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Şehinıah Hazretleri ile Gazi Hazretleri Yat klübünde 

Bir yıldönümünün • 
ilhamları 

Büyük hanıin batlamaoına sebep o- · 
lan Saray .Boına ıuıkaıbnın yinnınci 
yıldönümü ıükünet içinde ııeçti. Y u
goılavyada katil Prencip için mutat a
yinler yapıldı. Avuıturyada maktul 
A vıııturya veliahtının ruhuna dualar o
kundu. Eıki ve yeni zaman tarihinin 
en büyük faciaıını meydana getiren 
bu tarihi hadiıenin yıldönümü baıka 
bir akis uyandırmadı. 

Acaba insanlar büyük harbi unutu
yorlar da ondan mı? Hiç zannebneyiz. 
Milyonlarla cana ve milyarlarla serve • 
le mal olan harbin hatıralı kolay kolay 
hafızalardan silinmez. Hakikat ıudur 
ki büyük harbin batlamaaına sebep o
laiı hadise, bir Sırplının ıilalıından çı
kan tek bir l..urıundan ibaret olduğu 
kanaati sulhu takip eden seneler içinde 
&İttikçe sanılmııtır. Harpten evvelki 
dünya bir siliıh deposuna benzemiıti. 
Bu ai18.h deposuna ateş vermek için bir 
kıvılcım 18.zımdı. Prenci.p'in kurıunu 
da bu kıvılnnu te!kil etti. Prencip A
vusturya vcliahtıru öldürmeseydi, bü
yük harp belki 1914 senesinin yazın • 
da baılamıyacaktı. Fakat her halde A
vuıturyanın Boına Henıek'i ilhak etti • 
ği 1908 ıonbahanndan sonra siyasi ha
diselerin aldığı cereyan, dünyayı bir 
harbe doğru ıürüklemekte idi. 

Tarih hadiıeleri biribirine o kadar 
bağlıdır ki her hangi bir hadiıenin ıe
bebi araştırılırken, zamanın baılangı • 
cına kadar g•i ııidi ebilir. Fakat ı,;i··9!;ıı.-.!~ 
harbin JOOeplerini anlamak için 1908 
eonbaharından daha aerjJere gibnekte 
fayda yoktur. Avuaturyanın Boın• 
Hersek'i ilhak ettiği zamana takaddüm 
eden otuz, kll'k ıene içinde dünya nisbi 
bir sulh ve ıükün içinde yaıaını! Ger· ı 
çek vaziyetten memnun olınıyan dev
letler yok değildi. Franaa Alaaı Loreni 
istiyordu. Ruıyanın lıtanbul üzerinde 
gözü vardı. 1 nsiltere ile Alınan ya ara
ıındaki deniz, intaalı rekabeti tehlikeli 
aörünüyordu. Fakat hiçbir devlet lıta
tükoyu bozmak için harbi göze alacak 
vaziyette değildi. 

Berlin ıulhünden sonra iıtatükoyu bo
:ıan ilk büyük devlet Avusturya olmut· 
tur. Avuıtııryanın, esnen luı!.: dört ıe
-clenberi i11ıalı altında bulunan Boına 
Herıek'i lüzumNz yere ilhak ebneıi 
Balkanlardaki muvazeneyi altüıtetti. B~ 
yüzden çıkan buhran 1909 martında Al
manyanın Rıuyaya bir ultiınatom tevdi 
etmeıile nihayet buldu. Avuıturya ve 
Almanya büyük bir ıiyasi zaler kazan
mıılardı. Fakat beı ıene ıonra oynana
cak olan büyük facianın prova11 yapılmıt 
alda. Ruıya, 1909 ultimatomunun acı-
11111 aıla unutmadı ve bir defa daha 
ayni vaziyet tekerrür edecek ol • 
aa Almanya ve Avuıturya kartı; 
ıuıda zaf göıtermemeğe karar ver
di. Bu karardır " 1914 yazında A
'YUaluryanın :5ırtıınana taarruzu karı•· 
aında Ruıya bu dela Küçük lslav mah
miıini yalnız bırakmadı. 

Avuıturyanm Bosna Henek'i ilhaka 
Osmanlı imparatorluğunun parçalanına
aile neticelenen bir hidiıeler silaileıini 
tahrik etti. Derhal Bulııaristan iıtikla
lini ilan etti. iki ıene ıonra ltalya Tra
bluıgarbı aldı. Bunun doğurduğu harp 
içinde Balkan devletleri harekete geç
tiler. 

Balkan muharebelerinden sonra Pren• 
cicı'in. s~ikaıt~e kadar aradan geçen bir 
ıene ıçınde dunya harp ile ıulh arasın
da ıallandı ~u~du. Bu, ne harp, ne de 
aulhtu, en kuçuk ve en ehemmiyetsiz bir 
badiıe harp veıileai tetkil edecek kadar 
İzam ediliyor. Bir Franıız Alman hudu
d~nu keçse, Franıanın Almanyaya karıı 
bır ıuikasdı telakki ediliyor. Osmanlı 
)mparatorluğu askerlerini talim ve ter
biye için bir Alman mütehassısı celbet
ıe, lmparatorlufun Almanyaya terk ve 
teslim edildiği zannediliyor. Her ilci ta
raf ta kar1111n<lakinin ıuiniyetinden e
min. Her devlet mali kudretinin geniıli
ği derecesinde hazırlanıyor. lnıanlar i-
çin bu çeıit ıulh harpten daha yorucu 
ohnağa başlamıttı• Herkeı hergün bir 
fll'tınanın kopma11nı bekliyordu. 
Bununla beraber ıuikaıtın bu 
fırtınaya başlangıç olacağı hiç kim
le tarafından tahmin edile-..'<>ınişti. 
Hatti yat ile gezintiye çıkmak üzere 
bulunan Alman imparatoru programını 
bile değiştirmedi. Devlet adamlarının 
bir çoğu ıeyahatte idiler. Avusturyanın 
bu hadiseyi Balkan muharcbeler;nclen 
beri bü&bütün tımarmış olan Sırhısta• 
na bir ders veİ-mek için vesi!e ittiha7. e .. 
deceği anlaşılıncadır ki devlet adamları 
telaıa düştüler. Fakat bunların herbi•·i 
lciz birer kukladan ibuetıi. 1908 sonb~
lıann:lanher< böyle bir buhranda herbi-
• ~ oynayaca&ı rol tayin ve te•bİt edıl· 

Şehinşah Hz. ile Gazi Hazretleri dün 
Suadiye ve Büyükadayı teşrif ettiler ve 
halk tarafından şiddetle alkışlandılar 

Şehin,ah Haz.retleri ile Gazi Hazretlerinin Büyükaılayi 
tefrİllerinclen iki intiba 

mitti. Avıııturya Sırb11tana taarruz e
derse, Rusya yardım edecek. Ruıya Sır
b11tana yardım edene, Almanya, Avus
turya ile imzaladıfı ittifak muahedeıi 
iktıza11, Ruıyaya harp ilan edecek. Al
manyanın mudahaleıi üzerine Fransa 
gene bir ittifak muahedesi iktıusı, Ruı
yanın yardımına kotacak v.ı. v.ı. Dev
let adamları iradelerini, otomatik ıuret· 
te harekete geçen bu ıiateme kaptrrmıf'" 
lardı. Sanki cl~fmoısinc ba.ı.ıncn harekete 
gelen bir makine eihi, Saray Boına SU• 

ika.~h ÜLerine h?ldiseler )'Ürürneğe baş .. 
)adı kimse de 1914 facia>1nın önüne ge
çemedi • 

Bu ıuikaıhn yirminci yıldönümünde 
dünyayı gene ayni yola doğru ilerlemek
te görüyoruz. Belki de bugün kimse 
haıp istemiyor. Fakat 1914 yazında mil
letlerin mukadJeratlarmı ellerinde bu· 
lunduran devlet a<lamlarının da çok ıulh
perver olduklan fÜphesizdir. 1914 har
bini meydana getiren adamlar değil, sis
temdi. Büyük harbin faciasından ve ara
dan geçen yirmi senelik zamandan hiç 
bir den alınmadığı görülüyor. Ayni ıi
yas1 komblnezonlar1 ayni ai15.h yar~şı ay
ni ihtiraslar. Ayni 81em. Ayni devran. 

Ahmet ŞOKRO 

• 

Siiadlyede 

Dott lranın hatınetlii r~ıt 
)Jihureıti hwnayun PdJevi Hır., 
evvelisl ııeceyi ikametlerine tah
ıie olunan Dolmababçe ıarayında 
ıeçinnlfler ye dün öğleye kadar 
dairelerinde menul olmu,lardır. 

Saat on bet buçukta, Perapa • 
laa otelinde bulunan hariciye na
sırı Mirza Seyit Bakir Hanı Ki
zimi, İran aefiri Sadık Han Ye di
ler maiyeti erkanı otomobillerle 
Dolmabahçe aarayına gelmitler -
dir. 

Motörle bir gezinti 
Reiıicümhur Hazretleri de, 

on bet buçuğa doğru maiyetlerin
deki zevatla beraber Sakarya mo
törile Beylerbeyi sarayından hare
ket buyurmuşlarlır. 

Bu esnada direğe Riyaıeti-
cümhur bayrağı çdı:ilmit, Sakarya 
motörü on altıya yirmi kala Dol
mabahçe rıhtımına yanaşmıştır. Sa 
ray önünde demirli bulunan torpi
tolarımız efradı Büyük Gaziyi üç 
kere: "Yata!., diyerek selamla 
mı9lardır. 

Şehinşah Hazretleri, Reiaicüm
hur Hazretlerini methalde kar91-
layarak maiyetleri erkanı ile Sa
karya motörüne geçmişler, cl'ireğe 

(Devamı 6 ıııcr sahifede) 
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Aziz Misafirimiz ve Gazi Hazretleri • Y atklüpte 

Hüsrev Beyin beyanah 
Hudut ihtilafları halledilmiş, Kürt 
meselesi tamamen bertaraf olmuştur 
Tebrizden Trabzona giden eski ticaret yolu 
artık yeniden beynelmilel ticarete açılıyor 

Türkiye - lran dostluğu 
merkezi Asyada sulh po
litikaıını tahkim edecek 
esaslı vasıtalardan biridir 

Tahran sefirimiz Hüarev Bey 
"Deutches Nachrichtenburö., gaze
te.inin bir muhabirine Şehintah 
Hazretlerinin Türkiyeye vaki ziya
retleri münasebetile fU beyanatta 
bulunnıuttur.: 

- Bundan dört aene e-vvel Tür
kiye tarafından T abrana sefir ta
JlD edildiğim zamaıı kürt ihtilali 
yau,tırıhnıttı. 

Türkiye Reisicümhuru beni ve 
iki devletin menafiini gözeten bir 
antant knkanl&nnı aramak için Şe

hentah Hazretlerine tahaan gÖTÜf· ı 
mele memur etmefiti. 

Bu antanttan mak.ıat iki mil\el
anuındaki doıtlu~un takviyeai su-

Talıran Sefirimiz HüsreıJ B. 

retile eski hudut ibtilaflarmı b l' 

taraE.,etmekti. 
Şehin\ah Hure\.leri Türkiye Re. 

(Devamı 6 ıncr aabılede) 

Zaro aga öldü 
........................................................................... 

Asırdide ihtiyar evvelki 
akşam gözlerini kapadı 

Zaro ağanın cesedi üzerinde bir fethi meyit 
yapılarak cihazlarının tetkiki muhtemel -

Yukarda : Zaro A
lanın ölümünü ha
ber alan çocukları 
ailatıyorlar. Aıa
lıda aıirdide ilıti
yarı ölüm Jöıeğin-

'"· Zaro Ağa öl-
"d'. Dünyanın en 
yqlı adamı sayı
lan b ihtiyar 
157 yaşında ol
'duğu halde. ev
velki aktam te
davi edilmekte 
olduğu Etfal has
tanesinde ıaat i
kide gözlerini ha
yata kapadı .• 

• 

Zaro Ağa aon zamanlarda haı- 1 
talanmış, netesini kaybetmişti. Za 
ro Ağanın hastalanması, hayatı 
etrafındaki alakayı bir kat !aba 
arttırmı§, doktorlar, İngiliz ve 
Amerikalı gazete muhabirleri her 
gün bu asırdide ihtiyarın hayatı
nı soruşturmağa başlamışlarclı. 

Zaro Ağa bundan i'ki ay ev -
ve! hastaneye götürülmüt ve ilze
rinden bir müddet tedavi ecilldik
ten ıonra hastaneden çıkmııtı • 

16 haziranda tekrar butalan
mıt Ye ailesine Beni ?'<.tığım 
haataneye götüriln demıttır. Bu 
aebeple Zaro Ağa, yeniden basta• 
nenin bevliye luımına alınarak 
tedavisine batlanmııtır. 

ihtiyarın hastaneden çıkarken 
kendisine yapılan tavsiyelere· 
lak asmıyarak, perhiz yapmadıgı 
,.e bu yüzden yeniden hastalandı· 
ğı anlaşılıyordu. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Terakki! İttihat 
!HARİCİ HABERLERi 

D~i M. Yevtich'in beyanatı (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GOll)' 

Abdülhamidin hastalığı yeniden 
yeniye ümitler uyandırmıştı 

B 1 . b k ) Elazize ilk tren dün gitti 
U garıstan azı ayıt ar- ELAZIZ, 29 (Hususi muhabirimizden) -Bugün ilk tren katarı 

1 
Elazize geldi. Trenin geleceğini duyan halk istasyon o'. varına dolmuş-

~ııyet selamlık resmine gitmiyecek meydanında bizimle beraber çalı
Jursa bunun halk üzerinde fena şmız. Şayet içinizde şahsi menfa

r te~ir hasıl edeceğini bilen 'im- atlerini gözeterek s'zleri doğru 
iki Padifah ta, dini merasimi Y:1~- yoldan ayırmak istiyenler varsa, 

a Balkan mi sakına girecek / :;;i;;;.;;;~·t;;;k:::·'~;S:~ yet Rus ya 
Bulgaristana ticareti 1 f LO"f D.1!.A, ~9 A·".'-· -, !şçi fır kasının p~lamento grupu ile umumi 

k iı;,ın geri kalan büttün azmmı onları niğfalatma kulak asmayınız 
• rf ve ecnebi sefirleri huzuruna hatta onları zalandırmız. Eğer 

bule devam eyliyecektir. adalet ve hü . ıyet esasına istinat 
Alınan haberlere nazaran Abdül eden bir idare istiyorsanız, bizim
r.ut böbreklerinden kanser has- le beraber hareket ediniz. Biz be
ı ınd n muztariptir. Tedavisi şeri hakları yalnız müslümanlar j. 

• • A • • 1 amele bırlıgı mumessıller< bır koni erans halınde toplanarak, Amerik<ı 
ı~ın kdenız de hır ile S~vyet Rusya~ın da '!l~lletler_Cem.iyetine girmelerini temin etmek 
lımanda serbest bir suretıle beynelmılel teşrıkı mesaı leh nde karar vermiştir. 

kün olmıyan hastalıktan bira· çin değ 1, bütün Osmanlılar, bütün 
ı Ke-nal ttin efendi de altı ay vatandaşlarımız için istiyoruz. 
rrında vef t etmİfti. Abdülha- Ey İslam Osmanlılar! Su zaman-
\ din çok hasta olduğunu bütün da devlet ve millet haya·t ile me
vrupa matbuatı ve bunlar içinde mat arasındadır. Ya büsbütün 
aziyetten en iyi haberdar olma- mahvolacağız veyahut kurtulaca-
ı lazımgelen Alman gazeteleri u- ğız, Her ikisi de alacağımız ted • 
un uzadıya bahsetmektedirler. birlere bağlıdır. Ecdadımızın bize 

Abdülhamidin ölümü bütün Os- biraktığı mukaddes miras, vatanı
'ranlılar için büyük bir şenlik ola- mız, hem İçeriden hem dısarıdan 

h ' . 
'llktıı;. Çünkü bu hadise onların le dit edil:yor. 

mıntaka verilebilir 
SOFY A, 30. (Milliyet) -

Paristen bildiriliyor: Petit 
Parisien gazetesi Bulgaris
tan Yunanistanm yaptığı gi. 
bi bazı kayitlarla Balkan mi
sakma gireceğini bildiriyor. 

SOFY A, 30 (Mililyet) - Paris
ten bildiriliyor. 

Yugoslavya Hariciye Nazı-ı M. 

Yeni lngiliz torpifoları 
LODRA: 29 A.A. - Yeniden iki torpido muhribi denize 

miştir. Bunlar 1932 deniz programı na dahildir. 
indiril-

Deniz konferansı müzakereleri 
.LODRA, 29 A.A: - iyi haber ·alan mahalile göre lng'ltere ile A

rnerıka arasında denız müzakerelerine ait müzakereler, Fransız, ltal
. yan ve Japon murahhasları gelince ye kadar, yapılmıyacaktır. 

M. Norman Davia iki taraflı müzakerdere zemin hazırlamak üzere 
Fransız sefiri ile bir saat görü~ müştür. 

Arnavutluğun bir tebliği 
TIRNA, 29 A.A. - Arnavutluk matbuat bürosu aşağıdaki tebliği 

nesretmistir: 

.curtulu~unu ve terakkilerinin baş- Ey ayni memleketin çocukları 0 • 

angıcmı tefkil edecektir. Bununla !anlar! Birle,elim, bu fırsatı kaçır
eraber bu sürur saatlerinde ağır nuyalmı. Erler gibi yaşıyalım, ya-

lehlike!eri de gözönünde bulundur but kahramanca ölelim!., 

Y evtich Agenee economlique et 
financiaire gazetesinin hususi mu
hab · rine yaptığı beyanatta Ceneve 
Paris ve Bükreşte yapılan müza
kereler üzerine Rusya ile münase
bet tesisi mesabesinin tetkik edi
leceğin! söyledikten sonra M. Bar
thunun ziyareti hakkında demif
t!r ki: M. Barthu ile Belgratta yap
tığtm mülakat, bana maliim olan 
beynelmilel meseleleri yakından 
tetkik etmek imkıiıum verdi. En 
mühim meselelerden biri de Yugos 
lavya ile Bulgarista" arasında vu
kubu~an mukarenet, Bulgaristanın 
diğer komsularile olan münasebet
ler' ne de tesir eC:':!cektir. Mühim 
olan nokta şudur ki, B~~garistan 
resmen İftirak etmediği halde Bal-

"'--- ~....., 1 • "Ro'mada neşrolunan yarı resmi tebliğde verilen haberler hilafına 
olarak, ltalya filosunun 23 haziranda Draç limanındaki laaliyet'nin Ar
navutluk hükumetinin muvafakatiyle hazırlanmış ve bu bapta evvelden 
de hiç bir İf'arda vukubulmamıf olduğunu beyana mezunuz.,, 

mak lazımdır. Duyacağımız hasret Bu beyannamede bahsedilen da-
!:ıiz · sarho' etmemeli, uyanık kal- bili tehlike Burhaneddin Efendi • 
malıyız, itidalimizi muhafaza et- nin Veliaht olması için yapılan en
meliyiz. trikalar ise, harici tehlike de o gün 

Abdülhamit otuz senelik salta- !erde Almanya ile lııgiltere arasın
n~tı .zarfında memleketi ~ahvet- daki politikanın Türkiyeyi payla~
mıthr; vatanın yarısını dutmana mak meseleainde pek ziyade şid _ 
vermittir; donanmamızı tahrip et- det kesbetmit olması idi. Mısırdan 
mi.tir; ordumuzu bozmuştur; hal- Parise yazılan bir mektupta bu hu
kı sefalete sokmuştur; medeniyet, susa dair deniliyordu ki: 
maarif ve idari tefkilıit namına "Siyaset noktainazarından Al • 
memlekette bir fey bırakmamıştır; man politikasının Türkiye için na
ışe yarabilecek devlet adamlarını sıl muhataralar tetkil ettiği gittik
ortadan kaldırarak onların yerine çe anlatılıyor. Çünkü isaa edilme
eşkıyayı ve hainleri koymufhtr ki mek şartiJe mahremane' bir mem
bunlara istediklerini yaptırtabilsin ! hadan aldığım malumata göre, Al-

Abdülhamidin vücudu ortadan man imparatoru Acem körfez'nde 
kalkar kalkmaz, karıfıklıklar zı.ihu Almanyaya bir mahal terkedilme
ru beklenmelid'r, Bu fırsattan is- si için doğrudan doğruya Abdül • 
tifadeye kalkıfacak o!an bazı ya- hamide müracaat etmiş ve bu bap
bancılar ve bazı düşman ihtilalci- ta çok ısrar etmekte bulunmu~tur. 
ler birçok intrikalara b14vuracak- Bu havadis gayet mahrem ve fa . 
lar, ecnebi müdahalelerine sebe- kat o nisbette de muhakkaktır.,, 
biyel vermek için kargafalıklar çı- Diran Kelekyan Efendi yukarı
karacaklardır. Onun için lslam ve daki haberi verdikten sonra kendi 
Hristiyan bütün vatandatlarımızm sinin lngiliz portikasım terviç et
dikkatli bulunmalarını ve aşağıda- tiğini gösteren ve Paristeki lttihat-
k' noktaları nazarı dikkate alma- çıları da lngiliz politikasına ima-
larını tavsiye ederiz: leyi istihdaf eden fU satırları da j. 

