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İstanbul- Edirne 
Yolu 

Beynelmilel T uring Klüpleri F e
derasyonunun senelik içtimaların
da mevzuubahs olan ehemmiyetli 
b:r mesele, Londra ile Istanbul 
arasında otomobil ile seyahate el
verişli bir yolun inşasıdır. Bu me
sele her içtimada müzakere edilir 
ve her sene de ayni karara varılır: 
Yolun inşasını temin için aiakadar 
hükumetler nezdinde teşebbüsatta 
bulunmak. · 

Filhakika Avrupayı garpten şar
ka- doğru baştanbaşa katedecek o
l an Londra - lstanbul yolu yedi se
kiz devlefn arazisinden geçmek . 
tedir. Binaenaleyh yol tamam ol
mak için bu devletlerden her biri
nin kendi hudutları içinde bu~unan 
kısmını yapması lazımdır. Garpten 
şarka doğru lngiltere, Fransa, Al
manya, Avucturya'ya kadar olan 
kısım yapılmıştır. Macaristan'ın 
bu sene zarfında Londra • lstanbul 
yolunun kendi hudutları içine isa
bet eden kısmını ·bitirmiş olacağı 
b'ldiriliyor. Yugoslavya, Bulgaris
tan v_e Türkiye kısmı ise henüz ya
pılmamıştır. Bununla beraber bu 
beynelmilel yolun insasmı tamam
lamak için Yugoslarya'nın hazır
lık yapmakta olduğunu gazeteler 
yazmışlardır. Binaenaleyh geride 
Bulgaristan ve Türkiye kalıyor. 
Hemen söyliyelim ki Londra - ls
tanhul yolunun Bulgaristan'a ait 
olan kısmını inşa için henüz bir te
şebbüs yapılmamış olmakla bera
ber, Bulgaristan'.da yollar bizim 
Edirne - Istanbul yolu gibi geçile
miyecek derecede fena değildir. 
Binaenaleyh Londra'dan veya 
Fransa'dan lstanbul'a gelmek için 
yola çıkan bir turist, Fransa, Al • 
manya, Çekoslavkya, lsviçre, ltal
ya ve Avusturya' dan rahat 
seynhat ettikten sonra, Macarista
nm yarı yapılmı' olan yollarından 
geçiyor; sonra Yugoslavya'nın ol
dukça geçilebilen şoselerile Bulga
ristan'ın daha bozuk yollarından 
geçtikten sonra Türkiyede gelip 
çamura saplanıyor. Edirneden ls
tanbul'a gelen yolcular, Çekmece
ye gelinciye kadar yol namına hiç 
bir şeyin mevcut olmadığını, vak
tile yapılıp harap olan yoldan oto
mobil ve arabaların geçmeleri 
mümkün olmadığı için tarlalardan 
geç;ldiğini söylemektedirler. Fil • 
hakika yağmur yağmadığı zaman
larda bu tarla yollarından geçmek 
belki mümkündür. Fakat yağmur 
yağıp ta yollar ıslandığı zaman, 
otomobil ve kamyonlar oldukları 
yere saplanıp kalmaktadırlar. Ge
çenlerde laveç'ten lstanbula gelen 
ıbir gazeteci, bu yolun Edirne' den 
Istanbula kadar olan kısmını dört 
günde katettiğini bize söylemiştir· 

Türkiyenin imar yolunda sarfet
tiği mesai bugün Avrupa gazetele
rinin sütunlarını işgal etmektedir. 
Bu gazeteler, bilhassa demiryolu 
ve yol inşası. hu•usundaki çalışma
mızdan takdırle bahsediyorlar. On 
senelik Cümhuriyet devrinde bü
tün İmparatorluk zamanından faz. 
la demiryolu yaptık. Anadoluda 
inşa ettiğimiz yollar da binlerce 
kilometreye baliğ olmaktadır. Bu
na rağmen, Avrupalıların Türkiye 
ile temaslarını temin edecek olan 
Edirne - lstanbul yolunun, memle
ketin en fena yolu halinde kal
masının mımasını anlıyamadık. 
Türkiyedeki imar faaliyetleri hak
kında takdirkar yazılar okuyan bir 
yabancı, Edirneye gelir gelmez 
f'41rıp kalıyor. Türkiyedeki yol : 
ların garbi Avrupa memleketlerin
deki yollarla kıyas edilemiyeceği
ni biliyoruz. Fakat Balkan memle
ketlerindeki yollar la pekala muka
yese edilebilir.Mesela Üsküdar-Sile 
yolu çok iyi bir yoldur. lstanbul
dan Ankaraya otomobil ile gidile
bilir. Garbi Anadoluda ve şark vi
layetlerimizde de çok iyi yollar 
vardır. Bu saydığımız yolların Yu
goslavya ve bilhassa Bulgaristan 
yollarından çok iyi olduğuna şüp
he edilemez. Fakat her nedense 
iyi olmasına pek ziyade ehemmi • 
yet vermemiz lazımgelen Edirne • 
lstanbul yolu çok fenadır. 

Edirne • lstanbul yolunu asfalt 
olarak yapmak Türk Cümhuriyeti 
İçin bir haysiyet meselesi olmalı
dır ve bu, şüphesiz bir zaman ba
şarılacaktır. Üç vilayetten geçen 
bu yolun lstanbul'a ait olan kısmı
nın yapılmasın!\ ·başlanmıştır bile. 
lstanbııl' dan Küçükçekmece'ye ka 
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~ iki Devlet Reisinin se_qahatleri ~ = -
§ Gaziemir civarında bir ~, - -
: kolorduya yakın ~ 
-kıtalar man a yaptıla : 
= = ~ lzmirde suvarc verildi. Şehinşah Hz. i = ile Gazi Hz. Balıkesire gidiyorlar = 
:= IZMIR, 23. A.A.- Bugün saat on altıda Şehinsah Hazret- = 

leri Gaziemir civarında tahaşşüt etmiş olan takriben' bir kolor- := = duya yakın kıt'a/arı muayene vaziyetinde tetkik buyurmuşlardır. = 
= Başvekil ve Haric:ye Vekilleri ve Şehinsah Hazretlerinin := = maiyetinde bulunan yüksek a:keri heyet, ve TÜrk Orduları mü- -
:::: fettifleri beraber bulunuyorlcrdı. iki devlet Reisi, teftişi bitir- = 
;::: dikten sonra derhO: bır manavra yaptırmak ar:rn~u ile aralaTın- := 
= da konuşarak Kumanda heyetine bir muharebe vaziyeti ve mese- = = lesi vermişlerdir. Geç vakte kadar süren manavra:yı baştan niha- = = yetine kadar bizzat Alii Hazreti Humayun ile Gazi Hazretleri E 
2 birlikte idare buyurmuşlaı-dır. E 
;;;;;; Tayyare filolarının hücumlariyle tayyare del edici batar. !§ 
- yaların faaliyeti, alelumum kıt'aların havadan ve karadan hii- İii = cumlara karşı tarzı hareketleri ve Kumandanlar ve kıt'alar ara- 5 = sında anlaşma ve haberiesme usulleri bilhassa tetkike mevzu ol- E 
il§ muştur. H~r sınıf kıt'ları,; harekette çab!'kluk ve araziden isti- ~ 
:= iade ve gızlenme hususları dikkatle takıp olunuyordu. il§ 
:= Manevranın hitamında Sehinsah Hazretleri , kumanda ve = 
E zabitan heyetine vuku bulan beya~atlarında memnuniyetlerini -
;;; ı.•e takdiı-lerini izhaı• buyurmuşlardır. := 
:= Şehinsah Hazretlerile Reisicümhur Hazretleri manevra = 
E meydanına 'giderlerken ve geç vakit dönerlerken on binlerce = 
E kaı!.'rn, erkek ve çocuk lzmir halkı taşkın ve coşkun bir hald~ -
§ muhabbet tezahüratı göstermişlerdir. lzmir halkının Şehinşalı = 
~ Hazretlerine gösterdikleri samimi hürmet ve muhabbet her ta· _ 
3 savvurun fevkindedir. =: = (Devamı 7 İnci sahifede) 
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Hal ihtiyaca kafidir 
Belediye kabzımalların iddialarını varit 
görmüyor; isteyen gelir, isteyen gelmez 
Fakat kabzımallar pazar yerlerinde işleyebilecekler J 

Belediyenin Kerestecilerde yaptır- ı 
makta olduğu şehir muvakkat hali dört 
ay sonra ikmal edilecektir. Fakat hal 
etrafında bir çok dedikodular var • 
dır. Kabzımallar, sair ali.kadar es .. 
naf halden şikayet etmekte, bu mile•· 
sesenin iht;yaca kifi gelmiyeceğini, 
dükkanların dar olduğunu, Kadıköy 
hali gibi bir ite yaramıyacağını •ÖY· 
lemektedirler. Hatta halin, Eyüp o
tobüslerine mükemmel bir garaj ola
bileceği kabilinden şayialar çıkarmak
tadırlar .. 

Hal için sarfedilmekte olan para 
iki yüz elli bin linıya yakındır. Kadı
köyündeki sabık hal 400 küsur bin li
raya yaptırılmıştı. 

Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey 
dün bir muharririmize, hal etrafınd~ 
yapılan bu dedikodular hakkında 
şunları söylemiştir: 

"- Kabzımalların iddialan kat'· 
iyyen varit değildir. Ka)ızımallar da 
kim oluyor? Şimdiki gayri sıhhi dük
kanlarında oturuyor/arda, hali be • 
ğenmiyorlar. Bu meselede, kab%lmal
ları karşımıza bir mevzu olarak al .. 
mak bile hatadır. Biz hali yaparız. is
teyen gelir, İstemiyen gelmez. Zaten, 
müstahsiller, kabzımalların elinde 
Jı.ıvrann ·aktadırlar.,, 

Belediye iktisat işleri müdürü A· 
sım Süreyya Bey de muharririmize 
ıun!Jrı söylemiştir: 
"- aKdıköy halilie bu defaki hal 

arasında bir münasebet yoktur. Ka ... 
dıköy hali bir perakendeci hali ola • 
rak dütiinülmüş, ve Kadıköyün Dört
yo]ağzı ve civarında bulunan esnafın 
oraya nakli derp · ş olunınuştu. Buna 
muhtelif sebeplerden dolayı muvaffa
kiyet hasıl olmadı. Esasen KadıköyÜn· 
de senelerdenberi teessüs etmİ§ çoll 
kuvvetli bir çarşı bulunduğundan böy
le bir hale lüzum yoktu. Halbuki, bu 
kere yapılan perakendeci hali değil, 
toptancı halidir. E~ya, buraya top• 
tan gelecek, müstehliklere değil, mu
tavassıt esnafa satılacakbr. 

Burada sun'i bir teşekkül vücude 
getirilmiyor. Esasen bugiin burada 
meyva ve sebze hali namını taşıyan 

dar olan kısım geçen sene bitti. 
Küçük çekmeceden Silivriye kadar 
olan parçanın ihalesi yapılmış ve 
müteahhit işe başlamı~tır· Bu kıs
mın da iki sene içinde bitirilmesi 
mııkarrerdir·Fakat ondan ileri olan 
kısmı ile Kırklareli ve Edirne Vi
layetleri içinden geçen kısmın as
falt olarak inşası için henüz bir te
şebbüs yapılmamıştır. 

1;.'iyük bir beynelmilel geçidin 
sonuncu merhalesi olan bu yolun 
ayrı ayrı üç vilayet tarafından ya
pılmak zarureti de işin sür'atle bi
tirilmesini müşkülleştiren amiller-

Asım Süreyya Bey 

gayri sıhhi ve gayri fenni haller mev· 
cuttur. Biz bunları kaldırıyor bunla. 

k ' • 
rın yanın.-ı. mer ezı bir hal yaptırıyo .. 
ruz. Vazı:ı:et, gayet tabii bir ihtiyaca 
cevap ver;.yor. 

Halin büyük veya küçük olduğu • 
na gelince: Bunun için çok esaslı he
saplar yapılmış, bu hesaplar Daimi 
Encümenden geçmi§ ve bugünkü ha
lin ihtiyaca tamamen kafi olduğu an· 
la,dmıştır. l&tanbulun sebzesi ve mey
vası eünü gününe gelir ve öğleye ka
dar sarfolunan matalardır. Ertesi gü
ne kat'iyyen kalmaz. Binaenaleyh bu
rada dükkB.nlan daha gen=§ yapma· 
ğa hiç lüzum yokhır. Gelen mal esa
sen fazla bir müddet hal dahilinde 
kalmıyacaktır. 

Halde yeni tesisine şiddetle tanf· 
tar olduğumuz usullerden biri de rnÜ· 
zayede usulünün nıün1kün olduğ.ı l<a· 
dar tam tatbikidir. Eıyanın ihtiyaca 
ve arza göre hakiki fiyatlarının mü-

(Devamı 7 inci sahifede) 

den biridir. Maamafih lbrahim Ta
li Bey Umumi Müfettişliğe tayin 
edildikten sonra .bu müşkül büyük 
mikyasta bertaraf edilmit oluyor. 
Muhterem umumi müfettitin bu 
ifle yakından alakadar olduğunu 
gazetelere yaptığı beyanattan anlı
yoruz. Filhakika Edirne • lstanbul 
yolunun inşası yalnız büyük bir 
beynelmilel yolun tamamlanması 
icin u},Jemize düşen vazifeyi yap
.;,ak noktasından değil, Trakyanın 
iktısadi inkişafına yardım bakımın
dan da lazım ve zaruridir. 

AhmetŞVKRO 

Yeni kanunlar 
-o--

Mecliste dün muhtelif ka
nunlar kabul edildi 

ANKARA, 23. A.A. - B. M. Mec
lisi bugün $aat onbeşte reia veikili Re
fet Beyin reisliğinde toplanmı~tır. 

Muş, Erzurum, Samsun, Bolu, G ;. 
resun vilayetlerinden yeniden beş ka
za, ikj vali muavinliği ihdasına ve ma
liye ve dahiliye veklaetlerile tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü kadro ced
vellerinde tadilat yapılmasına da· r ka
nun layihaları müzakere ve kabul e
dildi. 

Maarif Vekaleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin de· 
ğittirilmes"ne ve bu kanuna bazı hü
kümler ilavesine dair olan kanunun 
üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının 
tefsiri hakkındaki mazbata encümene 
tevdi edildi. 

Milli musiki ve temsil akademisi 
hakkındaki kanun layıhaaının dört 
maddesinden madası ile Türkiye Cüm
huriveti ile lsviçre arasında 1 Haz:
ran 1933 tarihinde Ankarada imza 
edilmiş olan mücrirninin iadesi ve ce
zai mevadda kar§ lıklı müzahereti ad
liye_ e müteall k muahedenamenin ke .. 
za Türkiye Cümhuriyeti ile lsviçre hü
kümler arasında 9 kanunuevvel 1928 
tarihinde aktedilmiş olan uzlaşma, 
adli te~viye ve hakem muahedename
sini muadil protokolun tasdikrna dair 
kanun layıhaları kabul edildi. 

Beynelmilel yardım birliği mukave
lesine bazı ili.veler yapılması hakkın .. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Balkan misakı 
Yugoslavya ve Romanya 

misakı tasdik ettiler 
ATINA, 23 (Milliyet) - Yu. 

goslavya ve Romanya Balkan mi
sakını tasdik ettiklerini sefaretha
neleri vasıtasile Yunan hükUmeti
ne bildirmişlerdir. Muraddak mu
kavelenameler yakında teati edi
leceklerdir. Keza pek yakında 
misak Milletler cemiyetine vaze • 
dilecektir. Bunu Teşrinievvel 27 de 
Ankarada vukubulacak Balkan 
misakım imza eden devletlerin 
hariciye nazırlarımn toplanması 
takip edecektir. 

Şehir gürültüsü 
ile mücadele 

-a-

• fdare ve Matha• : 2-tJlO. 

Mes'ut bir •• gun 
----·~----------------;;..;, ____ _ 

Bugün milli hakimiyeti 
tesis ettiğimiz gündür! 

1922 senesinde Büyük Millet Meclisi, saltanatı 
yıkmış ve Türk'ü kendi kendisinin efendisi 

yapan milli hakimiyeti kurmuştu 

'ilugün Hakimiyeti milliye bay
ramıdır. T922 senesi Teşrini Bani
sinin ikinci günü saltanatı yıkmış 
ve yerine milletin hakimiyetini te
sis etmiştik. Esasen Ankarada Bü-

yük Millet M edisinin açıldığı 23 
Nisan 1920 denberi bilfiil mevcırl 
olan milli hal<imiyet, bu suretle 
Büyük Millet Meclisinin kararile 

(D vam1 "" = .... r.; ~ ahifede) 

Biz irade, fikir, disiplin 
cihetinden kuvvetliyiz 

Hiç olmazsa sabahları 
kaf amı:ı: dinç kalacak Silahlanmış bir dünya 

ortasında silahsız bir 
Almanya harbe bir 

r-:-. --.....,M tahrik vesilesi olabilir 

Gürültü ile mücadele hakkında 
Dahiliye Vekaletinin gönderdiği ta· 
limatnamen.ia bugün. 
)erde Belediyeye 
gelme&i beklenmek • 
tedir. Bilhassa esna
fın sokaklarda bagı· 
rarak dola§ma.ları , 
ve&aiti nal<liyenin lü~ 
zumsuz yere gürül
tü çıkarması meno .. 
lunacaldır. Ancak lr 
tanbul Zabitai Bele· 
diye ta\imatnameı~i 
satıcıların gece yarı .. 
sından sonra bağır
malarını menebnek -
tedir. Dahiliyenin 
tana imi geld :kten 

Avni Bey 

sonra, Zabitai beeldiye talimatname• 
sinde tadilit yapılacaktır. Daimi En
cümen bu İ§i tetkik edece.ktir. Ta • 
mim bütün kazalara bildir

0

lecek ve 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Sansaros 
Aka Gün 

.... 
uzun 

• 
yenı romanı 

4 üncü sahifemizde 

3 üncü sahifede 

Kahrolsun gürültü! 
Fi::LEK 

Boğaziçini güze~leştirme 
Müıntaz F AIK 

4 üncü sabifede 

ôZ DiLiMiZLE 
M. SALAHETTIN 

5 inci sahifede 

GENÇLiK 
6 ıncı sahifede 

Amerika Sefirinin gözile 
Gazi M. Kemal 

~e~·~•iii!!!! 

HALLE, 23 (A.A.) - 225.000 ki
şi huzurunda M. Göbbels harici siyaset 
hakkında bir nutuk söylemiştir. M. Göb
bels perşembe günü Berlinde söylemiş 
olduğu nutkun esaslarını tekrar ele a-
larak demiştir ki: · 

"- Biz silah cihetinden değil, fi • 
kir, irade ve disiplin cihetinden daha 
ziyade kuvvetlendik. lnsanrn c\;aretini 
kıracak bir silah eksikliğine rağmen, 
Alman milleti bütün dünyaya ka~ı 
koymak ve hukuk, şeref müsavatmı i· 
lan etmek cesaretini gösterdi. 

Bugünkü Almanya dünyaya niha· 
yet yiizünü göstenniştir. Bu erkek ve 
kahraman bir Almanyad,r. Biz, hudut .. 
larnnızda nihayet bu~aca!< olan büyük 
bir iş görmekle muvazzaf olduğumuza 
kaniiz. Milli sosyalist Almanya, silah .. 
lanmaya hakb olduğunu iddia ediyor • 
sa, bu katiyen bir harbi davet için de
ğild;r. Fakat sulhun korkak tarafta de
ğil, kuvvetli olan tarafta olduğunu bil· 
diğimizdendir. 

Sulh, sulhçu sözlerle değil, silah • 
larla zaman altına alınır. Silahlanmış 
bir dünya ortasında sili.hsız bir AJman· 
ya anı:ak harbe bir tahrik vesilesi teş· 
lcil eder. Sofucasına sözlerde sulha hiz
met için bir şeye yaramaz. Hakikati 

Görüşler -

Almanya propaganda Nazırı 
M. Göbbels 

söylediğimiz icin b>1zan skandallar ya:>
tığımızı biliyoruz. Fakat, başkaları ya
lan söylüyorlar diye dünya bizi de ya
lan söylemeğe mcch.ır edemez. 

Almanya hükumeti, Alman milleti
nin kabul edenliyeceği bir muahedeyi 
katiyen imzalayamaz. Hariçte Nazi pro
pagandası yap_tığımızı iddia eden ya
bancılar mantı.\sızlık yapınaktadubr. 
Çünkü nazilik bir ihracat metaı değil
dir.,, 

Komşu Kültürleri 
Tanıştırma Komitesi 

Iran ve lranlılar Şehinşahı ve 
Jevhn iki büyük inkılapçısından 
birisi olan Rıza Şah Pehlevi Haz
retleri yurdumuza geldi. Bu gelişi 
uzun gurbet ve hasretten sonra bir 
(kendi evine geliş) sayıyoruz. O
nun için en derin bir 15evgi ve en 
ölçülmez bir sevinç içindeyiz. 

Tam müstakil ve tam büyük ko
nuğumuz Hazretlerinin bize ver
diği bu .sevgi ve sevincin kaynağı
nı, ötürünü araştırırsak görürüz ki 
başta En Büyük'ümüz olmak üze
re tuttuğumuz yol kUisik bir (siya
setçe anlaşma yolu) değildir. 

•Yeni Türkiye (siyasetçe anlaş-

AkaGONDOZ 
ma) larını kafaca, gönülce ve duy 
guca anlaşmalarla, yani milletçe 
anlaşmalarla kuvvetlendirmek di
leğindedir. 

Anlaşma ve sulh iyi bir şeydir. 
'Anlaşan milletlerin biribirlerine 
karşı kafaca, gönülce ve Juyguca 
anlaşmaları ise çok daha iyi bir 
şey, bir gerçek saadettir. 

Büyük ve iyi gören diplomatla
rın biribirlerile an/asmalarını sağ
lama bağlayan yol; 'milletlerin bi
ribirlerine yakınlaşma ı ve geç
mis zamanların hatıralarından u
zaklaşması yoludur. 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TIGI VESiKALARA CORE) 

T)oktor Bahaettin Şakir Bey de 
1 Avrupaya kaçmıştı · 
Bu suretle Dr. Bahaettin Şakir j 

Bey hayatını Abciülhamidin ~ulüm 1 
pençesinden kurtararak Marsılya
ya çıkmıya ve oradan doğru Parise 
gitmiye muvaffak olmu~tu. On, 
on beş senedenberi Pariste, Cenev
rede ve Mısırda çalı~n Türk ahra
rı Dr. Bahaettin Şakir Beyle gayet 
riddi çalışan vazifesini bilen ve ça
lı~maktan yorulmıyan kıymetli b"r 
yardımcı kazanmış oluyorlardı. 
Doktorun Avrupadaki Genç Türk
lere iltihakı, Abdülhamide kar~ı 
sıufedilen gayretlerin tevhidi için 
ntılmıs olan büyük bir adım olarak 
telakki edilebilir. Çünkü biribirle
rinden ayrılmış olan ve dağılmak 
üzere bulunan kuvvetleri Dr. Ba
haettin Şakir Bey Parise geldikten 
sonra tekrar bir!estirmiye muvaf -
fak olmuştu. 

Doktor Pariste (Otel Nasyonal) 
e inmis ve oradan Diran Kelekyan 
Efendiye mektuplar yazarak mu -
vasalatını bildirmiş ve firarına ait 
tafsilat vermişti. 

O ran Kelekyan Efendinin bu 
mektuba verdiği 26 te,rinievvel 
1905 tarihli cevap Dr. Baha.ettin 
Sakir Beyin •ahu, tevkifi, nefyi ve 
firarı hakkında birçok hakikatleri 
ilıtiva ettiğinden onu aşağıya der
ced .yoruz: 

"Parise muvasalatınızı müteakıı> 
gönderdiğiniz mufassal mektubu 
memnuniyetle aldım, teşekkürler 
ederim. Erzincana gönderdiğim 

k b " k 1. k '" ,son me tu a af ve a a a,, ve ız 

divaç,, sözleri karı,tırılması, eğer 
mektup kazaen ba,ka ele geçerse, 
size bir fenalık gelmesin diye ya -
pılmıı olan bir saniadan ibare~ti. 
Vakıa vasıta em'n ise de, gene ıh
tiyaten mektuplarda tehlikeli söz 
bulundurulmaması lüzumunu Fran 
sız dostumuz bendenize bildirmiş
ti. Fransız muallimeyi mürat et -
mek filan hatırrmdan bile geçme
di. Bendenizin •absi itlerle uğrq
mıyacak kadar hürriyetperver ol -
duğumu elbette siz takdir edersi -
n'z. Nefyedilmenizi müteakıp ca
sus Kadri edepsizinin muallime 
nezdt.nd.e ya.pt.ıiı ba.zı te,..ebbüa\eri~ 
ni dostumuz yazını' olduğundan hü 
kumetin eline hiçbir ciddi delil geç 
mediğini ve nefye sebep, adi şüphe 
ve casus entrikası olduğunu - ls
tanbulun talebi üzerine - Ziya 
Beye (Ahmet Celillettin Pa,aya) 
bildirdiğim sırada mezkur entrika
lar hakkında malumat verdimse de 
muallime meselesile bundan fazla 
meşgul olmadım. 

Bu da, yukarıda söylediğimiz 
gibi kültürlerin tanıfması ve tanı
lılması ile olacaktır. 

