:ı arasında otomobil •ervisi) 

H•ydarpaıa • .• K 10,(){'I. (Pazartesi-Pertembe) 
ftfıı•lumiye , • • • • • ,. 20,51 (Salı - Cuma) 
Bai dad ••••• • " 8,30 (Cuma - Pazartesi) 
Basra .. . .•• , • V 7,00 (Cumartesi-Sah) 

(Tel Zuan - K.erL.ük ara un~ a otomobil serviıi) 

J.laı·rtarpaıa , . • • ]( 10,00 (Pazartesi-Perf embeJ 
MU..lumiye ••••• , ,. 20.Sl (Sah - Cuma) 
Hanıkin • , , , • " 8 ,00 (Cuma - Pazarteııi) 

Hemedan ,, 8.00 (Cumartesi-Salı) 

Tahran . • •• , • V 19,00 (Cumartesi-Sah) 

( 

J 

TOROS SÜR'AT 
TR.ENi 

Haftada iki aün 

TOROS SOR'AT 
TRENi 

Haftada iki ,-ün 

TOROS SOR'A T 
TRENi 

Haftada iki gün 

(Telzuan. Kerkük "9e Hanı kin - Tahran araaında otomobil serYİsi) 

MOLAHAZAT 
ı.- Mütecavir istasyonlar arasında seyreden trenlerin tarifeleri hususi' bir cetvelde gösterilir. 
2- 2 NUMARALI SEMPLON ŞARK SUR'AAT LOKS TRENiNiN. ISTANBULDA, 

a) her gün Ankaradan a:elen Anadolu Sür' at treniyle (irtibatı vardır). . , 
b) haftada. iki gün (Pazartesi-Cuma- Kahrre, Barsa ve Tahrandan gelen Toros Sur at 
treniyle (irtibatı vardır). 

' 8 NUMARALI AVRUPA POSTA TREN iNiN. 
.- Pitiyonda, haftada iki aün. (Paza.r-~arıa rrba) Aleksandropl , Selinilıc tarikiyle Atinaya 

giden 201 numaralı doiru trenle trtıbau vardır. PJTIYONOA aktarma. (lstanbuldan 
kalkl!I Cumartesi-Salı). 

' ·- 3 NUMARALI SEMPLON ŞARK ~!JR.'AT LÜKS TRENiNiN, JSTANBULDA, 
a) Her &lir:' .An~araya &tdeıl: Anadolu sCr'at treniyle. (irtibatı vardır). 

b) Haftada ~ltı ıun (Pazartesı-Per~embe) Kahire-Barsa ve Tahrana &iden Toros Sür'at 
trenile. (lrtıbatı vardır). 

6.- 9 NUMARALI AVRUPA POSTA TREN iNiN. 
Pitiyonda, haftada iki gün (Pazar-Çarşamba) Alekaandropl ve Selinik tarikiyle Atinadan 

&:elen 202 numaralı doiru trenle irtibatı vardır. PIT1YONDA aktarma. lstanbula aynı 
ıUnlerde varıJrr, 

YATAKLI VAGON - LOKANTALI VAGON - DOCRU ARABALAR 
E.- 2 ve 3 Numaralı Semplon Sark Sür'at Lüks Trenleri dizilerinde bulunan arabalar: 

a) Haftada üç cün lSTANBUL-PARIS P. L . M. arasında ve mütekabilen Bulgarôstan, 
Yua:oslavay, ltalya •e lsviçre tarikiyle seyreden bir doğru yatakh vagon. lstanbuldan 
kalkış : Salı-Perşembe-Pazar (1. ve JI. Mevki): ... 
b) Her a:ün ISTANBUL - KALE arasm da ve mütekabilen Bulgaristan, Yucoslavya, 
İtalya ve lsviçre tarikiyle seyreden bir d oiru yataklı vaıon (1. ve ll. Mevki): 
c) Her &ün JSTANBUL-TRIYESTE aras uıda ve mütekabilen seyreden bir Lokantah
vacon. 

d) H;ıftada dört ıiln lSTANBUL - GERLIN Stadtbahn, arasında ve mütekab:len 

Istanbul Vilayetinden: j 
idare mecmuasının 934 &enesi temmuzundan 935 sene 

ai Mayıs gayesine kadar 11 numarasının tab'ı 20 Haziran 
93..t tarihinden itibaren 9 Temmuz 934 tarihine kadar mü
nakasaya vaz'edilmiştir. 10 Temmuz 934 tarihine müsadif 
sah günü ihalesi yapılacağından ~artnamesini öğrenmek İçin 
her gün Vilayet Daire müdüriyetine müracaat olunması. 