Japon yada 
Kabine mali rezaletlere 

kurban gidiyor 
TOKYO, 29 A.A. Rot'er ajansının ha

beı· aI·dğına göre, boıa eshamı rezaletin
de yalnız Maliye Nazır muavininin de
ğil kabinenin sabık azalarından birinin 
de methaldar olduğuna dair şahadetler 
toplanmıştır. , 

Gazeteler kabinenin miqtereken iıti
fa edeceğini tahmin etmektedirler. 

M. Yevtich 

kan anl&fillasl sistemi içerısıne gi
re<:ektir. Tekrar ediyorum ki, esas 
mesele yakla,ma ruh ve arzusunun 
mevcut olmasıdır. Bulgariatanın 
t"lepleri iktrsa<li mahiyetted:r. Bu 
sahada kendisile te,riki mesai et
memiz mümkündür. Mesela Bulga- · 
ristanın Akdenizdeki mahreci me
se!esine gelince, iktuadi sistemin 
hudutları dahilinde bu deniz'n her 
hangi bir limanda kendisine ser
best bir mmtaka verilmek sureti
le bu arzusu tatmin edilebilir. 

Fransada 
Milli müdafaa kanunu 
layihası tasvip edildi 

PARIS, 29 A.A. - Ayan meclisi Mil
li Müdafaa tertibatını tasvip için ve 
Mebuıan medisince kabul edilerek gelen 
ııelen kanun layihasının heyeti umumi
yesini taavip eylemi!ltir. Harbiye Nazı
rı müdafaa işinin birinci safta yer alma .. 
11 liiznngeldiğini aöylemiştir. 

1 - Abdü'.hamidin yardımcıları lave ed;yordu: 
ortak\an nıevkilerini nıubafıua ··o.tadın (Yusuf izzettin Efen- Fran.sız parasınf vazıyeti Nauolyonun planları 

etmek ve müstahak oldukları ceza- dinin) lngiltere politikasına mey- ARI VARŞOVA, 29 A.A. _ Kurı'er Cod-
J d k 1 k ' · mJ k • ·ı Jd • h ( P S, 29. A.A. - Mebusan mec-
ar an urtu ma ıçın me e etın ya o ugu ve er şeyden evvel n- r ainde vergiler ialalıatı ı kanununun zi Enny gazetesine göre Kremlin ıara-
kanunlaı ına ve temayüllerine aykı. giltere ile münasebetlerin takviye- müzakereıi esnasm!:la, eıki maliye na- yında yapılan inıaat esnasında Napol-
n olarak Abdülhamidin dördüncü sini iltizam ettiği hakkında lngiliz zm M. Reynaud'nun paranın kıyıne- yon Bonapart'a ait 1812 de operada 
oğlu Bürhanettini, ölürse babasının gazetelerinde b:r fıkra görüldü.Bu M. Reynaud'nun paranm kıymetten bırakılan 360 mektupla sevkulcen plan-
yerine geçirmeğe çalıfıyorlar. Şa- fıkra nimresmi surette gibi yazıl _ d\iıürülmeai meıeebini mevzuu bahs- lan ve Napolyonun birinci Alexandr ile 
yet onlar bu menfur intrikalarını mı.tı. Gerek Avrupada ve gerek etmesi Üzerine maliye nazırı M. Ger- olan mühabere evrakı bulunmuıtur. 

M d k . I .1. f main Martın derni~tir ki: İ ·ı d f mevkii İcraya koyacak olurlarsa, ısır a 1 ngı iZ gazete_erİ tara - ngı terenin mü 3 8l!lSI 
ya1na veliaht R~at efendile di fmdan da basıldığına bakılacak 0 • " Mebusan meclisi tatilden döner 

!ur... h d d · · b' dönmez daha eyi bir ;n.rn siyaseti hak- . ROMA, 29. A.A. - Lavar.:> Facis-
ğer ~ehzadelerin hakları çiğnen· -. ura a a ıyı ır tesir hasıl 

nl k etm' t' kında müzakereyi kabul ediyorum. ta gazetesi, İngilıerenin hava müda· 
miş olmıyacak, yalnız o arın an- ı' ır.,, 
1 k 1 ak ·ıı· 'h' · 1 k Benim tikriınce paı-.qi kıymetten faası ve Fransa ile lngilter .. arasında 
arı a ıtı ar mı ı tarı ırnız e e- Y. u.suf izzettin Efendinin lngı'lı'z 

1 · k · and m'll t' I dü,ürmek ne kadar eğır bir hata ola- ı askeri bir anla•ma ihtiınalleri bak· 
enmıyece , aynı zam a 1 e ın po ıt kasma meyyal olması fı'la"n ı'- , 

· t'kb ı· mevcud' t' d maz. Şayet Fransa para karışıklıkla- kında Franuz ve fngiliz gazet..,elrin'n 
ı ı a me ve ıye ne e yi idi ama üstat dedikleri o zattan 
b• 0··Ju"m darbesı' vurulm 1 k D rına dü~erse bu her hald,. kendisi i- ne•riyatını mevzuu b .. hsederck fngil-
ır us o aca • .r. Bahattin Şakir Bey Avrupaya • tır > f d çin eyi olmaz." terenin denizden madafaast gayri ki-
.. ırar e eliden beri hiç ses çıkmı • 
Ey Osmanlılar! Otuz senedenbe yordu. Onunla konu,arak Parise Gümüşün ihracı memnu fi olduğundan lng:Fr. gayesinin Avru· 

ri vatan ve mil!eti mahveden bir M pa kıtası i;ze,· mlc hava D"erkezleri 
'd d k I ve ısıra haberler isal eden vası- V ASHlNGTON 29. AA. - M. ._ d 
ı are. en urtu mak, insanlara la- tal d y I elde etmek olduğun'J yazma .. ta ır. k b ar a usuf zzettin Efendinin Morgentau gümüıün ihracını menet-
yı h ır surette :f'a~amak, canımı- dü,ünceleri hakkında bir fey yaz- miştir. GümiiJ ancak hükilmetin mü· Grevcilerle müsademe 
zı, alimizi, namusumuzu, dinimi- mı 1 d B h · Ş ıaadeaiyle memleket lıar:cine çıkan-
zi du"•manların el.·ne vermemek 

1
•• yor ar ı. a attın ak'r Bey MILVANKE, 29 (A.A.) - Nakli-• bu g'd' 1 A d labilecektir. Bundan ancak ecnebi gü-

M. Karahan Ankara elçisi oldu 
MOSKOV A, 29 A.A. - Eski Hariciye Nazırı Komiser muavini M. 

Karahan Sovyet Rusyanın Ankara Büyük Elçiliğ:ne tayin edilmiıtir. 

Alman Morotoryumu 

lngilizlerle yapılan 
müzakerat 

müsait bir safhada 
LONDRA, 29 (A.A.) - lngiliz • 

lerle Almanlar arasında moratorym me
ıeleıi hakkında yapılan görüşmelere 
bugün de devam edile<:ektir. 

Haber alındığına göre, müzakere -
lere muvaffakıyetle devam edilmekte • 
dir. Anlatma olması için ciddi ümit • 
ler vardır. 

LONDRA, 29 (A.A.) - lngiliz 
moratoryom müzakerelerinin ıeyrı, 
şimdilik Alman borçlannm tediyesini 
temin için bir taka5 ofiıi yapılmaıını 
icap ettirecek bir şekilde cereyan et • 
melde olduğu telakki edilmektedir. 

Amerika Hitler rejimini 
ittiham ediyor 

VAŞfNGTON, 29 (A.A.) - Hüku
met, münakalelere moratoryom konul • 
duğunu bildiren Alman notasına ceva .. 
bıru Alman maılalıatgüzanna vermiş • 
tir. 

Amerika notasında ezcümle şunlar 
söylenmektedir: 

"Amerika hükümeti Almıınyarun 
Üzerine yüklenen mali müıküllerden 
haberdardll'. Fakat Amerika, Alman • 
yanın bugün içinde bulunduğu vazi .. 
yetten Hitler rejiminin takip ettiği si
yaset dolayuile büyük bir mikyasta 
mesul olduğu kanaatindedir. 

"Alman hükfuneti., bu siyasetin, 
dünyamn muhtelif yerlerinde ticari ih
tilaflar ve Almanyamn ntünakaleler 
hususundaki kabiliyetinin azalması şek
linde tezahür eden bir muhalefet çı • 
kardığını şüphesiz biliyor. Amerika Al
manyanın tediye hususunda bütün 
gayretini sarfede<:eğine istinat etmek • 
'.:edir. Moratoryom, beynelmilel ticaret 
ve maliyenin pa~anmasını arttıra • 
cak ve dünya iktısadl müşlcüllerinin 
halli için yapılacak beynelmilel te§riki 
meaaiyi korkutacaktır.,. 

Sağlam emniyet --M. Litvinof vaziyeti 
izah ediyor 

MOSKOVA, 29.A.A. - Haric:ye 
komiseri M. Litvinof, Moıkovadan 
geçmekte olan Fransız gazetecisi M. 
Lauervein'e emniyetin tarsini tedbir .. 
leri ve bilbaaaa mıntakavi mütekabil 
yardom misaklar rhakında bir müli. 
kat vermiftir. 

M, Litvinof demİ§tir ki ı 
" Mıntakavi mütekabil yardım mi

·aakları fikri her tarafta emniyet hu
susunda hissedilen tereddüt ve endi· 
ıelerden doğmuıtur. Sili.haızlanma 
konferanaırun umumi komisyonunun 
geçenki toplanı§ı iıte bu tereddüt ve 
endişe havası içinde vuku bulmuftu. 
Emniyet hususunda bir katiyet mev
cut olmadığından bizzat kendi millet• 
!erini ve diğer milletleri harbln fcca
yiinden vikayeyi samimiyetle arzu e
den devletler umumi emniyeti V'!! bil
ha•ıa ateşin ilkaafmda bulunarak Av 
ı·upanın har:taamdan ailinebilecek o
lan küçük devletlerin eıımiyetiru te
minat altına almak için bittabi yeni 
vasıtalar aramaktadırlar. Şimdiye ka· 
clar hu vaaıtalar aramaktadırlar. Şim
d•ye akdar bu vaaıtalar •ilahıızlan 
ma •abasında aratbrıldı. Fakat ai-
1.i.lısızlanma meselea" nin halledilemİ· 
yeceği bugün a'ikiirdır. Silahlarır: 
buffÜnkü haline nazaran çok kanlı ve 
devamlı harplerin vukuu ınuhtemel .. 
dir. 

Şa.rk.i Tvrupada mıntakavi bir mi .. 
sak aktinin tahakkuk edip edemiyeceği 
sualine cevaben M. Litvinof demiıtir 
ki: 

. M h R 1 1• e vrupa a parasız kala- yat grevi ciddi bir mahiyet almı•br. çın e met eşat efendinin hak- caktı D k mÜ§ meakükat ile İçinde çok az mık- • 
l uh f h b • 0 tor artık Ahmet Rıza d d 1 Poliı il- 20000 a»-cı' ç•~ı•mııtır. M k d l 1 d • arını m a aza ususunda irle·- Beyle, Prena Sabahattin ile filan tar a gÜmÜt bulunan ID& en er iıtiıı- ~ ~·~· -.. • a c onya 1 ara emı mer-
memiz bizim için mukaddes bir va- k.onu•. mut oldugu" ndan kendı'ıı' ·, - na edilmi,tir. ·Elli kadar yaralı vardır. k • l • t 1 

"Bu •uale cevap vermeği güç bulu· 
yorum. Bu gibi meıeleler kat'i bir ne
ticeye varmak için az çok bir zamana 
muhtaçtır. Sovyet Ruıya ıarki Avrupa 
misakile bittabi alakadardır. Bu mtsak 
l<endisine teklif edilmiı ve o da kendi
liğinden buna iştirak etıneği kabul ey
lemiıtir. 

Fakat Sovyet Rusya mıntakavi mi
saklarm A vnıpanın diğer kııımlarm • 
da ve hatti dünyanın diğer parçala • 
rında da tatbikinin muvafık olacağl 
kanaatindedir. Na11l Lokarno itilifla • 
n garbi A vrupada sulhu zaman altın• 
da bulunduruyoru ıarki Avrupa miııa· 
kı da Avruparun bu mıntakaamda 
sullıu temin edecektir. Şarki A Yl'Up& 

Misakile Balkan miıakı araamdaki 
münasebete gelince, bu tki miıak ara ... 
sında hiç bir münaaebet gÖrmüyo.-

'f d' o haki h ma1 • K ı_ I ... d ki czıye ıs cyor ar zı e ır. arı er neye o- çın hır hattı hareket çizmek zanıa- açaa.çı ıga karşı Amerika a sıca ar 
!ursa kanmıızla canımızla m"d ld ATINA, 29 (Milliyet) - Selimik-

1. · ' I h u a- nırun ge iğini zannediyordu. Fa- ATINA, 29 (Milliyet) - Anadolu NEVYORK, 29 (A.A.) - Ameri- ten verilen malümata göno "Makedon-
etme ıyız, veraset usu ünü ozmak kat maddi vaziyetini düzeltmedik- ıevahili ile adalar arasında yapılmakta l<ıırun muhtelif noktalannclan yeniden ya itıih;;ulı,, Makedonya valü umumi • 
İsteyen hainleri cezalandırmalıyız· çe buna imkan göremiyordu. olan kaçakçılığın ıiddetli sureııe takip tiddetli bir 11cak dalgası esmiıtir. Oıı ıine bir muhtıra vererek serian tamam 

2 - Ecnebi bir müdahaleye se- _ Bitmedi_ edilmesi için Ankarada müzakere!ere kiti ölmüttür. Yüzlerce kimse bitap bir ademi merkeziyet tatbiki lüzumun• 

bebiyet vermek için karga,alıkç~ ~----:::--::--------.. .;,;,;:,;~ ..... .!..~ba::'ı:a:n~ıl:m:ı!ıt:ır~ ..................... ~~v:a~z:iy:e:t:te:di:·:rl:er~.~------·-----------.!.~d:an:..:bab::::•:e~bn::::ek:t:e:d:ir~ ............. ... 

~=r~~ı ii~!~e~d::t~;d~!f:":\::_ L_;:E_C-:,lf~E~B~İ.._:1\1==..:A=...:T:_:B U AT J N DA OKUDUK.LA R J M J Z ) 
lıyız; memleketrmizin misafirleri 
olan ecnebilerin haklarına tecavu"z Memel'de Mı"ll~ı d b - ·ı _,." l .. · lu mahı·yeıte o'-'.,.;.u anfaRılıyor. Son se-An azılannın,. emirlerinde bulunan ı e "ıger nazır ar arasınaa ıcra o • "'- :r 
edilmemesini temin etmeliyiz; dev ( memurlan bu l"fekküllere girmeye nan müzakere oe miinakaıalara rai - nelerde bu iki memlet<etın ticari mü-
let'n tesisatına dütman olmıyan SOSya İ stfer oeokettiklerini kaydetmek lôz.m;;elir. men, Maliye Nazırı M. Slooeoco'nun nasebetlerine göz; gezdirmıek faydasız 
hıristiyan vatanda~larımıza zarar Elta ~ianı;ı 1U haberi vermektedir • Mahalli salahiyettar memurlarınm 1934 • 1938 bütç.,,.ini - bidayette ar- değilJil' l 

gelmemesine çalıtmalıyız; icap e- 1933 ılbaharında Meme[ araz' . ' yarısında nfazlıuı, biı teJekküllere aza 
1 

zu ettiği gibi· 19 milyar ile kapamağa Sene 
derse bu hususta ruhani makamla- de,,fu ik! s~yasi teşekkül yapılmı::.·~- kaydedilmiıtir. Bu memurlar arasında muvaffak olmadığını bildirmektedir. 

Mikdar 
Kig. 