Şehinşah Hazretlerinin kendi 
evine gelifi, ötedenberi düfÜndü
giımüz bir işi, teklif halinde orta
ya çıkarmamıza mutlu bir vesile 
oldu. Şunu teklif ediyoruz: 

Bir (komşu kültürleri tanıştır
ma komitesi) kurulsun. 

lti,'Clf edelim ki bugünkü biz, 
bugünkü Balkan milletlerini tanı
mıyoruz. Bugünkü onlar da bu
günkü bizleri bilmiyorlar. Bu ta
nıf ve bili, ne kadar ilerler•e mü,
tcrek ülküye o kadar çabuk yakla
şılmış olur. Böyle bir kom'tenin 
yorulmaz çalışı:şından alınacak 
her netice siyasi paktların birer 
hayat ve emniyet desteği olacak
tır. "Edebiyat" lann, (Güzel san'
atler) in, cemiyetlerin ve bilg:le
rin biribirine kaynaşması, biribir
lcrile tanışması yeni asır siyase
tinde özsu tutulmalıdır. 

Biz böyle düşünüyoruz. Hiç iş
kil etmiyoruz ki iyi niyetimize ve 
dostluğumuza inanan komşuları
mız da böyle düşünüyorlar. Hatta 
bunun bir ddili de Atinada çıka
rılan Balkanlılat mecmuasıdır. Fa 
kat nihayet o, ne de olsa bir mec
muadır. Bir (komşu kültürleri ta
nıştırma komitesi) nin yapacagı 

işleri bataram_az:. .. .. .. . 
Biliyoruz ki koktu ve buyuk bır 

ise girisecek olan böyle bir komi
t~nin k~rulması pek kolay değil
dir. Bunun için şimdilik bir hazı~
layıcı komite kuı·ul~alı, bu ko?1~
te asıl komitenin nızamnamesını, 
çalışma programını, niren_gisini 
hazırlamalı; ondan sonra ış ko-
laylaşır.. . .. .. 

Milletlerin süreklı sulhu ve kok 
lii dostlı.ığu adına ortaya attığımız 
bu tekli/ kabul olun:luğu takdirde 
(Milliyet) elinden gelen_ ~izm~t!eri 
canla basla yapmağı mıllı ve ın -
sani bir ~azile bilecektir. 

Komşularımızın bu teklif karşı. 
sında i mütalealarını öğrenme/~ 
istiyoruz. 

Aka GÜNDÜZ 

Tehlikeden son derece çekinmek 
mesleğim iktızasından olduğun -
dan, zatıalinize takdim ettiğim 
mektuplara daima mutedil b·r şe
kil vermek istiyordum. Son mek -
tuburnda 'orı..' ki casuslardan bi
rile kağıt oyn.,yıp veyahut arka -
daşlık edip kavga çıkarınız, firarı
nızı bilahare merkumun dü,manlı
ğına atfediniz ki batka şüpheye 
mahal kalmasın,, demek istediğim
den, bunu ipham suretile tefhime 
yeltend"m. Mektubun bundan bas-
ka manası yoktur. · 

Sergüzeştinizi, geçirdiğiniz ka -
zaları okuduğum sırada erliğini -
zin, yiğitliğinizin yenibaştan hay -
ram oldum. Buraları bendenizce 
zaten müsellemdi. Fakat doğrusu 
tal h, metanetinizi lüzumundan 
fazla tecrübeye koymuş: Galebe 
çalmanız sizinle beraber bize de 
büyük bir •ereftir. 

Hele Sadettin P~ haylazının 
vapura gönderdiği "sefir,, e verdi
ğiniz cevaptan dolayı başkaca şa
yanı tebriksiniz; Istanbulun sahte 
saray nezaketi hürriyet arıyanla -
rın i1ine gelemez. Acık söz lazmı; 
verd\ğ"niz cevapta: "Kanlı padi,a
hın kurduğu zulüm ve istibdat yü
zünden kendi memleketimin sula -
rında bir Fransız vapuruna, Fran
sız bandırasına sığınmıya mecbur 
olduktan sonra sen kim oluyor -
sun?,, gibi sözler söylenmeli ki 0 e
depsizler kollarındaki yaldızlı ~
ritlerle kendilerini aldatmayıp 
mevkilerini anlasınlar! 

Arzunuz veçhile sergüzestinizi 
bir baştan bir basa dünkü ~sta 
ile lstanbuldaki dostumuza yaz -
dmı. Memnun olacağına eminim. 
(Xavier de Moutepin) İn romanla
rı kadar hadiselerle dolu olan se -
yahatinizi Avrupa gazetelerine yaz 
mak mümkündü. "Şevkebneap e
fend=mize,, keyif bağı~lamak için 
en az değeri olanlar hakkında bile 
satırlar doWurduğum halde, sizin 
gibi muazzez bir karde,im hakkın
da bir söz bile yazmadım. Sebebi
ni elbette takdir edeniniz. 

Zatıi.\iniz ,imdi A..vrupa'da kim
seyi tanımaz, adeta ne yapacağını 
faşırrnıf bir gurbetzede gibi bulun
malısınız ki ba,ka cihetle bir zarar 
gelmesin. ilk zamanlann tesiri de, 
tehlikesi de büyüktür. Şu birkaç 
hafta geçtikten sonra lstanbul sizi 
Avrupada bilmeğe alı,ır. Ondan 
sonra her 'eyi yazmak mümkün -
dür. 

lstanbuldan aldığım haberler o
raca işlerin iyi halde bulunduğunu 
gösteriyor. Sizin Av~a'da gayet 
ihtiyatlı davranmanız İcap eder. 
yeni bir usul kurulacağı sırada 

Ahmet Celalettin Paşa meseleyi 
hakkında "üstat Hazretleri,, tabi
ri kullanılan Yusuf izzettin Efen
diye yazacağını vadetmişti. Mısı
ra avdetinden sonra paşa tarafın -
dan doktora yazılan bir mektupta 
bu pa~a meselesine dair deniliyor
du ki: 

"Zatıalinize ait madde hakkında 
Os~at Hazretlerine yazacağım, rnüs 
terıh olunuz. Bundan evvelki pos
ta ile s ze harçlık olmak lİzere bin 
franklık mandapost gönderdim.,, 

Bu satırlardan da anlaşılacağı 
veçhile Ahmet Celalettin Pa,a 
Dr. Bahaettin Şakir Beye nakten 
yardım ediyordu Diran Kelekyan 
Efendi ise doktora kayde •ayan ve 
hususi bir maksatla yazılmakla 
beraber kıymetleri inkar olunamı
yan nasihatlerine devam ederek di 
yordu ki: 

"Ziya Bey (Ahmet Celalettin 
Pafa) buraya geldi. Vapurdan s'
zin de çıkmadığınızı görünce mah
zun oldum. Zatıalinizin bir kere 
Mıs~rı teşrifınizi arzu etmekliğim 
~ut alm burada kalmanız için de
gıl, aramızda bir mülakat yapılma
sı içindi. Yoksa mukaddes maksat 
noktai nazarından Pariste kalma
nız buraya gelmenizden daha ha
yırlıdır; Paris'te İş görmek için da
ha geniş bir meydan vardır. Keşki 
ben de Paris'te kalabilseydim! Fa
kat talih beni övle bir hale getirdi 
ki vaktimin müh'rn bir kısmını ba
Y:1~• ihtiyatlara riayet etmekle ge
çırıyorum. 

Her ne hal ise, •imdi siz Avrupa 
Y'.'- geldiniz, bu benim için büyük 
bır bahttır. Sizinle muhabere ve 
müşterek g · zli bir faaliyetle müte
selli oluyorum. Bu kıs esnasında 
~arise gelmiye ve sizi;.,le görüşme
ge gayret edeceğim. Herhalde siz 
şimdilik bir ~ey yapmayınız. Yani 
bu baota Ziya Bey nezdinde vesa
va:la bulunmayınız. Bendeniz ica
bını tertibe uğrasırıır. 

-Bitmedi-

M;LLlYET PAZAR 24 HAZiRAN 1934 
- - - .... 

HARİCİ i-IABERLEi!\ 
Deniz kon/ er ansı 

Japonya deniz kuvvetleri 
nisbetinin tetkikini istiyor 

•••••••• 
Eğer müsavat temin edilmezse Vaşington mua· 
hedesini feahile kendi başına hareket edecek 

TOKIO, 23.A.A. - Japon matbuatı, 
1935 senesinde yapılacak deniz konfe
ransında bugünkü 5,5,3 nisbetinde o!an 
Amerika, 1 ngiliz ve Japon bahriyesi nis-
1.cti tekrar te•kik edilmediği takdirde Ja
ponyanın Vashington muahedesini fes.. J 
hcdecegini tehdit o!arak ileri &Ürmekte-. 
dir. 

Jaı•onya gazeteleri, bu talep reddedi
lir..e, Japonyanın temamen müstekil ve 
yalnız en1niyetini nazan itibare alan bir 
deniz 5İyaseti takip edeceğini bildirmek
tedir. 

Bundan haşka Japonya, 1935 deniz 
konferanaının 1940 senesine ve gayri· 
nıuayycn bir tarihe tehirine temamen 
muhalefet etmektedir. 

ffariciye nazın, M. Hirota, İngi~t!re i~ 
le Arnerikanın İptidai deniz müzakere
lerinden, uzak şarka ait siyasi meselele
rin f..-,t-İÇ tutulması hakkındaki Japon ar .. 
2ularına hiç bir suretle muhalefet ehne
diklcrinden kabineyi malıimattar etmiı
tir. 

LONORA, 23. A.A. - lngiliz - Ame
rikan mü:chassısları ihzari deniz mü
zakeratı J .. ondra da devam etmektedir. 
YapJlmıt olan davet sırası mucibince İn
giltere mütehaısıslan, bu mesele ile 
doğrud:ln doğruya alakadar diğer dört 
deni~ de\rleti ile de noktai nazar teatile
ri yapacaklardır. Bu iki taraflı görüş· 
meler, 1935 konferansında mevzuubah
sedilecek olan deniz silahlanrun tahdidi 

Fransız Nazırı 

Mösyö Barthou'nun 
Bükreş seyahati 

ve Rus gazeteleri 
Bu ziyaretten mühim 

netic~ler beklenmektedir 
MOSKOV A, 23 (Milliyet) - Mat

buat , M. Bartho'nun Balkanlar ziyare
tini dikkatle takip etmektedir. Musso
lini ve Hitlerin Venedik mülikabndan 
sonra yapılan bu ziyaretten mühim ne
ticeler beklenilmektedir. 

Prnda gazetesi, Bülcreıte Yugos -
lavyarun Sovyet Rus.ya ile münasebet 
tesisi ile Balkan misakının genişletil -
mcıj meselelerinin de görü1üleceğini 
yazmaktadır. 

lzvestia gazetesi Bükreşte Bulg.'1-
riıtanla Romanya ve Yunaniıtan araım
<la ayrı ayrı iki taraflı rnisaklar al<ti 
için karar verileceğini ümit etmekte • 
dir. Ekonomiçe kaya Jizn gazetesi Bük .. 
reşte Ruayamn da iştirak edeceği Ka
radeniz Lokarnosu meıelesinin de tet
kik edileceğini yazıyor. 

BOK.REŞ, 23 (A.A.) - Kral Ka -
rol, ıarayda Fransız matbuatı mümeı .. 
ıillerini kabul ederek demiştir ki: 

Fransaya karşı olan dostluğumu ve 
hat~ a~k,mı tekrar ve teyit için çıkan 
yem fırsattan dolayı bahtiyanm. Bük -
reşte M. Barthou'ya yapılan kai:ıulü 
gördünüz. Bunda resmi hiç bir tarafı 
yoktur hepsi kendiliğinden ve hepsi 
samimidir. Milletimin memleketinize 
karşı derin bir muhabbeti vardır. 

Fransız mümessilinin ziyareti iki 
memleket arasında hissiyata ve man .. 
tığa iatinat eden asırlık bağları daha 
ziyade kuvvetlendirecektir. 

BOKREŞ, 23 (A.A.) - M. Bar
thou, dün muhtelif zevatı ve bilhassa 
M. Maniuyu ziyaret ebniştir. 

. M. B~rlho~ g~e Fransız sefare-
tince v~nlen bır zıyafete riyaset etmiı 
ve b';' zıyafette kral Karo! de hazır bu
lunmuttur. 

Kral Karo! ilk defa olara.k bir sefa
rethaneyi ziyaret etmiş bulunuyor. M. 
Bartlıou Romanyalı ve ecnebi gazete
cilere vaki beyanabnda F ransanın mÜ· 
messiline kartı gösterilen hararetli ka
bulden ve gerek la-al ve gerek :-omen 
devlet adamlarile vaki mülakatlarda te
zahür eden noktai nazar birliğin<len 
uzun uzadıya bahsetmiştir. 

Af. MakaimCM Romanyaya gidecek 
SOFY A, 23 (Milliyet) - Bükreş -

ten bildiriliyor: 
Mevsuk bir membadan öğrenildiği

ne göre, Yunan hariciye nazın 1\.1. 
Maksimos temmuz ayı zarfında M. Ti
tüleskon t't ~İyarctini iade etmek üzere 
Bükreıe gelecektir. --

Bulgaristanda 

Komitecilere karşı çok şid 
detli bir cephe alındı 
SOFY A, 23. A.A. - Hükumet ma

k<;donyadan gelip memlekete ilti.;,. et
mış olan ~omitecilerin çıkardılclara kati 
~urette _ruba~et vermeye azmetmj1tir.E .. 
ger yeıu verılen mühlet bitinceye kadar 
komiteciler teslim olmadıkları takdir
d kendilerine aşkiya nazarile bakılacak 
ve ordu bunları tenkil için her türlü ve
saiti kullanmakta muhtar atacaktır. 

M. Chantemps Staviski ile 
m Ünasebatını rec dedi yor 

PARIS, 23.A.A. - M. Camili~ Chau
temps, tahkikat komisyonund& Sta
viski ile münasebette bulunmuş oldu
ğu iddiasını ~~ti bir lisanla lek:1..ip et. 
rniı ve kendisı ile katiye-n görüımedi
ğini i.bata çalı~mııtır. 

megele:inin ctrafhca tetkikini temin 
gavesine ınaluftur. 

Bahriye birinci Lord'u, lngiliz -
Amerikan mütehassJslarırun halen yap
tıklan gibi, bütün teknik meselelerin 
bu görüşmeler eınasında münaka::a edi
leceği ümidini evvelce izhar eylemişti. 
Halihazırda yapmakta olan noktai na
zar teatisinden diğer alakadar deniz 
memleketleri haberdar edilmektedir. 

ROMA, 23.A.A. - Havas ajan~T bil
diriyor : Lavoro Faşcista gazcte&ı, ı\t
l~ı denizinin üç siyasi nüfuz mıntaka.&ı
na taluimi hakkında Japonyanın lnl(ıl
tere ve Amerikaya bir teklif yaptı~ına 
dair o1an ve kendisinin de varit gördUğü 
haberini gayri müsait bir suretten kar
şılamaktadır. Gazete diyor ki : 

Japonya, sulhun muhafazası me5uliyc
tini hangi mıntakada hangi muahedcye 
istinat ettirmek iıtiyecektir. Jl\pon"i'8 
haki!ı~•t~. 1931-1932 devresinde mevcut 
olan "e l'.'1ançukonun tesisine fl\i\nİ o
lacak olan, bir Londr.a - Vashingtun an
laşma~1na mani olmak için çahşıyor. Ja
ponya için Asya arazisinde rahatça ile· 
rile.snf>ğ devam mevzuu bahistir. 

Gazete diğer taraftan ltalyanın At
las ve Akdeniz devletleri arasında bir 
fark gözet'.1meıini kabul edemryeceğini 
ve ltalyanın Akdeniz gölünde mahsur 
kalmak için değil yedi denizde ıeyrü ae 
fer için gemi inşa etmekte olduiunu 
bildinnektedir. 

Silahsızlanma 

Bu mukavelenin 
teehhüründen 

Almanya mes'ul 
Başvekil Mac Donald 
Almanyayı ittiham ediyor 

LONDRA, 23 (A.A.) - M. Ma<: 
Donald , Birmİngham kongresine gön
dermiş olduğu bir beyannamede silah
lan bırakma hakkmda bir muı...vele vü
cuda getirihnesi husımmdakıi teahlıür
den Almanyanm mesul olduğunu, Al
manyarun konferanatan çekikneıinin 
doğru bir şey olmadığını ve tekrar kon
feransa dönmesine hiç bir mani bulun
madırını beyan etmektedir. 

Mumaileyh ilaveten diyor ki: 
Konferans yeniden işe başladıiı za

man Almanyanın bu m~aiye ittirak 
edeceği zannolunuyor . Şu halde bir 
mukavele akti ümidi ıd v<:uttıur. 

Başvekilin tatili 
LONDRA, 23 (A.A.) - Batvekil 

ecnebi memleketlerinde üç ayhk bir ta
til devr<OSİ geçirecektir. 

Maımıafih henüz sayahat programı 
tesbit Bhneınitıir. Baıvekil, gelecek 
hafta sonundan eV?el Londrayi terke -
deceğini ümit ehnektedir. 

Diğer muhtelif vesileler de olduğu 
gibi, M. Stanley Baldwin Başvekilin 
gaybubeti esnasında kendisine vekalet 
edecektir. 

M. Mac Donald, meclisin gelecek iç
tima devresine ait işleri hazrrlayabilmek 
üzere eylıil nihayetlerine doğru Do
nin Street' de bulunma it düşünmekte
dir. 

Mes'ut bir gün 
(Başı 1 inci sahifede)) 

resmen teessüs etmi1, saltanat yı
kılmıs ve Türk milleti senelerden
beri idaresi altında inlediği padi
salılardan ve saltanat zulmünden 
kuıtulmuştu. 

T eşriniııaninin ikinci günü vu -
kubıilan bu mesut hadisenin, bu
gün 24 Haziranda tuidi sebebine 
gelince, padişahlığın yıkıldığı ve 
milli hakimiyetin ilan edildiği gün, 
Mevlidi Nebeviye tesadüf ettiğin
den, Büyük Millet Meclisi, Hak~
miyeti milliye bayramının Mevlı
di Nebevi günleri tesit olunması 
hakkında bir kanun neşretmiştir. 
Kameri senenin Şemsi seneye na
zaran kısa olması dolayısile Haki
miyeti milliye bayramı yavaş ya
vaş 24 Hazirana kadar gelmiştir. 

Hakimiyeti milliye bayramı a
sırlardanberi Türk milletinin ba
şında bela olan ~altan~t i~aresini. 
yıktığı onun yerıne mılletın kendı 
hakimİyetini ikame ettiği için, ta~ 
miina!ile bir millet bayramı, bır 
halk bayramıdır. • . 

"Milliyet aziz karilerının bu 
yuca bayraı::larını tebrik ede~ken 
daima halkçılık ve demokr~s.~ ~-k 
•asları üzerinde .. ~rü~ekn·r u~. 
milletimize bu buyuk ın 1 ap mu
nasebetile en yüksek saygılarını 
sunar. 

* * * 
Hakimiyeti milliye bayramı mfi

nasebetile bu gün bütün de~?" 
kapalıdır. Bu münasebetle _T urk 
Maarif Cemiyeti rozet tevzı e'fe· 
cektir. Kutular kazalarda~ venle
ceği gibi lstanbul Halkevınden de 
verilecektir. 

Belediye para cezaları hakkında 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Dahiliye encümeni 20 liraya ka

dar para cezalarının belediye reisi eri muavinleri ve müdürleri tarafın 
dan vcr:lmesi hakkındaki kanun layihasını aynen kabul etmiş ve la -
yihayi adliye encümenine vermiştir. 

Belediye-Sinemacılar ihtilafı; Anka 
radaki komisyon kararıcı veriyor 

ANKARA, 23 (Telefonla) - lstanbu~ belediyesite sinemacılar 
arasında çıkan ihtilal hakkında Dahiliye müsteşarının riyasetinde 
hukuk müşaviri ve hususi idareler umum müdürünün iştirakile per -
şembe günü ve bugün toplanan komisyon tetkikatına devam etmekte -
dir. 

Komisyon halen mahkemeye intikal etmiş olan bu mesele hak
kında lstanbul vilayetince hazırlanmış ve bugün postaya tevdi edil
miş bulunan raporu mütaleadan sonra kararını verecek, lstanbul vi -
!ayetine tebligatta bulunacaktır. 

Vekalet erkanından salahiyettar bir zatla görüştüm. Bana: 
lstanbul belediyesi tarafından Darülaceze resmini vermedikle -

rinden dolayı sinema oynatılmasının men'i üzerine meydana gelen ih
tiliifı komisyon tetk:k etmektedir. Ben komisyonun neye karar vere -
ceğini bilmemekle beraber, mevcut kanun, talimatname ve nizamna
melere göre vilayetin sinema oynatılmasını menetmesini haklı görüyo
rum. Şunu da tavzih etmek illerim, ki vilayet sinema,'.:ırı kapanma 
mış, yalnız film gösterilmesini menetmiştir. Yoksa sinemacılar film 
den binaları dahilinde her şeyi yapmakla serbesttirler, dedi. 

Memurin kefalet sandığı teşkilatı 
ANKARA, 23. (Telefonla) - Memurin kefaleti müteselsile san

dığı muamelat ve teşkilatı hakkıııd aki talimatnamenin 3 ve 11 inci 
maddeleri icra Vekilleri heyetince değişlirilmiştİı'. Bu maddelerin ye
ni şekline göre Sandığın sermayesi memurin ve müstahdeminin Ağu•
tostan itibaren Teşrinisani nihayeti ne kadar 4 ay için her ay aldıkları 
a~ıl maas ve ücretin tevkil edilecek olan sekizde biri ile bundan sonra 
her ay k~silecek yüzde üçü ve tevkif tarihinden itibaren bir ay içinde 
bu parala .•ın kefalet sandığına tediye etmiyen muhasiplerden birinci 
defasında ceza olarak kesilecek dörtle bir ve tekerrürü halinde kesile
cek nıuf maaslarından te•'!kkii.: edecektir. 

Sandığın ~uamclatı • ./iye llck aletinin Hukuk Müşavi~liğinin rı
yaseti altında üç zattan mürekkep olacaktır. Bir idare heveh tarafın
dan muamelatı tedvir edilecektir. 

Hususi idareler varidatı 
AN KARA, 23. (Telefonla) - Hususi idare~er varidatı hakkınJ": 

Fırka komis;ycmn çalısmalarına devam etmektedır. Bu sebepten hususı 
idareler bütçelerinin t"asdiki gecikmektedir. Öğrendiğime göre bütçe
lerin ne suretle tasdik edileceği ve hurusi idareler tahsilatının ne su
retle yapılacağına dair mevcut kanan üzerinde bazı tadiller İcrasının 
Meclise teklifi mukarrerdir. 

Belediye intihapları için hazırlık 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti bir eylulde ya!"

lacak belediye intihapları için belediyelere birer tahrirat gönderm'f. -
tir. Vekalet bu tahrirat~a İntihap/ ar için hazırlığa başlanmasını ve le. 
telerin ikmalini bildirmiştir. 

Kastamonuda gazi abidesi 
· KASTAMONU, 23. A.A - piyade alayı tarafından kıfla bahçe
•inde d~kilen "Gaziyi anma" abidesinin küfatresmi büyük bir kalaba
lık huzuriyle yapılmıştır. Kırmızı taştan musanna bir surette yapılmış 
olan abidenin yüluekliği bq metredir ve üzerine Gazi Hazretlerinin 
tabii cesamette bronzdan bir büstü konulmuftur. 

Şükrü Kaya B.in M. Suriç' e ziya/ et 
ANKARA, 23. (A.A.) - Bu Akşam Marmara köikünde Dahiliye 

Vekili .Şükrü Kaya Bey tarafından memleketimizden ayrılmakta olan 
Sovyet Rusya Büyük elçisi M. Suriç şerefine büyük bir ziya/et veril
mistir. 

·Sofrada M. Suriç'le refikalarınd an maada B. M. M. Reisi Kazım 
Paşa Hazretleri, Heyeti ve~~le azas~, Roma Büyük elçi•i,V<Uıf Bey,Sou
yet sefareti erkanı ve Harıcıye erkanı hazır bulunmuşlaı dır. 

Ziyafeti parlak bir süvare takip etmiştir. 
Ziyafetin sonuna doğru, bu merasimi Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyin gıyabından dolayı kendileri idare eden Dahiliye Vekili Şükr>i 
Kaya Bey kalkarak memleketimizde bulunduğu uzun seneler zarfında 
Türk - Sovyet dostluğuna pek büyük hizmetler etmiş kıymetli ve dost 
büyük elçi M. Suriç'e hitaben bir nu tak iradetmiştir. 

Yeni kanunlar 
(Başı 1 inci sahüedc)) 

daki kanun li.yihaaınm birinci müza
keresi yapıldı. 