(3337) 3599 

Ankarada: Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Maltepe'de yapılacak Jandarma gedikli küçük Zabit 
Mektebi inşası kapalı zarf us uliyle münakasaya konulmuş· 
tur. Münakasa zamanı 26-6- 934 çarşamba günü saat 15 te 
dir. Taliplerin plan ve şartnaı.oeleri görmek üzere Ankara'· 
da Jandarma Umum Kumandanlık Levazım Müdürlüğüne 
ınüracaatları. (3019) 3324 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 UNCO KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
A ~·ııca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

~ ikramiye ve 20.000 liı·alık bir 
mükafat vardır. 

Bulgaristan Yugoslavya, Macarista n ve Çekoslovakya tarik.ile seyreden bir doiru ya
talı::hvagon. 'ıstanbuldan kalkış : Cumarte&i - Pazartesi - Çarşamba- - Cuma (I v~ il 
Mevki}. . .,,. 
e) Haftada üç gün ISTANBUL-OSTAND K . arasmda ve mütekabilen _ Bulgarıstan , .-=
Yugoılavya M acaristan Avusturya ve Almanya tarikiyle seyreden bır doğru yataklı-
vagon. lst~buldan kalkış Pazar-SaJı.Per şembe (1 ve Il Mevki). . . 
l) Haftada dört gün ISTANBUL·PRAH A MAS. arasında ve miltekabılen Bulıarı9tan, 
Yugoslavya ve Macaristan tarikiyle seyreden bir doiru !ataklıvaıon. lstanbuldan kalkış: 
Cumartesi-Pazartesi - Çarşamba - Cuma (1 ve 11 Mevki); 

7.- 8 •e 9 Numaralı A'YrUpa Poata Trenleri dis.ilerinde bulunan arabalar t • 
a) Her gün iSTANBUL • BEOGRAD arasın~a ve mütckabilen Bulganstan tarikiyle 
seyreden bir doğru yatakhvagon (1 ve ll Mevkı); y 
b) Her gün ISTANBUL-BUDAPEŞTE arasında ve mütekabilcn Bulgaristan ve uıos
lavya tarikiyle seyreden bir doğru 111 ncü mevki_ araba! . 

1 8 
ve 

c) Her gün JSTANBUL·VIYANA araımda ve mtitekabılcn Bulgarıstan - Yugos avy 
Macaristan tarikiyle seyreden I ve ll Mevki bir doiru araba; 

S. k · d ve scya· 8.- Semplon Şark Sür'at Lüks ve Avrupa Pos ta trenlerine ait biletler ır ecı ıarm a 
haat Accntıtlarmda satılır; 

1 
lde aö 

' 9.- Gerek Semplon Şark Sür'at gerek Avrupa posta. trenleriyle scy~hat eden yo~~-u 3.~:;1 e lstan
türebilccekleri bag8.jlarmın Gümriık mua yencsı lstanbula gelırken t.?-zun ~r~ar~ket ge
buldan, Kiderkcn lstanbulda, kayıt ettiril en bagajların da muayenesı gere 

rek muvasalitta Istanbuld~ ~a~~· . 1 k değişikliklerden hiç bir 
10.- Ecnebi Memleketler trenlcrın n ırtibat saatlerındc vukua ge ece 

surtle mes'uliyet kabul edilmez. 
11 M .. · · 1 lar ,·çin satJan biletler ve abonman kartları Semplon Şa rll: Sür'at tJ"en-.- uca"Yır ıs asyon be d ~' ld " 

feri, A•rupa Posla t.ranleri ve muhtelit trenler için mute r eıı ır. 

Nafıa Vekaletinden: 
Filyos • Ereğli hattının Filyos ile Çatal ağzı arasında 

kain takriben 15 kilometrelik 'kısmının inşaatı kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. Münakasa 15 Temmuz 934 
tarihine müsadif Pazar günü saat 15 de Ankarada Nafia Ve-
kaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. . 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesıkası ve 
56250 liralık teminatı muvakkateleriyle aynı gün ve saatt~ 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu ~ususta~ 
şartnameleri ellişer lira mukabilinde Ankarada Nafıa Veka
leti Malzeme Müdfr·lüğünden tedarik edebilirler. (3378) 

Tahlisiye Umum Müdürlüiünden: 
1 Ton Dizel makina yağı 
1 ,, Kompresör yağlama yağı ~ 
5 Mazot 250 kilo Gres yagı ,, 

30 Teneke (Kasteroil) l!larkalı makina yağı 
2 ton Batum gazı 

200 teneke Batum gazı 
Baladaki levazım yirmi gün müddetle ve kap~ı . zarf ?." 

sulile münakasaya konulmuştur. 7 Temmuz 934 tarıhİ~İ ~u
sadif cumartesi günü ihalesi İcra kılınacağ:°da~ ~~ ıp hrın 
bu baptaki şartnameyi görmek üzere Galata da Çınılı Rı tım 
Hanındaki ldarei Merkeziyeye müracaatları. (3276) 

DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl iLANLARI 

650 ton yerli kok kömürünün kapalı zarfla m~nakasa
sı 10-7-934 salı günü saat 15 te Ankarada idare bınasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (3306) 

3576 

1 

• 
iyi, Temiz ve .Zarif 

giyinmc1' iıtiyenleri ancak: 

~ 

Kumaşları 

tatmin edebilir 

YüDİf kumaşhrı gerek desen, ıerek renk, gerek mukavemet 
noktai nazarından lngiliz kumaşlarından farksızdır. 

Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı • Eski Şamlı Han • No. 18 

Perakende satışlar için: 
1 Yeni Postane civar.uda Milli ıpor Zeki Rıııa mağazası 

2 Sultanhamam lpekio karıııınc!a İsak Nyego kumaı mağazası 

............................................ ~ 
lstanbul İthalat Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Balıkpazarı Tiyatro sokağında Ernıis Bakkaliye 

Sahibi Müteveffa Kiryakidis Efendi Veresesine , 
Müteveffa Kiryakidis Efendinin kefaletile aktarma olıı - · 

rak Sivastopola gönderilen 80 çuval kahvenin muan:en müd. 
deti zarfında mahalli mezkure ihraç edildiğine daır olbap
taki teahhüt senedi mucibince evrakı müsbite ibraz edilmeme· 
sinden dolayı 80 çuval kahveye ait Gümrük resmi ve sair 
rusumun mecmuu olan 833 lira 28 kuruşun müddeti kanuni
yer.i zarfında gümrüğümüz ve :::nesine teslimi veresenin hali 
hazır ikametgahı malum olmamasına mebni tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ehemmiyetle ilan olunur. (3365) 3634 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara, Iznıir, Bursa, Adana Merkezlerinde ya

pılmakta olan yeni maliye teşkilatına (30) lira asli 
maaşla tahakkuk .ve tahsil müfettiş ile tahakkuk ve tah
t.İl memuru alınacaktır. 

Aranılan evsaf şunlardır : . 
A Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve iktisat mek

tebi mezunu olmak. 
B 35 yaşından fazla olmamali. 
C Memurin kanununun 4 cü maddesinde yazılı ev

safı haiz bulunmak. 
Taliplerin istidanamelerine aşağıdaki evrakın 

asıllarını veya noterlikten musaddak suretlerini iliştir
meleri lazımdır. 

ı Hüviyet cüzdanı . 
2 _ Askerlik vaziyetini gösterir vesika 
3 - Mektep şehadetname veya tastiknamesi 
4. - El yazılarile tam bir tercümei hal hülasası 

"Tahsilleri, mevcut ise hususi ve resmi memuri
yetleri ila ". 

5 - Sıhhat raporu. 
Talipler arasında medarı tercih mektep şehadetna

melerinde yazılı derecelerdir. Bir ecnebi lisanına vakıf bu
lunanlar geçirecekleri lisan imtihanı neticesinde doğru
dan do~ruya 35 lira memuriyetlere tayin edileceklerdir. 

Gemlik Belediye 
Riyaserinden: 

1 - Gemlik kasabasının 
Nafia Vekaleti Celilesinden 
lastikli projesi mucibince elekt 
rik tesisatının yapılması ve bu 
tesisatın 15 veya 20 sene müd· 
detle işletilmesi imtiyazı tale-
bine verilecektir. . f l 

2 - Kasaba 6000 nu us u 
ve 1800 hanelidir. 
3- Talipler Fenni proje 

kesifname ve evrakı mütefer
rik~sını Belediyede görebilir
ler bir nüshasını lstanbul'da 
Taksimde istiklal apartmanın
da elektrik mühendisi Hasan 
Halet Beyden beş lira mukabi
linde alabilirler. 

4 - Bu baptaki müddet 
16-6-934 tarihinden itibaren 
8-7 -934 pazar gününe kadar 
21 günden ibaret olup taliple
rin yevmi mezkurda saat 17 
ye kadar tekliflerini kapalı 
zarfla Belediye Encümenine 
vermeleri. (3238) 3538 

(3382) 

--Deniz yolları 
JŞLETMESl 

A-teleri: Karalı:öy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürduzade 

Han Tel. 22740 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 23 Haziran 
CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak lzmire 
kadar gidip dönecektir. (3395) 

Mersin yolu 
ANAF ARTA vapuru 24 Ha
ziran PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer
&in' e. Dönütte bunlara ilaveten 
Tatucu, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a uğ
ramıyacaktır. (3396) 

• 
Neşriyatı idare eden 

MUMTAZ FAiK ı 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