Kıymet 
Leva 

ra ve sefaretlere tahriri teminat C~rıstılch Sozialistische Arbeis polisler, orman memurlan ve hakim· Bütçe 22 milyar 650 milyon ley o-
Gemeınsch'!lt" ve " Soziafutische ler vardır. larak tesbit edilmiştir. 

vermeliyiz. V~lkıgemeınachaft ,,. Ba siyasi teşek- Bu milli sosyalist hareketi, bi;z;;z;at Fazlanın bir milyarı harbiye büt. 
3 - Vatanınuzın saadeti ve is - kuller. komıu bir memleketin milli direktuar heyetine bile nüfuz etmiı- çesine ilave edilrni§, 450 milyonu borç· 

tikhali istibdat idaresinin yıkılma- oosyalıst teşekkülünü eı1as olarak al- tir. ların tahvili hakkındaki kanun mu • 
sile ve 1876 Kanunu Esasisinin tek mıştı. Yabancı memuru mahsus/arın Mekteplerden çoğunda, gençlik cibince Milli bankaya verilmiı Ve Ma· 

'-'ares' ., fa ı· tl b l arif ile sıhhiye daireleri de mühim rar ilanile kaim oldugun" dan, islam 10 ınae a ıye " u unan bu si- devlet ve millet fikirlerine düfman 
yasi teşekküllerin gayesi, mii&ellah L. im miktarda zam görmüılerdir. 

ve hıristiyan bütün vatanda,.ların ... taalı yapı ıştır. 1 22 mı'lyar 650 mı'lyon ıu suretle 
T bir İsyan ile Memel arazisini Lit- H .. L • • '- • .,. L 

hu kanunu E!asinin mevkii İcraya vanyadan geri almaya matuf idi. Bu u .. umelın .. rarılla ragmen, aıre .. - taksim olunmuştur: 

konulmasını hakikaten istemeleri maksatla askeri esaslar üzerine hü- ~~
0

;.,~:~!,;1;:·e~:;"o~ae; t:~~~:ie:,~;: maf;!~,O I;~~o::,i~;;!iy"Ja~~f;~e.~'~f;; 
lazımdır. Merkezde ve vilayetler- cum kıt'alan yapılmış ve bu hareke- rin faaliyetine mani blmamıı, ne bu l f 862 
d b 1 b .. ·· ··ı ti inki§af elli0 rmek için, hareketi iJa. milyon maarif, 9? mi yon "? ta, e u unan utun u ema ve etra - f teşekküllere girmif olan ne de hiya- milyon adlı'ye, 180 milyon tıcaret. V• 

f d al ·ı re edenler, sui •limal yollannı ve halk · · 'l • h d l l m sa razam ve v ı er vaHtas: le netı vatanı ye ı e ıt am e i en me- sanayı', 502 milyon ziraat. '. 900 mı yo. n 
h k üurinde iktuadi tazyik vasıtaları l k -'b' al f k 21 l yeni padia,a tan anunuesasinin .j mur ara arşı tea ır mamışlır, a at sıhhiye, 900 milyon harıcıye, .mı. 

kullanmışlardır. · k' f · l k k J lan mı istemeleri lazımdır. l h. ın ışa ına müsaıt şart ar yarat ara yon başvekalet, 448 milyon rea ı. 
Bunların aleyhine açı an ıyanet hareketi teıvik etm:ştir. Bu sebeplen Y 

Ey İslam olmıyan Osmanlılar; davasına bakılmaktadır. Tahkikat bi- ve devletin hakimiyetini korumak için Bulgaristan. ugos 
b. • · · t ı· d 1 ak terbitmez alôkadar mahkeme kararı- d 

iZ SiZi aynı Va anın eV a 1 O ar baska bir Vasıta olmaması VÜzÜnden, lavya arasın a 
1 h k nı ve,.ecelı.tir. Memeldeki salô.haiyet-

tanıyoruz. Vatana kar"! o an a - hükumet bugÜn M. Schr.,iber'i azlet· 
Y tar memurların ,bu teşekküllerin faa· • A - b t 

!arımız ve vazifelerimiz birdir. liye!len kaçınmak ve bu harekele kar· mek mecburiyet'ni hissetmiştir, tıcarı munas:e a 
Abdülhamit idaresinin gerek size, fı tedbir alnıek şöyle dursun, bu hai- Romanyanın bütçe Az zaman cııl!el Bulgarista'l'la Yu-
gerek bize yapmıs o'.tlugu fenalık- nane hareketleri kolayla§lırdıkları be- • • go.Iavya arasında 'aktedilen ticaret I 
!arı el!Jirliğile ta~ir etmek istiyo-' dihidir. pro west mukavelesinin bu iki memleket ara-

G 1
. . 1 H·· · t .. d lesı' Muhtar · •ulunanlar- Romen gazeteleri, Maliye nazırı sındaki ticari Faailyeti canlandıracak ruz. e ınız. urrıye muca e · 

1930 8,663.815 29.617.820 
1931 759.329 6.335.234 
1932 1,711,265 8,937,071 
1933 653.000 l.646.000 

Bulg.!n.8tan'ın Y11goslavya'dan it .. 
hôlatı : 
Sene Mikdar Kıymet 

Klg. Leva 

1930 10.426.322 60.659.820 
1931 2.073.386 16.3304.260 
1932 1.337.130 13.164.585 
1933 1.071.000 8.098.000 

1933 •sene•ine ait rakkamlar tah
minidir. Ka.t'i rakkamlar henüz; elde 
edilmemiştir. Yukardaki statistiklere 
göre, Bulgarislan'ın dört senelik ti
caret balnçosunun Yugoslavyaya kar
ı• pasisf olduğu anla§ılır. 

(Türkiche Post) 

Büdapeıte'den bildirildiğine göre, 
Maliye nazırı lmredy, bugün öğleden 
evve lmall müzakerat için Londraya 
gİtmi§tir .Miimaileyh Londra'da ııak-

rum.,. 

Varşovada deniz bayramı 
V ARŞOV A, 29.A.A. - Lehis

tan dün akfam deniz bayramını 
teside batlanıı4tır. Varfovada, Rei 
sicümhur Vistule nehri üzerinden 
donanım, gemilerin geçit resmin
de hazır bulunmuttur. 

Türkiye turu 
SllRT, 29 A.A. - Mumafız Gücü bi

sikletçileri hareket etmit ve şehir dı
ımda vali ve kalabalık halk kiitleıi tara· 
tından teşyi edilmiştir. Halkevi reisi, 
yrunda bir heyet ve garnizon ve balkevi 
sporcuları olduğu halde otomobillerle 
10 kilometre mesafedeki gezer mevkiine 
kadar biıikletçilerimize refakat etmiştir 
Vali balkevinin formasını Muhafız Gücü· 
biıikletçileı:ine bediye etmiştir. 
, ........................................................... . 
tile Milletler Cemiyetinin kelaletile 
yapılmış olan istikrazın imk<inla11 
etrafından konuşacaktır. 

/ngiliz alacaklılar h<1zine bonola
rı faizlerinin yüzde 2,5 ğa indiril
mesine muvafakat etmiflerdir. Diğf!r 
alacaklılardan da böyle muvafohat
larının isti!ı-saline Nayret oluna.zah.tır. 

(Neue Züricher Zeitung > 



ltELE$\I 
• Haftanın ycu:ısı 

Ayakkabı 
Su kabı, süt kabı, yağ kabı gibi 

bir de (ayakkabı) lalı icat etmişiz. 
Sanki ayak, bir kabın içine kon
mak mecburiyeti olan bir matah i
mi' gibi. Neden kavuğa 6"' kabı 
devemifiz? Ayak ~tan daha kı
vamsız da ondan mı? Zannetmem. 
Ayağı su~<rnmıf adam yoktur ama 
beyni sulanmıf olanlara taadiif e
dilir. 

Dost ~' düşman ayağa bakar 
diye bir mesel vardır. Neden söy
lendiğini bilmem ve biraz da ma
nasız bulurum. Bugün İften anlı
yan hovardalar, lxqından evvel 
kadının · ayağına bakarlar. Onun 
için olmalı ki modern kadının aya
ğı, ~ndan daha pahalıya malolu
yor. 

Al/edersiniz! Ne zaman ayak 
lalı etsem, iftar sofrasında top 
beklerken, evsahibinin : 

- Fena bir koku var?. Sözüne, 
- T eliiş etmeyin! Dainizin aya-

ğımJır. Diyen kadının cevabı ak
lıma gelir. Muhterem kadı efendi
nin adalet mevzulannı düsünmek
ten, sofra adabını kavram;ya vak
ti olmamtf! 
Şu günlerde ayakkabıcıların da 

büyücek bir derdi var. Lôıltik pa
puçlar, deri papuçlara rekabet edi
yormuf. Lastik neye rekabet etmi
yor ki? 

Otobüs - tren rekabetinin esa
sı nedir?. Lastik ti.eğil mi? Çıkann 
lastikleri tekeri.eklerden de baka
lım otobüs öküz arabasına rekabet 
edebiliyor mu? 

Ben geçenlerde bir köylünün a
yağında otomobil iç lastiğinden 
yapılmıf çank gördüm. Arhk üst
tarafını siz düfünün. 
Vak~ bugünkü liistik kalo1lar 

henüz yok ik.en lstanbulda potin -
kundura giyilirdi. Babam berri 
Mülkiye idadisine verdiği zaman 
bir redingot takımıle bir çift te po
tin - kundura yaptırmışh. - Gi
yenler bilirler; ,imdi nesli pek a
zaldı - bu potin kunduranın tu
lıaf yeri ökçesi idi. Bu koloflann 
bir iki halta ıonra sustalı ökçesi 
bozulur ve her defasında potinin 
topuğundan kurtularak sinirletici 
bir - çıkardıktan bt11ka çamurlu 
yollarda pantolon paçasını arka
dan dizkapağı bükümüne kadar 
berbat ederdi. Kıtnduracıların ye
rinde olsam e':li sene zarfındaki 
lıandara modalanm göst.erir bir 
sergi yapardım. Çedik • papuçtan 
bugünkü iki renkli spor kundura
lanna kadar ( ayakkabı)nın geçir
diği deği1iklikleri bir sıraya dizin
ce o zaman insanlann basından 
ziyade lr)'ağİle me~gul olduğunu 
anlardık. H.ele kadın papuçları
nın da böyle bir canlı ~eceresini 
yapsalar bu uğurda kanına girme
diğimiz lıayıJan kalmadığı anla.,. 
lırdı. 

Hayvanlar dmenseler de hakla
nnı alabilseler,, sanınm dünyada 
bir tek kaJın sağ bırakmazlar. 
Mantodan, çantaya ve buvadan 
pabuca kadar hangi hayvanın de
risi ellerinden kurtulmu~tur? !. 

Hakikisi, takl'di, panterden ke
diye, tilkiden tavf'l"a, taydan ke
çiye, timsahtan kertenkeleye ka
dar bütün hayvanlar "hanım,,ı süs
lemek için postlannı ve onunla bir
likte canlannı verirler. 

iki gün evvel marul Fransız mu
harriri Clenent V autefin bir yazısı 
nı okudum.Bu sene kadın ayakkap
ları iç'n moda, kurbağa derisi imiş. 
Eh küçücük bir çift iskarpin için 
yirmi kadar kurbağanın kanına 
girmek lazımgeliyormuş.. Lakin 
bu modayı henüz pek sağlam a
yakkabı olmıyan kadınlar takip 
ediyorlarmış. Demek ki kurbağa
lar da bu zalimlerden yakalarını 
kurtaramadılar .. 
Şu halde erkeklerin derisind.en 

basladılar, kurbağaya kadar geldi
ler~ .. Bakalım bu ifin sonu neye 
varacak?! 

FELEK 

Yarış atları 
Ziraat Vekaletinden vilayetlere 

gönderilen bir tam:mde; yarıt ve 
ıılah encümeni kotularında ırk tas. 
nifine büyük bir ehemmiyet veril
mesi ve bi:hassa saf kan Arap at
larına mahsuı yarı,ların günden 
güne ehemmiyet kesbetmd<te oldu· 
ğu bildirilmi,tir. 

Bu gibi hayvan sahipleri tarafın 
dan teveaaül ed"lmeıi muhtemel
olan herhangi bir hileye mani ol
mak üzere nesiller hakkında tutu
lan sicillere dikkat edilmesi ili.ve 
edilmi,tir. Bu $abada yapılacak 
yan!ı,hldar, Jngiliz kanı olan bazı 
hayvanların saf kan Arap olarak 
nesil sicilline kayıtları takd'rinde 
bu hayvanların koşularda Araı> at
larını daima vuracakları bildiril
m..ktedir. 

ŞEHİR 
Eski Vefalılar dün 
bir içtima yaptılar 
Eski hatıralarını telebelik 

zamanlarını andılar 
Yeni tesis edilen Vefalılar yur

du dün saat 14 te Vefa lisesinde 
bütün eıki Vefalıları toplamışhr. 
içtimada hemen 200, 300 kadar 
mezun buluımrıqtur. Bu toplantıya 
2S, 30 senelik mezunlar ve mual
limler ittirak ebnitlerdir. 

Evvela mektep gezilmit aınıflar
lar eski hatıralar yadedilmit eski 
hocaların taklitleri yapılmıt ve sı
ralarda oturularak talebelik hayah 
bir iki dakika ol111n tekrar Yafan
mıtbr. Bundan sonra konferans sa
lonuna "9e yıllarca biribirini gör
miyen bu eski arkadatlar hep be
raber eski hatıralarını anmışlardır. 

Evvela hep beraber istiklal mar
tı söylenmiş ve merasime böyle 
batlalll111'tır. Bundan sonra Vefa 
mezunlarından Rüknettin Fethi B. 
uzun bir hitabe İ: :ıt ederek, eski 
w yeni yüzlerce ağabey ve kardet 
Vefalıların bir arada bulunı:nası 
dolayısile yurdun sevincini anlat
mı• ve bili.hare mektebin kısa bir 
tarihçesini yapmıştır. Rüknettin 
Fethi Bey ezcümle demiştir ki: 

"Vefa 1881 de Mülkiye mekte
bi yardımcı olmak üzere lstanbul 
mülkiye idadisi adı altında açılmıf 
ve 1885 te Vefa idadisi adını al
mış ve 1908 le Vefa Sultanisi hali
ne gelmittir. Vefa memleketin her 
felaketinden ayn ayrı müteessir 
olmu,, büyük yangın, Balkan, Uu
mumi harpler gibi felaketlerin da
ima yerini yangından çıkanlara, 
harp mecruhlanna, hastahane ola
rak terketmiş kendisi bir kö~de 
münzevi kalmıştır. 

Çünkü Vefa Vefalılar memleket 
meselesi mevzu bahsolunca varlık
larını ve hayatlarını o yola harca
mağa ahdetmişlerdir. 

Bundan sonra muhtelif mezun
lar söz almıt eski hatıralar hakkın
da tatlı tatlı sohbetl~r yapılmıştır. 
Yeni tetekkiil eden Vefalılar yur
dunun yükselmesi hakkında görü
tülmüş bütün mezunların yardım
ları iotemlmiy.tir. Toplantıda eski 
Vefalılardan Edip bey kemanile 
muhtelif parçalar çalmış ve Vefa
lı gençler bir piyes temsil 
ederek Kafkas ve Azerbaycan o
yunları oynamıtlardır. Gerek tem
sillerde ve gerekse oyunlarda 
gençler çok muvaffak olmuşlardır. 

Takas suiistimali 
Muhtelif müfettişler bey' eti 
tetkikatının !Onuna geldi 

Takas suiistimali etrafında 
tel1<i'kat yapan muhtelit müfet -
titler heyeti arattırmalarının ıo • 
nuna gelmi§tİr. 

Heyetin bundan sonraki mesai
sine gümrük heyeti teftişiyesinin 
devamı muhtemeldir. 

Aldığımız malumata nazaran 
ta'kas suiistimalinde dahli görü • 
!enlerden 156 ki§inin bu suiistimal
deki suç vaziyeti muhtelif şekil
ler arzetmektedir. 

Bunlardan bir kısmı ihmalden, 
bir kısmı. vazifesini suiistimalden, 
diğer bir kısmı da vesaiki tahrif 
etmekten suçlu görünme'ktedir -
ler. 

Bundan evvel müddeiumumi
liğe verilmiş olanlar İse takas sui
istimalini bilfiil tertip etmekten 
zan altındadırlar. Maamafih elde 
bulunan kısrm içinde de bu birin
ci grupa dahil olanlar vardır. 

Lastik - kösele davası 
Ayakkabı , deri ve kÖlele sa

nayicileri ile lastik sanayicileri a
rasında çıkan ihtilafı memleket 
menfaatlerine en uygun bir §ekil
de halletmek için bugün saat 14 
te Ticaret odasında bir toplantı 
yapılacaktır. 

Bugünkü içtimaa oda idare he
yetinin bu iş için ayırdığı komis
yondan maada mütehasiıs zevat 
davet edilmiıtir. 

Ayakkabı - lastik sanayii me
selesi Büyük Millet Meclisine 
aluetmiş ve bir taraftan da 22 
haziranda halkevinde yapılan Tür· 
kiye ayakkabı, deri ve kösele sa
nayii kongreıinde yapılan temen
niyat İstanbul mebusu Hayrul -
lah Bey tarafından İktısat vekili 
Celil Beye takdim edilmiş oldu • 
ğundan Ticaret odası bu meGele
ye büyffic bir ehemmiyet atfet -
mektedir. 

lhtilfarla mücadele 
Toptan ve prakendefiatlar 
arasında büyük fark var 

Toptan iki kuruta sa
tılan bir patlıcan pe
rekende 7,S kurutadır 

Bu ihtikarla esaslı 
mücadele edilecek 

Dahiliye Vekaletinin ibtikarla 
mücadele için belediyeye gönder
diği tamimin tatbikine baflanmtt
tır. Belediye ihtikar yoluna sapan 

e lüzumsuz fiat oynamalarile hal· 
kı kandıran esnafın bu hareketle
rini tesbit için günlük piyasa ha· 
reketlerini tesbit etmektedir. Bu
nun için de esnaf cemiyetlerinden 
ait olduğu zümrenin sathğı mad
delere ait fiatler istenmittir. Tica
ret odası, borsada muamele gör
miyen malların, borsada kaydedil
miş, ve kabzım~llar cemiyeti de 
Meyvahoş ne halde bir günde satışa 
çıkarılmıt olan efyanın toptan fi
atlerini belediyeye vermektedirler. 

Kabzımallar cemiyetinin tefeb
büs ettiği toptan etya fiatlerile 1 
piyasada perakende satılan aynı 
maddelerin fiatleri arasında bü
yük bir fark olduğu görülmüttür. 
Mesela kabz11nallar cemiyetinin 
pertembe günü te(lebbüs ettiği top
tan eşya fiatlerinde en iyi cins ar
mut 10 - 15 kurut arasındadır. Hal 
buki piyasada iyi bir armudun ki
losunu ancak 2S kurutla 40 kuruş 
aanında almak kabildir. Ayşe k.a· 
dın fasulyası toptan fiati S kurut 
iken perakende olarak ayte kadın 
fasulyesi ıs - 20 kuruttur. Sebze 

Şirketler 
komiserliği 
Komiserlerin vazifesine 

dair bir 
talimatname hazır1anıtcak 

1 

Uzun zamanlardanberi ihmal e
dilen belediye şir;ı.etler komıserh- 1 

ği İlleri son zamanlarda tanzim ı 
edilmiıtir. 

Yeni komiser lsmail Hakkı B., 
§İrketlerle belediyenin münasebe -
tini daha yakından tanzim ve şeh
re ait haldarm muhafazası için 
şirketlere ait bütün mukaveleleri 
birer birer tetkik etm',, mukave
lelerdeki hangi maddelerin ıim -
diye kadar tamamil.e tatbik edil
mediğini tayin etmiştir. 

Belediye şirlcetlerle olan mü
nasebatı daha esaslı surette tan
zim etmeğe karar vermiştir. Bu 
hususta şirketler komiserliğinin 
vazifelerine dair bir de talimatna
me hazırlanacaktır. 

Diğer taraftan Nafia vekale
ti, vaziyetleri itibarile şehir hiz
metleri ifa eden şirketlerin şehre 
taalluk eden işlerini daha iyi ya
pabilmeleri için belediyenin de 
mürakabe ve kontrolunu genisle
lecek ve belediye ke>mİseri her 
vakit nafia komiserile teşriki me
sai edecektir. 
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Belediye iktısat Müdürü 
A•ım Süreyya Bey 

bilinde patlıcanın tanesi iki kuru
ta satılırken hiçbir sebze satan es 
nafta tanesi 7,S kunı!tan B!Bğı pat 
lıcan görülmemittir. 