Gümrük ve tarife kanununun dör
<Jüncü maddesinin tefsirine dair maz
bata ile dahiliye vekaleti merkez tef -
kilatı v~ vszifeleri hakkındaki kanun 
nun beşinci madde~iı:ti mu_~d~I. kan1;1 -
nun birinci maddesının degıı!ırılmesıne 
ve emniyet işleri umum müdürlüğünde 
bir ıube müdürlüğü ihdasına ve müze 
ve arsat.hane teşkilatına ve Ankarada 
dikilmiş olan zafer abidesinin bazı kı • 
ıımlarının gümrük ve sair resimlerden 
muafiyetine, gümrük kanununun 13 .ün
cü maddesinin kaldırılmasına, kırt.ası -
ye stoku için bir buçuk milyon liralık 
mütedavil 5ennaye ihdasına, Afyo"! ... 
karahisarında dikilecek zafer B.bi~ının 
gümrük ve sair resimlerden. ~uafı~e : 
tine, orman mühendiı m':'avını _yeli4t.ı-

k .. ·raat v-'·~letıne baglı bır 
ıne uzere zı CA.a • • d . kan 

t mektebi teııkıhne aır un ora orman '--L l d"ldi 
ldyiha]an müzakeı:e ":~ .~u e ı • 

Meclio pazarlesı gunu saat 15 te 
toplanacaktır. 

Yeni kazalar 
ANKARA, 23 (A.A.) - B. M. M. 

nin bügünkü İçlİmaında yeniden teşkili 
kabul edilen beş kazadan bulunduğu 
vilayetlerle aldddan isimler şunlardır: 

Muı vilayetinde Btn,öl, Erzun.ım vi
layetinde At, Saımun viliyetinde Ka
vak, Bolu vilayetinde Akçakoca, Gire
sun vilayetinde Bula<:ak. 

Bu kazaların hudutlan icra vekille
ri heyetince tayin olunacakbr. 

Tekaüt sandığı 
ANKARA, 23 (Telefonla) 
Huausi idareler tekaüt sandığı 934 

&enesi bütçesi 618.848 rra 88 kuruş 
olarak tesbit edilmiş ve icra Vekilleri 
heyetince kabul edilmiştir, 

Şehir gürültüsü 
ile mücadele 
(Başı 1 inci sahifede)) 

tamamen tatbikine çalışılacaktır. E
sasen bazı kaymakun.lıklar._ }~ari şe-
kilde tamim henüz gelınedıgı halde, 
bu k~bil .tehir gürültüsünün Önüne 
geçmeğe ba~laınrfl~rdır. 

yeni tanzim edılmekte olan bele
diye zab "taşı talimatnamesinde gü .. 
rültü ile mücadele hakkında bir çok 
ahkam vardır. Şehir meclisinin oon 
devreıin<le, hu talimatname tetkik e
dilemediği için tatbik'ne geçileınemit
tir. Bu talimatname Teşrinievvelde 
Mecliste müzakere ve kabul olunacak 
ve tatbikine başlana<:aktır. 

Belediye Daimi Encümen azaaın • 
<lan Adalı Avni Bey dün b"r muharri
riınize gürültü ile mücadele hakkın
da demittir ki: 

- Yeni yapılmakta olan zabitai 
belediye talimatnamesinde tehir gü
rültüsünün önüne geçmek için b · r çok 
ahkİlın vardır. Fakat bu talimatname
nin müzakere ve tasdikini, Şehir mec .. 
lisinin son içtimamda yetittiremedik. 
M 1. · ·· .. ,...,, ·· "ehrin gürültüsü ec aın guru 1.uau, al 

ile mücadeleye imki.n bırakmadı.,. 

Yüksek deniz ticaret 
mektebi 

ANKARA, 23. (Telefonla) 
Yüksele Deniz Ticaret mektebi es.aa 
talimatnaıneı · nin birinci maddeıi lç
ra Vekilleri Heyetince değittirilnıit
tir. Yeni madde şudur: 

"iktisat Vekaletine meTbut olmak 
ve tüccar gemilerine kaptan ve ma· 
lcin · st yetiştirmek üzere iki$İ ti.li .,e 
üçü ili derecede beş ıınıftan ibari;l 
bir Yüksek Deniz Ticaret Mektebi te
ıis edilmiştir . ., 



lırolsun gürültü! 
Yaz gecesinin biraz da mü
l ~ ve kaı•anlık havası için
~kle gözünüze giren uyku
ık/erinizle okşarken, ayaz 
İş bir sesin, ne bileyim? 
rt, dondurma veya gazete 

ı işitirseniz ne olurırıınuz?. 
muz gününün öğle yeme • 

~
sonra midenin hazım ile 
olduğu sıralarda başınız -
ııınıza çekilen kamn bu 
en istifade ederek hakiki 

er/eme yaparken sokağı
~İinemis bir otomobilin so
~ıktan bir yosmaya kendi
. rsin diye çaldığı klaksiyon 
izi tırmalarsa ne yaparsı-

hın altısında sıcak bir ge
)cıkanızı bıraktığı alaca ka
b biraz serinlikle tatlı bir 
Ykusu kestirirken, hayvan 
İnden hangisine mensup 
qJimlerin bile kestiremiye
mesle bir satıcının leryadı
rsanız ne hissedersiniz?. 
bu çeşit bir çok sual sora
Bunların cevabı birdir: 
an zivanadan çıkar .• 

ı
~bul eskiden güzelliğile 
q tek idi. Şimdi gürültüsü 
ıı sehirleri arasında emsal
~. Bu emııalsizlikten en bi
l~ yine lstanbullulardır. 

t

Oahiliye Vekaleti lstanbul
ıı beladan, gürültü belasın
tarmak için bir tamim gön-

1,()ahiliye Vekilinden başka 
fenir .. Bizzat kendisi gelip 
;:,kaklannı teftiş etmez ya! 
ı ·~ korktuğum ba.~ka bir 

le iki çeşit memurluk yapı
İsi Maliye memurlarının 

r
rı gibi fazla gayret göster
Onlarda hazine nel'i 
prensip vardır. Bazan bu 

~ükellellerin aleyhine çı-

te itiyadi memurluk var -
llq, saatle mukayyettir. Ge-

~
lı/er. Bu sınıflar haricinde 
~ bir çok gayretli memur
Vardır ama onlar bir ayrı 
.ki[ edemezler. 
lı/i Dahiliyenin bu tamimi 
ı belediye şubelerine havale 
Şubele~, belediye polisine 
eder. Belediye polisi mua
ale eder. Muavin de efen· 
ebliğ eder. Sonra?. 
ını Allah bilir. Her so

'r belediye memuru bulu
&elediye polisleri de es
Şİne düsüp tabii ne za -

1 ğırdığın; kontrol edemez. 
"<ır. Tamimde mese,~a "Bi
tıl>ahleyin teneke çalması 
1.,, diye bir şey yazılı de-
0 halde birisi çıksa da bir 
teneke çalmağa başlasa 

t 
polisi tamimde yazılı de

onu halkı iz' açtan menet
e böylelikle gürültü müca
aal esef bir kalem isi o -

f.>. iste benim korkt;,,ğum 
IC:ön'ül ister ki_; bi~tün b~~e
, l>elediye polııılen Dahılı -
İnin halka istirahat ettir-
8"usuna candan istirak et-
ınalım!. ' 

FELEK 

BOR:; 
mdan alınan cetveldir) 
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83 
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Bel ırat 34,89,75 
Zloti 4,ı2,25 
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20 Dinar 53 
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1 Mecidiye 35 1-Z 
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ı\t SANDIKLAR.,.. 
tıevi ve eb'atta, fevkalade 
le işlenmiş, elverişli fiyat. 
al, P. K. 596, Tel. 24439. 
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EHİ R HABERLERi 
MAHKEMELERDE 

Adliyede 
Topluluk 
Yeni daireler en iz mas

rafla tefriş edildi 
Yangmdanberi tam altı buçuk 

ay Tophane , Beyoğlu, Sultanah- j 
met, Salkımsöğüt , Türbe, Mey -
danerk ve saire gibi muhtelif semt· 
lerde ve derme çatma binalarda 
faaliyetlerini devam ettirmekte o
lan adliye daireleri dünden itiba
ren toplu bir halde Y enipostaha
nede çalışmaya başlamışlardır. 

Sulh 'hukuk mahkemeleri müs
tesna bütün ad'liye ve icra dairele
ri postahanenin üçüncü ve dör -
düncü katma yerleşmişlerdir. 

Hukuk ve ticaret ve ceza mah
kemeleri He ağır ceza mahkemesi 
j'anan adliye binasındaki mahke
me salonlarını aratmıyacak kadar 
güzel salonlara malik bulunma:k
tadırlar. 

Galatatla Sen Jorj Avusturya mektebi talebeleri kendi yaptıklan e
serlerden mürekkep bir sergi vücu.le getirmişlerdir. Bu sergide cid
den çok güzel eserler lefhİr edilmektedir. 

Sinemacılar asıl 
Da vayı açtılar 

Bonolar 
Yükseliyor 

Evvelce de yazdığımız gibi 
bu salonların tefrişinde ve tanzi
minde fevkalade tasarrufa riayet 
edilmiş, yeni adliye kurulurken da
irelerin bodrumlarında "kabili is
timal değildir,, diye yığılmış eşya 
getirtilerek ist;;-ıde olunmuştur. 

Tazminat ve müdahalenin 
refini isteyorlar 

Tevziat yüzde yarıma 
kifayet etmiyecek 

Yeni binada aşağı yukarı mo -
dern bir icra dairesi görü'lmekte
dir. Bu koca salonun yapılması i
çin sarfedilen para, mecmuu yüz 
lirayi geçmemektedir. Yeni, fa -
kat muvakkat adliye dairesinin 
bütün salonları işte bu kadar cüz'i 
masraflarla yapılmış ve yapılırken 
de süsten, ziyade halkın işlerini 
kolayca ve müşkülata düşmed'en 
yaptırabilmeleri esası düşünül -
müştür. 

Müddeiumumi Kenan Bey dün 
adliyeyi baştan başa teftiş etmiş, 
adeta yeniden başlamış olan me
saiyi gıözden geçirmiş, noksanla
rın ikınali için emir vermiştir. 

Darülaceze hissesini vermedik
lerinden dolayı kapatılan sinema 
sa'hiplerinin belediye aleyhine i -
kinci hukuk mahkemesinde açtık
ları davanın kısmen belediyenin, 
kısmen de sinemacıların lehine 
olmak üzere reddedildiğini yaz -
mıştık 

Sinemacılar dün mahkemeye 
müracaatla esas hakkındaki ela -
valarını açmışl.·udır. Sinemacıla -
rın avukatı Haşim Refet Beydir. 
Haşim Refet Bey ikame ettiği da
vada belediyenin kanunsuz ve hak 
sız olan müdahalesinin ref'ini, si
nemacıların 'kazançlarından me -
nedilmiş almasından dolayı mad
di ve manevi zararlarının tazmi
nini ve secidedilen sinemalar üze
rine konul.an memnuiyetin, ihti
yati tedbirler gösterilmek sure -
tile ref'ini istemiştir. 

Yarın mahkeme, meseleyi tet-
krke başlıyacak ve bu talepler 
hakkındaki 'kararını verecektir. 

Birkaç güne kadar adliye ko
ridorlarına ve mahkeme salonları
na ashabı mesalihin oturması için 
sıralar konulacak, postahane ile 
adliyenin kapılan ayrılacak ve ad
liye dairesine pos.tahanenin Anka-
ra caddesi cihetindeki kapısından MAARiFTE 
gir' lecektir. 

Bu kapıya asılacak olan "İstan
bul adliye dairesi., lavhası yaptı
rılma'ktadır. 

Kocalarına esrar götUren 
kadınlar 

Dokuzuncu ihtisas mahkemesi 
Üzerlerinde esrar ve eroin bulu -
nan iki kadını mahkum etmiştir. 

Bu kadınlardan birinin ismi 
Seher, diğerinin Nadidedir. Bu 
kadınlar tevkifhanede bulunan ko
calarına esrar ve eroin kaçırırlar
ken yakalanmışlardır. 

Dokuzuncu ihtisas mahkemesi, 
Seher ve ~ adireyi ~irer sene hap
se 200 er lıra cezayı naktiye mah
kilın etmi~tir. 

KöprU cinayeti 
Kıöprü üzerinde Matmazel Sü

zaru ölciürmüş olan Anadolu A
jansı telsiz memuru Fedai Beyin 
muıha'kemesine dün ağır ceza mah 
kemesinde devam edilecekti. 

Fakat celbine karar verilen 
şahitler gelmemiş, bunun için 
muhakeme başka güne bırakıl -
mıştır. 

TUrkl Uge hakarat 
Tür~lüğe hakaret etmek suçi

le ~ev·~~f .~ilmiş olan Kibrit Şir
ketı mudur muavini M. Gumansın 
mevkufiyeti devam etmektedir. 

Gerek M. Gümans, gerek ve -
killeri henüz tahliye teşebbüsün
de bulunmamışlardır. Bugün dai
reler tatil olduğu için teşebbüs 
yapılamıyacağından bugün de tah 
liye mevzuu bahis değildir. 

Takas suiistimalinden 
tahliye ieteyenler 

Takas suiistimali yapma'ktan 
suçlu olanlardan Mehmet Kasım 
ve Fazı) Efendiler 35 bin lira 
nakten kefalet vennek ~artile 
tahliye edilmek kararına itiraz ve 
ağır ceza mahkemesine müracaat 
etmişlerdi. 

Ağır ceza mahkemesi bu hu
susta ev ra•kı takas tahkikatını ya
pan komisyondan istemİ1tir. He
nüz evrak mahkemeye gelmediği 
için bu hususta bir karar verilme
miştir. 

Liman şirketinin vaziyeti 
Liman şirketinin yeni vaziveti 

hakkındaki kanun henüz Li.;.an 
ırirketine bildirilmemiştir. Kanun 
tebliğ edilir edilmez şirketin tas -
fiyesine başlanacaktv. 

Millet mektepleri 
Bütçe darlığı dolayısile 

tahsisat kaldırıldı 
Bütçe darlığı dolayısile husu

si idare, yeni bütçede millet mek
tepleri tahsisatı olan beş bin lira
yi kaldırmış lır. 

Önümüzdeki ders senesi başın
da 1 stanbulda millet mektebi açı
lamıyacaktır, 

Fakat, maarif müdürlüğü, ilk 
mektep muallimlerinden bazıları -
nın hamiyetine müracaat ederek 
zaruri ihtiyaçları karşılamak üze
re (60) kadar millet mektebi ders
hanesi açmağa çalı~caktır. 

Esasen her tafta (50) !kadar 
vatandaş maarif idaresine müra -
caat ederek i·mtihan olmakta ve 
millet mektebi şahadetnamesi al
maktadır. 

FakUltelerda imtihanlar 
Üniversite fakültelerinde imti

han!ar perşembe günü hitam bul
maktadır. 

Bu sene en fazla muvaffakıyet 
tıp fakültesindedir. Tıp fakültesin
de talebe yüzde seksen nisbetin
de muvaffak olmaktadır. 

Son sınıfta (90) talebeden (84) 
kişi bu sene imtihana girmiştir. 
Bunlardan ikisi hanımdır. 

Münhal profesörlük 
Üniversite kulak, boğaz , bu

ruı_ı ha.stal~kları profesörlüğü için 
munasıp bır ecnebi profesör bulu
namamıştır. 

Darülfünun müderrislerinden 
Ziya Nuri Paşanın bu kürsüyü ve
kaleten idare etmesi takarrür et
miştir. 

Üniversitede kitap neşriyatı 
Üniversitenin yeni sene bütçe

sine kitap netriyatı jçin (30) bin 
lira tahsisat konmuştur. 

Bu tahsisatla profesörlere ki
t~p J'.azdınlacak ve ne§redilecek -
tır. Universite talebesi artık lri
tapsızlrk derdinden kurtulacaktır. 

Bu seneki tedrisat 
Üniversitedeki ecnebi profe

sörler, bu seneki tedrisat faaliyeti 
hakkınd.ı Maarif Vekaletine birer 
rapor vermişlerdir. 

Profesörler bu raporlannda 
tedris levazımının noksanlığına, 
hastanelerdeki vesaitin az-lığına 
bilhassa işaret etmektedirler. 

Gayri mübadillere yapılacağı
nı yazdığımız pa_ra tevziatı hak -
kında takdiri kıymet komisyonun
ca hazırliklara devam edilmekte -
dir. 

.Tevziatın yüzde yarım nisbe
tinde olacağı yazrlmış ise de bize 
vedlen habere göre mevcut paı-a 
bu nisbette para •tevziine kifayet 
etmemektedir. 

Dağıtılacak para muhtelit mü
badele komisyonundan alınan 25 
bin İngiliz lirasından ibareu;r. Ru, 
bizim para ile 160 bin lira kadar
dır. Bununla ancak binde 4,3 
yani on binde 34 nisbetinde tevzi
at yapılacaktır. 

Tevziata başlamak içir. defter· 
ler h~zırlann>akta, herkesin istih
kakı tesbit .-dilmek~ccfü. 

Tevzi edilecek paranın havalesi 
henüz gelmemiş ise de bugünler· 
de gelmesi beiklenmektedir. Bu 
takdirde üç beş güne kadar tevzi
at abatlanabilecektir. Küçük istih
kak sahiplerinin pari\ları önce ...e
rilecek, bilahara derece derece is
tihkakları fazla oianların parası 
tevzi eciilecektir. 

Ta·kdiri kıymet komisyonu a
lalkadarli\ra }stihkalklaı ma muka -
bil, bankadan alınmak i.;zere birer 
çek verecek ise .de kiıçük istihkak 
sahiplerinin parasının doğrudan 
doğruya komisyonca ödenmesi dü
şünülmektedir. 

Bu da nihayet on liraya kadar 
olan istihkaklardır. Bundan ev -
ve! yapılmış olan yüzde iki nisbe
tinde para tevziatında küsurat tev
~if edilmiş, sahiplerine verilmemış· 
tı. 

Bu defadaki tevziat nisbeti e· 
sasen pek cüz'i olduğundan küsu
rat tevkif edilmiyerek tamamı tes
viye edilecek, yalnız 20 - 30 pa
ra gibi kesirler alıkonulacaktır. 

Bcno tevziatına devam edil -
mekteo'ir. Şimdiye kadar bonola -
rm. ya~ıs~ndan ~azlası saıbiplerine 
verılmıştır. Verılen bono miktarı 
4, 700,000 liradır. 

Bonolar son günlerde biraz 
yükselmiş, yüzü yirmi beş kuruşa 
kadar çıkmıştır. 

Japon heyeti 
Dün hususi bazı tetkik

lerde bulundu 
Türkiyenin iktısadi vaziyeti 

hakkında tetkikatta bulunmak ve 
Türk ticaret evlerile temas etmek 
üzere şehrimize gekn Japon ti
caret heyeti dün hususi bazı tet
kikler yap.mış ve öğleden sonra 
müzeler, saraylar ve Kapalıçarşı 

gezilmiştir 
Heyet bugün öğleden evvel 

Haliçteki bazı fabrikaları ziyarf!t 
edecek ve saat 17 de Japon sefa
retinde bir çay ziyafeti verilecek
tir. 

Bu ziyafete oda reisi ve iklı
sadi mahafilde tanınmış bazı ze· 
vat çağırılmıştır. 

Heyetin yarın oda ile teması 
muhtemeldir. 

Pasaport vizeleri 
26, 27, 28, 29 mayıs 934 ta -

ri'hlerinde İslanhuldan pasaport al
mış olanların 24 lira 50 kurus ve 
bir lir.al~k ta damga pulu tediye et
melerı lazım gelmektedir. 

~u tarihlerde pasaport alanlar 
emnıyet dördüncü şube müdü r· -
ğüne müracaat edec~lerdir r u 

EKONOMi 

Buzhaneler 
Meselesi 

Tetkikat yapan heye~ 
raporunu verdi 

Sıcaklar fazlalaştıkça buzhane
ler meselesi de gittikçe büyüyor. 
Kış sonlarında fotanbul ve Trak
ya tacirleri ticaret odasına müra
caat ederek yazın yaklatmakta ol
duğuna işaret ederek •buzhane " ·
retlerinin yUkselmesinin önü~; 
geçilmesi için teşebbüsatta bulu
nulmasını istemişlerdi. 

. Oda o vakittenberi aylarca tet
~ıkat yaptı ve buzhaneleri elle -
rınde bulunduranların bir kartel 
yapmış oldukları anlaşıldı. 

Bunun üzerine buzhanele..Ie te. 
~as etmek üzere oda idarf' heye· 
tinden üç kişilik bir heyet ayrıl
mıtlır. Akif, Gani ve Rıfkı Beyler
den mürekkep olan bu heyet buz
haneleri birer birer gezerek ma -
hallen tetkikat yapmış ve raporu
n~ ~ün oda idare heyetine ver -
mıştır. 

Kösele kongresine gelen 
murahhaslar dönüyorlar 
Ayakkabı, deri ve kösele sana

yi~ kongresi münasebetile şehri -
mıze muhtelif vilayetlerden gelen 
murahhaslardan bir kısmı dün av
det etmişlerdir. 
. . Kongre tertip heyeti dün bir 
1.'Çhma yapmış ve kon(.':e temenni
yatının tasnifine başlanmıştır. 

Dün bir kısım vilayetlerden so
ru'lan süallere cevaplar hazırlan -
mıştıl'. 

. Kongrenin hükumetten temen
nıye karar verdiği hususlar bugün 
lktısat vekaletine bildirilecektir. 

Rapor yalnız buzfıanelerin va
ziyetini göstermekte ve bugünkü 
ücreti istemelerinin sebeplerini tah 
lil etmektedir. 

Ecnebi malı diye gösterilen 
yerli malı 

Ecnebi memleketlerde imal e
dilmiş hissini veren mamulat hak
kında Ticaret Odasının yaptığı tel 
,kikat yem bir safhaya girmiştir. 

Oda idue kyeti bu işin daha 
esaslı tetkikini istemiş ve eğer bu 
şekilde milli iktısadiyata zarar ve
ren müesseseler varsa bunların 
derhal mahkemeye verilmelerine 
karar vermittir. 

Dün oda tetkikat şubesi mü
dürü Hakkı Nezihi Bey ve sauayi 
raportörü Seyfi Bey muhtelif fab
rikalan ve mağazaları gezer•!k bu 
husus.ta mahallen tetkikler yapmış 
!ardır. 

lzmir teyneimillel kanayır 
pulları 

Posta ve Telgraf idaresi, İzmir 
9 eylül beynelmilel panayın için 
panayır devam ettiği müddetçe 
mektuplara yapıştırılmak. üzere, 
bir pul hazırlamaktadır. 

Panayır için çıkarılacak pul
lar, 2 milyon tanedir. Bunların 
darphanede basılmasına başlan -
mıştır. 29 ağustosa kaıiar, bütün 
ptil siparişleri temin edilmiş ve 
pullar tamamen basılmış olacak
tır. 

Haliç yolculuğu 
Belediye şirketi ıatın 
almağa karar verdi 

Belediye, Haliç vapurları tirketini 
satın almağa kat'i olarak karar 
vermiştir. 

Şirketle belediye arasındaki 
davanın neticelenmesi beklen -
mektedir. Belediyenin, şirketten a
lacağı senelfk hisselerin mecmuu 
100 bin lirayi tecavüz etmiştir. 

Belediye Haliçteki seyrüseferi • 
kendisi idare edecektir. Şirketin 
belediye tarafından nasıl işletile • 
ceği bilahara tetkik edilecektir. 

Gümüt ve nikel paralar 
Darphane idaresi, gümüş IİTa

lıklarla nikel ve bronz ufaklık pa
raların basrlması için icap eden 
bütün hazırlıkları bitirmiftir. 

llan edilen müsabaka şartları
na uygun olara'k resim gönderen
lerin resimleri iki ve dört aylık 
müsabaka müddetlerinin hitamın
da tetkik edilerek içlerinden en 
muvafık olanları seçilecektir. 

tık basılacak olanlar, gümüş 
liralıklardır. Gümüş liraların leş -
rinievvele doğru, nikel ve bronz
ların da daha ileri aylarda dar 
bedilmelerine başlanacaktır. 

~::.üm;;} 
Boğaziçini 

Güzelleştirme 
BC'<t'faziçini Güzellestirmek Ce

miyeti namı altında y~ni bir cemi
yet teşekkül ettiğini memnuniyet
i~ haber aldık. Filhakika Boğazi
çı senelerdenberi çok mühmel bir 
vaz!y;ttedir. Sade ihmal edilse yi
ne ıyı. Çünkü eski vaziyet nihayet 
zamanın tesirile biraz daha köh -
neleşse de devam ederdi. Hal
buki Boğaziçinin güzelliğini boz
mak için, şimdiye kadar ne yapıl
mak liizımgelirse hepsi yapılm'l
tır. Burada tesis edilen kömür de· 
poları bunun en bariz delilidir. 

Asyanın ve Avrupanın bütün 
güzelliklerini nefsinde cemeden 
Boğaziçi biraz bakım görse dün
yanın cenneti denilebilecek bir 
yer olabilir. Boğazda cennetin ne 
ekrikliği vardır? Su, hava, rüzgar, 
koru, manzara, tepeler, her şey 
her şey vardır. Yalnız tabiatin bu 
güzelliğine, insan elinin ilave e • 
deceği güzellikler de mevcuttur. 
Tabiatle, insan sayi birleşse haki
katen Boğaziçi dünyanın en gü
zel yeri olur. Bugün Avrupada, A· 
merikada öyle yerler vardır ki ta· 
biat buralarda çok hasislik yaptı
ğı halde sırf elemeği, alınteri sa
yesinde bu eksiklikler ikmal olun
muştur. 

Bizim elimizde hazır Adalar, 
Boğaziçi gibi enfes yerler bulun -
duğu halde mütemadiyen bunları 
ihmal etmişiz ve işi yalnız tabia· 
tin eline bırakmısızdır. Halbuki 
zaman, evvelce t~biatin ibda ettiğ 
şeyleri tahrip etmekten başka bir 
şey yapmaz. Bunlan muhafaza e
decek, kıymetlendirecek insan eli 
ve insan dimağıdır. 

Bu itibarla Boğaziçini Güzel
/estirme Ce•niyetinin tesekkülünü 
,.;emnuniyetle karşılıyo.:Uz. Fa -
kat şuna dikkat edelim ki mesele 
"Adaları Giizellestirme Cemiyeti
nin,, bugünkü v~iyetine benze
mesin. Çünkü bu cemiyet seneler
denberi uğraştığı halde henüz A
daların akıbP.ti için hayırlı bir ne
tice elde edememiştir. Sebep ne
dir? 

Çünkü cemiyet daima tali me • 
selelerle uğraşmaktadır. 

Ama bunda cemiyetin bir ka,, 
bahati var mı? Hayır. Bilakis ce
miyet bu işte büyük bir hüsnüni
yet göfltermektedir. Bu husustaki 
faaliyeti tebrike fayandır. isteni
len neticeye viisıl olanı<Unası bel
ki böyle işlerin yalnız cemiyetle, 
teşebbüsü şahsi ile b01arılamıya -
cak derecede vasi olmasından doj 
maktadır. Bugün Boğaziçini gü -
zelleştirelim diyoruz; burada ya
pdacak ne gibi işler vardır? 

- Kömür depolarının kaldırıl-
mıuı, 

- Boğazın iki tarafında vıisi 
yollar açılma81, 

- Boğazda koruların muhafa
zası, 

- Boğazda güzel otelleT in,ası 
- Vapur ve otobüs işlerinin ta~ 

zimi, sür'atlendirilmesi, , 
- Vasi bir elektrik ve ziya prog 

ramı, 

- Yeni parklar, korular tesiai, 
- Boğazda hayatı ucuzlatacak 

tedabirin alınması, 
- Plajlar vücude getirilmesi, 
- Kliipler tesisi, 
- Boğazlarda maarif hayafmın 

tanzimi, mektep meseleanin hal
li ..• 

Daha bıınun gibi birçok nok
sanlar vardır. Ve bunun yapılma
sı da bir cemiyetin başarabileceği 
işlerden değildir. Cemiyet niha
yet hüıınii niyet gösterir. Bu hüs
nüniyeti, hüsnü kabul edecek be
lediyedir. 

Mümtaz FAiK 

Şemsi Bey 
Dün vefat etti 

İstanbul matbuat aleminin çok 
eski aşinası, sabık matbuat me -
muru Şemsi Bey, dün sabah Bey
lerbeyinden İstanbula gelmek üze
re bindiği vapurda ansızın, kalp 
sektesinden ölmüttür. 

Şemıi Bey, hemen yarım aur
danberi muhtelif devirlerin mat • 
buat idaresind" h'.zmet etmekte 
idi. 

Son zamanlarda Vill\yet gaze
tesine bakıyordu. Bu yakınlarda 
tekaüt edilmişti. 

Devirler değişmesine rağmen, 
Şemsi Bey, matbuattaki vazife -
sinin başından ayrılmamıştı. 

Şemsi Beyin ölümile memleket 
namuslu, vazife aşkını her şeyden 
üstün bilen bir memur kaybetmiş
tir. Kederli ailesine taziyetleri
mizi bildiririz. 

• 
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[' Öz dilimizle ) 
Sultanahmedin elçisi Vanlı Ahmet 

Düriü Efendi daha lran hududna ayak 
basar baımaz bir teırifat meıelesi çıkar
mııtır. O zamanlar zaten bütün itler a· 
deta (bir teşrifat meselesi) nden yani bir 
oyundan ibarettL Sefaret heyetleri gider 
gelir ve bütün mesele bir merasimden iba 
retmiş gibi böyle iki taraf ta kendisini a· 
vutur misafirperverlik, ıeli.mlar, iltifat· 
lar, :.iyafetler ve tenliklerle matlüp hasıl 
olurc!u. Ama gene anla:ıamazlar, gene ay .. 
ni husJmet havası eser dururdu. 

Dürı i Efendi başına gelenleri şöyle 
anlatı3,or: 

''l\1ttkaddema Bağdat valisi veziri mÜ· 
kerrcm Hasan Paşa Hazretleri bizim ol 
tarafa memuriyetimizi §ah canibine ve 
hud<•da yakın olan Kirmanşah canibine 
tahrir eylemekle hanı m(.z.bur tarafından 
mihmandarlık hizmetile bir Acem Ağası 
gelip bi7.i istikbal ve izazı tam ile götü
rüp lıeş.inci günü Kirmanıaha varılmak 
Üzere yemeklik alınıp Kirmanşah Hanı 
maiyetile gelecek iken "benim maniim 
vardır n diye itizar ve kendisi gelmeyip 
karındaşını üç yüz mikdarı atlı ile istik· 
bale göndermif. Bu kullan hemen bühti
yar dargınlrk suretini gösterip bunlara 
azar yüzünden tevketlü, utufetlü ve kud
retlü Ali Osman Paditahmın mahsus el
çi•i ve namei hümayunu hamili olam da 
bu ayarda bir han beni istikbal etmeye 
·,all..bilazim ta buraya gelmedikçe bir 
k"dem ileru varmam ve bunun küstahlı
ğını Şahı Cemcah canibine arzederim. 
deyu elime divit ve kalem aldıkta bir
k1tç atlulan koı;arak hanı mezbura vanp, 
ahvali söyleyip acele ile ata bindirip ta 
yemekliğe gelip bize itizar eyledi.,, 

Daha hudut başında batlıyan bu tetri· 
fat ihtilafları, bütün seyahat zamanınca 
bitmez tükenmez. 

Elçi Dürri Efendi Ki....,.ntahta birkaç 
gün misafir kaldıktan aonra maiyet.ile yo· 
la çıkarak Dergezin'e varır. Orada Mir
alem payesile asıl mihmandarlık olmak 
üzere Necef Kuli Bey namında bir bü
yük kapıcıbaşı şah tarahndan yüz kadar 
atlı ile gelip bizi istikbal ve yevmiye iki 
yüz elli kuruşluk zahire verilmek üzere 
ferman getirip iki gün istirahatten ıonra 
Darülmülkü kadimleri olan Hemedan 
şehrine nüzül eyledik . ., 

Hemedandan sonra Kazvin ve Tehran. 
Yollarda süvari ve piyadeler nay ve tü
fek ve küçük toplarla şenlikler yaparak 
Dürrü Efendiyi istikbal eyliyorlar, çay
lar içiliyor pilavlar yeniyor, nihayet Teh 
rana vasıl 'oluyorlar ve (bir bahçeli ve 
havuzlu büyük saraya kondurup ve şah 
kendi alatı metbahını ve amelesini gön• 
derip altın ve gümüı takımlarile ÜÇ gün 
iıç gece ziyafet ve ağırlayıp üç gün son .. 
ra amele ve ala tını aldırıp) onlar da ken
di mutfaklarını kaynatıp eğlenirken do • 
kuzuncu günü Veziriazam ltimadil'dev • 
le'nin davetile karııla§ıyorlar. Burasını 
Dürrü Efendiden dinleyiniz: 

- ". • • vardığunızcla bizi cördüiü gİ· 
lıh. kıyam ve İ.•\ikba\ i\e odanın. nı•fına .. 
dek gelip tekrar yerine oturdu. Bizi ya· 
nına alıp hoıgeldin beş gittinden sonra 
ıahibidevlet efendim hazretlerinin mek
tuplarını talep eyledi. A ya bizim elçilik 
ile oltarata varınamıdan bunlar azim 
havf ve haşyete düıüp çünkü memleket
lerinin nizamı perişan ve birkaç taraftan 
hücumu ida ile ahvaUeri yaman olmakla 
güya ki biz bunlardan hududa karip bir 
kaç ıancak talebine gelınit olacaiız de
yu bizden mukaddem mütavereleri bir 
kalıba ifrağ edemeyip biraz hedaya ile 
bir elçi gö~~eı:n:ıek tasmim ebnişler. Bi
zim gelecegunızı haber aJınca 

şah tarafına göndenniıtir. İptida varup 
ona buluıur ve emaneti kübra olan na • 
mei hümayunu ıevketmakrunu teslim e· 
derim. Ondan sonra veziriazamdan sana 
olan mektubu veririm! 
Dediğimde hemen iki ellerini dizine 

vurup: 

- Hoş indi rıza hakkındır. Biz Alla. 
ha sığınıyoruz, sizin evvel de bu niyeti· 
niz var idi, timdi geldi zuhur eyledi de· 
di. • 

- Hanım niyetimiz nedir? dediğim • 
de: 

- Mukaddema veziriazamıruz olan Ali 
Paıa Hünkar Hazretlerini zor ile tahrik 
ve V aradinden sonra bizim Üzerimize ge. 
lecek oldular. Ama Allahı taalanın rıza• 
11 yokmuş. Orada ıehit oldu kaldı. Dedi
ğinde ben dahi: 

- Bunu size kim söyledi ve kimden 
itittiniz? dedim. 

- Olzaman bizim Revan Hanı fazmıı
tı. dedi. 

Ben dahi: 

- Hanım senin şah ile tenhada esrara 
~~.t":"llik umuru memlekete dair söylet· 
tigıru Revan Hanı bilur mu? 

- Hayır bilmez, dedi. 
- Ya bizim vezirimiz hünkar hazret-

lerile tenhada mükaleme eylediği esrara 
nice vakıf olup size yazdı. Kizp etmiş, ya 
bana söylemiş, bu makule haltiyata iti
mat edüp vücut veren dahi ahmaktır. 
Bundan kat'ı nazar Gazi Sultan Murat 
Han Hazretlerinin ahitnamei hümayu • 
nundan bugüne gelince tamam seksen 
beı senedir ve hala yedinci padişahı azi· 
müuandır. Bunların asla birinden sulh 
ve ıaliha mugayir üzerinize gelmek üze .. 
re ıuikast olmayıp ta böyle akil ve kamil 
ve dindar. fadıl ve akıbet endit ve tara
fe,-n.in rahatı ve aceze ve mesakinin ia. 
tirahati melhuz tab'ı hümayunları olan 
padişahı ilempenah bunu irtikap eder 
mi?,, 

':'.içi Dürrü Efendi daha bir hayli söy
l~kten sonra dayanamıyor, iti gene tet
rüat meselesine döküyor ve baıvezire 
fÖylc diyor: 

- ". · Mesafeibaideden gelmişiz ve el 
yevm misafiriz ve ıiz bu devletin veziri. 
azamı bulundunuz. Hal ve al<ti mesalihi 
ve umur ve bilcümle mükilememiz dahi 
sizinle olsa gerektir. Henüz görü tüldü. 
Hal ve hatır sorulup bir miktar afaki 
müsahabet olmaksızın müahaze yolun • 
dan bu münakaşa meclisi evvelin sözü 
müdür? Eğer bundan bir garaz ve müra· 
dınız var ise idi.hı münazare kaidesi üze
re sizinle mükaleme edelim. Dediğimde: 

- Ben adabı münazare ne demektir 
bilmem! 

Deyu cevap verdikte: 
- Şimdensonra ben de sizinle müka

leme ebnem ve meclisine gelmem. Varup 

bizzat Şah Hazretleri ile .öyleıürüm. 
At hazır etsinler konağa giderim 1 

Deyu hareket üzere iken hemen ııkkı 
evel defteı-d.an. ve reis yan.ona aelip beni 
tutup: 

- Lıitfedin, kerem edin, müratlarr o 
değildir. Sehveyledi, mazur buyurun, di
yerek bizi alakoyup sazende ve hanende 
gelip muıiki faslına başlanıp ara yerde 
afaki ve tiir sohbetleri olup ama benim 
tabiatim çendan açılmayıp tav1an ve ker .. 
ben sua.llerine cevap verdik.,, 

lıte görülüyor ki iki kom§u devlet a
damı daha ilk karıılaııılannda işi ihtila
fa saptırıyorlar bir (adabı münazare) 
meselesidir tutturuyorlar, ve araya çıkan 
soğukluğu ne hanende ve sazendelerin 
nağmeleri, ne de çayların ve tekerleme
lerin tadı gideremiyor ve dargın ayrılı • 
yorlar. 

Ölüm! •• 
ölüm, dün yanı başımda biri· 

ni, gazetecilik acun (1) unun e&ki 
emekcisi Şenni beyi apansız yaka
ladı ve kwrandıra kwrandıra, bir 
toprak külçui gibi yere serdi. 

O urasını savdığı için şimdi, 
hi çıkıntı çekmiyor. Kurtuldu, 
demektir. Ancak, ben onu unuta
madım. Son soluğunu verirken 
moraran yüzünün aldığı acıklı bit
kinlik gözümün önünden kolay 
kolay gitmiyecek. 

Şemsi bey, yüreği durarak ö • 
len ilk tükenik (2) değildir. ölü
münün bana bu kadar dokunuşu, 
onu yakından tanımış olmamdır. 

Daha bir kıyga (3) önce Şemsi 
beyle Eseııleşmiştir, ( 4) ağır 11-

ğır yürüyerek öndeki sıranın kar
fınta gelen ucuna oturmuştu. Ya
nındakilerle tatlı tatlı, birazdan 
toprağa döncek dudaklarile sizin 
gibi, benim gibi konufUyordu. 

Elimdeki gazeteye daldığım i
çin, bir ara Şemsi beyi unuttum. 
Vapur, Kuzguncuktan yeni ayrıl
mıştı ki, kulağıma, korkunç bir hı
rıltı geldi. Baftmı kaldırdım. 

ilk gözüme ilişen, Şemsi bey 
oldu. Fakat, bu Şemsi bey, b"fka 
bir Şemsi beydi. Çarpılan başı, 

sıranın iütüne devrilmişti. Durma· 
dan debeleniyor ve durmadan hı
rıldıyordu. 

Bu hırıltı ve bu debeleniş, bü
tün vapu;ıdakileri onun ba,ına top
laclı. Her kaladan bir ses çıkı • 
yordu: 

- Saradır!. Sara.. Sarası tut
muş olmalı ..• 

- Gömleğini çözün.. Çabuk 
gömleğini çözün! .. 

- Biraz kolonya.. Baygınlık 
geçınyor. 

Doktor çağırmağı en sonra dü
şündüler. Gelen doktora yapıla • 
cak is kalmamıstı. Bileği tutuldu, 
yüreii yoklandı: Başı sallandı ve; 
sonunda: 

öldü! •. Kaldırın .. Denildi. 
öldü .. Hepimiz için bir gün bu 

ıı:özü ııöyliyecekler, ölümün yakın
lığını, dünkü kadar içten ve de • 
rirt duymamıştım. 

Kesik hırıltılar arasında mora
ran bir yüz .. Birkaç kol ve ayak 
sallayışı .• işte hepsi bu! •• 

Bunca yıldanberi aramızda gör
meğe alı~tığımız Şemsi beyin, dün 
belki işinin başına gelmediği ilk 
ve son gündü. 

Tanrı ona yarlıgasın.(5) 

M. SALAHATTIN 

1 - Acun - Alem, 2 - Tükenik -
Fani, 3 - Kryga - Dakika, 4 - E

senleşmek - Selamlaşmak, 5 - Yar
lıgamak - Rahmet etmek. 

./ 
Serbest sütun 

/ 

Bakalorya imtihanları 
22 Haziran tarihli Milliyet gazetesi

nin Maarif sütununda " Hususi ve ecne
bi liselerde muvaffak olan talebe pek 
azdır, hatta talebesi hiç muvaffak ola
mayan hususi mektepler vardır, Edebi
yat dersinde resmi liselerde muvaffaki
yet derecesi yüzde elli hususi liselerde 
kırk üçtür." denilmektedir. 

23 Haziran tarihli bugünkü nushanı· 
zın "günün gölgesi" sütununda .. bako .. 
!oryaya giren talebeler gayrı mütecanis
tir. Dönenler de ecnebi, ekalliyet me.c
teplerinden bilhassa hususi mektepler
den gelenlerdir." Denilmekte ve ilave 
olarak ta ubir takını mektepler maal'e
sef bir ticarethane olmaktan ileri geçe
memektedir", kayıtları yazılmaktadır. 

Bu mütalaalann mektebimizi de bir 
şüphe altında brakınası ihtimali oldu
ğundan Nişantaşındaki Feyziye lisesi
nin imtihan neticelerini kaydetmeği lü
zumlu gördüm, 

Tam elli senelik bir maziye malik o
lan bu müessise bir ticarethane değil
dir. '' Feyziye mektepleri cemiyeti" na .. 
mı altındaki resmi bir teşekkülün ida
resindedir. Bu seneki bakaloryalarda a
lınan neticeler resmi mücssiselerimizden 
hiç bir suretle geri değildir. ~esela, 
sualleri Vekaletten gelen gerek lıse kıs
mının Edebiyat dersine ve gerk orta 
kısmın Türkçe dersine giren talebenin 
tam yüzde 82 si ve şifahi yapılan tarih 
coğrafya zümresinden lise kısnunda 
yüzde 79 zu ve orta kısımda yüzde 91 ri 
muvaffak olmuştur, 

Feyziye mektebi müdürü 
EŞREF 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: . 

9: Ateı Günef kulübünden naklıı!n ~fz:a:rıt 
Suat H. tarafından konferana, 18,.30: P_~ak neı
riyatı, 19,20: Ajan• haberleri. 19,.30: :.urk mu
siki neıriyatı. (Eliza H. lnci H, U1ku H. Se: 
vim Selim H.) 21.20: Ajan• ve b_or~a h.aberlerı. 
21,30: Bedriye Ra•İm hanımın ıttırakıle dan• 
muaikiai. 

223 Khz. V ARŞOV A. ı345 m. 
19.15: Tagannili konser. 19,45: Musahabe. 

20: Muhtelif bahisler. 20,15: Hafif ork~atra 
konseri. 21,12: Tarannili konser. - Haber
ler. 22,02: Neıeli netriyat. - Spor vesaire. 
23,0S: Dana mu•ikiai. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m, 
11,30: Dini netriyat. 11,45: Dini musiki. 12: 

Plak. 13: Plak. - Musahabe. 14,40: Plak mu· 
aikiai. - Musahabe. 19: Jan Marko orekeatra 
st. 20: Böatenceden nakH, karııık denizcilik 
neıriyatı. 22,15: Pli.le. 22,30: Dans musikisi. -
Haberler. - Dana plftkları. 

713 Kbz. ROMA, 420 m. 
19: Mandolin orke•trası. - Musahabe. -

Pl~k. 21,45: Gitar •• mandolin talumları tara• 
fından mütene••i konser. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: "Linda di Chamounix,, isimli melo

drem. 

Ki ... LOKSEMBURG, ı304 m. 
21,30: Musahabe. 22,30: Plak. 23: Operet 

parçaları. 23.,30: Danı musikisi. 
545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45: Neıeli neıriyat. 21.SO: Budape\te kon

ser orkestrası. 23,40: Şandor Bur' ıiaan takı· 

904 Khz. HAMBURG 332 m. 
21: "MACBETH 11 iıimli Verdinin oueraın. 

(Hamburl' operasından naklen.) 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20: Radyo orke•tra•ı. (Rus musikisi.) Rek· 

l.&mlar. 21: Mu•ahabe. 21,30: Viyononsel kon• 
aeri. 22: Koro konseri. 23: Haberler vesaire. 
- Kahvehane kon•eri. 23ı20: Dans pli.kları. 

950 Khz. BRESLAU 3ı6 m.ı 
21 Ope-ret parçalarından mürekkep konser, 

23 Müsababe, 23,20 Haberler, ZJ,45 Dans 
musikisi. 

Khz. ViYANA 507 ~., 
20,20 Piyano konseri, 21 Müsahabe, 23,05 

Holzer radyo orkestrası, 1 Danı musikisi. 
- Bakalım ne için gelmiştir? 
~~d~e~e vakıf olmak için acele ile 

vezın hızı davet ve bir hoısohbete türu 
olu~sızm mektup talep eyledi. Ben· 
denı:ı lse onJarın bu müıavere ve havf ve 
haıyet ve mütezelzil oldukları mukaddem 
defaat ile haber alıp her hususlanna ge
reği gibi vukuf tahsil etmiştim. Sahibi 
devlet mektubunu bile götürmeyip Hasan 
Paşa Hazretlerinin mektubunu götür .. 
müştüm. Mektup talep eylediği gibi mez 
bur mektubu verdim. Açıp baktıkta; 

-- ve 
(Jllilliy~t 

/ Asrın umdeıi "MiLLiYET" tir. 

- Bu Hasan Paşanın mektupland1r, 
hani veziriazam hazretlerinin mektupla
rı, deyu tez tez sual eyledikte, ben da
hi: 
~ H8.nım ben timdi sana veziriazam 

mektuplannı vermem. Şevketlü, utufetlü 
cclaletlü padişahı alempenah hazretleri 

r 
HAYATIN 
Bir gün ve bir gecesi 
Yalçın ve kıraç Ankara, bir tem

muz güneti altında kavruluyor. 
Yangın yeri, Saman Pazan, Saf-

ran Hanı, Kabaküllük cansız ve 
titmi' bir gövde. 

Hisar bu gövdenin batı, ki dız
lak yüzünü havaya kaldırmıt, çü
rük di,li ağzını açını,, bir solukluk 
esinti bekliyor. 

Ne lncesu, ne Bentderesi, ne Ha
tipçayı, ne de yüz çe~enin doksan 
beşi damla sızmıyor. 

Ama Çıbıkçayımn soluna yayı
lan bostan barkları bütün oralar
da bataklıktan bir dantela itlemit· 
tir. 

Yolların iki karı~ tozundan te -
kerleklerinin sesleri ititilemiyen 
yük ve binek arabaları, damlara 
kadar olsun yükselemiyen, tembel 
bu'utlar yapıyor. 

Bo•tanların ağaçlaTı ile batak 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

Ü N Y O N StGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 

Milliyet'in romanı : 1 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
itleme arasındaki havada sincabi 
sis parçaları ve birikinti kokusuna 
karışan ip ince bir uğultu var: 

Sivrisinekler öğle dansına çık
mıtlardır. 

istasyondaki un fabrika.sının 
çath.k düdüğü isçilerine: (gel!) 
diye haykırıyor. . 

Tuğla harmanlarında çalıtan sıı· 
ka yüzlü, partal insanlar Akköprü 
nün al<ına koca. bir çukur kazmıt
lar, Çıbıkçayından sızan suları top
lamıtlar, yosunlamıtlar, küflemit
ler, ve iki ki'i iç;ne atılmı,, boğaz
larına kadar batnııf, plaj keyifi sü
rüyor. Kenarda duran iki manda 
sıra bekliyor. 

Ayvalı bağlarına giden ekmek
çi efeği bahardaki gibi güçlü güçlü 
anıramıyor. 

Tuğla ocakları pis pis kokarak 
tütüyorlar· Kirli entar· sinin etek -
!eri yerleri süpüren dört hef ya~la
rında karnı tit bir donsuz bebe, e
teklerini beline dolamı,, çömelmi,, 
yolun kenarını ıslatıyor. 

. T arialar çatlak çatlak. Tarlala
rın bir karıt üstündeki hava kıvıl
cım kıvılcım. 

Bu güne,li gökü seven kara kar· 
ga alayından iki tanesi pat! diye 
yere baygın düttü. 

Murtadova köylerine tuz götü -
ren deve dizisi, demiryolunun sa· 
çaklı engeli önünde durmuf, mar· 
fa.OOİz treninin geçmesini bekliyor. 
Tren fosurdaya homurdaya geçti. 
Bir tek deve tatmıyor buna. Geri 
giden tarih, ileri giden tarihe dai
ma tatmamıftır. 

Yerdeki leylek kota ko,a hava
landı. Ensesinden yakaladığı uzun 
yılanı kıvrandıra kıvrandıra çoluk 
çocuğuna götürüyor. Kim bilir ne 
kadar sevinecekler. 

Sekiz kitilik bir yolcu tayyaresi 
tecrübe uçuflan yapıyor, ve düz u
çacağına, boyuna takla atıyor.Her 
yolcunun cambazlıktan hotlanmı
yacağını ne bilsin. Onun bildiği: 
Bu marifetlerle tayyaresini yüzde 
iki yüz karına kazıklamak. Bu ye
ni avanakla eski fark arasında ni
ce nice değifiklikler var. 

Kereste fabrika.sının yanındaki 
bakkal kepenklerini yarı indimıit 
uyukluyor. Acı zeytinyağlı fasul· 
ya pla.kisinin tenceresini kapama· 
yı unutmu,. Dükkanın dışındaki 
ferbetçi hem tencereye .aldıran 

~BONE OCRETLER1: 
Türkiye için Hariç İçin 

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

12 " .•.••••• 14 - 28 -

Gelen e•rak ıeri verilmez.- Müddeti 
weçen nüshalar 10 kuru4tur.- Ga7.ete ve 
matb .. ya ait itler için müdlriyete müra
c.a.at edilir. Gazetemiz ilinların mes'uliye· 
tini kabul etmaz. .................... 

karasinekleri yazma mendili ile 
kıfkışlıyor hem de bakkalın dinle
yip dinlemediğine aldırmadan ha
bre sızlanıyor: 

-Ah canına yandığım! Tam 
günü de tam günü ! Su ile buz bula· 
bilsem bugün on güğüm ferbet sat
mak işten değil. Çerçide 'erbete 
katacak her çefİt boyayı bulursun 
da çeşmelerde su bulamazsın· Bu 
Şehremaneti de esnafa yıkım oldu 
doğrusu. 