Gene belediyenin ticaret oda
ıından, borsadan, aldırdığı fiatler
le perakendecilerin sattığı fiat ara
sında büyük farklar tebarüz etmek 
tedir. Bu vaziyette belediyenin ih
tikirla mücadele sahasında yapa
cağı hareketin daha fazla peraken
deci esnafla mücMlele •eklinde ola 
cağı ania,ılmıfhr. 

lstinye yolu 
Yolun iki tarafına Bele

diye ağaçlar dikiyor 
Şi§li ile lstinye arasındaıri gü

zel asfalt caddenin iki tarafına 
belediye bahçeler müdürlüğü ta -
rafından ağaçlar dikilmektedir. Bu 
ağaçlar sayesinde bu uzun yol hem 
güzelleşmekte, hem de gölgelen -
mektedir. Bir müddet daha geç -
h""kten sonra burası bir orman yo
lu haline gelecektir. 

Belediye ileride yolun iki ta -
rafındaki sahaya da ağaçlar dik • 
mek suretile buraaını güzelleştir
mek istiyor. Fakat bahçeler mü -
dürlüğünün ağaç dilonek husu
sunda gösterd"iği himmete rağ -
men bazı 'kimselerin henüz dikil
miş fidanlan söktükleri ve yahut 
ağaçların dallarını kesmek sure -
tile tahrip ettikleri görülmekte -
dir. 

Belediye, bu fena ağaç düt
manlığının önüne geçmek için e
saslı tedbirler almak üzeredir. 

Tanzifat işi 
Bir senede bir milyon 300 

bin lira sarf ediliyor 
Bir sene zarfında Türkiyede tan 

zifat uğuruna, yani şeb · rlerin, ka
sahaların,&iiprülmesi için 1 ,373,048 
lira Dahiliye Vekii.letinin 1929 se
nesi istatistik hesabına göre sarfe
dilmektedir. O sene tanzifat ille
rinde 335 memur ile 22,328 süpür
geci amele çahtmı,tır. 

932 senesinde 929 senesine naza 
ran amele adedi daha ziyade art
mı,, fakat memur azalmıştır. Yani ı 
27,865 süpürgeci amele ile 927 me
mur çahtnıı~tır. 932 senesinde de 
929 senesinin hemen hemen aynı 
gibi 1,34S,OS3 lira sarfedilmiştir. 
Bundan sonra 933 senesi de atağı 
yukarı bunların aynıdır. Bu sene
ye ait vaziyet ve tahminler aynı 
dereceyi göstermektedir. 

Hilaliahmerin gezintisi 
İstanbul Hililialımer Cemiye

ti İstanbul merlcezi tarafından ter
tip edilen vapur gezintisi dün Şir
keti Hayriyenin 65 numaralı va -
purile yapılmıştır. 

Vapur çok kalabalık olmuş 
ve şehrimizdeki yüksek ailelere 
mensup birçok kimseler bu gezin
tiye iştirak etmişlerdir. 

Vapur Boğazda bir gezinti 
yaptrktan sonra Ad.,lara gİtmi1 
geç vakit avdet etmiştir. 

Çin heyeti Anka
radan avdet etti 
Hey'et buradan Almanya
ya ve ispanyaya gidecek 

Türkiye cümhur:yetinin ttşki-
1.itı esasiyeai ve devlet rejimi 
hakkında tetkikatta lıulunnıak ü
zere geçenlerde Ankaraya gitmiş 
olan Çin heyeti on beş gün kadar 
Aırkarada kaldıktan sonra şehri
mize dOmn\iıtür. Heyet buradan 
Berline gideceJmr. 

Kendilerile göriiJtüğümüz he
yet azası bize Ankarada yaptık
ları tetkikat hakkında demişler
dir ki : 

- Ankarala vazifemiz biraz 
basitleştirildiğinden orada uzun 
müddet kalmağa lüzum görme -
dik. Vaziiemiz Türkiye devlet a
damlarına bazı sualler sormaktı. 
Bu sualleri sorduk ve cevaplarını 
da aldık.,, 

Heyet azası, yaptıklan tetkika
tın neticesi hakkında sOl'duğumuz 
suale cevap vermek istememiş -
ler, yalnız: 

- Buradan Almanyaya, ora -
dan lspanyaya gideceğiz. Vazife
miz de orada bitmiş olacaktır. 
Nankine avdetimizde bükümete , 
uğradığımız memleketlerde yap -
hğrmız siyasi ve iktısadi ve içti-
mai tetkikat hakkında bir rapor 
vereceğiz,, demekle iktifa etmit
lerdir. 

Çin heyeti esasen, harpten son
ra Avrupada vuku bulan devlet 
rejimlerini tetkik etmekte idi. 
Bu maksatla Avrupan.\n her tara
fına uğramışlar bu meyanda 
memleketimize de gelmitlerdi. 

Tarama dergisi 
Çıkan fasiküllere dair mü

talea gönderen zevat 
T.D.T.C. Umumi Katipliğinden: 
Cemiyetin netrine hatladığı "ta

rama dergisi,.nin timdiye kadar 
çıkan fasikülleri hakkında bunda..1 
evvelki on iki ilandan sonra ye
niden mütalea gönderenlerin on 
üçüncü listesi: 

1 - Di-ga K .. ~ ......... Ali R.-..so. 
Bey, 2 - Merkez Bankası menıur
larından Süleyman HW"lit Bey, 3 
- Kütahyada )spBl'talı oğlu Gıyas 
Bey, 4- Sınai mürkiyet müdürü 
Refik Bey, S- Silifke belediye re
isi Sa't Bey, 6 - Edirne Erkek 
Muallim mektebi türkçe muallimi 
<nhan Şaik Bey, 7 - Fen fakülte
si müderrislerinden Tevfik Bey, 8 
- Balrkesir ilk tedrisat müfettit
lerinden M. Şükrü Bey, 9 - Ki:is
le avukat Kadri bel, 10- Çorluda 
Basri Yaman Bey, 11 - Dörtyol da 
Durmu• efendi, 12 - Gaziantep 
Suboğaz köy muallimi Cemil Bey, 
13 - Fethiye Kaymakamı Şevket 
Bey, 14 - Sıvas ilk tedrisat müfet
tislerinden Hikmet Bey, ıs - Fet
hiyede mütekait,yüzbatı Süleyman 
Bey, 16 - Fethiyede Maarif me
mu,. vekili Ki.zım Bey, 17 - Dör
düncü fırka askeri dairesi reisi E
m· n Bey, 18 - Süleymaniye umu
mi kütüphane müdürü Zahir Bey, 
19 - Manisa horozköy batmualli
mi Nazmi Bey, 20 - lzmir sağır, 
dilsiz ve körler müeuesesi müdürü 
Dr. Necati Kemal Bey, 21 - De
nizli halkevi, 22 - Muhabere a
lay kumandanı Kaymakam Şemsi 
Bey. 23 - Seyhan halkevi, 24 -
Seyhan i!k tedrisat müfetliflerin
den Ali Rıza Bey, Seyhan Türk 
Özü muharr;rJerinden M. Sünbüli 
Bey, 26 - Seyhan Ticaret mekte
bi muallimlerinden M. Fahri Bey, 
27 - Adana gençlerinden Sala
hattin Bey, 28 - Zonguldakta Hı
zıroğlu Bedri Bey, 29 - Istanbul 
Erkek Lisesi türkçe muallimi Ta
hir Nejat Bey, 30 - Amasya Ev
kaf müdürü Namık Necip Bey. 

Bu zatların gönderdi~eri fit sa
yıu (S762)dir. Evvelki on iki ilste 
ile beraber gönderilen fit yekunu 
(37,0SS)i bulnıuttur 

Herbirine ayrı ayrı teşekkür -
mektubu yazmağa imkan bulunma 
dığından gösterdikleri hizmetten 
dolayı kendilerine alenen tefek
kür olunur. 

Otomobilli devrialem 
Bir film acentası namına İs • 

viçreden otomobil ile devri alem 
seyahatine çılanış olan lsviçre 
gazetecilerinden Mösyö Walt~r 
Weller, makinist Mösyö Emıl 
Reichen Baumgarlner, tüccardan 
Mösyö Robert Breiter ve Mat -
mazel Elza Marti dün Avrupayı 
dolaşarak tehrimize gelmi§ler • 
dir. 

Liistikçil.erle dericiler ve aya 
kabıcılar arasındaki rekabeti bili 
yorsunuz; 

Dericiler ve ayakkabıcılar tlfll

ğı yukarı diyorlar ki: 
- Ucuz lastik ayakkaplan bi

zim san'aJimizl öldürüyor; bunu 
la rekabet edemiyoruz. Halk ucuz 
lastik ayakkapları alıyor; bize 
müsteri kalmıyor .... 

Lastikçiler, lastik ayakkabı ya 
mıuınlar; mufamba, lastik alat ve 
edevat, ve kauçuktan imal edilebi
lecek diğer qyalarla meşgul olsa 
lar. Ayakkabı sahasını bize bırak
sınlar; biz para kazanalım ... Onun 
için lastiğe harp der:ciliği ve köse
leciliği himaye etmek lazımdır. 

Bittabi ayakkabıcılar ve timci
ler maddi menfaatlerini korumak 
için başka mühim bir de:il de bal
muflur ki o da şudur: 

Eğer ayakkabıcıtlk himaye gör• 
me:z;se, Türkiyenin fİmdiye kadar 
en bellibaslt bir sanayii halinde 
bulunan d~ricilik ve köselecilik if
las edecektir. Bununla mqgul olan 
kalmıyacaktır. halbuki dericilik ve 
köselec"lik sade bir san'at olmak 
itibarile değil, aynı zamanda mem
leketin müdafaası, ordunun ve as
kerin techizi cihetinden de ehem
miyetlidir. Eğer dericilik ve köse· 
lecilik memlekette tedenni ederse, 
ordunun ihtiyacı sonra nasıl tem:n 
edilebilir? 
Ayakkabıcılann ortlunun ihtiva· 

cı noktai nazarından fazla endişe 
etmesi bilmem o kadar varit mi? 
Çünkü nihayet asker için vasi mik
y.uta bir iht"yaç olduğu zaman ~a
ima memlekette ayakkabı temın 
debilecek müteahhitler balımur. 
Çünkü bu gibi zamanlarda İfi tev
lit eden ihtiyaçtır. Ancak müsteı
na ahvalde maela lüks efyada, 
moda ve z~ralet sahasında ihtiya
cı ~ tloğarabı~ir. Burada vaziyet 
öyle değild·'r. 

Ayakkab .. .:ılar, diyorlar ki: Laı· 
tikçiler lastikten mamul herşey 
yapsınlar fakat bizim kôrımıza ha
lel vermesinler yani lastik ayalıka· 
bı yapm.uınlar! Fakat bu takdir
de lastikçiler mesela lastik bonı 
imaline baslarlarsa, 0 :zaman ,le. 
mir ve kurP,,. boruculartn bun:.ı
nn /ıar$ısınna geçip te: 

Lôılt."kçiler, her nevi e,va .vaP
sınlar hatta ayakkabı bile imal et
sinler talıat lasıtll buru Y"I'" ........ 
lar Jemiyeceğİnİ kim temin ede
bilir? 

Diğer taraftan tastikçiler de pe-
kala dericilere karfı fil miitaleayı 
dermeyan edebilirler: 

- La.tik ayakkabı yapmakla 
Jer;ciliP,in ve köseleciliiin mem
lekette iHa• edeceğine hiçbir za
man kail değiliz, onlar nasıl bize 
ayakkabıdan maada hernevi liistilı 
e,ya yapabileceğimizi söyliyorlar· 
sa biz de onlara karsı, ayakkabı
ddn maada hernevi deri ve köııe ef
ya yapın diyeb;liriz. Mesela hayıf 
yapsınlar, çizme yapsınlar, "getr., 
yapsınlar, ııemer, kof""' takımı 
yaıısınlar, cüzdan yapsınlar, 17'0· 

ruhen takımlarla kitap ciltler ~e 
mesgul olsunlar ... Hem biz ayak
kabıyı yalnız, lastikten yapmıyo
ruz ki lastiRi altta kullanıvonız. 
Onlar da ürlünün vidalası, glôsesi 
ile me~gul obunlar. Bir. altt'! '!n
t.:ır üstte bütün tabanlara hakim 
olalım .... 

Bu sahrları yazarken memlrhe!e 
dericiliili h "maye etmiyelim demı
yoruz. Ede!im, fakat lastikçilere de 
pek o ka<lar kıymıyalım ..• 

Buna benzer bir vaha üc s"11e 
evvel Fransada da çıkmıfh. De
miryolları hasılatının diiftümin'.i 
gören hükiimet bunun. ~~o?'o~ıl 
rekabetinden ileri ve1dıı!ını <>or
müş ve r.fomobil lastik'.eri ·ıe bım· 
zine fer~• bir resirr knumaira l.nlk
mıştı. Orada da, hiikı'.i"1et ke<tdi 
menfaati noktai nazarından mese
lr•.: ,1;;..;;,.üvordu ... 

Şimdi bizdeki lastik - kösele Ja
vası dd bunun bir esidir. 

Biz"m fikrimize kalırsa kunJa
rt1"•'"rı'I /,..,.],. Pn.fiııe etmele.-ône 
mahal yoktur. Bunun neden bövle 
olduiju meselesine yann bu sütun
lardan pene avdet edect'ifİZ ve li
kirl.erimizi anlatmaia çalı~z. 

Mümtaz FAiK 

Hava vaziyeti . 
Bugün sıfır dereceyi hararete ve 

denız seviyesine indirilmit olan 
\•arometre saat yedide 755 ve saat 
ı4 le yine' 7S5 i göstermittir. . 

Sühunet derecesi, raat yedıde 
20, şaal ondörtte 26 dereceyi gös= 
lerıniştir. Aazmi hararet derecesı 
2i ve asgari 17 idi, 

l{üzgi.r ~maiden eımi•tir ve 
aazmi sür'ati saniyede on metre. 
yi bulmuştur. 



: ( Fikirler ve insanlar )'.f .. __ Ö_· _z_d_il_i_m_i_z_l_e __ ) 
Teknik meselesi Cigara, nasıl bırakılır? ' HİKAYE 
Resim yapmak veya musiki ile 

uğraıırnak istiyen herkes bir usta
dan, hatta bir mektepten ders al
mak lüzumunu kabul eder; fakat 
muharrir olmak istiyen gençler 

~ kendilerini bu gibi mecburiyetler
den azade sanır, ellerine bir ka -
lem, bir parça kağıt geçirip yazma 
ğa batlarlar ..• 

Emil Ludwig, 20 haziran tarihli 
Marianne gazetesinde böyle feyler 
söylüyor ve tüphesiz hem kendi
nin, hem de birlçok kimselerin fik
rini ifade ile kalmayıp akliselime 
de tercüman olduğunu sanıyor. E
mil Ludwig'den çok 'ükür zaten 
hotlanmam; fakat hotlanaaydım 
bile bu sözü kendisinden soğuma-
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ma yeterdi. Sevmediğim bir ya -
hancı muharririn doğru bulmadı -
jım bir, "lakırdı,. sı ile niçin met
gul olduğumu mu soracaksınız? 
Çünkü zamanımızda o "lakırdı,. yı 
"söz,. sayanlar ve her devirde, her 
yerde geçer bir hakikat olduğunu 
iddia edenler çoktur. Roman tek
ni~i, tiyatro tekniği, tiir tekniği di. 
ye bağıranları duymuyyor musu • 
nuz? Onların söylemek istediği de, 
Emil Ludwig'inkinden farklı de -
ğildir .. 

Akl'ıselime pek uygun gibi gö -
züken bu iddianın yanlışlık nere
sinde? itiraf edeyim ki edebiyat 
hakkında bugün cari olan telakki-
lere göre hiç de yanlı, değildir; bi
lakis doğrudur ve edebiyat hak -
kındaki umumi telakkilere ittirak 
eden gençlerin tutması lazımgelen 
bir nasihattir. Ama fenadır ve, o 
telakkiler kadar, sanatkar için de, 
sanat is· n de zararlıdır. 

Bir kere ressam ve bestekar tet
bihini kaldıralım: ressam ve bes • 
tekar ustadan, mektepten sanat 
ruhunu almaz, aletlerin kullanıl -
masını, sanatinin alfabesi, sarfı 
ve nahvi diyebilece.'1imiz kısım öğ 
renir. Bir resimde "prespective,. 
hatası, bir bestenin "harmonisa
tion,. unda sakatlık bir fiilin yan
lıt tasrif edilmesi gibi teYlerdir. 
Belki bunların her mektebin prog
ramına girmesi, "culture generale, 
e karıtbnlması lazımdır; fakat o 
zaman tahsil müddeti çok ırzar. 
Maamafih timdiki - eveldenberi 
böyle - mektep programlannda 
inkar edilmez bir paradoks var -
dır: riyaziyenin, edebiyatın esas
ları ö~etildiii\ hald~1 _lnqaüdHa%~ 
Ki D yı -1, num_anıcelert,, ediği 

feyler ile (edebiyattan başka) gü
zel sanatlerin esaslan ya h:ç öğre
tilmiyor, veya pek sudan geçiliyor. 
Fakat edebiyatçı için lazmı olan 
teyler pekala öğretiliyor. 

Bir muharrir için, bir şair için 
li\zım olan şeyler nelerdir? Evve
la ist1dat, fakat timdilik bımun sır
lannı bilen yok, demek ki öğreti -
lemez, öğrenilemez. Bundan b~ 
ka düşündüğünü, duyduğunu haf· 
kalarına anlatabilmek: kıraat, 

• 
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Asnn umdeıi "MiLLiYET" tir. -
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türkiye İçin Hariç için 
L. K. L, K. 

3 •,.lığı • • • • • • • • 4 - 8 -
6 '• • • • • • • • • 7 50 14 -

12 ,, •••••••• 14 - 28 -

Gelen e•rak seri verilmex.- Miiddeti 
reçen nüaha1.r 10 lcuru,tıır.- Gazete .,.. 
matbaaya ait iıler için nıö.cliriyet. ınüra· 
eaat edilir. Gazetemiz ili.nlann mea'uliye· 
t .ni kabul etmez. 

Alışkanlıktan kolay kolay vaz
geçilemez. Vç gün üst üıte aaku 
çiğnerseniz, dördüncü gün, ağzı -
nıula sakız aramıya b(Zflarsınız. 

Sinemada bir çehre 
Tiı-yakilik kötü iftir! .. 
Dün bir arkadaşım, vapurd<ı 

benden bir cİgara istedi: 
- içmiyorum, bıraktım, dedim. 
inanmadı: 
- Şaka etme de, bir cİgara ver. 