Ka11ıdaki duvarın gölgesinde 
dinlenen köylü tavuklarını öldüler 
mi ölmediler mi? r ye bir yokladık
tan sonra terbetçinin lafına karrt
tı: 

- Hay ağam! Sen boyalı terbet 
için su bulamadığından. öt~rü .in
sanları kötülüyorsun. Bız nıdelım 
ki iki yıldır tarlalarımız bir damla 
yağmur görmedi. Derdimizi kime 

yanalım? 
Kulübelerin birinden hir yayga. 

ra koptu. Bir tuğla İşçisi kerpiç ka
lıbını kapmış karısının sırtında mo
del çıkarıyordu. Kadın ciyakci • 

yak: d. ••ft•• .d .. _ Şim ı mu uye gı ecegım. 

Fetva çııkarıp senden botaoaca. 

ğmı! 
- Fetva günleri geçti kaltak! 

Kocasına bu sıcak günde bir desti 
soğuk su getirırıiyen avrada avrat 

Şark demiryolları · 
ilanı 

Iran Şehinşahı Hazretlerinin kariben 
lstanbulu te§rifleri münasebetile ana
hat mevakifi Istanbula gelecek yolcu· 
lara azimet ve avdete mahsus olarak 
yüzde elli (% 50) tenzilatlı bilet vere
ceklerdir. 

Bu tenzilit Şehinşah Hazretlerinin 
lstanbulu tletriflerinden bir gün evvel 
ha§lıyacak avdetlerinin ertesi günü hi
tam bulacak ve avdet biletleri nihayet 
bu müddet zarfında müteber olacaktır. 

lıtanbul, 23 Haziran 1934 
MUDIRIYET 

iLAN 
Ortaköy ' de Uncu sokakta 23 nume

lu şekerci ve helvacı dükkanını devren 
satın aldım. Mezkür dükkanın eski sahi
bi Liitfi efendiden ;Lacağı olanların 

bir hafta zarfında müracaatla iddeala
rını dermeyan etmeleri vemezkU.r müd
detten sonra vaki olacak müracaatların 
müteber olamıyacağını ilin eylerim. 
(621) Yeni sahibi Şükrü 

- Beyoğlu üçüncü sulh hukuk· haki;;;:
liğinden : 

1.- Mehmet Bey ile Paminonda bin( 
Konstantin Kılici Efendinin §ayıan mü
tesarrıf olduklan 9000 lira kıymeti mu
hammineli Beyoğlunda Kamerhatun ma
hallesinde Kalyoncukolluğu caddesinde 

eski 31 yeni 39 numaralı ve etraf ve dı
~·arlan ki.rgir İçindeki döteme ve tavan .. 
ları ve Üst kat verdiveni ahşap ve zemin 

den maada iki katlı ve üstünde biT sa

lon üç odz,bir helayı havi kahvehanenin 
temamı şuun izalesi zımnında açık art
tıTll"ay vazedildiğinden 26-7-924 ta.-i
hine mütesadif perşembe günü saat ıs 
den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkeme

si başkiıtipliğince bilmüzayede ıatda
caktır.Arhrma bedeli kıymeti muhammi
nenin yüzde yetmiş beşini bulursa o 
gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdir
de en son arttıranın taahhüdü baki kal

mak suretile ikinci arttırma on beşinci 
güne tesadüf eden on bir 11-8-934 cu
martesi günü saat 15 den16 ya kadar 
i<.:ra olunacak ve en son arl'tırana iha .. 
le edilecektir. 2.- Müterakim vergi-
si yoktur. Tellaliye müşteriye aittir. 

3.- Arttırmaya iıtirak edecekler kıy
meti muhamminelerinin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminat akçesi veya 

Milli bir bankanın teminat mektubunu 
getirmeleri şarttır. 4.- Arttırma be
deli tıırihi ihaleden beı gün zarfında 

mahkeme !.asasına tediye edilecektir.Ak
si tAkdirde ihale feıh ve farkı fiat zarar 
ve ziyan faiz bilahüküın kendisinden tah 

sil edilecektir. 5.- 2004 numaralı icra 

ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine 

tevfikan gayrı menkul üzerindeki ipo. 
tek sahibi alacaklılar ile diğer alaka
darlar gayrı menkul üzerindeki hakları 

hususile faiz ve masrafa dair olan İca
relerini ispat için tarihi ilindan itibaren 
yirmi gün zarfında evrakı müsbeteleri· 

le birlikte satış memuruna müracaat et
melidir. Aiui takdirde hakları tapo si
cilile sabit olmıyanlar satıf bedelinin 
paylaımasmdan hariç kalırlar. 6.- Şart
name mahkem.e divanhanesinde her ke
sin görebileceği bir yere aıı1mııtır. Faz. 

la tafsilat almak isteyenlerin 934-15 
dosya ile Başkatibe müracaatları ilan 
olunur. ( b'24) 

lst'anbul ikinci ticaret mahkemesin

den: 

592 top rize keten bezinin mahkemece 
açık artrrma ile satılmasına karar veril
diğinden talip olanlarm 30-6-934 pazar

tesi günü saat 10 da lstanbulda Aıır e
fendi sokağında kain Tırakya mağaza• 

sında hazır bulunmaları ilan olunur. 
(627) 

mı denir? ölesice ! 
Pat! Küt! Çat! ••• 
izbelerden çrkan çıkana: b~la

rı sıkıfıkı örtülü ihtiyar kadınlar; 
kolları cam bilezikli, kulakları te
neke halkalı gelinler; rastıklı, düz
günlü metresler; hepsi birden eli 
kerpiç kalrplı adamın üstüne Ü'Üf· 
tüler: 

- Hem gidip çalışmazsın, heın 
kazanmazsın, hem de gül gibi ka
rını döversin. 

_ Yezidin herifi! Bir bardak sı
cak ıuyu önce sen bul da, soııra av
radından bir testi soğuk au iste. 

- Hele hele hakındi a dostlar! 
Kadıncağızın sırtı bağn dört köte 
morarmıf. 

Bütün kadınlar yağlı tavlı koç 
hulmut aç kurtlar hını ile adama 
saldırdılar. Isırdılar, ısırdılar, ısır
dılar ••• 

Akköprüye giden yolun iki yanı 
bir mahalledir. 

Bu izbeler bir gece içinde bele
diye memurlarından kaçırma yapı· 
labilir· Duvarları kuru kerpiçten, 
damları eski, paslı petrol tenekele· 
rinden, kapıları tütün sandıkların
dandır. Ve mimarlıklarını hep ev 
sahipleri ile karıları, çocukları, 
kom,uları yaparlar. 

Bu izbelerde İnsanlar oturur. 
Tuğla, kiremit harmanlarında ça· -· 

Sultnaahmet betinci sulh 
!<emesinden : 

Akıl hastalığına müptela ol 
kim raporu ile anlaşılan Bey 

ishak mahallesinde çeşme so 

No. lı evde mükim Osman B. 8 

yaıında Mevhibe hannna: Is 
yük Kinacıyan han 38 No. da 

ronun 13 ıicil No. sında kay 

Ki.zım Hüseyin Beyin vasi 

mit olduğu kanunu medeninio 
maddesi mucibince re'sen nan 

Üsküdar hirinci sulh hukuk 
mesinden : 

Ahmet Te' fik Beyin Seniyt 
ıne mürvet ve Lütfiye hanım 
efendi ve Küçiikleri Nadir vt 

namlarına babaları Ali Rıza 
yıan ve müıteı·eken mutasarrıf 
rı Üsküdar baglarbaıında ser 
fendi t·addesirde tramvay d 
nında 449 Ne.. lu maa bahçe 
nenin iza1ei &uyuu zımnında 
açık artbmta ile sab.lmasına 
rilmiıtir. 1 - Gayrı menkul 
pusundan girilince zemini "' 
ta düşeli büyükçe bir antre .. 
tarafında büyük bir oda ve 
kaç basamak merdivenle 
matbah ve bu matbahın üze · 
ma oda ve matbahın ittisalin 
ve antreden amUdi olarak yü 
kapu i!e girilir zemini zime 
bir mah:ıl ve burada bir kuyu 
halde kaou ile dıtanya çıkılı 
h.dan bölme üç oda bir heli 
bir bahçeden ibaret hanedir. 2o 
menkulün kıymeti muh 
( 1600) liradır. 3 - Tapuca 
ve gayrı museccel hak sabipl 
ilandan itibaren yirmi gün z 

rakı müsbitesile müracaatlan 
Aksi takdirde gayn müıeccel 

!eri satıı hedelinın paylaı.rno.,ıt~ 
riç tutulurlar. 4 - Müzayede 
edebilmek i~i~ kıymeti m..ıı-ıı 
yüzde 7,5 deposito etmek ~ 
5 - Gayrı menkulün temamı 
tarihine müsadif pertembe gü~jl 
ten 16 ya kadar kıymeti m 
nin yüzde 75 §İni bulmadığı l 

son arttıranın taahhüdü Üz ' 
kalmak ııartilc arttmna onbet 

temdit edilerek 11-8-934 t:aril· ~ 
dif cumartesi günü saat 14 

kadar en fazla bedel verenin ' 
rakılacaktır. ihalesi liıtünde i 
zat bedeli müzayedeyi 
fında mahkeme veznesine tet 

lazımdır. Ak•i takdirde ihale , 
bundan müte1•ellit zarar ve ~ 
faiz ondan tazmin ettirilir. 6 ...... 
ve rüsumu tanzifiye ve tenvirİ1 
kaf icarelri tarihi ihaleye ka 
hiplerine ve rusumu dellaliye 

ihale pulu ve t'apu harcı müıt 
tir. 7 - Fazla malümat a 
ler 934-10 No. lu dosyası h- ,j, 

tır. Talip olanlann tarihi me?"' 
küda< •ulb hukuk mahk--
zır bulunmaları ilan olunur. (6~ 

numaralı dosya ile açılan 
vasının gıyaben cari muhakeıO 
sinde 13-5-934 tarihinde bot 
müddeialeyhin bir sene evlefl 
karar verilmiı ve olbapta sad 
muhaber nushası mahkeme d' 
sine talik kıhnımt olduğun 

ilandan itibaren bet gün zarf 
edilmediği taktirde muamelei 
ıi ifa edileceği malüm olmak 
fiyet ilan olunur. 

mur karanlar, su tatıyanl 
te fabrikalarındaki günd 
tek ve çift atlı yük arab 
seyisleri; kamyon şoförle 
avinleri; gündüz i•i w! 
kadınlar; onların kan el 
çinen kocaları veya bıyı 
!arına kokulu yağ sümıüf 
zılı, genit omuzlu itsiz d 
saire ••• 

Onlar izbelerinin ayrı 
benzettikleri köşelerini d 
yon olarak kiraya verirl;:J 
yirmi dört saat için en ~ J 
b~ına bet altı kurup. • J 
geceliğine vermezler, b111~ 
rrz meselesi. Mutlaka en 
lığına kiTalanmah, ve p 
dir. 

Burada hayat, bayattı~ 
dir. Tabiidir. Herkes h 
rı,ır ve kimse kimseye 
Bunun aksi de doğruduf 
kimseye karıtmaz ve he 
se kaTlfır. Hatta bir k11 
gibi. Karıkoca imit, me 
mut, er karde' kız )sard .t' 
hala, dayı, teyze imİf. "' it 
sine? Buna kimse karı " 
olmaya ki bir kavga gü 
O zaman herlces karışır 
olana hakkını, haksıza 
lığını göıterirler, is 

-B' 
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183 u gı lUı n ok lYI d Y gıy muz 
şeyD~ırö yaıron lYlnutacea ... 
go~ demek lh'ı©ıt@<dloır 

Bu satırları okuyanlar ara.tın
da kim bana Cateou Cambresis 
muahedesinin ne zaman, hangi 
devletler arasında aktedildiğini, 
ne gibi ahkamı havi olduğunu 
doğru dürüst söy[iyebilir? Her 
halde buna derhal cevap verebile
cek baba yiğit çok nadirdir. Me
ğe:'ki tarihle sıkı bir surette meş
gul olmuş olsun veya bakalorya 
imtihanlarnıdan yeni çıkmış bu 
lunsun .. 

Geçenlerde bu mevzu etrafın
da meshur Fransız muharrirlerin· 
den A~dre Maur<Hs'in yazdığı bir 
makaleyi okumuştum. Muharrir 
yazısında bir talebenin bu sual 
karşınnda fU cevabı verdiğini kay
dediyordu: 

"- Muallim bey sualinize la
yık olduğu cevabı veremediğim i
çin müteessirim. Bütün tarihi me
seleleri iyice tetkik ettim. Bu bil
mediğim bir tek meseledir. Aklım
dan kaçmış. Bunun için belki be
ni döndüreceksiniz. Fakat sizden 
çok rica ederim, isterseniz bu i'i 
yapmayın; bana geçecek bir not 
verin. Sizi temin ederim ki bu İm
tihandan çıktıktan 11onra derhal 
kitabı açacağım ve Cateau Cam
bresis muahedesini tetkik edece
ğim; ve adam akıllı öğreneceğim; 
fUna emin olunuz ki bütün talebe
leriniz meyanında bundan beş on 
sene E<mra Cate.au Cambretlİs mu
ahedellini benden iyi bilecek bir 
kimrn yoktur. Bu hadiseden dön
mek ihtimalim mevcut olduğu için 
bu muahede aklıma her,eyden da
ha iyi bir şekilde hiikkolunacak-
tır.,, 

Talebenin söylediği sözler her 
nedense hocanın çok hoşuna git -
miş ve kentlisine hah vermiş ve 
~iizımgelen notu atmaktan çekin
memİftir. 

Bu vak'ayı siz de kendi kendi
nize düsünür ve muhakeme eder
seniz, hem hocaya hem talebeye 
lıak verirsiniz. Kendi kendinize 
sorunuz bakalım: 

- Cateau Cambresis muahede
si ne zaman, hangi devletler ara
ıında akdedilmiştir? Ne gibi ah
kamı ihtiva etmektedir 

Dimağınızı kurcalayın. Zan
netmem ki bu sualin tam karşılı
ğını derhal verebilesiniz. 

Hendeseden ahlımztla kalan 
bir "eşek davasıdır", kimyadan 
ılimağınıza yerleşen bir (So 4 H2) 
dir. Pi nin kaç olduğu halırlayan 
bir kürenin hacmini hesap eden, 
Ceyip'le Teceybi'i müması kar(f
tırmaclan söyleyiveı>en kaç k4i 
vardır? Hattti bu derslertlen vak . 
tile aliyüliilii bir şekilde geçen 
kimseler meyanında bile böylele
ri nadirdir. 

Geçenlerde yine Fransız gaze. 
telerinde okumuştum. Büyük bfr 
gazete idarehanesine bir genç mü
racaat etmiş ve muhbir olmak ar
zusunda bulunduğunu söylemiş. 
Milyonca satışı olan bu gazetenin 
müdürü müracaatçıya tahsilinin 
derecesini sormuş. Gencin tahsili 
yüksek değilmi~, ezile büzüle: 

- Tahsilim ancak orta mektep 
derecesindedir demiş. 

Buna karşı gazete müdürünün 
_ verdiği cevap şu olmuş: 

- Daha iyi ya. Unutacağınız 
feyler az olur! 

Bu satırları okuyan kimseler 
benim de tahsilin ve bilhassa ba
kaloryanın aleyhinde bulundu • 

ğum zehabma kapılıriar.. Öyle ya, 
derler, mademki ımutacağız, nı • 
çin okuyoruz. Fakat ,.,nu hatırdan 
çıkarmamak liizımdır ki Ca_teau 
Cambresis'i, C eyp'i, T eceyp'i, Fos
forun üç türlü istihsalini okuyan 
ve öğrenen ve nihayet umıtan kim
se ile ömründe hiç bu tahsili yap· 
mıyan bir adam arasında bir fark 
mevcuttur. 

O da bilmiyor, o da bilmiyor. 
Bunun arasında ne fark olabilir 
cliyecelrsiniz? Doğru. Fakat size 
buna karşı çak yakinen şahit ola
cağınız bir cevap vereceğim: 

Eğer bu •ahrların muharrir vak
tile bunları akumamıf olsa idi, 
Cateau Cambresis'i ve saireyi bil
miyen bir adam olsa idi, bu maka
leyi yazmasına imkan var mı idi? 
Demek ki arada mühim bir muha
keme farkı vardır. Bir görüş far
kı vardır. Ve tahsil talebeye bunu 
temin etmektedir. Bu az mühim 
bir kazanç mıdır?. 

Peki diyecek~iniz; bunu öğret
mek lazım; fakat imtihanların bu 
kadar ııtkı almasının sebebi nedir? 
Mademki akılda yalnız bını isim
ler kalıyor?. 

Buna kurşı da kısaca cevap vere
ceğim: 

O zaman ben bu yazıyı yazar
ken Catecııı Cambresiı'i bir mu
ahede değil, meırelii dünyada mev
cut bir dağ, veya bir adam olarak 
zikredebilirdim .. 

Demek ki okumanın muhake
me üzerinde çak büyük bir tesiri 
olduğu gibi, insana hayahnda i
cap eden doğı'11 yolları çizmesi i
tibarile de mühim hizmetleri meV· 
cuttur. insana hayatta kılavuzluk 
eden bilgidir. Bu bilgi ne kadar 
unutulursa unutulsun insanı birta
kım gallar yapmaktan, yanlış a • 
Jım atmaktan muhafaza eder» Bil
ginin dimağlara daha sıkı bir SU• 

rette yerlesmis olması bittabi o • 
nun sahibi. içi;, daha kuvvetli bir 
emniyet ve itmiinan membaıdır. 
Socrate'ın "insanı iyiliğe sevke 
den bilgidi~,, sözü bugün üzerin
den 25 asrr geçtiği halde ayni te
ravetini muhafaza etmektedir. 

Binaenaleyh bilginin tam ve 
sağlam olması için "diıcipline,,i 
olmasına şiddetle taraftarız. Genç 
Türkiye Cümhuriyetini ter~n ~: 
decek olan kimseler ancak bılgılı 
gençlerdir. Onun için gençlerin 
clerslerine ve bilgiye canla başla 
bağlanmış olmalarını daima te-

menni ediyoruz .. • • 
Lo:ıanda Balkan talebe 

cemiyeti 
Loz.an'da bulunan balkanlı talebe ce

rniyıel1eri, '"'Balk3ns" isimli bir "Balka ıt• 
1ı talebe C•'nUV<>tleri birlii;i" teıkil et• 
mitlerdir. 

Bu birliğin ;:ıyeai komtu milletler 
gençliği ara'1nd" Fikri ve içtimai yak· 
Ia•maya çalışrıaktır. 

, . .. - dil-k Tiirl<, Rumen, Yu· 
Birlige pm • · etleri da· 

goolav ve Y uMn talebe cemıY 
bildir. rakıt birlik diğer halk~~ tale
belere de açılrtn. Birliğin en buyuk eme
li burada okuyan bütün balkanlı gen~· 
!eri &inesine toplamaktır. . 

Nizamname mucibince .birli~ heyeb 
idaresi, aza c.emiyetlerin .~ıslennden te• 
§d<kül eden ve rül!"'ler ıçın h~uh~ 
sırası takip ok•nur. Bu d~~m beye 
id•resi şöyle t~ekkül etınıttir: I) 

ı leis: Yonesko (Rumanya ı 
Reis muavUıi: Kalakonaıı (Yunanlı) 
Kasadar : Y ankoviç (Y ugoılav) 
Katip: Rqat Dürri (Türk) 

Eliizizde geçenlerde güı:el bir müsamere vermi,lerdir._ Ba ~üsame
d talebelerimiz çok muvaffak olmuşlardır. Yukarıdakı resimde ta• 

~=b:lerimizi zeybek kıyafetinde ,;ör üyorsunıız. 

Bu sene on yedi 
genç eczacı 

mezun oldu 
Üniversite Fen fakültesi eczacı 

mektebinin imtihanları nihayet 
bulmuştur. Bu sene eczacı mekte· 
binden 17 genç eczacımız mezun 
olmuştur. Bunlardan 12 si asker 
ve sivil talebedir. Mezunlar ara• 
ınnda ikisi Türk, ikisi Bulgar ol
mak üzere dört hanım da vardır 
Genç eczacılarımıza muvalfaki 
yeller temenni ederiz. , 

Gttlı~~u yc§l~o 
I"I"1 ilsa. ba.ka.I"I"11Z 

1( Memoe~ette gençllk haıreketu~ 
Baf rada spor f aaligetleri: 

Bir haftalık dahili ve harici vakayÜ takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında. 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel vazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Ba musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i,Rra1l 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kiiğıdın bir tarafına yazılmlf bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü akşamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

------------------------" Geçen haftaki müsabakada kazananlar 
Geçen haftaki mü•abakamızda birinciliği küçük itilafın kararları 

namındaki yaZ'ı ile Galatasaraydan Faruk, ikincili Şehill-fah Hazretle· 
rinin ziyaretleri namındaki yazı ile Feyziye lisesinden Esat bey ka
zanmışlardır. 

Kendilerinin hüviyet varakalaril e id'ııremize müracaat ederek mü-
lriilatlarını almalarını rica ederiz. 

KÜÇÜK iTiLAFIN KARARLARI 
Avruparun siyasi manzannı zaman 

zaman karanını olmasına rağmen bü
tün bu bulutlan, karenM< ilıtima'leri 
bertaraf etmek için çalıtan imanlar da 
yok değildir. Emperyallıt emeller harp 
cü fikirler kar§mmla aulh yolunda 
lflılan büyük hamleler olma:saydı, bu
gün dünyanın manzan.ıı elbet batka 
oluT büyük bir keımel<ete &ürüklenir
..ıi. Harpten zevk a'- daima teYeS&Ü 
enıeli besliyen ki..-lere ınıdaıbil be • 
reket ven.in daima sullı yolunda çalı
ıan, sulhu bkviyeye uğraııan .hüsnü 
niyet sahibi devlet adam!An da mev • 
cuttur. 

Tarilün ne garip bir cilvesidir ki 
giinet' nasıl şarktan doğarak garbi ay• 
dınlatır&a, sulh hakkında!P tqebbüs • 
)erin mühim bir krMIU da gene Avru
parun tarlandan, yani Balkanlardan 
doğmakta ve bütün medeni Avrupaya 
ömeılı: olmaktadır. 

Balkanlarda "'1lbu tarsin etmek e • 

saıma matuf olan ve ancalı: Türkiye, 
Romanya ve Yunanistan, Yugoslav -
ya gJ>i yalnız ıulhun idameıini dü
JÜnen ve aulhtan feyiz alan devletle
rin tetebbüslerile vücuda gelen Bal
kan misakı cihanın takdirini mucip o
lan bir misak değil midir? Diğer ta -
raftan son hafta zarfında Bükreıte top
lanan ve gene sulhun idameoİ haldını
da büyük bir hüsnü niyetle çok güzel 
kararlar veren Küçük ltiliıfm dahili 
meclisinin faaliyetini de bu esnada 
zikretmek kabildir. 

ittihaz olunan kararlardan ..,.,... 
Fransız hariciye nazın M. Baı<ttıou'oun 
Bükrete vaki olan ziyaretleriıti biltıas
ııa ehemmiyetle takdir etmek l&zmı.. 
dır. Pariste, Fransa hükümeti ile Her 
Hitlenn resmi ibr miisneuili arasında 
vaki olan siyasi görüpnd.erden, Ro
manyanın sıkı bir müttefiki olan Le
hi&tana, Almanya propıııgand.i nazın, 
M. Göbelsin vaki olan ziyattlinden 
sonra Fr.ınıa Hariciye nazımım Bôik
reti ziyaret etınea.i, ve bilabara Belgnı
cla uğramağa karar - ıııesi her hal
de sıc>k mühtm bir siyasi hadisedir. 

Bir tarafta Avu&turya -lesi ile 
ıiddetle alakadar olan bir Almanya 
vardır. Diğer taraftan bu Almanya ile 
ciddi surette te&tii e&ar eden bir 1 tal
ya mevcuttur. Bu 1 tal ya ile geÇenler
de Macaristan '17e A'Vll&turya bir takım 
protolrollar imza ebniş ve muahedele
rin yeniden tetkiki lazım gehliği hak
kında kararlar venni~ti. Bu kararlar 
bilhassa Romanya ve Macaristanı ala• 
kadar ediyor ve Trianon muahedesini 
istihdaf ediyordu. Diğer taraftan Kü
çük 1 tilô.fm antireviıioniste yani mua
lıedelerin tetkikine aleyhtar bir blok 
olmasmı tamamen statuquocu bulun • 
ma&ını da nazarı itibara almak lazım • 
dır. 

Buna Fransamn da daima zahir ol
duğunu düşünürsek vaziyet göz önün
de tamamile inkİ!af eder. Avrupa.la tion 
di Franıamn, Rus yanın , ve Polonya .. 
nın da tamamile tasvibine mazhar o • 

Her halde bu haftanın en mühim lan bir politika mevcuttur. Bu politi-
ıİyasi hadisesi, evvelce Romada aktc- ka Fransız Baıtvelcilinin Bükreıte .öy-
clilen Avusturya - halya - Macaristan itilafından ve ltalyan Batvekili M. !ediği gibi Prağdan ti Ankaraya ka-
Mussolini ile ve Alman Batvekili Her dar Avnıpada sulhun zami.rıi bir mm-
Hitlerin Venedik mülakatmdan sonra tıka tetkil etmektedir. Küçük İtilafın 
Bükreşte Küçük itilafa dahil ÜÇ bari- ATUıturyaya Habsburglann avdetine 
ciye vekilinin , M. Y evtiç, M. . ~nes mümanaat olonmaaı hakkındaki kara-
ve M. Titüleskonun yaptrklan ıçt"11a- rı y<oniden teyit etmesi Dolfü& hükü-
lar ve ittihaz ettikleri kacarlardır. meli ile Küçük itilaf arasındaki mü-
Bükrefte üç hariciye nazın umumi si.. naıebata icreyİ tesir edeceği fÜphesiz .. 
yaıi vaziyeti derin bir tarzda tetkik et- dir. Gene Küçük itilafın bir taraftan 
mişler, ve bn vaziyetin sultıun muha • Sovyet Rusya, diğer taraftan Balkan 
fazasile alakadar bütün devletlerin na- misakına ve Küçük itilafa dahil olan 
zarı dikkatlerini celbedecelı: bazı endi- devletler araoında rruntıkavi misaıklar 
te e.marelen göstermekte olduğunu aktine karar vermcti ehemmiyetle 
biribirlerinden gizlememekle beraber , takdir oluna<:ak hadiselerdendir. 
devamh ve mü§terek bir mesai ile in- Bu itibarla Kiİ9Ü1< 1 tilaf daimi ko-
lıritaf ve takviye olunduğu takmrde misyonunun verdiği kararlar bu haf _ 
Avrupayı üzerine çökmekte olan siya- tanın en mühim siyasi vak'asmı teşkil 
•İ ba.brandan kurlannak imki\nını ve- etmektedir. 
~ unsurlann meYCUt oh!uğunu da Galatasaray liseı:inden 
müıal>ede etmitlerdir. FARUK 

ŞEHINŞAH HAZRETLERiNiN ZİY ARETLERI 
Bu hafta içinde hepimizin fikrinde ga- zaret m'"""-ime geçmif ve genit mikyasta 

zetelerimizin baı sütunlarında yer tutan ıslahat yapmıya bqlamıtlır. 1924 de Ka. 
Ali Hazreti Hümayun Şehin!ah Rıza çar Ahmet Hanın memleketi terketmesi 
Pehlevi Hazretleri Ankaranuza kadar l Üzerine kanunu esasinin tanzimine ka .. 
geldiler. dar muvakkat .h~kümetin batın~ geçmi§ 

Meınleketinde sevilip takdir edildiği ve 1925 senesırun 13 K . evvelınde Şe -
k d bizim de hürmet ettiğimiz Şah Haz hinşahlık meclis kararile Pehlevi ıülale-
..:tl:n 1921 senesinde 4000 kişilik bir sine R12a Han'a geçmi§tİr. 
ordu ile Tahranı zaptetmiş ve kendisine Şah Hazretleri bu suretle memleketine 
Harbiye Vezareti tevcih edilmitlir. Bun- bir ırüneş gibi doğdu ve onu aydınlattı. 
dan iki sene sonra yani 1923 de Baş ve- Garpte bulunan medeniyette birer büyük 

Bafra Gençler Birliği ile Ba lra Spor klüpleı'i bir CINİda 

Bafranın iki faal kulübii Genç- galip geldi. Her iki taraf oyı; 
ler Birl1ği ile Bafra Spor kulüp- lan da çok nezih oynadılar. ~ 
leri memleketinin öteden:beri bek- da iki bini mütecaviz seyirci 
lediği kupa maçından birincisini lumıyoJıdu. Bafra gençlerinin 
geçenlerde Hasbahçe saha.roda ,. lta.rfı gösterdiği candan a 
yaptılar. Netice 5-4 Bafra Spor fllyeIU memnuniyettir. 

Maarif müJürü Fiikir Bey yamnaa müFetfi'1eTcleıt Cemal, Hilmı 
mimar Nedim beyle olduğu halde buraya gelerek mektepleri te 
etmişlerdir. Fiilrir bey tedris ve terbiye sahmıında verim derecesini 
lamak için bir iki gün talebe ile bizzat meıgul olmuşlardır. Maarif 
dürümüz burada bulunduğu günlerde bazı köylere de giderek köy ı 
teplerinin vazijetini tetkik ve bazı hususatı tesbit etmiflerclir, 

Ordu Orta mektep taleben ıuala nnıla giizel bir sergi vücuıle ge, 
mişlerdir. Yukarıdaki resimde hanım lrızlamnızın açtıklan sergiyi 1 
termektedir. Talebelerimiz bilhasssa kadın elbiselerinde ve çamapı 
rında, şapkalarda çak muvaffak olmu,larJır. 

parça alarak vatandaşlanna memleketine ı 
dağıttı ve buırünkü lran'ı kurdu. 

Hayal'ın büyük bir cilvesi olarak ayni 
tehlikelere maruz kalan cüzüler veya 
cemiyetler biribirlerini daha iyi anlar ve 
daha sıkı doot olurlar. lıte Türk - İran 
dostluğu böyle sıkı zincirlerle bağlanan 
bir do>stluktur. 

Bunu dÜfünürken mazimizi o kadar 
benzetiyorum ki miıaller kafama yığılı
yor ve en canlısını seçmekte güçlük çe
kiyorum. 1907 de Rus ve lngilizler lranı 
bir protokolle parçaladılar ve şimalini 
Rusya cenubu lngilte itıral etti. 

Bunun daha ağırı tam 13 sene sonra 
10 ağustos 1920 de (Sevr) imzalandığı 
vakit Türkiyenin başına geldi. 

1923 ıene&.İ 29 T. evvelinde Ulu Gazi· 
miz bizi ve Türkiyesini kurtardı ve -925 

senesi 13 K. evvelinde RJza Pehlevi 
ranldan ve lranını kurlardı ve işte: 

Şimdi toı>raicları için canını feda 
fakat yabancı topraklarda gözü olmı 
ayni gayeli iki devlet do(:ıdu: Türki 

Iran. 
Yeni Türk · lran dostluğu 10 sen 

devam ediyor ve edecektir. Buodan 
velki Osmanlı - Kaçar dostluğunun 
ya yüzünde ya~ayan Türk Ye lran 
Jetinin t rihine kaydedilen Te ileriye 
kal un. 

Bugiin Şelıin<ah Hazretlerini topr. 
rında görebilen bahti)·ar Tiirklcr onu 
dost milletin kurtarıcı'' ve ken~:sinin 
met elliği bir Ulu olaı·ak scllmlıyaı 
tır. 

Fcyziye Lisesi 
64 Fikret ESAT 



Ameırlka seifirün~ırıı GözlDıe ) 
• lVlustaf a I<eınal 

ri vaziyet hakikaten ümitsiz bir halde 
Mustafa Kemal bu vaziyete karp da 

... -·~.~&: ıeyler yapabilirdi. imkansızlığı yap
nak kendileri için bir ihtısas olmufhı 

Amerikan Sefiri M.Charles Sherrill'in Tiirlriyeye dair 
yazdığı şayanı dikkat eserden parçalar~ 

"kiyenin doğu tarafındaki bu 
nde askeri vaziyet hakikaten 
z bir halde idi. Enver oraya 

:O kifi göndemıitti. Savaf, ti
~ kıt fırtınaları bu sayıyı 12 
ıtiye indirmi~i. Ruslar dağ
donarak ölmüt 30000 sefil ve 
uı Türk askeri bulmuftu.Hay
u.lnn, bu vaziyete kartı Mus
Kemal bir teY yapabilir mi? 
n da görelim! ?Eve! Mustafa 
ti bu vaziyete kartı da birçok 
r yapabilirdi. imkansızı yap
'kendileri için bir ihtıııas ol -
.ı. 

rklerin Çanakkaleyi müdafaa 
tuvvetlerini ıraya tahtidinden 
de eden Ruslar ileriliyerek 
Bitlis, Mut ve Erzurumu al

..rdı. Mustafa Kemal ümitsiz 
vaziyetini düzeltmek için işe 
o varlığı ile sarıldı. Kısa bir 
ı.ııda bir mucize yarattı.16 ıncı 
rdu tensik ve tetkil edilmif, 
~yatı kurtarılmı,, yerli milis 
\atı kurulm~ ve Ruslann ileri 
keti durdurulmuttu. Hayır da
fcıa var: Şehirler biribiri ardın
Türkler tarafından geriye alın
. Bütün bu itler ricat ebnit 
n cesaret ve ümidi erimi, bir 
nun döküntüleri tarafından, 
tafa Kemalin ilham verici fa· 
tleri sayesinde yapılmıth• 
ı tark muharebesini yazmıt o
ır, Grandük Nilro'nun 1917 ilk
uı için hazırladığı taarruz pli.
Rus ihtilalinin suya düşürmüş 
ğunu yazarlar Fakat niçin bu 
cılar tekrar canlanmıt olan 
derin, Ruslan yenerek kaybet
•ri toprakları istirdat için bef 
bet gece süren muharebe1eri
azmıyorlar? Çok •iddetli bir 
~avemete kartı yapılan bq gün. 
harp herhalde hakiki bir savat 
ıektir. Bu derece güç kazanı! • 
bir zafer için herhalde takdir 

ı icap eden bir zat vardır. 
ydm.la Mu.ta(a Kemale 

ıci Ordunun kumandası veril-
Jffe bu esnadadır ki kwnanda
tecrübe kazanması için, ordu 
rindeki üçüncü kolordunun Is
. Pataya verilmesini temin etti. 
cidden isabetli bir durenditlik-

Mustafa Kemal, bunların Bağda
da karfı tasarladıktan sefer planı
nı dinledikten ve buna dair birçok 
sualler sorduktan sonra böyle bir 
maksada kartı tiddetli protestolar 
yafdırdı. Ve fena tasarlamnıt ga
yeler p~ine tahsis olunan bir ordu
nun kumandanlığını almamakta ıs
rar etti. Mütarünileyh lngilizlerin 
Filistindeıı yukarıya çıkacaklarına 
emindi. Nitekim hadisat kendileri
nin haldı olduğunu ispatta gecik • 
medi. 

Alman Jenerali bu istifanın geri
ye alınmasını talıaıkkuk ettirmek 
için her türlü tefebbüslere girit • 
mit ve kendİl5ince en son sayılan 
kozu oynaDllftı. Bu oyunu ile de 
Mustafa Kemalin karakterini tet
kik etmekte bize yardmıı dokunu
yw-. Alman jenerali canı sıkılll11' 
olan Türke altınla dolu bir düzüne 
kadar sanılık gönderiyor. Peki bun 
!arı ne yapacak? Kahramanmıızı 
l'ÜfYellıe kandırmıya uğra,.nanm 
- aibi bu- netice verebileceğine 
dair, olr.uyucwanmıznı her halde 
bir fikir ediıımit olduklarına emi
m .. · Mustafa Kemal önce bu 
sandıklara mukabil resmi bir mak
buz vennekte ısrar etti sonra da 
paraluı ordu veznesine teslim et • 
tirdi. Nihayet altınlar mukabilin
de bir makbuz verilmesi talebile, 
gene Alman kbmandanma dönmüş 
tü. Bu özü ve sözü doğru vatanper
verin timdi olduğu gibi eskiden de 

• para ile alakası yoktur. Onun bü
tün alakası kurtarılmış ve yeniden 
canlandırılmıt bir ana yurttadır. 

Mustafa Kemalin istifa hususun
da ısrar ettiğini gören Enver, ken
dilerini tekrar Diyarbekire ikinci 
Ordu'nun kumandanlığına gönder
mek tecrübesine kalkıştı. Fakat 
bunun da faydasız olduğunu an
layınca, Mustafa Kemalin tebdil. 
hava ve lstanbula avdet mezuni • 
yeti almıt olduğunu ve burada AI. 
nmn ed<i.niba.biyeai emrine ama
de bulunacağını ilin suretile ken
dini müfkül vaziyetten lrurtarmıya 

. uğraştı. Şimdi hem Türkler hem 
de Almanlar bu iki devlet araND• 

da. en aamimi münasebetlerin de -
'9&D1 etmekte bulunduğunu bütiin 
dünyaya bildinnek kararmı ~i

"akat 'imdi Britanyalıların Fi- leT. Bmıun üzerine evvelce Türki
in içinden Suriye üzerine doğru yeyi ziyaftıt etınif olan Alınan Kay
ümek istedikleri havadi&leri serine iadei ziyaret ve Alman Hü
mbula vardı. Mustafa Kemalin kfunetini resmen ziyaret için Türk 
bir ite yaraınıyan bir ordu ile Veliahti Vahidettin'in Almanya 
rretlere tayan neticeler elde et- seyahafne çıkması kararlattırıldı. 
olması kendilerinin Suriyede Bu da Enver'le arkada,larına kork-

n jenerali Falkenhayn'in em- tukları Mustafa Kemali hüki'ımet 
-1tındaki 7 İnci ordu kunıandan. merkezinden uzakla,tırmak için 
~na tayin edilmeleri için geriye yeni bir fırsat temin etti. Fakat 
mlmalarına sebep oldu. Gazi ayni zamanda Mustafa Kemale de 
yeni te~ekkülün umumi karar: HllO askeri manevralarının Pikar-
1 olan Halep'te Yıldınm ordu- di'de Fransız metotlarını yakından 

nu bulmuf, ve çok geçnıeden takip fırsatı verilmiş olduğu gibi 
ınun yalnız ad baknnından yıl- bu yolculukla da Alman muharip 
rım olduğunu anlamıftı. Bura.la kuvvetlerini b:lfiil harekat sahasın
ldınmın kumandanı jeneral Fal- da yakından görmek için mükem
nbayn'la birlikte Enver ve bu or- mel bir fırsat temin edildi. Müta
uıun dördüncü kolordusuna ku - ' rünileyh Hazretleri böylece dünya
anda eden Cemil Patalarla, diğer nm en iyi iki askeri makinesinin 
iman zabitlerile karşılaştı. tekniği hakkında, ilk elden ve iç-

Milliyet'in f ef rikası: 40 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraalrı) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
- Aziz evladım, demitti, muz. 1 

günler yaşıyacağımızda fiiphe 
. Bize hizmet eden, raporları

ıızı, mektuplarımızı Holanda top. 
ağma geçiren klavuz ve kaçakçı

µ gittikçe azaldı. Çok mevsuk ve 
llahrem bir membadan haber aldı
una göre müstevli düpnan timdi. 
e kadar sivil halkRDıza yaptığı 
;afi değilmis gibi Belçikada kal -
nı' olan sivil halkı yeniden tazyik 
çin zavallı felaketzede. halkımızı 
mecburi hizmete) tabı tutacak • 
o ... Bütün bunlar tabii bizim. te,. 
ilatın gözünü yıldıramaz. Bızler 
ıer 'eye, her mahrumiyete. ra~men 
;alışacağız. Belçikanın istıhlasına 
1&dar d'dineceğiz ve behemehal 
nuvaffak ta olacağız evladım .. 

Alelacele hastaneye dönerek ser
tabibin emanetini doktor arkada,ı
oa teslim ettim ve kendisine he · 
ınen (Roulers) e dönmek mecbu • 
riyetinde bulunduğumu söyledim. 
Kendisi menzil tetkilitına müra • 

caat ederek bir hastane otomobili 
ile (Roulers) e avdetimi temin e
deceğini vadetti ve vaadini de tut
tu. Hastane otomobili beni (Rou
lenı) e çok yakın bir kasaba olan 
(Lichtervelde) de bıraktı; ben de 
oradan bir çeyrek saat zarfında 
Roulers'e dönmüt bulundum. 

T evkilimd en .onra 
T evkifimden sonra annem sanki 

rüyada imi' gibi her gün kendisi • 
nin de tevkifine intizar ederek he
yecanlı bir hayat geçirmiye başla
mı,tı. Zavallı kadın Alfons ile Ste
fan' dan alabildiği tek tük cıİız ha
berlerle kendisini avutmıya uğra•ı· 
yordu. Artık valdemin kahveha
nesine de kimseler gelmez olmut
~u. Annem yavaş yavaş benim hu 
~sten sağ ve ~alim kurtulacağıma 
ıman eder ormuştu. Tevkifim hak. 
kın~a terenuh eden haberlerden 
hapısten kurtarılmaklığrm husu • 
sund~ !.apılacak herhangi bir te
~ebbusun benim aleyhime dönece-
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MÜTEFERRİK 
ViLAYETTE • 

Posta paketleri 
Yapılan değişiklikler 

Vilayete bildirildi 
Posta kanununun bazı madde

lerine bazı fıkralar ilavesine dair 
kanun dün vilayete bildirilmiş -
tir. 

Buna göre kıymetli posta pa
ketlerinin beher bin kuru§ veya 
kesrinden 10 kuruş teminiye üc
reti alınır. 

İhbarnamelerin 'tebliğleri ve 
post restant olanlar dahi vürut
lan tarihinin ferdasından itibaren 
geçecek her gün için kıymetli 
ve kıymebiz her paket başına üç 
kuruş ardiye ücreti alınır. 

Mezkur ücret her bir kıymetli 
pı&et için 1200 ve her bir kıymet
•iz paket için de 400 kuruşu te -
cav\iz edemez. 

Kıymeti mukaddereli mektup 
Yeya kıymetli 'Ve kıymetsiz posta 
paketlerini posta merkezinin tev· 
zi dairesinde ikametgahında tes -
lİ'm ettirmek istiyen mürsel veya 
mürselünileyhten kıymeti muk
direli mektupların beheri için ay
nca 15 ve paketlerin beheri için 
25 kuruş ücret alınır. 

Muhacir yeri ş:irilmesi 
Kars vilil.yetile 1$ayazıt ve Er

zurum ve Çoruh vilayetlerinin ba
zı parçalarında muhacir ve Sığın
tıların yerleştirilmesi ve yerli 
çiftçilerin toplandırılması hak • 
kındaki kanun vilayete bildin) • 
miştir. 

Muamele vergisi va kUçUk 
ima!Athanaler 

Beş beygir kuvvetinde ve on 
amele çalıştıran imalathaneler 
muamele vergisine tabi tutulmak
tadır. 

Dört veya dört buçuk beygir 
kuvvetinde olan ve fakat on bir 
amele çalıştıran imali.tb.ıneler • 
den de vergi alındığı görülmüş • 
tür. 

Bunlar İstanbul maliyesine mü
racaat etmişlerdir. Mesele Maliye 
vekaletinden sorulmuştur. 

YENi NESRIY AT 

Umumi psiko oji 
İstanbul Erkek Lisesi pedagoji kıs

an Tedris uaulü muallimi Münir Re
§İt bey "Charlea Richet,,nin umumi 
pisikoloji iamindeki k.itabmı türkçeye 
tercüme etmit ve Resim1i Ay ma•ba
aamda tabettirm~tir. Güzel bir tiJ k
çe ile yazılan bu tayanı dikkat 1'ıta
hı karilerimize tava.iye ederiz. 

yüzünden bilgi toplamrt oldular. 
Fakat bu faal dimağlı Türk, önce 
hanedan azasına refakat işinde ol
duğu kadar sonra da Almanlara mi 
safirlik hususunda hiçbir suretle 
matluba nnıvafık hareket ebniye
ceğini anlatbnnıftı. Anayurttan 
ayrılmadan evvel V ahidettinden 
pek te hoşlanmadığı halde, memle
ket sınırlarını 8'tıktan sonra tren
de, Almanyada yapılan bütün yol
culuklarda ve dönüt esnasında ve
liahtin göaterd;ği hatırtinaslık ve 
çelebilik Mustafa Kemal Hazretle
rinde iyi tesirler bırakmıt olduğun
dan; yarın saltanat iskemlesine çı
kacak bu zatı, omuzlarına alacağı 
mes'uliyetin askeri kısmına dair 
tenvir etmekten bir an bile geri 
kalmamıtb. 

· Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 

ğine herkes gibi o da kani olmut
tu. Binaenaleyh teşehbüsatta bu • 
lunmak beyhude idi ve bunu kendi
si de biliyordu. Annem kanında 
ecdadı olan Belçikalı muhariplerin 
cesaret ve salabetini taşıyordu.Ken 
disinin altı tane erkek akrabası 
Belçika ihtilali muharebelerine it
tirak ebnitler ve birçokları bu harp 
!erde canlarını anavatana armağan 
eylemişlerdi. iki erkek kardeti ya
ni iki dayım ise (1870) Fransız • 
Alman harbinde Fransız ordusun
da gönüllü olarak çarpıpruşlardı. 
Herkes kendisine (Roulers) i ter. 
ketmesini söylemelerine rağmen o 

BELEDiYEDE 

Terazi oyunu 
Yapanlar 

Mahkemeye veriliyor, ağır 
para cezası alınacak 
lhtikarla mücadele hakkında 

Dahiliye Vekaletinin gönderdiği 
tamim belediyeye gelmittir. Bele
diye tamim üzerinde tetkikat yap
mış, zabitai belediye talimatna
mesinde, ihtikarla mücadeleye da
ir olan maddeler de ilave edilerek 
keyfiyet kaymakamlıklara bildiril
miştir. 

Bilhassa kilonun tatbikinden 
sonra bazı esnafın noksan lartı a
letleri kullandıkları görülmüştür. 
Bu gibi esnaf Müddeiumumiliğe 
teslim edilmektedir. Son olarak 8 
kitilik bir kafile Müddeiumumil!
ğe verilmittir. Noksan tartan kı
lolann esnaf tarafından nereden 
ve nasıl tedarik edildiği de tetkik 
olunmaktadır. Esnaf belediye ta
rafından ~·ıkı bir kontrol altına a
lınacaktır. Fiyatları gayri mefrU 
tekilde yükselten esnaftan ağır pa· 
ra cezası alınacaktır. 

Şehir mecl'si intihabatına 
hazırlık 

Şehir meclisi azalığı intahabatı 
Eylul birde yapılacaktır. Belediye 
hu hususta hazırlıklara başlamış
tır. Müntehiplere ait cetveller dun 
kazalara gönderilmiştir. Temmuz 
birde cetvellerin yazılmasına baş
lanacaktır. Eylfıle kadar itirazlar 
tetkik olunacak ve Eylulde intaha
bata başlanacaktır. 

Çeşniye dikkat etmiyen fırınlar 
Sekban zade Ahmet beye ait Ü<; 

fırın belediye tarafından kapatıl
mıştır. Bu fırınlar Be,iktaşta ve 
Fatihtedir. Fırınlardan ayrıca 25 
lira nakdi ceza alınmıştır. Fırın
ların kapatılmasına sebep, muay
yen çeşniye muvafık olmıyarak 
ekmek çıkartmalarıdır. 

Un ve ekmek 
Memleketimizdeki buğday mın

takalanndan gelen resmi raporla
ra göre bu sene yağmursuzluk mah 
sul üzerinde fena tesirler bıraknıı~ 
tır.Bu sebepten önümüzdeki kıt ek 
mek fiyatlarının bir miktar paha
lılaşacağı tahmin edilmektedir. 
Yeni mahsul ancak eylfılde ekmek 
fiyatları üzerinde rol oynamağa 
başlayacaktır. O vakte kadar da 
ekmek 10-20 para kadar artacak
tır. Çünkü mahsul aonu zamanıdır. 
Ziraat Bankası da, yeni mahsul va
ziyetini tetki!k ettiğinden elindeki 
buğdayı şimdilik !atmamaktadır. 

Banka salıta batlarsa fiyatlar bir 
miktar dütecektir. 

Belediye, yeni ekmek nariunı, 
yarın degil, öbür pazartesi günü 
teshil edecektir. Mamafih un fi
yatlarında bu hafta hafif bir düş
künlük vardır. Fakat bu fark ek • 
meğin kilosuna tesir edecek kadar 
değildir. 

Ayvansaray unu ekstra ekstra, 
çuval, yumuşak 535 • 540 ~ a
rasındadır. Sert un 690 k:un&ftw·. 
Sert ekıstra unun kilosu 425 - 465 
kWUflur. 

POLiSTE 

Bir kadının 
Etekleri tutuştu 
Geç farkına varan kadın 
bir çok yerlerinden yandı 

Dün Beyoğlunda feci bir ka-
za olmuştur: . 

Y enişehirde Çarpık sokağın • 
da 4 numaralı evde oturan 65 
yaşlarında madam Virjina man
galda kahve pişirirken etekleri 
tutuşmuş ve alev süratle almıştır. 

Kadıncağızın alevin geç far • 
kma varmış, üzerindeki entariyi 
feryatlar içerisinde çıkarıncaya ka
dar vücudünün muhtelif yerlerin
den tehlikeli şekilde yanmıştır. 

Bulundugu odanın ortasına dü
şüp bayılan madam derhal Beyoğ
lu hastanesine kaldırılmış ve te • 
davi altına alınmıştır . 

Demirle vurmaş 
Tozkoaranda bina inşaatında 

çalı§an Koço, e'hemmiyetsiz bir 
kavga yüzünden, eline geçirdi • 
ği bir demiri arkadaşı Ziyanın 
başına vurnnış, yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. Tahkikata baş
lanmı§tır. 

AH yakalandı 
Dört gün evvel Fincancılar

da bir ağır yaralama hadisesi ol
muş, Ali isminde bir sandrkçı i
ki arkadaşını yaralıyarak kaçmış-
tı. 