Paketi evde unutmusum. 
- Cigara içmiyo.:Um, dedik ya •• 
Düşümlü, azıcık kıskanır gibi 

oldu, sordu: 
- Peki, nasıl bıraktın? 
- O kadar birJenbire oldu ki 

ben bile anlamadım. Bir gün, içim
den doğdu, yemekten sonra, dolu 
paketi kaldınp denize athm! •• 

- Darısı benim bapma!. Ah, 
ben de bir bırakabilsem.. · 

Dedim ki: 
- Sen cİgaravı bırakamaz.sın .•• 
- Nerden an~adın? 
- Şimdi söylediğin sözden •• 

Ah, ben de bir bırakabilsem .. Ci -
gara içenlerin hepsi böyle söyler. 
Bunu, on yıldır ben de söylüyor • 
dum. Baktım sözle . olmıyacak. 
Bıraktım Şimdi arada, kendi ken· 
dime: 

- Ah, bir İçebilsem. . • dedi -
ğim oluyor. Bundan anlıyorum ki 
yeniden cigaraya alısmıytrcPrhrn!. 

M. SALAHA TTIN _ ........................................................ , 
sarf ve kitabet derslerinin vazifesi 
budur. Bir muharrir için bunlar -
dan baııJ<a lazım olan - bir insan 
olması sıfatile değil, sadece bir 
muharr:r olması sıfatile lazım o
lan - hiçbir 'ey bilmiyorum. Ggö
rüyorsa, dü,ünüyor, hi:Ssediyorsa 
kalemini, kağıdım çıkarıp yazmak 
tan ba,ka bir yapacağı yoktur. Ko
layca mı yazar? Birtakım müııJcül
leri kendi kendine yener, bazıla
rından >se hiç kurtulamaz. 

Fakat Emil Ludwig'in "lakırdı" 
sının, bugünkü edebiyat telakkile
rine göre doğru olduğunu söyle -
mi,tim. Malum ya! roman, •iir o
kumak, tiyatroya gitmek bir ihti
yaçımıf. Tıpkı ekmek yemek, su 
içmek gibi; hatta bunlardan da i
leri .. J' Medeni bir adam icabında 
ekmek yemeği, tiyatroya gitmeğe 
feda edebil'rmiş ... O halde ona ek
mek gibi kitap yeti,tirmek lazım
dır; mademki ekmeği, kuma.şı yap-
·~ ..... -.a.tı ...... ı, lı.A\\.A. tL.ulu.ylık.ları 

Lütfi "gözler ruhun aynasıdır,, 
dendiğini daha pek küçükken ~İt· 
mifti. Şimdi kendi kendine neden 
gözler ruhun aynası oluyor da bu
run, ağız, hatta kulaklar ve alın ru 
hun aynası olamıyor? diye dü,ünü 
yordu. Ona bu düşünceyi Saray si-
nemasındaki konsere kendi gibi geç 
geldiği için dıtarıda salonda ayak
ta duran güzel kadm ilham etmit
ti. Onun ruhu da yüzü gibi anla
tılmaz bir 'ey olmalı idi. Yetil i
pekli renginde, ilk bakıtta talana 
hissini veren siyah kirpiklerle çev
rili gözleri nihayetsiz elem ve ıs
tıraba afina gibi idiler, hafif sol
gun yanaldan, gö~ını da, nüva
zişi de bilen yanaklardı; burun de 
likleri sevdanın sihirli kokuaunu 
tenffüs etınek için ark sık açılıp ka 
panıyordu; ağzı hain bir ağız. A
let rengi dudaklarile timdiye ka
dar yaktığı ve yakacağı sayısız o
lan insafsız bir ağızdı. Bu kadın 
perdesi indirilen bir dram sahnesi
ne benziyordu. Piyanoda çılgınca 
çalınan Rapsodi Hongruaz'ın nağ
meleri arasında Lütfi tahayyüle 
daldı. "Yirmi sekiz, otuz yaııında 
olmalı. Yani kadınların atkın ma
nasını en iyi anladıkları bir devir. 
Her halde kendine yakı~cak gÜ· 
zel, müphem manalı bir ismi ol -
malı. Mesela. . . mesela ... ,. çok 
dütündü. Çehresile ruhu arasında 
bir münasebet aradığı bu kadına 
bir isim bulamadı. Hiçbir tey ma
ziyi musiki parçalan kadar canlan 
dıramaz. Lütfi canlanan mazisini 
da.ha iyi görebilmek için gözlerini 
kapayarak hareketsiz duran bu ka 
dına gözlerini kırpmadan bakıyor 
du. Bir aralık omuzuna biri do
kundu. Döndü. Münasebetsiz, ge
veze bir kız olan yiğeni Münevveri 
gördü: 

- O Lütfi buradasın ha! Ah ne 
sıcak yer! Susuzluktan da kırılı
yorum. Haberin var mı? Sac'de 
evleniyor. 

Bu münasebetsiz kızın sözlerini 
cevap vermeden dinliyordu. Mü -
nevver Lütfinin uzun u211n dü'fün
düğü halde ona layık bir isim bula 
matlığı kadını görünce: 

- A Mes'ude burada! diye hay
kırdı. Oh ne saadet! 

Vemek yiğeni o güzel krzı tanı
yordu. Konser bittiği zaman Lütfi 
artık Mes'ude ile tanı,mıf, hatta 
b:raz da arkad&f olmUftu. Güzel 
karim bir koltuğa gömülmüş, yü. 
zünün podrasını tazelerken Lütfi: 

- Mes'ude Hanım galiba mü
zik size fena tesir etti, dedi. Anlı
yorum. . . Sizin gibi hassas bir ka. 
dın için ... 

- Hayır müzikten değil. Bugün 
kü soluk yüzüme uyacak bir çiçek ' 
bulabilmek için saatlerce dola~ım 
r.ok yorgunum. diyerek yakasına 
ilist'rilen açık sarı bir kayısı gülü 

& 

nü gösterdi. Kadın bu cevabın
dan tatıran Lütfi "mutlaka yalan 
söylüyor. Biraz evvel ne kadar 
müteheyyiç olduğunu kendi gözle
rimle gördüm. Zaten bütün kadın
lar böyledir: ilk aşklarının hatıra
sile yanarken havai şeylerden bah
sederek avunmayı adet edinmitler 
dir. Mes'ude gibi bir kadının atk· 
sız yaJ&masmm imkanı var mı?,. 
dütüncesile bira% teselli bulmıya 
çalıttı. 

Konserin on betinci günü idi. 
Lütfi Mes'udelerin Çamlıcadaki 
köfklerine gitti. Her fırsatta krzın 
fevkalade güzelliğinden, hasaasi -
yet!nden bıduıetti. Mes'ude genç 
adamın sözlerinin manasını anla
mamıt gibi görünmesine rağmen 
ertesi günü samimi arkadatı olan 
Münevvere telefon ederek Lütfiyi 
sevmiye baıı·ladığınr uzun uzun an
lattı. Halbuki Münevver da
ha küçük yaııtanberi bir gün O· 

lup onun da kendini seveceğini Ü· 
m:t ederek Lütfiyi kıskanç bir aıık 
ile sevifordu. Halbuki o Mes'ude 
gibi bir budalaya tutulmuştu. Asıl 
budala o değil, tanışmalarına va
sıta olduğu için kendi idi. Münev
ver, Mes'udenin batkası ile evlen
mesine yardrm ederek yiğeninden 
intikam almıya karar verdi. Bey -
hude yere biribirlerinden ayrılma
ları için çok çalı,tı. 

Mes'ude bir gün çok sevdiği bir 
nişanlısı olduğunu Lütfiye söyle • 
di. Günler geçiyor, iki genç he -
men hemen her gün beraber gezip 
eğleniyorlardı. Tohaf şey, Mes'u -
denin nitımlısı meydanda yok! 
Genç kız mütemadiyen nişanlısı
nın epeyidir seyahatte olduğundan 
yahut hastalandığından bahsedi -
yordu. Gittikçe kıskançlaşan Lüt
fi nihayet bir gün gayet ciddi bir 
tavırla ni~nlısını herhalde görme
yi pek arzu ettiğini söyleyince 
Mes'ude bir çocuk gibi zıplıyarak 
Lütfinin boynuna sarıldı: 

- O sensin, dedi. Benim .seni 
sevdiğim gibi, senin de beni ıev -
diğini biliyorum. 

O esnada alonun bir k~esinde 
oturan Mes'udenin ihtiyar annesi
nin sevinçten gözleri Y&f&rdI. 

Lütfi •nta,.,.m almak iatiy .. n yi. 
ğeninden Mes'ude ile evlenerek 
intikam aldr. 

Firdevs ISMAIL 

Sun 'i --• 
Pnömotoraks Cihazı 

Dr. Şekip Habip Modeli 
Bahçekapı Hamidiye Türbesi 

EVLiYA ZADE NUREDEIN 
~eza alat depoıunda elli lira 

fatla satı•maktadır. 
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vardır ve öğretilir, kitap yazmanın 
usulleri, kolaylıkları da vardır, 
onlar da öğretilir. Hem zavallı 
medeni adama, okumak, tiyatroya 
gitmek ihtiyacım duyan bu adam
cağıza alı,tığından b~ka bir tarz
da k"taplar, dramlar arzedip onuı• 
'aşırtmak olur mu? Kalıplan öğ
renin, hatta o kalıpların içine dökü 
lecek İptidai maddeler bile hazır
dır. Zaten kalıpla madde biribiri
nin neticesidir, biribirini doğurur. 
Emil Ludw:g'in ve onun gibi söy
liyenlerin nasihatini tutup o kalıp
lan öğrenirseniz içlerine konacak 
şeyi kolaylıkla bulursunuz, yazar 
yazar geçinirsiniz. Bunun için 
istidada bile hacet yoktur. 

Fakat yeni bir şey söylemek is
tiyorsanız onlann öğreteceği kalıp 
!arın hiçbir faydası yoktur, hattae 
onlar muzurdur, çünkü - demin 
de söylediğim gibi - kalıpla iç bi- 1 

ribirinin neticesi olduğundan hariç 1 

ten alacağınız kalıp sizin içinizde-\ 
ki cevheri öldürüp size kendi ipti
dai maddelerini zorla kabul ettirir. ı 

ittihadı Milli 

Nurullah ATA • 

Türk Sigorta Şirketi 
Aarik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortalan halle için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acent.;.·• bulumm1yin ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

:i!!j~Tel. Beyoğlu: 4887. ~l~313C E23 

Milliyet'in romanı: 7 nu, portakalı var. Dünden kalma 
birkaç kuruş ta yastığın al
tında. Bir daha baktı. Ve bir ohu -
çuk yıl önce bir karakıt gecesinde 
Emineyi nasıl tanıdığını andı. 

- Eskitehirli bir tüccar tam tre 
ne binerken koynundan parasını a
tırmıtlar. Memleketine gidince an
lamıf. Polise haber vermİf. Trene 
binerken bir genç çarpmış. Tarifi
ne göre bu çarpan sensin. Ortalık 
kar kıyamet olduğu için seni yaka
lıyamaınış. 

Sivrisinek kümeleri oda duvar - ı 
!arının sekiz k~esinde uğulduyor
du. 

Pansiyoncu kocakarının dördün 
cü çocuğa a'yiren gelini öğürüyor
du. 

Bir horoz öttü. 
Emine kendi kendine: 
- Horoz öttü. Yarın hava boza

cak. iyi ki öttü. Hava bozsun, yağ
mur yağsın da ortalık biraz serin
lesin. 

Sansaros sayıklıyordu: 
- O hanımın çıplak.. ensesını 

canım. . çekti de .• onun için .. öp
tüm. 

Dünya gecelerinden bir tanesi 
daha ger:ye gidiyordu. 

Hayatta herkes açlıktan sızla • 
nır. 

Hayatta her aç, tokları .k~anır. 
itte Akköprü yolundakı ızbede 

bir;sinin bir tas bulgur çorbası ve 
ötekinin üç porta.kıı.1Y varken, ikisi 
de, gönüllü olarak aç yattılar ve 
t~tı. hth hnY.,lıhva sayıklıya uyu-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
dular. Ve ... 

Hayatın 
Bir gün ve bir gecesi, 
Böyle geçti. 
Sabahın alaca aydınlığında A

Yall bellerinden tehre gelen bir 
köylü e,eğinin üstünde türkü söy
lüyordu. 

Yılları saya saya; 
Zorla geldik bu aya, 

Her bir umut sendedir. 
Bizi kurtardın Çankaya! 

Yağmur çiseliyordu ...•..••• 

Kangaloglu Ali'nin kızı. 
Kangaloğlu Ali'nin kızı Boncuk 

Emine henüz uyanmamıttı. Sansa
ros yağmur altından çıkmıya baş
lıyan toprak kokusu ve serinlik o
daya çok girsin diye küçük pence
reyi açtı. Oda kapısını yarıya ka -
dar araladı. 

Sansaros Eminenin rahat rahat 
uyuduğu be~li olan yüzüne ~yle 
bir baktı. Öğle vakti gene nöbeti 
gelecekt'. Zarar yok. Kinini, limo-

Sansaros için Eminenin geçmişi 
çok mühim bir hikaye idi. Fakat 
batkaları için bundan daha düm 
düz, bundan daha olagan bir hi -
kaye olamaz. 

Kangaloğlu Ali bir hırsızdır. 
Jandarmalar öldürmüştür. Ve Emi 
ne bu hırsızın tek kızıdır. 

Sanaarosu bir buçuk yıl önce po 
lis gene yakalamıttı. Sansaros mü
dürlük dairesinde saatlerce düşün
dü, o haftaki hayabnı bir bir göz
lerinin önünden geçirdi. Hayır! 
O hafta hiç bir şey yapmamıştı. 
Müteferrika komiserine bir fırsat 
bulup sordu: 

- Beyim! Ben bir haftadır bir 
fey yapmadım, neye yakaladınız? 

- Yapmadığını biliyoruz. Bir 
hafta uslu durduğun için sana bir 
haftalık aferin! 

- Bu sefer suçun uzaklara git
miş olacak ki seni Eskitehirden is
tiyorlar? 

- Eskitehir de neresi? uzak 
mı? 

- Öğle trenine binince gece on
da varırım. 

- Ben oraya hiç gitmedim. 

- Komiser Bey! bunu ben yap
madım. 

- Ben de öyle sanıyorum. Sen 
yapmış olsaydın böyle iki dakika 
içinde yakalanmazdın. 

- Beni ııimdi orada ne yapacak 
lar? Gene dövecekler mi? Bari ka
ğıdıma yaz da çok vurmasınlar. 
Madem ki benim yapmadığıma i
nanıyorsun. 

- Orasına E&kitehir karışır. 
- Komiser Bey! bunu ben yap· 

madım. 
- Gider, orada ispat ederainİru 
Sanaaros ses çıkarmadı. Çün 

Sansaros Sezar'a, Moltke'ye, Na -
d , 9· hamlede polyon'a benzer ı. ır 

verdiği karan kiınseYe açmaz, .sa
dece tatbik ederdi. ~f d~~1~:1 
aonra Sansaros bir poHsın cozcu
lüğünde ayakyoluna girdi ve çık
madı! 
yanın saat sonra ayakyolunun 

.. · · kırıp içeriye baktıkları 
surınesm.ı . . 
vakit ~dılar. içende kimse-
ler yoktu. Acaba pencereden aıi 

Bugünkü program 
1 S TA. N B U L: 

18,30: Fransızca ders. 19:Konferana. Ruten 
Ferit Bey tarafından, 19,30 Türk musiki netrİ• 
yab. Fahire H. Refik B. Fikret B. Safiye H.) 
21 : Etref Şefik Bey tarafından konferans. 21, 
30 Orkestra konseri, kantık prosram. 

223 Khx. VA.RŞOVA, 1345 m. 
18,25: Solist konseri. - Musahabe. 19,15: j 

Keman konseri. (Piyano refalc.atile.) 19,45: Mu 
aahabe. 20,15: Pl~k .• 20,50: Spor. 21: Chopi· • 
in eaerlerinden mürekkep konaer. 21,30: lngi
Jiz:c.e konferans. 21,45: Torinodan Bellininin 
''NORMA0 oper•••· 

823 Khz. BUKREŞ. 364 m. 
13 - 15 Heraünkün ne.triyat . 19! Hafif Ro• 

men muaikiai. (SibicPanu takımı.) 20.3(): Mu••· 
baba. 21,15: Plik. 21,ZS: Muaahabo. 21 145: 
Romadan naklen: Bellininin "NORMA,, opera 

••• 
713 Klı.z: . ROMA, 420 m . 
21,20: Plak. 21,45: Kantık halk netriyab. 

23: Musababe. 23,10: Dana musikisi. 

1 ŞiMALi iT AL YAN GRUPU, 
21,45: "NORMA., isimli Bellininin operası, ı 
Kbz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Fransn: aliYaresi. 20: Plik. - Muaahbe. 

21,15: DünJ"& haberleri. 21,40: Orkestra kon
a.eri. 22: Mvsahabe. 22,05: Konserin de•amı 
22.20: Muaakabe. 22.30: Soliat konaeri. 23,30: 
Reportaj. 24: Dans plakları. 

546 Kbs. BUDA.PEŞTE, SSO m. 
18,30: Kuintet takımı kon•eri. 20,30: lmre 

1 

Pallo tarafından Macar t•rkıları. 21,30: Nete- • 
li netriyat. 22~0: Opera orlcestr ... ı. 23,45: 
Sahibinin sesi pl.ikları. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20,30: Heyecanlı bi k:iyele r . 23,20: Musahabe. 

- Kftrı ıık netriyat. 
ssı; Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,10: Popüler dans ve t• rkrlar. 23: H a ber• 

ler. - Pl&k. 23,SO: Kahvehane konseri. 

950 Khx. BRESLAU 316 m .: 
20,~0 Haftalık haber jcm a li, 21 Günün kı .. 

haberl e~·i, 21,10 D a na mu"ikis i, 23,10 Ha
berler, 23,45 Gene dans muıikiıl (2 ye lıı.a• 
dar). 

Kbz. ViYANA 507 m.: 
21 Viyanadaki Beynel film ıenlikler1ni. na· 

lıı.il, 23,05 Haberler, 23,25 Pe,te'den naklen: 
Sisan nıuaikiıi, haberler, 1 Siran muaikiainin 
d.:vamı. 

AskerF fabrikalar ilanları 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Mersin yolu 
iN Ô NÜ ;:~;:"~ 

p AZAR gÜnÜ ıaat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak, giditte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ra· 
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal· 
kan, K&§ Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine gidecek. Dönüıte ayni is
kelelerle beraber, Taşucu, Anamur, 
Kuıadaıı ve Celiboluya uğrayacak· 
tır. 

Trabzon yolu 
Tarı vıpuıu 1 

Temmı1z 

PAZAR günü ıaat 20 de Galata 
nhtnnından kalkacak. Ciditte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Sanmm, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveteıa Of, ve Siirmeneye 
uğrayacaktır. -
Karabiga yolu 

Her 
C~M~RTESI, ÇARŞAMBA 
gunlerı r.aat 20 de Tophane rıhtı· 
mmdan bir vapur kalkar. Gidiı ve 
dönüşte mutat iskelelere uğrar. _. ___ - _,,__ 

Mudanya yolu 
SAADET ve BART1N 

vapurları cumartesi &ü.,,ünden 

maada HERGÜN r.aat 9,3<ı da 
Tophane rıhtımından kalkarlar.. 