Ali dün gizlendiği yerde yaka
lanmıştır. 

Denizde boğuldu 
Y edikulede Gazhane fabrika

sında çalışan amelede;; Osman 
dün sahilde denize girmiş, yüzme 
bilmemesine rağmen bir hayli a
çılmıştır. 

Fazla su y:.ltan Osman bir 
müddet bağırmış, etraftan yetiş • 
meğe vakit kalmadan boğulmuş • 
tur. 

iki kaza 
Selimiyede oturan Mustafa e

fendinin kızı Melahat ikinci kat 
penceresinden, Şehremininde o
turan Ahmet efendinin oğlu Rem
zi de civar bahçelerden birisinde • 
ki dut ağacından düşerek yara • 
lanmışlardır. Çocuklar tedavi al
tına alınmışlardır. 

6 Temmuz spor bayramı 
Galatasaray spor kulübü 6 tem

muzda büyük bir &por bayramı te
sis etmiş ve bu oayram ıçın Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa 
Hazretlerinin riyasetini rica etmi~ 
ti. Kazım Pa,a Hazretleri bu hu
susta kulüp riyasetine fU cevnbı 
vermişlerdir. 

Ali Haydar Beyfendi, 
Galatasaray Spor kulübü Reisi 
Yeniden tensik ve tesis devre-

sinde olmasına rağmen bu seııe 
sporun her •ubesinde yüksek faa
liyet gösteren kulübünüzü tebrik 
ederim. 

Tertip ettiğiniz büyük spor ba)· 
ramında hamiliği kabı~ ediyorum. 
Bu oyunlarda kulübün Türk genç
liğine layık kudret göstermesi için 
fimdiden hazırlanmalarını söyle -
yiniz. 

Muvaffakiyetler temenni ede-
rim. 

KAZIM 

bütün bu musirrane tekliflere inat- l':. '-=="~"!ı.&LU. 
çı bir "hayır, bir yere gidemem, 
cümlesile mukabele ediyordu. o: !Alman ve l,..iliz yaralıları bir araJa 

Belçika ordusunda harbeden kar
de,lerimin avdetlerinde kendileri
ni kaJ'lılamak için (Roulers) de 
kalmıya karar vermişti ve kalacak
tı da ... Filvaki Itilaf kuvvetleri ni
hayet bu fehri istirdat ettikleri za· 
man harbin bidayetinde (25000) 
nüfusu olan ve tevkifimden evvel 
ancak (50) Belçikalıyı barındıran 
bu tehirde sivil Belçikalı olarak 
babamla anamdan ba.,Iı:a bir kim
se bulamamışlardı. "ihtiyaç tes
miye edilen o mukavemet edilmez 
maniv-elii sivilini de askerini de 
muhafazai mevcudiyet için çalıtmı-

ya sevketmif, öteye beriye s&Till' • \ 

muftu. Zavallı vatandatlanm ~ - 1 
laıparelerle örtülü dilencilere don
mütlerdi. Herkes bir diliın ekmek 
için kırılıyor, didiniyordu. Alman 
itgal kuvvetlerine mensup krtaafın 
hali ise bizimkinden farksızdı. On
lar da ayni ihtiyaç içinde çrın:ı 
dura""rlardı. Bununla bera er 

1
. 

,- · · ene e ın man makamatı askenyesı g . 
den geldiği kadar sivil halin tazıp
ten hali kalmıyordu; gene evler ba
sılıyordu. Bu baskınlara sebep te 
h • . · 'dd'Ları memnu· avayıcı zanınye ı KI • • 

iyeti idi. Bir Belçikalının kenaının 

,,e ailMinin gıdasını temin edecek 
teyleri evinde bulundurması bir ci
nayet teli.kki olu.1.uyordu. 

itte hilhasıa bu baskınlar annem 
hakkında kemali tiddetle tatbik o
lunuyordu: (Viktor Hehnan) İl . 
minde bir Alınan onbaşısı her ne
dense •aldeme kartı kin güdüyor 
kendisini sıkıfbrdıkça sıkıftınyo;. 
du. Bu adam sivil hayatında bel
ki de Mtirahatini seven bir memur
du. Lakin İfgal mıntakasında anne· 
me kartı bir Firavun kesilmişti. 
Her ~aile - lllıfl:s ••• _ 

Her vesile ile annemin bonıhot 

Kanserle mücadele 
kongresine çağrıldık 
Beynelmilel Kanrerle Mücade· 

le Cemiyeti Türk Kanserle Müca
dele Cemiyetini kongreye davet 
etmittir. Türk cemiyetinin beynel
milel ittihada girmesini de ayrıca 
temenni etmittir. Türk Kanserle 
Mücadele Cemiyeti bu teklifi ka
bul etmittir. Beynelmilel komite . 
ye, cemiyetin reisi Netet Ömer 
Beyle, Hamdi Suat, Kazım lsmail, 
Lutfi, Osman Şerafettin Beyler da. 
imi aza olarak seçilmişlerdir. 

Sıhhiye Vekaleti de Kanserle 
Mücadele Cemiyetine yardım et · 
rneği kararlaştırmıttır. 

Himayeietfalin yardımları 
Himayeietfal Cemiyeti İstanbul 

merkezi tarafından kanunusani 
934 tarihinden mayıs 934 nihaye
tine kadar beş ay zarfında şu yar
dnnlar yapılmışıır: 

;6142 fakir çocuğa 6310 kilo 
süt ve 866 kilo şeker, ilk mektep
lerde fakir olup ta çalışkan olan 
çocuklardan (80) talebeye birer 
takım elbise verilmiş, 912 fakir ve 
hasta çocuğun da süt damlasında 
muayene ve tedavileri yapılmış ve 
bunlar için 72 lira ilaç parası sar
fedilmiş, 54 fakir çocuğa nakti mu
avenette bulunulmuş, sıtmalı ço
cuklar için (31) kilo kinin verilmiş 
tir. 

120 fakir ve hamile anneye de 
(120) takım kundak hediye edil
miştir. 

Damga matbaasında 
faaliyet 

Damga matbaası, son günler
de ciddi bir faaliyet saıfetmek 

' tedir. 
Milli müdafaa, buğdayı koru

ma, tayyare, Hilaliahmer pullari
le buğdayı koruma makbuzları i
çin mütema~İyen siparişler alın • 
makta ve bunların yetiştirilmesi
ne çalışılmaktadır. 

Bu arada bütçe kanununun da 
beş gün gibi kısa bir müddet zar
fında basılması şayanı kayıt gö • 
rülmüştür. 

Diğer taraftan matbaada gay
ri mübadillere ait bonoların tab'ı. 
na süratle devam edilmektedir. 

--o--
Hava vaziyeti 

Kandilli rasathanesinden aldı
ğımız mali'ımata göre bugün baro
metre saat yedide 759, 14 te 760 ı 
göstermiştir. _ 

Derecei hararet saat yedide 20, 
saat 14 t,e 2.J idi. Azami derecei 
hararet 24 , asgari 18 i bulmuştur. 
Rüzgar azami sürati saniyede se
kiz ınelre olarak karayelden eı • 
mi§ tir. 

Limanda iki vapur çarpıştı 
Dün limanda Şirketi Hayriye

nin 26 numaralı Sahilbent araba 
vapurile Akay'ın Tekirdağ Ro
moI'körü çarpıtmıştır. iki gemi de 
yollarını kesemediklerinden bu 
müsademe olmu~tur. Gerek 26 nu
mara, gerek romorkör bu müsade
meden ehemı:;iyetli surette rahne
dar olmu,lardır. 

kahvehanesini basıyor, binayı ta • 
van arasından bodruma kadar an. 
yordu. Kızının casuslu~ töhmetile 
tevkif edilmi' olduğu hır kadındı. 
Her fenalığı memul eden hu gay • 
retkes adam (Stefan) ın vermis ol
duğu ·bir hab<:,~e göre m:ıJcamat; as
keriyeden. degı.~, z~brtaı hafiyeden 
aldığı emırler uzerıne anneme ne
fes aldırmıyonnuş. Viktor Helman 
harbin sonuna doğru askere alın
mıf, ceı;>hede atet nedir görmemit 
sahte bır kahramandı. Hakiki bir 
muharip cephe gerisinde ne kadar 
halim ve selim iıe bu uydunna kah 
raman o nisbette tafrafürut ve ze
bunküşti. Kendisi her vesile ile Al 
man ordusunun ııon neferine, eon 
damla kanına kadar hal"hedeceiini 
dünya bir araya gelse Belçikayı 
tahliye ebniyeceğini söyler durur
du. Tabii bu kırat ve ayarda adam
lar çokhı. Lakin her nedense bu 
sahte kahraman bunların hepsin
den ileriye gidiyordu. Her halde 'u 
rası mulıakkakb ki feda edileceği· 
ni söylediklerini en son damla kan 
kendi damarlarından çıkmıyacak
tı. Bir gün Stefan anneme bir par
ça e~ekle biraz aua:ık getirm:ıı 
ve: 

- Al anne, demi~ti, bunları bir 
kenara sakla· Bugünlerde kıtlık zi-

. Bitmedi-

it . ' 
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iki Devlet reisinin 
Seyahatları 

(Başı 1 inci sahifede)) 

Bu akşam Şehinşah Hazret!e
riyle Re:sicümhur Hazretleri şe
refine lzmôr şehri tarafından şe
hir gazinosunda büyük bir suvare 
verilecek ve suvareyi müteakip iki 
devlet Re· si Balıkesre gitmek üze
re şehrimizden ayrılacaklardır. 

'l alıran GazelElerinin ır.akaleleri 
TAHRAN, 23 (A.A.) - Haşmet

lü Şe~inşclı Hazretlerinin seyahati mÜ· 
rıaıebetile bütün ga.•~telcr, ur-ıJn ve ha
rare.tli makaleler ya2maktadır. 

l ran gazetesi diyor ki: 
iki milletin tarihteki timsali olan 

•·Hurşid,, ile ,,Ay0 bugün artık biri:,i .. 
rine sdcı bir surette bağlanmışlardır. 

Gerek İranlıların ve gerek Türkle
r\n ruhları, dü,ünceleri ve duyguları 
biribirinin aynidir. iki millet, tarL'ıfe .. 
ı inde siyası noktai nazardan müm3sil 
:, olJar takip etmişlerdir. Bunun semere
lerini muahedelerle top!amak zamanı 
•.elmiştir. 

lran ve Türkiye cihan sulhuna a .. 
;-imle bağlıdırlar. Ve katiyen tecavüzi 
ı İyet ve maksatları yoktur. 

lran ile Türkiye, şarkın kuvvetli 
r ıilletlerinin umumi sulh için bir zı
•nan olduğuna kanidirler. Mümtaz ve 
namdar ıeflerinin riya.gel ve idareleri 
.ıtında tahakkuk ettirdikleri şeyler, 
bu temennilerdir. 

lttiliat ga'ZC~eai diyor ki: 
Meclisin ı ) hazh·an tarihli celsesi 1 · 

ran parlamentosunda tarihi ıbir giin ol
muştur. Çünkü iki milletin kardeşçe 
dostluğunun canlı bir hatırası olaı·ak 
kalacaktır. 

lran milletinin mümessillcı·inin si
malarında sevinç , saadet ve muhab .. 
bet hislerinin nişaneleri okunuyordu. 
Türkiye ve lran isimleri bütün kalple
re hak ve nakşedihr.iştir. Ve iki mil . 
Jetin vahdetini elele yürüyen mümtaz 
şefleri temsil etmektedir. 

20 haziran celsesinde bütün mebus
lar osri lranın timoali olan Şehin~ah 
larına karşı gösterilmiş olan parlak ka
bülden dolayı kahraman Türk mille. 
tine heyecanlı m.innettarlıklannı ve mu
habbetlerle dolu hislerini izhar etmek 
uzere kürsiye çıkmak için adeta biri
birlerile mÜs•baka ediyorlardı. 

1 ki e•ki milletin zamanımızdaki bu 
birleşmeleri dostlukları ve kardeşlikle· 
ri c:han sulhunu tanin ehnekten asla 
hali kalmıy.acaktrr. 
Büyük Miscılir salıya bekleniyor 
Şehinşah Hazretlerinin salı günü 

şabahı tehrimize teşrifleri ağlebi ih
timaldir. Dün lzm'rden l•tanbul vila
yetine gelen bir telgrafta, Jştanbula 
ait programın, Büyük miaafirin Ça
nakkaleye muva-aeletlerinden sonra 
anlatılacağı bildirilmektedir. 

Öğrendiğimize göı-.e, §ehr"mizde 
Şehintah Hazretleri şerefine balodan 
başka birde süvare tertip edilecektir. 
Şehin~cıh Hazretlerinin mcıiyetle-

rine verilecek mcıdalyalar 
lran Şehinşahı Hazretlerinin mem

leketimizi z"yaretleri hatırası olarak 
b,.aılan altın madalya, Şehinşah Haz
retlerine takdim edilmiştir. Şehinşah 
Hazretleri, gayet zarif bir ,ekilde ba
sılan madalyayı çok beğenmiılerdir. 

.Şeh · nşah Hazretlerinin refakatle
rındeki zevat için hazırlanmakta olan 
elli gümüş ve yüz bronz madalyanın 
da dün akşam geç vakit başılması ik
mal edilmittir. 

Hazırlıklar 
Şehinşah Haz.retleri Şehrimize teş

riflerinde Sarayburnundan karaya 
çıkacaklardır. Burada :stikbal mera
simi yapılaca],tır. 

Müteakiben otomobil ile hareket 
edilerek Ayaaofya, Divan)·olu ve Be
lediye önünden ıııpılarak Ankara 
caddesi, Köprü, istiklal caddesi, N :
şantaşı ve Maçka tarikile Dolmabah
çc ~rı.ravına muvasalat olunacaktır. 

Yollarda. büyük tezahürler yapıla
caktır. 

Evkaf ormanları ve arazi 
müdürlüğü 

ANKARA, 23. (Telefonla) -
Evkaf Umum müdürlüğü Orman ve 
Arazi müdürlüğüne Fen müşavirlerın· 
den Hasan Vehbi bey tayin edilmif
tir. 

İskan edileceklern arazi 
ANKARA, 23 (Telefonla) -

Ziraat Vekili Muhli. Bey:n reisliği al
tında Dahiliye Müsteşarının da işti
rak ettiği bir komi yon yeni isk8.n 
kanununun 17 inci maddesine göre 
is' an edileceklere tevzi edilecek top
rak, tohumluk ve saire üzerinde tet· 
k'kı.tta bulunmuıtur. 

Ik mektepler talebelerinin 
sergileri 

ANKARA 23. (A.A.) - Bugün 
saat onda NC::ati bey ilkmektebinde 
bütün vilayet ilk mektepleri talebe ve 
muallimlerinin elemeklerile nıeyda· 
na getirilen büyük bir sergi açılmış· 
tır. Bu sergi eş.yaJar1n tasnif ve ter .. 
t' p tarzı itibarile timdiye kadar açı
lan ilk mektep -sergilerinin en mÜ• 
kemmelidir. 

istihlak resmi 
ANKARA, 23. (Telefonla) 

Dahiliye Encümeni mazot, motorin ve 
bu g bi maddelerden alınacak bele
diye i•tihlak resmi hakkındaki la)·ı
hayı tetkik etmiş ve tahsil edilecek 
re~min kilo üzerinden 20 para olarak 
alınmaıını kabul etmittir. 

Adliye baş müfettiıliği 
ANKARA, 23. (Telefonla) -
Adliye Ba~ müfett"tliği~e l~t~nbul 

Birinci TicBret Mahkemesı reı&ı Ah· 
met Esat Dördüncü 11nıf Adliye mü-

• fettitliği~e l.tanbul Birinci .ınıf Sulh 
hak"mlt·rind~n Mehmet Refik beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Lehistan da 
-o-

Muhalifler arasında bir çok 
tevkifat yapılıyor 

VARŞOV A, 23.A.A. - Muhalefet me 
hafilind• ~cvkillere devam edilmektedir. 
" Genı: 1nilli demokra'lardan ' 47 kişi, 
Zakopanc mıntaka•ında, Krokovida hap .. 
scdilroişlerdir. 

Diğer lataftan1 yukarı Silezya'da fj. 
li bir h<treket hazırlamak!a me}gu! o
lan 17 komüni•t tevkif edilmiştir. 
Varşovada ınuahedelerin tetkiki taraf .. 

tarı siyonistlerin merk zinde de tevki
fat yapıldığı bildirilmekledir. 
--------o· 

Ameıikada 
-~-

Bir mecmuanın Roosvelt 
;çin açtığı bir anket 

NEVYORK, 23. A.A. - Litterary Di
gest mecmuası bir anket açarak halkın 
M. Roosevelt hakındaki reyini bild'rme
ğc davet etmittir. Neticede 727,000 rey 
lehte ve 442.\ı·ı rey .&Jey • .ıte ç.n; •• ,_ş~•·· 
Y alnn: Vermont devletinde kuvvetli bir 
ekıeriyet aleyhtedir. F8'kat başka her 
yerde ekr.eriyetin M. Roos.velt'in icraa
tı lehinde olduğu anlaşılınaktadrr. 
-------· 
Büyük bir orman yangını 

LONDRA, 23 (A.A.) - Dün 
sabah Aldershot civarında Tun -
ne! - Hill'de çıkan orman yangını
nı söndürmek üzere binden fazla 
asker, tayyarelerle yangın yerine 
götürülmüştür. 

Kuraklık ve şiddetli bir rüz -
gar yangını süratle arttırmış ve 
sekiz mil meaafe üzerinde ne var
sa y~kmıştır. Askerler, yangını 
tahdıt etmeğe muv:ffak olmuslar-
dır. · 

LONDRA, 23. A.A. - Gaz maske
leriyle ve ateşe karşı mücadele için hu· 
su•i aletlerle mücehhez olarak gönde
rilen a.keı·ler, fazla sıcaklar te•iri ile 
zu!1ur etmiş bulunan tü~eı hild orman 
yangının önüne geçmişlerdir . 

Yangın, ilk evvel bir lngiliz yolcu 
tayyareıinden görülmüştür. Tayyare
den, erazi üzerinde talim yapmakta 
bulunan askerler üzerjne bir mektup 
atılarak yangın ihbar edilmiştir. 

Tayyare yolcuları yangınla yapı
lan mfu:adeleyi havadan seyir etmi1ler
dir. Memleketin muhtelif mnrtakaların· 
da da srcaklardan bu gibi yangınlar 
zuhur ettigi haber verilmektedir. Vol'
CC$tershire de on köşk yanmıştır. 

İngiliz Kralının günü 
LONDRA, 23. A.A. - Kral beşinci 

George'in c:üluıunun 23 üncü yrldönü
mü tes.it edilmiştir. Bütün resmi bina
lar bayraklarla do• ı tılmıştır. Halrhazır
da Kral ve Kr•Fçenin ikamet etmekte 
oldukları Vinsor sarayında hiç bir me
rasim yapılmamıfbr. 

Hukuku beşer cemiyeti ve 
Mösyö Herriot 

PARIS, 23 .A.A. - Hukuku beşer 
cemiyeti merkez komitesi Lyon ıu
besi tarafından M. Herriot'un cemiyet .. 
ten çıkar1bn11;11 hakkında verjlen kararı 
tetkik etmek üzere dün ak~m toplan
mıştır. 

Komite M. Herriot'un ihracı için ile
ri ıürülen şikdyet sebeplerinin yalnrz 
Doumergue kabinesine ve onun kayet 
Doumergue kabinesine ve onun karar
larına iştirakten ibaret ve bu itibarla 
hükümet ve parlamentoyu alakadar e
den mahiyette olduğunu tespit ve ne
ticede ihraç kararını iptal etmiştir. 

Çekoslovakyanın hududu 
~ONDR~, 23 (~·".'-·> Deyli Tel

grafın Pra~ muhabırınden: Meclis
ten, askeri bütçe müzakereleri eana .. 
sında, bilhasşa Alman hududu boyun
ca istihkamlar yapılmak üzere bü -
yük miktarda krediler istenmiştir. Bu 
kredi mucibince on sene devam et .. 
mek Üzere ıenede iki buçuk mi.iyon 
lngiliz lirası masraf yapılacaktır. Bu 
para ile hudut boyunca asri kaleler 
ve siperler yapılacaktır. 

1 ten len kredi verilmittir. 
M. Suriç'in tayini 

MOSKOVA, 23. A.A. - Suriç'in,M. 
Rinçuk'un yerine · Sovyet Rusyanın 
Bcrlin sefaretine tayinine da.ir olan 
Sovyet Rusya merkezi icra komitesi 
kararnamesi intişar etmittir. ' 

Fransa yeni gemiler 
yaptırıyor 

PARIS, 23.A.A. - Mebusan mecliıi 
maliye encümeni Dünkeı·kue tipinde ye
ni bir kruvazörle tali derecede mü
teaddit gemiler intası hakkındaki lio
yihayi kabul etmittir. Bu gemiler 1933 
den:< proğramına dahil bulunmakta
drr. 

Bir tayyare kazası 
. B_ERLIN, 23.A.A. - Avusturya na

zı lıdelerinden Franenfeld Taunua 
dağlarına düten bir tayyar;nin içinde 
bulunuyordu. M. Franenfeld yaralan• 
mıştır. iki kiti ölınüş, bet kişi de ya· 
ralanmıttır. 

Komünist meb'us kadın 
VARŞOVA, 23 (A.A.) - Dançii 

diyet meclisinde komünist mebus olan 
madam T okzki, komünist beyannamele· 
ri naklettiğinden dolayı üç sene hapse 
mahkUın olmuıtur. ık_ J 

Yıldırım faciası 
ATINA, 23. AA. - Seres'de bir 

fırtına eın~!mda yıldıran Clüımüı, 3 ki 
tinin ölümüne sebep olmuıtur. 

Dünya boks şampiyonluğu 
MADRIT, 23.A.A. - Ağır siklet bok

sör Paolino, düuya aiklet pmpiyonu 
Maks Baer'i maça davet etmiıtir, 

. .-

Hal ihtiyaca 
Kafidir 

(Başı l incı sahifede)) 
z:ı.yede ile bulunacağına hükmediyo
ruz. Kabzın1alların ve işlerle ali.ka
dar olduğu görülen diğer esnafın, bu 
müzayedenin niçin bu kadar aleyhiıı
de olduklarını bir türlü anlayamıyo
ruz. Halin inşasını mUdafaa e:len bt.;
lcdiye, gerek müstahsili, gerek miis· 
tchliklerle yakından alakadar ve her 
iki tZtrafın da müdafiidir. Eğer c!er
h.:ıl müzayede usulünün tatb.l<inde 
bir müşkülit olursa, bu mür~ülihn 

i 
bertaraf edilmesi için her halJe çare· 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karakôy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade --·· Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 26 Haziran 
SALI 20 de Galata rıhtrmm
da.n kalkacak. Gid"şte Zongul
cl k, lnebolu, Sinop, Samn.ın, 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, 
Ttııbzon, Rize'ye, Dönüşte bun
lara i.3vetf'n Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3416) 

ı Balıkesir 2 K. O. 
Kom. dan: 

Balıkesir Merkez krt'atı i
çin muktazi 150,000 kilo u
nun ihalesi kapalı zarf usuli
le 16 Temmuz 934 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Talip'erin mezkur gün ve saat 
te Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (3425) (3051) 

* 
Ankarada M. M. V. Satın

alına Komisyonundan : 

si de bulunacaktır. Müzayede usulü
nün kabili tatbik olmadığını ileri sü
renlere de şunu diyebi lriz ki, Garp 
tehir!erindeki hallere gelen meyva 
nevileri da çok olduğu halde oralar
da müzayede usulü muvaffakiyetle 
tatbik edilmektedir. Bizim memleke
timizde yet· Jen meyvalar nevi itibari
le daha çok azdır. O halde niçin mü
zayededen kaçıycrlar?. Ve fiyatların 
müstahıil için mühim bir sır halinde 

j Hava kıt'atı için Diyarbe-
kir Ali pınarda inşa edilecek 

(SKENDERİYE yolu olan bir efrat paviyonu ve mut 
1 fak kapalı zarfla münakasaya 

IZMlR SÜR'AT 

KARADENİZ vapuru 26 Ha- k 1 
ziran SALI 1 ı de Galata rrh- .onu muştur· Şartname ve pro 

kalma.ıınr mı istiyorlar?.,, 
Aldığımız malünıata göre kabzı

mallar belediyeye müracaat ederek 
teh.irdeki pazar yerlerinde iş yapma
larına müsaade edilmesini istemişler .. 
dir. Kabzımallar pazar yerler'nde 
kendi adamları vasıtaıile teşkilit ya
pacaklar, sebze ve meyva satacaklar .. 
dır. Kabz:mallar, diğer es.naftan da .. 
ha ucuz satış yapacaklannı söylemiş· 
lerdir. Belediye bu müracaatı kabul ı 

tımmdan kalkacak. Doğru iz- j~lerini görmek isteyenlerin her 
mir, Pire, lskenderiye'ye gi-

1 giin öğleden sonra ve münaka 
decek ve dönecektir. (3414) j saya iştirak edeceklerin 

19-7-!134 perşembe gÜnÜ saat 
15 de teminatlariyle birlikte 

i l Bartın yolu 
BURSA vapuru 25 Haziran 
PAZARTESİ 19 da Si~eci 
rrhtımmdan kalkacaktır. (3415) 

elmi' ve müsaade vermiştir. -------------••• 

1 lnhi•arler U. Müdürlüxiinden: ___ _,;,.;.._,_. 

1 --

2-

3-

4 --

5-

6 --

7-

-

Maltepe tecrübeğahında İnşası mukarrer tütün 
(Enstitü) binasının İnşaatı kapalı zarfla kırdırma 
ğa konulmuştur. 
Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyesinn muaad
dak suretleri (10) lira rnukabilinde Cibalideki Le
vazım Muhasibi mes'ullük veznesinden alınacaktır. 
Kırdırma 14-7-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
~aat 15 de Cibalideki Alım ve Satım Komisyonunda 
icra kılınacaktır. 
Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yukarı 
da tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona veril
melidir. 
Kırdcrmağa, şartnamcmin dôrduncü mad.d.esinde yazılı 
olduğu veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar İştirak 
edebilir. 
Her İstekli bedelin yüzde 7,5 ğu olan (3375) lira n1u 
vakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim 
etmelidir. 
Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması 
zabit kağıdı doldurulduktan sonra hiç bir 
bul edilmez. (3315) 

adet olan 
teklif ka-

. ,. 
Yeni ölçüler kanunun."\ uy~·.ın (250) kiloya kadar tar 

tar yerli mali (6) aite adet baskül satın alınacaktır. 
Taliplerin pazarlıza İştiruk edebilmek üzere yuzde 7,5 

teı-ninatlariyle beraber 25-6-934 pazartesi günü saat 15 
de Cibalide Alım Satım koınisyonuna müracaatları. (3294) 

Cins· Mıktarı 
Bobin Trifil ağaçları Tahminen (10,000) kilo 

Cibalide Levazım ambarında bir sene zarfında toplanıp 
P"Yderpey teslim edilecek olan bohin T rifil ağaçları 1-7-
934 tarihine müsadıf pazar günü ı:;aat 14 de bilmüzayede aa 
tılacaktır. Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle Cibalide Le
valım ve mübayaat Şubesine müracaatları. (3327) 

RESSAM Levazımının en büyük deposu Yeni Postane 
Artistik cad. No. 25 A. Memduh Licarethanesidir. 

Ankara Şehri içme Suyu 
Komisyonundan: 

24-6-934 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte ic 
rası mukarrer su borusu malzemesi ,.e ferşiyat münakaaaıı 
26-6-934 salı günü saat on beşe talik edildiğ ilan olunur. 

(3422) 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

40,000 Metre Yerli Amerikan bezi 
6,000 Metre Yerli Haki renkte elbiselik bez 
4,000 Metre Yerli Gümüşü renkte elbiselik bez. 

İstanbul Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan 
yukarda nuktarları yazılı yerli bezleri olbaptaki nümune ve 
şartnamesi veçhile ve 17 temmuz 934 salı günü saat 14 te 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya kon
muştur. isteklilerin müracaat iare. (3346) 

Belediye Sular ldareıindens 
0,015 lik kurşun boru 10.500 kilo 
0,020 " ,, " 5.000 ,, 
0,030 " " 500 " 
0,040 " " ,, 300 ,, 
Külçe kurşun _ 12.000 ,, ,, 

"" Yukarıda yazılı malzeme kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihale 28-6-934 Perşembe günü saat on dörtte
dir. O saatten sonra teklif kabul edilmez. Münakasaya gir
mek isteyenler teminat miktarı ve saire hakkında malumat 
almak ve şartnameyi görmek İçin her gün Taksimde Sıra ser 
vilerdeki idare binasında Malzeme Şefliğine müracaat ede
bilirler. (3404). 3662 

M. M. V. Satınalma komisyo-
nuna müracatlarc. (3050) 

(3426) 
~- .. ~ 

Üsküdar cihetindeki kıt'a
lar, müesseseler ve mekteple
rin bir senelik erzak nakliyatı
nın beher kilosu 25 santim 
fiath talibindedir. T enzilen ta 
lip varsa 25-6-934 pazartesi 
günü saat 14,30 da K. O. Sa
tmalma komisyonuna gelme· 
!eri. (31) (3427) 

.... * 
Çatalca Müstahkem mev

ki ihtiyacı için pazarlığa ko
nulan 4500 kilo sakız kabağı 
ve 4500 kilo çalı fasulyasına 
talip çılanadığından tekrar pa 
zarlığı 25-6-934 pazartesi gü
n_ü saat 15,30 dadır. Taliple
rın pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinde Fındıklıda K. O. 
Satınalma komisyonuna mü 
racaatları. (32) (3428) .. 

K. O. Kıt'alar ihtiyacı için 
5,000 kilo soğanın pazarlığın
da verilen fiat pahah görüldü
ğünden tekrar p"zarlığı 25-6-
934 pazartesi günü saat 15 te 
cfir. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazar 
lığa iııtirak için de o gün ve 
vaktinde Fındıklıda K. O. Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (33) (3429) 

" * * 
K. O. ihtiyacı için 220 volt

luk, 2,000 adet Osram ve Fi
lips markalı ampul pazarlıkla 
alınac<tkhr. ihalesi 25-6-934 
p;:ıı.a,.tesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzcrl' her gün ve pazarhğa iş
tirak için de o gün ve vaktin
de Fındıklıda. K. O. SA. AL. 
AL. KOM. na 'müracaatları. 
<34) (3430) ...... 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıtat hayvana 
tr için beher parti 180 ton ol
mak üzere 4 partide 720 ton 
kuru ot kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 7 -7 -
934 cumartesi günü saat 14 te 
dir. Şartnameyi görmek iste
saya istirak edeceklerin de bel
yenle;in her gün ve münaka
s,tya iştirk edeceklerin de bel
li gün ve saatte teklif ve temi
nat mektuplariyle Çorluda 
fırka Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3016) (3132) 

3447 .. • * 
Çorlu Askeri Sa. lıl. Kom. 

dan: 
Malkaradaki kıt'at ihtiya

cı için bir taksitte alınmak 
Üzere 10.000 kilo bulgur açık 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 11Temmuz934 Çarşam
ba gÜnÜ saat 15 dedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakaaaya iş
tirak için de o gün ve vaktinde 
Çorluda Fırka Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(3026) (3193) 3454 
.. * • 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundan : 

T ekirdağı garnizondaki kı
t' at hayvanatı ihtiyacı için be-

her parti 1 !:SO ton vlrııalı ii1 .. re .. 
4 Partid(;' 720 v,ıı lıuru Ut ka
palı zarfla mun:ıkc $ı<Yıo !·.,n
muştuı-. IhaJe,.; 7 ·r .-:umu.r. 
934 .:umartesi günü saıı I 15 'c
diı-. Taliplerin şartnanıeri !!"O•. 
mek üzere her gün ve müna
kasaya İştirak için de o giin ve 
vaktinden evvel teklif ve te
ıninat mektuplariyle Corluda 
Fırka.Satınalma komisyonu
na müracat!:ırı. (3017) 

(3133) 3448 ... ~ 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
m;syonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihtİ· 
yer için 8000 kilo Mercimek 
açık münakaşaya konulmuş
tur. ihale günü 11 Temmuz 
934 çarşamba günü saat 14 te
clir. Taliplerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve mü
nakasaya İştirak için de o gün 
vaktinde teminatlarile beraber 
Çorluda Askeri Satınalma Ko
misyonunca bulunmaları. 

(3025) (3194) 3455 ..... 
Çorlu Askeri Satmalma Ko

misyonundan : 
Malkaradaki kıt'aatı ihti

yacı için yevmi ihtiyaç nisbe
tinde alınmak üzere ( 100) to11 
sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. ihalesi 4 
Temmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
v~ münakas'!-ya İştirak için de c 
gun ve vaktınden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Çor
luda Askeri Satınaooa Komis 
yonunda bulunmaları. (3027) 

(3196) 3456 
• • • 

Çorlu Askeri Stınalma Ko· 
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihti
yacı için 16,000 ki!o toz şeker 
kapalı zarfla münakasaya korı 
muştur. İhalesi 9 Temmuz 
934 pazartesi günü aaat 15 le 
dir.Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün ve münaka
!-aya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve tenıi· 
nat mektuplarile Çorluda F•r
ka Satmalma Komisyonuna 
müracatlarc. (3028) (3197) 

3457 
• 

lzmit Askeri Satınalma Ko 
misyonundan : 

Merkez ve Tuzlada bulunan 
krt'aat hayvanatı ihtiyacı o
lan 448,800 kilo kuru ot kapa· 
lr zarfla münakasaya konmuş
rur. ihalesi 3 Temmuz 934 
salı günü saat 14 dedir. Istek
}ilerin şartnameyi görmek ü
zer her gün ve münakasaya 
i'ltirak edeceklerin de tayin e· 
clilen vakitte teklif ve teminat 
mektuplarile lzmitte Fırka Sa
tınalma Komisyonuna mura
catları. (3029) 3198) 

3458 
.. * * 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

500,000 kilo Un kapalı zarf 
usuliyle ihalesi 7-7-934 cu
martesi günü saat 14 tedir. 
Şartname sureti musaddakası
nı görmek üzere lstanbul'da, 
Fındıklıda Uçüncü Kolordu 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları ve ihale gün ve vak 
tinde teminat ve teklif mek
tuplarını Ankara Levazım A
mirliği Satmalma komisyonu· 
na vermeleri. (3049) (3316) 

BONO 
Mübadil 

Yurtluk 

2 

Hazıne 
Ist: Balıkpazar 6, Vas"l (502) 

3604 

lstsnbııl beşinci icra 
dan: 

memurluğun 

Bir ala.cağın temini için mahcuz 't'e 
paraya çcvİ'rihneıi mukarrer kanape ta• 

kımı, hüie, !-afon gramofonu ve halı 

28-G-34 rıc<ıembe günu saat 18 de Bey 
odun.l.1 larlabaşı caddesinde 87-89 
nnrearaJı hanC' önünde birinci açık art• 

tırma ile a.atı1acağından l'alipleri.n ma• 
hallinde memuruna müracaatları ilan o
lunuı·. (619) 
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Trabzon yolu 
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, Uffi UplD8r Haziran 

p AZAR günü ıaat 20 de Galata 
rıhtnnından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lneboluı Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re] ·, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

--Dr. IHSAN SAMİ --
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paralifo hastalıklarına tutulma 
mak ıçin tesiri çok kat"i muafiyeti pek 
<min bır aşıdır. htr ec2ane ve Ecza de 

pol. •ında bulunur. · 441 
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c • v ZD ••• 
Artık kimse sıcaktan müteessir oimuycr, 
Herkes sıhhattedir. Çünkü; bir .. , 

KEL VİNA TOR umuz 

Vardır. 
Daima soğuk içiyor, 
Taze yiyor, 
Y enilmiycıalcri saklıyoruz 

Evsafı .•• 
KEL VIN A TOR' un 20 senelik tecrübesi vardır. 

Sahfşll" • SAHiBiNiN SESi Beyoğlu Nurettin ve Şk. An!.:ar.ıa 
ma a ı • ı A, V ctter ve Şk. İzmir 

• 
• EVKAF MODlRIYETl fLANLARI ~ 
'--------~ 

1 - Beyoğlu, Okçumusa, K ::.ramolla 28 No. Apartmanın 
28 No. lu Apartmanın 1 inci Dairesi . 
2 - Beyoğlu, Okçumusa, Kara nolla 2" No. Apartmanı ı 

2 inci Dairesi. 
3 - Beyoğlu, Okçumusa, K aramoJ!a 23 No. I Apar imanı 

3 üncü dairesi. 
4-- Galata, Şahkolu, Kuleka pısr 24 No. lu Apartmanın 

3 üncii katı. 
5 - Beyoğlu, Kamerhatun, Kızılcık sokak 26 No. lu hane. 
6 - Beyoğlu, Kamerhatun, Kızılcık sokak 22-28 No.Iu har..c 
7 - Beyoğlu, Hüseyinağa, Irmak sokak 31-33 No. lu hane 
8 - Çenberlitaş, Mollafenar ı, Mahmudiye caddesi 5 No. lu 

9 

10 
11 

112 

hane. 
Kadirğa, Küçükayasof ya, Mehmetpaşa medresesi 23 
No.Iu hane. 
Fatih, Beyceğiz, Tavukçu sokak 10 No. lu hane. 
Eğrikapı, Mollaaşkı 7 No.lu meşruthaneden gayri 
kısım. 

3218 ... 11-. ________________ , ______ ııar:ı::ı __ " 13 

U zunçarşı, Y avaşçaşah İn, Mektep sokağı 18 No. lu 
hane. 
Gurebahüseyinağa, Ma drese sokağı 8 No.lu mektep 
mahalJi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Bilumum ispirtolu 

• 
içki Bayilerine 

l hisarlar lstanbul baş müdürlüğünden 
lspirtolu içkiler hakkında tanzim edilerek gerek doğ

ruca Baş Müdüriyetimize ve gerekse mıntaka amirlikleri 
nt' hl'yannamelerini vermiş olan içki bayilerinin semt itibari· 
le müracaat günleri aşağıda öc,t !rildiğinden alakadaranın 
rr.uayye ,ı günlerde KahataP.'ta H.ain inhisar idaresine müra
c atla Müdafaa vergisinden .oinn borc;ların ödemeleri ehem· 
mivetk ilan olunür. (3433) 

.is den 30 Haziran 1934 -Galata ve Beyoğlu Mıntakaları 
1 den 5 Temmuz 1934 lstanbul Mm takaları 
6 dan 10 Temmuz 1934 Usküdar Kadıköy Mıntakası 

11 den 15 Temmuz 1934 
Boğaziçi Rumeli ve Anadolu l\1ıntakaları 

• 
Istanbul 4 •• •• uncu cra 

Memurluğunden: 
Emniyet Sandığı namına ipotekli olup yeminli üç ehli

vukuf tarafından tamamına J4 142 lira kıymet takdir edi
len ~üyükada yalı mahallesin de' Balıkçıl ve Gülüstan sokak 
yenı 7, 7/1 9,12 No. Iı iki dükkan bir ahşap ve gazinonun ta
mamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 30-7 -934 tari 
hine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
Üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
müddetle tecdit edilerek 14 - 8 - 934 tarihine mü-
sadif Salı günü saat 14 ten 16 va kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
ınuhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lr kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. s:tış peşin 
dir arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muham 
minenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir han 
kanın teminat mektubunu haınil bulunmaları lazımdır. Hak 
ları Tapu sicilli ile sabit olmıyıuı İpotekli alacaklarda diğer 
alakadararun ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbi
te1eri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında birlikte dairemize bildirıııeleri lazımdır. Aksi takdir
de hakları Tapu sicilli ile sahil olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, 
taıızifiyeden mütevellit Belediye rüsumu medyuna aittir. Da
ha fazla malumat almak isteyenleı· 2-7 -934 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934-1125 No. lu dosyaya müracaat 
la mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan ol 

unur. (3431) 

Istanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Sahipsiz eşyadan olup idaremiz anbarında bulunan 
bir balya yaprak tütünün yabancı rnemlekete ihraç edilmek 
stıretile satılacağından taliplerinin be~ gün içinde Satış Ko
mis~ onuna müracaatları ilan clıınur. (3412) 

Neşriyatı idare eden: MÜMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

Yolculara mühim tenzilat 
Temmuz başından Eylül 1934 sonuna kadar Devlet 

Demiryollarında, 100 kilomet reden fazla mesafede gidiş - dö 
nüş seyahati yapacaklara, tenzilata 100 kilometreden başla
narak 600 kilometrede o/0 50 ye varacak nishetlerde, tenzi· 
lat yapılacaktır. (Eylül ayında alınan biletlerin avdet kısmı 
birinci Teşrin ayında da mer'i olacaktır." 

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

Ankara 
Haydarpaşa 

Samsun 
lzmir 

1 
2607 
3729 
3399 

Malatya 5376 
Haydarpaşa Adana 4211 

Samsun 5453 
kuruş, gidiş - dönüş ücretleri abfur. 

il 
1896 
2708 
2470 

3900 
3057 
3956 

III 
1217 
1732 
1581 

2489 
1954 
2524 

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

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

36351 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğindent 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için lüzu

mu olan 87,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi 
veçhile ve 17 Temmuz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf 
usulile ihale edilmek üzere münakasaya konrnustur. isteklile-
rin müracaatları. (3339) 3600 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakasası 2 
Temmuz 1934 Pazartesi günü saat 10 da. . 

13500 metre efrat elbiselik şayağı, 3000 metre efrat kaputlulC 
şayağı : Kapalı zarfla münakasası 2 Temmuz pazarte 
si günü saat 14 de. 

1300 metre talebe elbiselik şayağı : Kapalı zarfla münakasa
sı 2 Temmuz pazartesi günü saat 16 da. 

1 2000 kilo kösele 
8000 kilo Vagete 
4500 ayak Amerikan vidalas i: Kapalı zarfla münakasası 3 

Temmuz salı günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve 

miktarları yazılı eşyanın hizalarında gösterildiği tarih ve saat 
Ierde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Şartnameleri
ni görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gireceklerin 
de mezkur gün ve saatte Kasırnpaşada kain Komisyona mü· 
racaatlan. (3041) 3350 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti ~Aerkezi Umumisinden: 
Cemiyetimiz tarafından yapbnlacak olan GAZ MASKESİ FABRiKASI 'mn 

fa<tnameıi veçhile ve kapalı zarf usulile 16 Haziran 1934 cumartesi günü saat 
15 de yapılan münakaıasmda, bu münakasaya girenlerin az olmasından ve teklif 
olunGn fiyatların haddi layıkında görülmemesinden münakasa hükümsüz addedil 
mittir. 

Evvelce t&nzim olunup isteyenlere 
menin on ikinci maddesine göre : 

verilmiı olan ıartnameye ve bu ıartna• 

A - Şartnamede yazılı tartlar dairesinde yapılacak teklifte taliplerin bu 
lu~meUe bir fabrika tesisine muktedir olduklannı bildiren ve bir banka tara· 
hndan verilmit iktidan mali tahadetna mesi ile beraber Pmcliye kadar bir Gaz 
maskesi fabrika11nı alat ve edevatiy)e birlikte yapmıı ve tetio ebniJ olduklanna 
dafr resmi tudikli ve reıimli vesikalan· 

B Y. ' d • • d h h · fenni bir müessese - ıne f8J'lnamede yazılı tartlar aıresın e er angı 
namına teklif atta bulunacak müme11ille rin temıil ett'ikleri müessese namı.na t.ek
lif yapmağa ve mes'uliyet deruhte ebneğ e ael3hiyettar olduklarını ve hangı mues. 
seıe namına teklif yaphklarını bildiren resmi vesikalan; 

Göstermek kayıt ve şartile yeniden aleni olı!.rak münakasaya konulmuıtur. 
M"--'·- 1934 H · 28 · · P be u"nu" •••t 15 de yapılacaktır. UlllUUlla azıranırun ıncı ertem g __.... • 

,_,,. .. "Jmıyen ta A ve B fıkralarında yazılı vesikaları mevrut olrruyan veya ıuuı goru 
!ipler. münakasaya giremezler. . 

ı\lakadarlann mezkur t'arih ve ıaatte ve•ikalannı hamilen Ankara'da Yenışe-
h. d E · d · · • · d hazır bulun-ır e mnıyet mey anında kain Cemiy etın11z Merkezı wnumısın e 
maları lüzwnu ilan olun.ur •. (555) 3640 

1-1 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 

Karagümrük, Karabaş , kalfa sokağı 19 No. lu han~. 
Kesmekaya, Tercunıa nıyunus, Dırağman 13 No. lu 
maıı. bahçe baraka. 
Aksaray, Sofular, 1 N o lu iki odalı mahal. 
Pasabahçe Çınar Şehitlik 8 No. lu hane. 
PaŞabahçe Çınar Şehitlik 9 No. lu hane. 
Anadoluhisar, Göksu 7 No. lu hane. 
Ortaköy, Taşçılar sok ağında 19 No. lu hane. 
Amavutköy, Tevfikiye .:amii avlusunda meşrutahanc 
Usküdar, Atikvalde de tekke ve odalar. 
Üsküdar Tavaşıhasanağa, menz~lhane 425 No. lu rü 
fai derğahı selamLk kıs mr. 
Usküdar, Divitciler, salı tekkesi. 
Usküdar Ahçıbaşı, mektep sokağı 1 No. lu hane. 
Usktidar Tavaşıhasana ğa, ağahamamı iskenderbaba 
tekkesinin harem dairesi. 
Kadıköy, Caferağa, Bademaltı 43 No. lu hane. 
Kadıköy Caferağa, Nureddin paşa sokağı 70-72 No. lu 
hane . 
Uskiidar, Murat Reis, Silahtarağa bahçesı 95-87 
No. Ju hane. 
Kasunpaşa, Eyyühümahmet E. Camii şerifi 3-1 No. lu 
baraka. 

31 -Nişantaşı Muradiye 33-39 No. lu dükkan. 
32 Beşikta;, Dikilitaş, Cami yanında 2-1 No. lu dükkan. 
33 - Beyoğlu, Hüseyİnağa, Hava sokağı 8 No. lu dükkan. 
34 - Galata Şahkulu, Kulekapısı 22·1 No. lu dükkan. 
35 -· Galata' Sultanbayazıt, Topane Camii 280-264 No. Iu 

36 
37 
38 
39 

40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 

51 

dükkan. 
Galata Mehmetalipaşa 
Galata Mehmetalipaşa 

" " 
" " No. dükkan. 

han üst katta 58 No. lu oda. 
han 29 No. lu yazıhane. 

,, Alt katta 42-1 No. lu oda. 
,, Fermeneciler, 124 ve 33 

Hocapaşa, Emirler, Veziriskeles! 16 No. !u dükkan. 
Hocapaşa Karaki Hüseyin Çelebı, Orhanıye 2 No. lu 
dükkan. 
Balıkpazar, Ahıçelebi, Soğancılar 1 1 N o. lu dükkan. 
Babıali, Nallımescit, Aziziye 55-16 No. lu dükkan. , 
Çenberlitaş, Atikalipaşa, Çilinğirler 2 No. lu dükkan. 
Uzunçarşı, Samanviranisani, 22 No. lu dükkan. 
Yusufpaşa, Hacı Bayramı Haftani, Haseki caddesi 25 
No. lu dükkan. 
Kasunpaşa, Camiikehir Turabibaba 5 No. lu dükkan. 
Usküdar Rum MehmE:t paşa Balaban 63 No. lu dükkan. 

" 
Muratreis, Silt.htarağa bahçesi 56 No. lu maa 

bahçe kulübe. 
Çenğelköy, Pazarkayığı iskelesinde 10 No. lu dükkan 
ve meydan mahalli. 
Balıkpazarı, Ahıçelebi Hat.ıriskelesi, Yeniköy ve A· 
dalar kayıkları iskele yeri. 

52 - Kuruçeşme'de 119-1 No. lu arsa. 
Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ~adar 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. lhalelerı Ha
ziran'm 30 uncu Cumartesi günü saat 15 te yapıfa.caktır. 
Talip olmak isteyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akar
lar kalemine müracaatları. (3362) 363:'J 

iLAN 

IKTISA T VEKALETi 
Sigorta Tetkik Heyetinden: 

Sigorta fİrketlerinin tefti§ ve murakabesi hakkındaki talimatnamenin muad

del 15 inci ınaddeai hükmüne tevfikan yeniden hüviyet farakası istihsaline mecbur 

olan ve sigorta §irketleri tarafından istihdam edilen müfettişler, seyyar acentalar1 

dellallar muavin ve tali acentalar, idarehaneleri haricinde muamele yapan sigorta 

tirktele~ memurin ve müstahdemini ve bilümum nıuhanunin ve avarya komiser" 

!erinin evelemirde hüviyetlerinin tesbiti zımnında iki adet fotoğraf ve nüfus tez. 

kerelerini _ ecnebi tabiiyetinde olanlar ikamet vesikalanru - hamilen 20 Tem• 
muz 1934 tarihine kadar ht•nbul'da çalııan ve bulunanların ıahsen Bahçekapu'da 

dördüncü Vakıf hanında dördüncü katta bulunan heyetimi"e ve Taşrada müstah· 

dem bulunanların ise mahalli ticaret odalan başkatipliklerine müracaatlan lüzu• 

mu ilan olunur. Mezkur madde hükümleri daireıinde icra edilecek imtihan günle· 
· ri ve mahalleri için aynca keyfiyet ilan edilecektir. 

Müracaat günleri : Cumartesi, Pazartesi, 
saat ikiden dört buçuğa kadar. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 

Çarşamba 

(528) 
3619 

Sigorta ıirketlerinin teftiş ve mür aka besi hakkındaki 25 Haziran 927 la· 

rihli kanun hükümlerine göre yangın ve Nakliyat Sigorta muamelelerile ça

lı§mak üzre teacil edilmiş olan ecnebi ıigorta tirketlerinden (Balkan sigor1ıa Şirke

ti) bu kere müracaatla Türkiyedeki mua melatıru tatil ederek tasfiyeıine karar 

verdiğini ..., tasfiye muamelesinin ifasına lttihadi Milli Türk Sigorta ıirketini 

memur ettiğini bildinniıtir. Mezkur şirketle alakası olanların ıirkete ve icabında 

lstanbul Mıntaka.sı Ticaret Müdürlüğüne müracatlan 3 üncü defa olarak ilan olu· 
nur. (91). 3144 