İzmit yolu 
YAZ TAR1FESl1 

Pazartesi gÜr.ii.ıtden maada her
gi...~ bir vapur cuma ve salı sün
leri r.aat 9 da diğer sünler aaat 
13,30 da Tophane rıhtımmdan 
kalkacakhr. 

Barut Fabrikaları ihtiyacı 1 

için ıışağıda yazılı malzeme ay 1 

rı ayrı aleni münakasaya ko
nulmuş olduğundan taliplerin 
şartnameleri görmek için her 
pazartesi ve perşembe giinleri 1 
ve ırıünakasalara girmek Üze- 1 
re de 9 Temmuz 934 pazarteei ı 
günü saat 1 O da Bakırköy Ba- ~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!.!·~ 
rut fabrikalarında satınalma Tophanede Levaznn Aınir-
komisyonuna müracaatları. liği Satın Alma Komisyonu 

(517) (3332) llanlan 

75 ila 90 Ton 114 lük yük- Piyade ve Atış Mektebi için 
sek Oleom. otuz bin kilo koyun ve otuz 

70 Ton 105 lik Oleom beş bin kilo sığır eti 3-7-934 
95 ila 106 Ton Hamızı Kib- salı günü saat 14 de kapalı 

rit zarfla alınacaktır. Şartname-
SS ila 105 Şili küherçilesi sini göreceklerin her gÜn ve 

3800 ila 4200 kilo Südkostik taliplerin belli saatten evvel 
3750 ila 4000 kilo Mükelles teklif mektuplarını Topanede 

Soda Satmal.ma Komisyonuna ge-
1700 ila ~uuo kilo Santiralit tirmeleri. (10) (3050) 
1485 kilo Difenilamin 3382 

20 kilo Nikrozin 
3592 

... -Kimyager-• 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili fOO kuru~tur. Bilıl· 

mum tahlilfti. Bıhçekapı, Emllk ve Ey· 
tam Rankas1 karşı-ıncl:ı Jzzct Rey J lanı . 

(733) 

• • • 
Harbiye Mektebi için 24,000 

kilo sade yağı 25-7 -934 çar
şamba günü saat 14 de kapah 
zarf usuliyle alınacaktır. Şart- · 
namesmı göreceklerin her 

] gün ve taliplerin belli saatten 
evvel teklifleriyle teminatları 

· nı komisyona vermeleri. ( ) 
( (3419) 

TALEBELERE ve AiLELERE iLAN -
Ecnebi lisanları tedrisatında mütehassıs olan 

BERLITZ MEKTEBi 
BOtlln yaı açık olup. mllptedi v• mllterakki talebe lçia yeni 

kurslar vllcuda getirmek ıuretile tatillerden lıtifade ettirir. 
İşbu kurslar atideki lisanlarda fİmdiden batlamıtbr. 

fÜRKÇE, FRANSIZCA, İNGILIZCE, ALMANCA, İT AL YANCA v.ı. 
1 Haliraadan 15 Ağuıtoıa kadar yaıı TARiFESi 

lstılnbul - 373. lıtiklil cu'desi Ankara • Konya caddesi 

kaçtı? Hayır, bir karış yankutur
daki küçücük pencerenin demir 
parmaklıkları sapasağlam duru -
yordu. ince kuburdan da süzülüp 
fareletemezdi ya. 

Bir polis içeriye girdi. Şöyle bir 
bakınca if anlaıııldı. On gün önce 
Polis Müdürlüğü tamir ediliyordu. 
Sansaroı ta yakalanmıf bodrumda 
yabyordu. Tamirat müteahhidi ı 
İnsaniyet olsun diye tamiratta kul
lanacağı tam gündelikli i1Çiler ye
rine bodrumda göz altı~da .. bulu,
nan serserileri dörtte hır gundelik
le çalı,tırıyordu .. Sansaros üst kat
ta aptesane itlerınde çalıfmı,tı. 
Apte• tatının betonları döküleceği 

. vakit defterdarlıkla müteahhit ara 
sında hır çıkb, it mahkemeye düş
tü. Ve aptesane betonlanmadı 
Saııs~ros biliyordu ki bu itler oo", 
on g~~de, ıhir iki ayda bitmez. O
nu~ ıçın oraya girdi. Kapıyı sünne
ledı. Şöyle b'.r baktı. Aptes lafı sa
dece iki İnce potrel üzerinde duru
yor ve yalnd: lağım borusuna iliş
tirilmittir. Hemen belindeki kar -
gaburnunu çekti. ~ı kanırttı, kal
dırdr. ~ğısı bodrumdu. Bir san
dık duruyordu. Sandığın üstüne 
kaydı ve taııı tepesinden aşağı es
ki yerine getireli. Bodrumun kü -
çiik pence.-i tamir btıkiediği için 
açıktı. Batın• çıkardı. Safa eola 

baktı. Bu sokak tenha idi. Bir köı 
tebekten, bir sansardan daba çe -
vik, sıynlıp çrktı v,e bir dakika i . 
çinde Hacıbayram ın arkasmdaki 
sokaklarda kayboldu. 

Sansaros sinirlenmitti. Parasını 
kaptıran tüccara atıp tutuyordu: 

- Avanak oğlu avanak! Peka
la bilirsin ki papellerini ben arak
lamadım. Ne diye benim kılığnnı 
suratnnr tarif edersin. O tipide be
nim İstasyonda ne itim var? Ben 
on gün çalıtınamıya kendi kendi
me söz vermittim. Sözilmü tuttum. 

Aranacağı yerleri biliyordu. Hi~ 
birine uğramadı. Şimdi o kendi6i· 
ne bir arkadaşı ile beraber yepye
ni bir gizlenti hazırlamı,tı. Balık
pazarmın kar,ısmdaki yangın ye
ri ile cadde arasında Kınacızade
lerin yeni apartımanları yapılıyer
du. Yapı yeri ile yangın yeri ara
sında bir mahzen keııfetmitt:. Kü
çücük, fakat derin bir mahzen. Bu· 
rası o kadar ayakaltı idi ki değme 
polis hafiyesinin aklına gelmezdi. 
O zaman Reji, uzun tütün sandık
larını istiyene satardı. iki tütün 
sandığını birer kötesine yerleııtir
diler. lç'ne ikiter çuval saman dol 
durdular ve kapaklarını yorgan ye. 
rine sandıkların kenarında bırak
tılar. 
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YILDIZLARIN SICAKLIGI Çörek 
140 gram tereyağını eritiniz. 1 • 

çine 70 gram şeker, 70 gram kabuk 
ları soyulmuş ve dövülmU. badem, 
170 gram un, bir miktar da maya 
ilave ediniz. 

İnsanlar gök yüzünün esrarını öğrenmek için çalışıyorlar 
Bu ayın başında Londra civa· 

rındaki Greenwich rasathanesine· 
yeni bir teleskop kondu. Bu tele. 
kop mevcut diğerlerinden daha o 
kadar büyük değildi, fakat vazife
ıi ayndır. Ratathane bu teleskop. 

ı ıa yıldızların hararet derecelerini ı 
ölçecektir. 

Bu teleskopla yıldızlann hara. 
reti ölçülür mü diyeceksiniz: E
vet, in&anı d~ündürecek mesele., 
Hele a.rıul& binlerce kilometre me
safe olunca .. 

Küremizden yıldızlara 
Güneş bize en yakın sabit yıldız sa 

yıldığı halde mesafesi 150 milyon 
kilometredir. Gök yüzünde bize o 
kadar büyük görünen bu yıldız, 
hadd i zatında hafif büyüklükte bir 
yıldızdır. Kainatın içinde öyle yıl
dızlar var ki, bize çivi batı kadar 
göründükleri halde güneşten kat 
kat büyüktür. Ancak çok uzak ol
dukları içindir ki, bize küçük gö
rünürler. Bu uzaklıkların fazlalı
ğından dolayı alimler artık kilo
metreyi bırakmışlar ve mesafeyi 
ziyanın sürati ile hesap etmeğe haf 
lamışlardır. 

Mesela güne,in ı'ığl bize sekiz 
dakikadan biraz daha fazla za. 
manda gelir. Alimler bu mesafeyi 
"8 ziya dakikası,, mesafe olarak 
ölçerler. 

Günetten sonra bize en yakın 
yıldızlardan biri de Kantors bür· 1 

cünün yıldızıdır ve bizden ınesa. 
fesi "dört ziya senesi" drr. Yani 
bu yıldızdan çıkan ışık bize döı-t: 
senede gelir demektir. 

ı,ık saniyede 300,000 kilcmetre 
süratle hareket ettiğine göre, eğf;r 
canımz isterse aradaki mesafeyi 
ölcehilirsiniz. 

• Fakat bunlardan daha çok u
zak yıldızlar var. Baztları 36.000 
ziya senesi uzakltğındadır. Yani 
bu yıldız birdenbire sönüverse, son 
ışığı bize ancak 36.000 sene sonra 
vasıl oletcaktır. 

Uzak bir yıldız 
Son zamanlarda Amerikalı a

limler Andnmıet Nebolozinin tu
lünü öl~mek için uzun uzadıya tet. 
kikatta bulunmu~l3.Nlır. Neboloz, 
üzerin<le yaşadığmuz toprak gibi 

Yoğurunuz. Bu hamurla hilal 
~eklinde parçalar yapınız. Tepsiye 
sıralayınız. Üzerlerine de toz 'eker 
ve bir miktar da kara susam ıer -
pi,tirerek fırına gönderiniz. 

Büyük Nebiilözlardan Oryon'un lotoğrali&i 

çülüyor. Hatta o yıldızın ne gibi 
madenlerden müt~il olduğu, 
kesafeti, sıkleti, hacmi de ölçüli.ı
yor, bütün bu aklı durduracak 'ey
ler nasıl yapılıyor: Gayet basit bir 
esasla: Ziyanın tahlili ile" 

Ziya talılili 
Elinize bir menfur alır, güne,e 

tutar ve
0

bir duvara aksettirir.teniz, 
duvarda yağmurlu ve gü-.Ji za· 

Giine,U. tam l>i:r küsuf .--maula 
ahnmıı bir reani 

renk gözle görünenleridir. Bundan 
başka gözle görünmeyenleri de 
vard1T ki, onlara <la "ültra viyole., 
"Enfraruj,, ışıklan diyorlar. 
-Bu, malfun olunca ziyanın tah

lili nasıl yapılıyor? 
Yarım asır evvel Kirchnoff ve 

Bumen isminde iki Alman alimi kard k d 
ba --·-' • iml"h 500 d I Tavfan eş OfUYU nas ka-

zı DUIQenı a ı ereceye d ., 
d _ L b ~.'.'.""-> • zan ı. 

ka ar Drl:al"ö.K, u11.1.dı.ruan zıya mev · -----···· .. -··· .... _....._ __ 
celeri çıktığım görmü,Ier ve bu zi- trik mevcesine tebdil ederler ve bu 
yayı menfurla tahlil etmişlerdir . suretle hararet derecesi ölçülür. 
Balamşlar ki her madeni milhin Kainat 

, b.u s.~~l~ tahlil edile? ziya renk!~- Ziya tahlil ıayesinde yıldızlar. 
n bınbınne benzemıyor. Mesela dan bir çog"unun bir kısım esrarı 

d ,._. k • 1 
so yum~· sıra ~rı ışı v~rm1•: anlatılmı~ır. On binlerce ziya se-
~krr iki 11r~ ~tıl ıtr~ ~ermış. lkı nesi uzaklığında ve bizim ancak 
ah~ bunu. go~ce, butu? maden- görebildiğimiz yıldızların bu au • 
lenn verdıklerı ışıklan hır deftere retle terkibatını öğrenmi' oluyo
yazmap b&flaınıtlar. 

Yıldızların ıpğı 

Şimdi yıldızları terkip eden 
maddelerin nasıl anl~ıldığını öğ • 
rendiniz. Gerçi bu iş anlattığımız 
kadar basit değildir. Fakat esası 
budur. 

Teleskop ziyası tahlil edilmek 
istenen yıldıza çevriliyor, ön tara
fına bir mentur konuyor. Bu rn • 
retle yıldızın ziyası tahlil ediliyor. 
iki srra sarı ıfık mı, demek ki bu 
yıldızda sodyum var, iki sıra yeşil 
ışrlı: mı, demek ki bakır var. ilah •• 

ruz. 
"Elde edilen neticelerden birkaç 

tanesi şunlardır: 
Şimdi bütün yıldızlan tefkil e

den maadinin, muhtelif nisbetle'l'
de değiflllek üzere aşağı yukarı ay. 
ni oldukları anlaşılmıştır. 

Yalnız gün~e küremizde bu • 
lumıyan yeni bir mad<le keşfedil • 
miş ve buna da Coronium ismi kon
muştur. Oranus ile Nepton'da da 
bizce meçhul bir madde daha bu -
lunmtJ1tur. 

Y ıl<lızların hararetler ine gelin

llklYH!kteplerde temsiller 

Tıpkı insanlar gibi 
Şimdiye kadar daima nebatah 

tetkik ebnekle meşgul olan Hintli 
bir alim, nebatatın da tıpla iman
lar gibi çarpan birer kalpleri oldu
ğunu ketfetmittir. 

Hintli alim bunun için gayet in· 
ce bir platin tel almıt ve bu telden 
zayıf bir elektrik cereyanı geçir • 

ği görülmüştür. , 
Eğer nebata uzun müddet kil • 

ranlılda Teya susuz bırakılrrsa bu 
ibtizazlarm gittikçe hafiflediği ve 
hatta nihayet durduğu, yani ndJa. 
bn öldüğü görülmüştür. 

Bilakis nebatm yanında kuvvet· 
li bir elektrik tcrareıi çıkarılırsa, 
galvanometredeki ihtizu birdenbi
re artmaktadır ki, bu da nebatm 
büyük bir heyecan geçirdiğine ala.. 
mettir. Nasıl ki bizler de heyecan 
geçirdiğimiz anlarda kalplerimiz 
daha fazla ahyor. 
Anh"ılan nebatatın ayaklıın ile 

dilleri e:bik.. Acaba eksik mi? O
nu da henüz bilmiyoruz ya!.. 

sulp değil, gaz halinde olan yıl
dızdır. Bu Andromet Nebolozi bi
zim küremizden 900.000 ziya se. 
nesi, yani sekiz buçuk kentilyon 

manlarda gökyüzünde gönlüğü • 
müz ve kavsi kuzah dediğimiz bü
yük kemerin bütün renklerini du • 
varda görürüz. Ziya tahallül edip 
duvara a.kseder ve sırasile şu yedi 
rengi sayar: Mor, nil, mavi, yetil, 
sa n , turuncu, kırmızı. 

Yıldızlann harareti ce: "Mutavassıt bir hararet netre ! ... ~-----~--~----..... 

kilometre uzaktadır. 
Fakat Amerikalı alimler bu U· 

zaklığa bakmıyarak yıldızın boyu
nu ölçmüşler ve 615 kantrilyon ki
lometre olduğunu anlamı~lardır. 

Teleskopla sadece yıldızların 
kuturları deği , hararetleri de öl-

Bu tecriibeyi belki hepiniz her. 
gün yapıyorsunuz. Fakat bu yedı 

Zaro ağa öldü 
(Başı 1 inci sahücdc)) 

-.zaro Ağada ayni zamanda 
ınesane iltihabı da vardı. Bu se • 
heple bevliye kovuşunda doktor 
Behçet Sabit Bey tarafından te· 
davisine başlanmıştır. 

Hastanın evvelki akşam hali 
fenalaşmıştır. Esasen bidi:aç gün· 
denberi kendine malik olmıyan 
ha.ta gayri şuuri bazı hareketler· 
den başka hiç bir hayat eseri gÖs· 
teremiyordu. 

Bunun üzerine hastanenin da
hiliye kovuşuna alınmış ve dok • 
tor Raşit Rıza Bey tarafından 
ınuayene edilmiştir. Hastanın bu 
zamanda harareti 37,1 , nabzı da 
96 idi. Müşahede kağıcfında yaşı 
160 olarak yazılmıştı. 

Kendisine üremi tedavisi ya
pılmış, kan alınmış ve serom tat
bik edilittir. Bununla beraber son 
saatlerini yaşıyan Zaro Ağa, saat 
ikide bir iki ufak gayri şuuri hare
ketler yapmıt , kollarını açarak 
kürek çeker gtbi bazı vaziyetler 
aldıktan sonra gözlerini ebediyen 

· kaparnr~tır. 

Ailesi hastanede 
Zaro Ağanın ailesi efradı dün 

&abah hastaneye gidince kendile
rine vefat et6ği haberi verilmiş · 
tir. Bunlar cenazeyi almak İste
mişlerse de kendilerine ancak 
bugün malumat verileceği cevabı 
Verilmiştir. 

Bundan sonra hastahane bah
çesinde bir ağlaşma olmuş, kı
zı Güllü har:•-ı. göz yaşları dök
meğe başla•.' \ ·. 

Güllü Hanım hem ağlıyor, h~m 
şark vilayetleri şivesile söylüyor: 

- Kıymetli baba.. l1atlı ba • 
ıba.. Öldü, dünyasına doymad'an 
gitti. Beni de boğazımdan kes • 
sinler .• 

Zaro ağanın erkek ~ladı yok
tur. 97 yaşında olan bir oğlu bun
dan birkaç sene evvel ölmüştü. 

İrili. ufaklı birkaç torunu vardır. 
Bunlardan biri 60 yaşındadır. Bi
raz sonra akraba ve taallukatı bi
rer birer hastahaneye gitmişler ve 
hep birden tekrar cenazeyi almak 
istemiş İseler de kendilerine hep 
ayni cevap verilmiştir. 

Asırdide ihtiyarın cesedi, ken
dilerine gösterilince baygınlık -
lar geçirmişlerdir. Her biri ölüyü 
öpmütlerdir. 

Hastaneden verilen habere gö
re Zaro Ağa bir haftadanberi ken
disini kaybetmişti. Yalnız süt ve 
yoğurt yiyebiliyordu. Dün doktor 
Neşet Ömer Bey de kendisini mu
ayene etmiş ve hayatından ümidi
ni kesmiştir. 

Sertabip hey ne diyor? 
Etfal hastanesi sertabibi Rifat 

Hamdi Bey dün demiştir ki: 
- Zaro Ağa J 62 yaşındayım 

diyordu. Bizim fenni tetkikatımı· 
za göre yaşının 130 dan fazla ol
ouğu muhakkaktır. Cildinin bu • 
ruşuklukları bunu gösteriyor. 

Zaro Ağa bize dahamei pros
tattan hasta olarak getirilmişti. 
Halbuki yapılan muayenede has
talığının üremi olduğu görüldü. 
ilk gelişinde tedavi edilerek iyileş
mişti. Bir gün iyi olduğunu söy
ledi ve bahçeye çıkmak istedi. 
Çıkardık sonra evi.ne gitti. Fakat 

Yıldızların hararetini ölçmek i
çin, bilhassa kınnızı renkten son • 
ra gelen ve "Enfra ruj., denilen ı
tıklar tetkik edilmektedir. Bu ı,ık
lar göıünmezler, onun için hususi 
aletlerle tetkik edilirler. Bu alet . 
lerden biri de son derece hassas 
termometrelerdir ve harareti elek-

16 haziranda torunlarına: 
- Ben fenalaştım, beni gene 

çıktığım hastaneye götürün. 
Demiş ... Bunun üzerine alıp 

getirdiler. 
Dün hali fenalaşmıştı. Kendi

sine zorla biraz süt ve yoğurt 
yedirebiliyorduk. Zaro Ağa bir -
kaç gündenberi esasen yaşamıyor
du. Ara sıra gözlerini açıyor: 

- Hiç bir yerim ağrımıyor, 
amma, artık vakit tamam. 

Diyordu. Artık öleceğini ken
disi de biliyordu. 

Zaro Ağa üremiden vefat et
miştir. Kanında üremi nisbeti 
700 santigramdı. Halbuki bu nis
bet bi,. gram bile olsa insanı öl • 
dürmez. Kanında 2 - 3 gram 
üremi bulunan kimseler vardır ki 
yaşarlar. Fakat Zaro Ağada vazi
yet böyle değildi. Onun bütün 
vücudü bitmişti. Barsakları, me
sanesi bozulmuştu .. ,, 

Zaro ağanın hayatı 
Zaro Ağa Bitlis köylerinden 

birinde doğmuştur. Nüfus tezke
resine bir göz gezdirelim: 

Adı: Zaro Ağa. 
Babası: Simdin Ağa. 
Anası; Mis Hanım. 
Doğduğu yer: Mutki 1191 
Dini; İslam. 
Evli olup olmadığı: Evlidir, 
Vilayeti; Bitlis. 
Kazası ; Mutki 
Kariyesi: Merment. 
Süleymaniye nüfus id'aresin • 

den verilen bu tezkerenin altında 
Seyfettin Hızır Kekmenda ma
hallesi...len Hatice ile 30 teşrini
evvel 930 tarihinde evlendiği ya
zılıdır. 

Nüfus kağıdındaki 1191 tarihi 
Rumi seneye çevrilince Zaro A-

den., güneşimizde hararet derece • 
si 5320 dir. Kutup yıldızımn hara
reti 8000 dir. Hiçte i5mile münasip 
değil değil mi? Gökyüzünün en 
parlak yıldızı olan Sirius'un hara
reti 14.000 derecedir. Sevir bürcü
nün bazı yıldızlarında ise hararet 
derecesi 40.000 i bulmaktadır. 

ğanın 1777 tarihinde doğduğu an
laşılır. Bu takdirde Zaro ağa 157 
yaşındadır. 

Zaro ağanın hayatınt tarihi 
vekayile karşılaştırmak istersek 
asırdide ihtiyarın Sultan Hamidi 
evvel zamanında doğduğu anlaşı· 
lır. Zaro ağa Selimiye kışlasının 
İnşası esnasında amele olarak ça
lıştığını söylerler .• 

Zaro Ağa 29 defa evlenmiştir. 
Kendisine niçin bu kadar çok ev
leniyorsun diyenlere şu cevabı 
verirmiş: 

- Ne yapalım, aldığım ka • 
dınlar , çabll.lc ihtiyarlayıp ölüyor
lar dayanamıyorlar 1. 

Vefat eden oğlu, bundan yirm~ 
sene evvel hastalanmış, Zaro Ağa 
da o sırada hammallık yapıyor • 
muş. Oğluna demiş ki: 

- Oğlum, sen artık 92 yaşına 
girdin. Çalışamıyacak kadar ihti
yarladın. Haydi memlekete git .. 
Ben çalışır, yük taşır, sana para 
gönderirim.,, 

Cenaze ne olacak? 
Zarq ağanın cenazesının ne 

zaman kaldırılacağı malfun değil
dir. Vefatı Ankaraya telgrafla 
bildirilmiştir. Bu sebeple cenaze 
hakkında bir emir gelmesi bek • 
leniyor. · · 1

{ 

Cenazenin üzerinde fenni tetki· 
kat için fethi meyt ameliyesi muh 
temel olduğu ;:;~bi, hükUmet ta
rafından verilecek emir üzerine 
bazı merasimle defnedilmesi de 
muhtemeldir. 

150 yaşına varmış olan bu ada
mın dahili azasının almıt olduğu 
şekil, fen alemince pek kıymet· 
li bir tetkik mevzuu olacağmdan 
cenazenin üniversite teşrihi mara
zi li.boratuvarma kaldırılarak pro-

Güzel havada gezinti 

mİftİr. Telin bir ucunu da gayet 
hassas bir galvanometreye bağla • 
mıştır. Diğer ucunu herhangi bir 
nebatın sakına soktuğu zaman gal
vanometrenin hpkı kalp darabanı 
gibi muntazam ihtizazlar gösterdi-

fesör Schvartz tarafından fethi
meyt ameliyesi yapıhnaama ibti • 
mal veriliyor. 

Fakat Zaro ağanın akraba ve 
taallukatı cesedinin parçalanma -
aını istemiyorlar. Torunlarından 
Cafer efendi diyor ki: 

- Babam Mecit efendi yani 
Zaro ağanın damadı, Anam Gül
lü hanım felaı..t >tzerine hep has· 
taneye gittik. Ölüm Allahın emri 
amma ne yapalım dayanamıyo • 
ruz. Bir arzumuz var. O da dede
mizin bize sorulmadan parçalan
mamasıdır .,, 

Zaro ağanın cesedi üzerinde 
fethiıneyt yapılıp yapılamıyacağı 
Sıhhat vekalf'tinden verilecek e · 
mirden sonra anlaşılacaktır. 

Maamafih ailesi buna muva • 
fakat etmemekte olduğundan bu 
hususta ısrar edilemiyecektir. 

Bu takdirde asırdide ihtiyar 
İçin bir cenaze alayı tertip edil • 
mesi şayanı temennidir. 

Zıro ağa beyne! mi!el bir adamdı 
Zaro Ağa bütün dünyaca ta • 

nınmış bir adamdı. Bu sebeple 
hastalığı başladığı gündenberi 
şehrimizde bulunan lngiliz, F ran
sız, Amerikan gazetecileri ve a • 
janıı mu•ı .birleri ihtiyarın ahvali 
sıhhiyesini saat saat takip etmiş
ler ve gazetelerine telgraflar gön
dermitlerdir. 

Dün vefatı üzerine bütün ecne
bi gazetecileri hastaneye kotarıo.k 
ihtiyarın son dakikaları hakkında 
malumat almışlardır. 

Zaro ağa Avrupa ve Amerı
kaya seyahat etmiştir. Evv<:la 
ltalyaya bili.hara Amerika ve 
lngiltereye götüriilmüttür. 

Fakat bu seyahatleı zavallı ih
tiyara maddi bir menfaat temin 

Kapının zili 

etmemit, onu götürenler asırdide 
ihtiyarı bir bar artisti gibi halka 
teşhir ederek para k.ızanmrşlar • 
dır. ...J 

Zıro ağa ve tarih 
Zaro ağa öyle bir adamdrr ki 

Amerika ancak kendisinin doğma
sından bir sene evvel istiklalini 
ilan edebilmi,ti. 

1303 tarihinde buharla müte
harrik ilk vapurun tecrübeleri ya. 
pılırken Zaro ağa 26 Y&fında bir 
gençti. Nitekim Napoleon Bona. 
part Zaro ağadan ancak 8 Y&f bil· 
yüktü. 

Zaro ağa hayatında üç devir ya
şaırıı,tır. Mutlakiyet, metrutiyet, 
Cümhuriyet. Dünyadaki en büyült 
istibdatlardan birini kuran Ab
dülhamit tahta çıktığı zaman Za. 
ro ağa tam 99 Yatında ihtiyar bir 
adamdı. 

Napoleonla Akada harbeden ve 
savletini ilk önce krran Türk or
dusu içinde Zaro ağa da bulunu• 
yordu. 

Başta Fransa ihtilali ol<luğu 
halde bütün ihtilalleri hayatında 
yaşıyan koca ihtiyar, Sırp, Yunan 
ısyanları ve İ!tiklalleri esnasında 
elli Yatını atmıştı. 

Zaro ağa ikinci Mahmuttan ye
di yaş büyüktü. Üçüncü Ah~et, 
Lii.le devri Zaro ağanın dogmıı· 
sınJan ancay 30,40 sene evveldi. 

Selim ili, tahta çıktığı zaman 
12 ya,ında bulunan bu koca ıhti
yar Kırımın Rusyaya ilhakınJa 
6 yaşındaydı. ilk Osmanlı kanunu 
e•"•İ•İnin ilanında da bir asır ya· 
şamıf bulunuyordu. 



( Ameırıka seflırüın, ın Gözlle 

Anadolu işgali 
~~----~--~~ 

Mustafa Kemalin vazifesi: Ümidi sönmüş ve 
birliği parçalanmıt bir mil.ette e"'.velA bir tek 

milli duygu yaratmakb 
Kader kendini dram halinde ifa. 

de etmekten de ho,Ianır. Ayni se
nenin ayni ayında Yunan itgal 
ku'V'Yetlerini memleketin garp kö
teaindeki lzmirden ileri doğru SÜ· 
rerken ayni zamanda da Türkiye- 1 
nin tark kö,esindeki Samsun'a, bu , 
i.ula zebirine kartı Mustafa Ke • 
mal'i panzehir olarak çıkarması, 
kaderin tuhaf cilvelereindendir. 
Kader, bu çifte gayeye hizmet için 
iki kukla kullandı. Birinci kukla 
Jnailiz Batvekili (Loit Corç) tu; 
Tüıkiyenin bütün eczasını parça· 
l•m•k suretile müttefikler arasın
da paylatılmaımı kolayl&fbracağı 
ümidile Yunanlılara cesaret verdi 
ve yardım etti. ikinci kukla bizzat 
padötaıfıtı. Payitahtı, boyuna ra • 
hataızlık veren bir zattan kurtar
mak ma.ksadile ona Samsun gibi 
uzak bir kötede itibar ve kıymeti· 
le mütenasip olmıyan bir Umumi 
Müfeui,lik vererek gözden dü•tü· 
ğünü ihsas ve böylece kendisini ar· 
tık ebediyen savdığını sanıyordu. 

"Askerler, hedefiniz Akdeniz • 
d;r,,; bu met11ur ve unutulmaz 
cümle daha batlangıçta oldqğu gi
bi Dumlupınarda Yunanlıları yen· 
dikten sonra da mütarüniteyhin 
faaliyet ve gayretinin daimi müt'· 
iresi olmuştu. 

Peki, Enver'in yaranı sonradan 
büyüklüğünü bizzat kendilerinin 
de anlamıf oldukları bu fırsatı ni· 
çin müşarünileyhe verd!ler? Mus
tafa Kemal bilahare bunu bizzat 
anlatmı~h: "Cünkü onlar da ne 
yaptıklarını bilmiyorlardı.,, 

Mustafa Kemal'in timdi artık 
tarihe malolan Samsun'a çıkıt ta· 
rihlerini hatırlamak kolaydır. Çün
kü bu tarih 19 rakamlarının ÜÇ de
fa tekerrürüdür: 19 mayı 1919. 
Nitekim Umumi harbin mütareke
si de 1918 yılının l 1 inci aymm 
11 inci gününde saat 11 de imza 
edilmit olduğundan bu tarih te ih
tiva ettiği üç kere 1 l rakamı dola
yııile kolayca habrda k•hnakta • 
dır. 

Türklerin asırlardameri .-rlC • 
tan ıarbe doğru ilerileditderi za. 
- daima ... i1ri _ .......... .,.ııtıılıi 
larmı söylemiftik. Mustafa Kemal 
de İfte bunu yapb. Erzurum, Srvu 
kongreleri, Ankara'da.ki mrekli, 
c:anlı ve çok derin siysi inkipf, 
sonra da yeni birer çağ &ÇICI, S.. 
karya ve Dumlupınar muharebele
rinin merkezi olan Eskifehir mm
takaıına ilerileyif ve nihayet Tüıli
lerin lz:mir'e de muzafferane mu
waaalatleri gibi tarihi me~aleleri
Je bu ıarbe doğru yürüyüf, karada 
ve ıi•asiyatta ne muhtetem bir 
Odiuic (1) tetkil eder. 

iki büyük gayret arasındaki 
hayertverici tesadüfü simdi anlat-' . 
manın sırası gelmiftir. Mustafa Ke 
mal'in o garhe doğru olan kurta . 
ncı yürüyüfüne, iki büyük ihtilali 
ayni zamanda bafarmak mukad • 
dermit; birisi çürümü' ve tefessüh 
etmit Osmanlı imparatorluğuna 
k~ı, öteki de esasen kuvvetli bir 
halde bulunan kom,u Yunanistan' 
m, kendinden çok daha kudretli 
deTletlerin birleterek vücuda ııe • 
tirdikleri beynehnilel komb'nezo
n.ıu yardımile kalkı,tığı istila ve 
fütuhata kartı olan ihtila.lllerdir. 
Bu tesadüf Mustafa Kemal'in 
Samaun'a ayak bastığı ayni ayda, 
Yunanlıların da lzmir'e çıkmalari
le ba,ladı. Osmanlı imparatorluğu 
idam hükmünü Türkiye Cümıhuri
yetinden almadan tam bir ay evvel 
bu Yunan iat;laamın eylul 922 de 
ayni limandan olmak üzere Ana • 
dolu'yu kat'i bir surette tahliye et-
1neai, bu tesadüfün 90n safhasıdır. 

Biribirinden büsbütün ayrı olan 
ba iki ihtilil her ne kadar ayni za. 
manda yapılmı,lanıa da bunlan ta
hakkuk ettirmekte tutulan m"etot
lar arzın iki kutbu kadar birib'rin
den uzaktı: Yabaa51 millet boyun
duruğuna kartı Y&f>ılan kıyam harp 
ve aav-.ın sert hakemliği ile oldu· 
halbuki Türk.i,eyi-iı:öle haline g; 
tiren dejenere bir dahili idareye 
'&artı yapılan ihtilal, en yüksek ne
•iden siyaset sevkulceni ile ve ta
rihi uzun asırlardanberi aı;.. sıra 
büyük liderler yetiftirmekle teref
lenmi• bir ırkın fimdiye kadar 
mislini yetiftiremediii en keskin 

(1 ) Muharrir, lstikllil harbinin coş. 
kun ve maccrah akışını, ölmez Yunan 
şairi Omiros'un Odissie destanına ben • 
.etmiştir. Bi!indigi üzere Omir0<1 bu 
""B('rini Trova •vı zaptcttikten sonra Yu
~anistan'a rlö~mckte olan (Olis) in ba- ı 
~ına gelen heyecanlı işlerini anlatmak 
~cin yazmıştı. 

ve yüce ıiyaset adamı tarafından 
idare oluıwım .... 

Mustafa Kemal'iıı vazifesi: O • 
midi SÖDllllÜf "9e birliği parçalan • 
mıt bir millette eneli milli bir tek 
duygu yaratmak, 90Dra Tüık ata • 
larının mefmir ve gururunu habr
latmak için - eski ananelere 
doğru levk.etmek ve nihayet müs
takbelin çok daha pnlı Türk nesil
lerine ata olmak iftiyalmıı onlara 
atılamaktı. içeride sarayın köhne 
idare.inden, dlf&l'lda yabancdarın 
ordu ve donamnalarile yapbğı taz. 
yikten lnırtanlmı,, bugün hakiki 
doıt kOIDfularla muhat fİmdtki 
TiiTkiye ile 1923 Lozan konferan-

••t-L ·- • sının mu cvewaım manzarasmı; o, 
parçalanıp büyük küçük herkes a
rasında payl-.ılmıya hazır ve ııa· 
]iplerin ayaklan dibinde secdeye 
varacak sanılan eski Türkiyeyi 
anlayıth bir surette gözönüne ge'.. 
tirecek herkes müşarünileyhin bu 
itte ne dereceye kadar muvaffak 
olduklarını derhal anlar. 

Şimdi de Mustafa Kemal'in gar
be doğru ilerilemesine gelelim. E
linde sadece "Hakimiyet kayıtsız 
tarlaız milletindir,, cümlesinden 
ibaret meydan okuyucu tiar, buna 
il&vet.en de Yunanlıların lııımire 
çıkını, olmalarının verdiği heye • 
can olduğu halde miJletin ruhunu 
uyandırmak ve kuvvetlettirmek İ· 
tine sarıldı. 

Uyan! Arhk .abalı oldu, f'Ukta 
Bİİrtef doğuyor! 

Maddi feylerin yokluğundan sar 
fır.azar, hüküm süren uyutukJuk 
Ye alikasızlığm kederverici bütün 
teferrüatını burada anlatacak de
ğiliz. Bütün bunlara kartı gelmek 
işi, en yılmaz bir adamın bile ce • 
•ıuetini kıracak mahiyette idi. 

Mustafa Kemal hiç telif etmek· 
sizin y&V&f y&Y&f ite h.,la.mJf, her 
güne geçen günün neticelerini ili
ve ederek ve büyük gayenin yarım 
kalpli taraftarlarma ne yapdaca • 
ğını anlatarak yahut boyuna art
makta olan bu taraftarlarm arMıl· 
rmdaki küçük luılmçbkları uıd&f
braralı: hiç dinlenmeksizin ve yo • 
'nlım.knzm, hep llerilemiftir. Sam 
aunda ancak bir hafta kalarak içe
riye doğru ıirmeğe baflamq, ev • 
veli Havza'da sonra da Amaıya'. 
da on he!er gün geçirerek, Erzu • 
rum'a bir hafta süren bir yolculuk 
yapmıf ve oraya 3 temmuzda var
IDJ!b. Şimdi h•kikaten emniyette 
""' babya, Akdenize doğru yapa • 
cağı büyük yürüyüfün en tarki nok 
tasmdadll'. 

Mütarünileyhin faaliyetlt-ri hak
kındaki haberler daha önceden ls
taobula vannıftı. Saray grupu 
böyle bir zatı kendi kontroller:n
den bu derece uzaklatbrıp serbest 
bırakma!da yaptıkları hatayı an • 
!adılar. 5 haziranda lstanhul'a 
dönmesi emredildi. Gazi "Şark Vi
layetlerinin Müdafaai Hukuk Ce . 
miyetini,. te~ilatlandınnakla çok 
mefgul bulunduğu cevabını verdi. 
8 temmuzda lstanbul Gazi'nin va· 
zifesine kat'i b · r surette nihayet 
veı-di. Halbuki ayni günün sabahı 
aac.t onu elli ıeçe, mü .. rünileyh, 
eli!' ~!\le '8-Yan bi rtesadüfle istifa
sını telgrafla hem padi~ha hem 
de Harbiye Nezaretine resmen bil
dirdi. Zar atılmı,tı. Yeni güneş 
te ufukların üstünden parlamıya 
b-.Iamı,tı. Türkiye iç'n yeni bir 
gün doğuyordu. 
T ürhçeye çeviren Ahmet EKREM ' 

Müzede yeni bir salon 
Müzeler idaresi eski Türk ve 

lalam eserleri müzesinde yeni bir 
salon açılmasını kararlathrmıt • 
tır. 

Bu salonda timdiye kadar de
polarda kalan kıymetli T ür4c: Sel
ç~k ve İran halıları tethir edilecdı:
tır. 

Müzenin ıimdiye kadar bir 
rehberi yapılmadığı için ziyaret
çiler ye bilhassa mütehassıslar 
ve- müstetrikler eserleri tetkik et
mekte rüçlük çekiyorlardı. 

Müze idaresi iki sene evvel bir 
rehber hazırlamıya batlamıttı. 

Bu rehber de bu sene ha21rlana· 
cak ve bastırılacaktır. 

Feri köy· Şişli cemiyeti 
On be, senedenberi Şitli civa

rında hayır i,Ierile mefgul olan 
( F eriköy - Şitli) hayırperver ce
miyetinin kongresi aktam saat ye
di buçukta C. H. F. Şi~li nahiye 
merkezinde aktedilecekti;. 

ınşa z. şere ıne u a şam 
bir fener alayı yapılacak 

• (Başı 1 inci sahifede)) samimi emek birliğinin bir bat • intizamını ~-üzere ~ mil sÜ· 

Şehınşahlık bayrağı keşide edil- !angıcı olmak itiıbarile herkeste ra_tle ve ~afı.~eye. ~~·I olan dıger g~-
mittir. Bu meyanda, Batvekil ls- unutulmaz intibalar bırakmıttır. mıler_~~~ d•akiur'.'~. ikbsap iboeclerek seyır 
met P H ı • il Kıl · . · ve a.,.._..n uç gem yu mesa· 
. ~ta .. azret en e ıç A- Bu zıyafetın sonuna doğru feyi muhafaza edeceklerdir. 

li, Nun, Sıiır't mebuıu Mahmut ve söz alan Hüseyin Daniş Bey Tür- Madde 12 - Geçit alayı Şehinşah 
Cevat Abbas Beyler de iltihak et- kiye . İran arasındaki tarihi ve Hazretlerinin ikamet buyurduklıın Dol· 
mitlerdir. harsi münasebetleri izah ederek ~~e sarayının önün~en harp . ıı:e-

0 d-·1..!k l k b" t .1.1 ... .ıı. "k" b"" ··k ku Ş h" h molerım sancakta ve denizaltı gem1Mle n 11'1<1 a 1 • lr • eYıınuuın~ 1 1, uy~• rta~ı~ının.. e 0ınfa
1 araba vapuı-unu iskelede bırakmak SU• 

eonra .~ar.~~t edilnnş, Kızkulesı, Pehlevı ıle Gazının yu'ksek ıdare- retile yavaş yavaş •eyir ede.:ek ve Or-
Kadıkoy onunden Moda koyuna leri alıtında vücut bulan bugünkü taköye !radar çıkarak oradan Anadolu 
girihnit ve >akelenin açığında bir kardeşliğin bir kat cl'aha kuvvet • sahiline seçec ... ve Gazi H~lerinin 
müddet durulmuftur. lenmesi ve iki memleket arasında- ikamet .. ~ydunl~~lan Bekylerbeyit ,_,sa.rafı • 

İki b.. ijk • • t if1 · • ·· k" h . ,. d' . . .L 0 yının onun e mr çeyre evatu1u an 
uy ~eısın. eşr er~nı g?- .1 arsı ve nrtıs~. ı nn.in~ııeuet.e- 50ll11l Oıküdara kadar gelecek ve ora- • 

ren yakın sahildeki halk kütleaı rın artması ve yukselmeaı yolun- elan yalnız Akaym, Şirketin Ye Hali-
beyecanlı tezahüratta bulunmuş, da İran ve Türk gazetelerile mü- cin alb vapuru tekrar Dolmabahçe ııe-
motörlerin etrafını derhal yüzden nevverlerine düten vazifenin e- ç.,..... saray önünde d':"'irli>'""."ektir. 
fazla sandal ihata etmittir. Bura· hemmiyetini kaydeylemiıtir. Macide 13 .. - ~t remm eanum: 
d Al. S it" iJ d"" M d' B d" •· ela Kaballl§ önlerinde mavnalarclakı a, ı a. pata!. e ıger zev~t esu ı e~ . ver ıgı cevapta mehtap ve ınetaleler yalolıacak fakat 
t~ baıka ~:r ~le Sakaryaya ıl- Türk gazetelerının h~ldonda gös- fqelder ablmoyoıcMhr. Bu Yeoaİte ve • 
ıtihak etmışlerdır. termekte olduklan alaka ve mu • rilen 6.-,ıcr nhuz Beylerbeyi sarayı 

S..t on altıyı yinni geçe, mo- habbetten duyduğu samimi hisle- önündeki tevaldnıf ea..amda atılacak-
törler, denizin üzerinde biriken ri kaydederek bu duygularını br. Madd 14 0 ı.··.1 __ .... 

d il ak 1 l S dö" d"' İ b t e - ı u...,.. onune kadar aan a arı yarar açı mış .ar , u- ner onmez ran mat ua ına geleu romorkör Ye ma......ı burad 
adiyeye müteveccihen hareket e • ve dolayısile İran efkarı mnumi • serbeıt kalacaklar ve ma1ı..İtenne .,,.kt 
di1mi!-tir. yeaine bildirmeği bir vazife say • ede.:elderdir. 

SuaJiyede dığını söylemiş birtaknn sebepler- Madd 15 - Dolmabahçe sarayı ö • 
Muhterem misafirimizle Gazi le bugüne kadar ayrı kalan ve n~nden g~ç~~ ?!!"' v~urlann ele • 

H 1 ' ' · J _,,_ b' "b" · d 1 . . mır mcvkilerını, ıçınde bwer kırmızı 
azret enru Ye maıyet eri en<anı- ırı ınn en uzakla§'Dlış o an ikı fentt bulanan ffikalar gö•t..-ecektir. 

nı hamil motörler, Suadiye iskele- memleketin bundan böyle içten Bu demir mevkileri donanma kuman • 
si önünde ve plajın açığında dur· gelen bir istekle kaynaşacakları- danlığınca tayin edilecek ve kumandan· 
muş, Şehinşah Hazretleri karaya nı ilave eylemiştir. hkça gösterilecektir. ~aliç _vapurlan, 
çıkmak arzusunu giistermişler • Paris sefareti Ataşemiliteri Akay vapurlannın pef:ne bağlayacak • 
dir Ş h" h H I . ..1.,_. tardır . 

• e ınşa azret erme mu aı<1 ~.lladde 16 - Tahliaiye iclar.,.inin 
Bunun üzerine iki reis, Sakar- olmak üzere şehrimize ge!mi~ can!mrtaran vesaiti denizaltı ga:ni.tlc a· 

ya motörüne yanaşan bi.r sandala olan hanın Pa~;;. sefareti ateşe· raba ~apuru .. "':as~nda donanma kuman· 
bimnitler, ve plajın rıhtımına geç- militeri miralay Riya i Han tek- danhgmca gosl'enle<:tk mahalde bulu • 
mitlerdir. Plajda ve gazinoda bu- p · · . . nacak ve hurada manevralannı yapa • 
ı b 

rar arıse gıtmıştır. cnktır. 
unan inlerce kişi, Gazi Hazret-

lerile aziz misafirin bu ziyaretleri. Deniz fener alayı .. Ma~de 1 ~ -_n°1~abahçe saray• önundeki şenlikehin hıtarnı, Yavuz zırh-
ne , İçlen gelen bir heyecanla dur- Iran Şehinfahı Hazretleri fereline !ısından çalınacak uzun ü~ düdükle bil-
madan alkışJ8i111ak suretile muka- yapdacak deniz /ener alayı progra· dirile.:elrtir. Düdük işaretini mütee.kip 
bele etmişler, bir lahza içinde bu mı fUdur: Alıayın ve Şirk.etin vapu~an derhal 
haber civardan da duyulmuştur. Madde 1 _ HazrİaDHI 30 ncu cumar- don.ir alacaklar ve harekete bafla-

"~hı"n•ah Hazretlerı"'e, bu""yu'"k . ak 21 d b 1 k dıkları sıra dahilinde köprüye avdet e-~ ~ t tesı günü şarnı saat e aş ama de<:elderdir . 
Gazimiz dinmek bilmiyen bir al • üzere l.ıanbul Limanında bir deniz fe· Madde 18 _ Saray önündeki şen-
krJ yağmuru ahında _yüzgeçlerin neralayı yapılacakbr: lilderi görmek üzere gelecek olan hu • 
arasından g""'mi•ler, gazinonun Madde 2 - Deniz fener alayına: ıusi mut, motör ve sandallar oarayın 

""T. T A : Denizyollan l•lebııeunin h:mir ve b · ___ ._. k n. denize bakan kumında kendileri ' up eıi önüne geçrnıyea:ouer, anca ...,. 
;..İn ayrılan mahalle yerle•mı" •ler- Ege vapurlan; B tiktaş iskelesile Dolınabaıhçe camii ö • .,.. , , B : Vapurculuk Şirketinin artın va· nündelri ıahalarda bulunacaklar ye 
clir. punı; memnu olan cephe boyuna kahyeıı da-

Bu sırada, diğer erkan ve ze. C : Tahlisiye ldareunin cankurtaran h;J kdmıyacaklardır. 
Yat ta motörden karaya çı'karak vesaiti; Madde 19 - Seyir esı>Mıncla ve 18• 

kendilerine iltihak etmitlerdir. Ç : Akaym Kalaout ve Heybeliada ray önünde, içinde po!is ve liman me • 
vapurlan; murlan bulunan Deniz Ticareti motôo--

Burada saat on sekize kadar D : Şirketi Hayriyenin Araba vapuru; leri inzibatı temin edecekler ve l.ıanbul 
kalınmıt, plaja girenler, gruplar E : Şirketi Hayriyenin 72 ve 73 No. ıu-n reisi, umumi inzibata ,__ ,.. 
te,kil ederek muhtelif oyunlar ve lı vapurları; d~r. ) 
eğlenceler tertip etmek suretile F : Haliç Şirketinin 4 ve 9 No. lı va- Madde 20 - Akayın, Şirketi Hayri. 
büyük tefin ve kıymetli misafi • purlan; yen.in , Halicin ala,. i!tiralı: edecek o-
. "fi · d d H : Liman Şirketinin bet romorkörü lan iki- vapurlarmdan bireri belecti • 

rm tetn erın en og" an memnu • ·-ve bet saç dubası; yece tayin edilen mekteplilere mecca • 
niyetlerini i2ltıar etmitlerdir. K : Denizyollannın bir romorkörii ve nen tahsis edilecek ve her üç mİİel-

Şehintah tjz. "Je Gazi Hz. ka- bir mavna11; aenin ilônci vapurları lıaJka ta!Mis olu-
zinodan methale çıkmıtlar ve O• L : Klırvuzluğun iki rcımorkörü; nacakta. H.U.tan arzu edenle.- 30 ku • 
tomobile binerek Suadiye vapur M : Hususi motör!er; ruı ücret mubbilincle, halka tabıiı ,.. 
iııkele.ine ve oradan da motöre Doımnmıt olarak iftirak edecelıtir. dilen bu ~ vapanlıuı istifade edecek • 

Madde 3 - Denizyollım lılebnelinin knlir. 
avdet buyurmuşlardır. qe n lzmir vapurları (B. 5) f81118ndı- Macide 21 - H•'ka taJ.•i• e-1" " .o\-

Y at kulübünde r .. nan her ilü taralıta battan demir al· kay npuru lröprünÜa Aclalar iüele-

tır. 

Suadiyeden Büyükadaya lla • malı; •retile, sinden, Şirket vapurları Boğaziçı ıaK ... 
reket edil mi§, yediye yinni kala Madde 4 - V apun:uluk Şirketinin !elinden, Haliç npuru Haliç iskel,.. 
Büyükada i .. keleıine yana .. ılmıt • Barbn npunı Betiktat iskelesi civarın· sinden ballıı alacaklardır. Vapuriar an· 

' ela Liman Reiıince ııöıterilecek mahalde cak baclcli i.tiaplanrun nıafı kadar yol· 

Buradaki kar,ılanma merasi -
mi cidden çok güzel olmu§tur. 
Şehintah Hz. ile Gazimiz ve di
ğer zevat, halılarla ve bayraldarla 
süslen.mit olan iskele methalin • 
den caddeye" çı1muşlar, halkın te
zahüratı arasında istikbal edil
mitlerdir. 

demüti bulunacakbr. cu alabilirler. 
Madde 5 - Şiryeti Hayriyenin Ara- Madde 22 - Alayın yukarıki mad-

ba vapuru Dolmabahçe Sarayı önünde delerde ııö.ıerilen tarzı ..,y;. ve hare
bulunan Denizalb gemisinin gup cihe- keti, denizde men'i müaacleme nizan.. 
tinde harp filosu kmnanelanlığmea ııös· namesi ahkimını iblil ..-. 

Hüsrev Beyin 
beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede)) 

isicümhurunun bir dostu ve büyük 
bir takdirkarı oldukları için bu va-

YanHın taşianrıcı 
Beyoğlunda Tayyareci Feh 

sokağında kahveci Jnnlı Cafe 
rin dükkanına bititik bir oda 
kapı arkasında bulunan çamaşır 
lar tutuşmuş ve vakt' e görül 
rek söndürühnüştür. 

Bundan başka da Sirkeci 
Orhaniye caddesinde Cavit Be 
yin idaresindeki Millet otelini 
iki numaralı odasında otel kati 
Şükrü efendi gaz lambuile taht 
kurularını yakarken odanın pe 
ceresi tutuşmuşsa da itfaiye tar 
fmdan söndürülmüştüı·. 

Takunya ile 
Beşiktaş ta T uzbaba caddesi& 

de Asmalı sokakta 10 numara 
evde oturan Zekiye hanım poli 
müracaat ederek komşusu Fatm 
hanımın hanesine misafir gitti· 
zaman ayni evde otıı~an T evf 
·Beyin kansı Halide hanımın F 
ma hanımla kavga ettiklerini k 
disinin araya girdiğini, bu esna 
da Halide hanım tarafından atıl 
bir takunye darhesile gözündef 
yaralandığını söylemittir • 

Şoförler ve meydancda 
Bir kısım 90förler belediyey 

müracaat ederek yeni ihdas edil 
meydancılardan tiki.yet ehni•l 
ve kendilerinden para istenildi 
iddiasında bulunmutlardır. Bele 
ye bu iddiayı tetkik etmektedir. 
Muavin Hamit Bey diyor ki: 
"- Bu meydancılan biz koy 

dık, toförler kendi aralarında bö 
le bir iş yapmışlar, intizaımın 
sıra meselesinin daha iyi olacağı 
ümit etmişlerdir. Meydancıla 
maa~ını da biz vermiyoruz. Şim 
bize ~ikii.yet ediyorlar. Bunula 
raıber vaziyeti tetkik ediyoruz.,, 

Okyanos üzerinde 
iki Polonyalı kardeş 

Amerikadan 
Avrupaya uçuyor 

HARBOUR GRACE, 29 (A.A.) -1 
Adamowic:z karcleşl!'ı-, mahalli uat ilfl 
6,26 da V artovaya müteveccihen uÇ 1 
muılardır. 

Tayyareciler bu uçutu, DaniınaJ" 
kalı tayyareci Holge Shoria'in lefeld' " 
elen Harbour Gracea yapbğr bir uçot" 
ta lıullanclığı tek satıhlı bir tayyare ileı 
yapmaktadrrla<". 

Fakat , bu sefer tayyare daha lıd'" 
._tli bir motör konmuştur. 

HARBOUR GRACE, 29 (A.A.) ,. 
Adamowicz kardetlerin ha..ı.n.lığı ,,. 
nada garba cloğru bir rii:qrir e11i7'or#" 
Rasathanelerin bilclirclilderine söre "' 
nup Atlas JQlunda bava f8rllan nıiİ • 
&aittir. 

Bir evkif mi? 
BERLIN, 29 A.A. - BatYelôl mua~ 

ni Papen'in çok yalon mesai arkadatl' 
nndan .. ~ ve ııazeteci M. Yung'• 
gizli zabıta tarafından tevlı:if ectildi 
ıayiaaı dolqmalrtadrr. 

Eskrim şampi1oaluğu 
VARŞOVA, 29. A.A. - Avrt 

pa e.okirim fMDpİyonlukları m~ 
sabakasında dört Macar, dört lt 
yan ve iki Lehli finala kalmıtl 
dır. 

lrlanda intihabı 
DUBLN: 29 A.A. - Set-beıt lrla,..I 

umumi belediye intihabatnu Deva!•• 
fırl<a11 kazanmı,tır. 1 

İhzar edilen pani arabaları ile 
doi{ruca Yat klllbüne gid1lmittir. 
Şehi'.:'şah Hz. ile Gazimiz klüp bah
çesinde bir müddet istirahat et • 
mitler, Batvekil İsmet Pata, Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Bey ve 
İran sefiri Sadık Han hazeratı ile 
bashihalde bulunmuşlardır. 

terilecelı: mahalde d..nirliyecelı: n ku
mandanbk emrinde buhınacaktır. Bu va· 
purumuz İçi11de Şehir bandosu ~uluna· 
calı ve fitekler donamMyı teşkıl eden 
gemilerle bu vapurclan ablacakbr. Ara· 
ba vapuru ve Ece lzmir Ye Bartın yapur
lan ıaat 19 ela tayin edilen malı~erde 
delBirlemİf bulunac:alılardır. Şelıır ban· 
clcı•u, Araba vapu~na saat 18,30 ela Ka· 
batqtan binecelrtır · 
Madde &-ikinci maddede .ayılan Aka· 
yın iki vapurile Şirketin ve Halicin iki· 
ıer vapurları ve romorkörlerle mavna
lar ve mutlar Saray önünde yapılacak ge 
çit alayına iştirak edeceklerdir. 

zifemin ifası gayet kolay oldu. Siirt Halkavi bandosu 
T ahTanda kaldığım dört sene· 

Gazi Hazretlerinin Abdülhak 
Hiımit Beye iltifatı 

Gazi Hazretleri, Park otelin • 
de bulunan tair Abdülhak Hamit 
Beyi neztlerine çağırarak iltifaıtta 
bulunmuflar ve ıairi Şehinıah 
Hazretlerine takdim ederek ma • 
salarında yer göstermi,lerdir. 

Saraya avdet 
iki kıymetli reis ve refakatle • 

rincieki zevat, geç vakit Yat klü • 
bünden ır.üfarikatla Ertuğrul Ya
tı ile adadan hareket ebnitler • 
dir. 

Şehintah Hz. Dohmbahçe H· 

rayına, Gazi Hz. Beylerbeyi sara
yına avdet buyurmuşlardır. 
Iran gazetecilerinin Tolratliyanda

ki çayı 
Şehrimizdeki İran tacirleri ta

rafmdan, İran Şehintabı Hazret· 
!erile birlikte ,ebrimize gelmit o
lan bütüa İran gazeteleri mümes· 
sili ve lttilaat gazetesi sehip ve 
ba,muharriri Akayi Mesudi te· 
refine dün T okatlıyan otelinde bir 
çay ziyafeti verilmittir. 

Ziyafette lran tacirleri ile 
,ebrimiz gazetecileri hazır bulun. 
mut ve meslel«atlar biribirlerile 
tanıtmJ!lardır. 

Şehintah Hz. nin memleketi • 
mizi tenifleri münasebeıtile iki 
millet arasında kuvvetlen.mit o • 
lan dostluk rabrtalanndan sonra 
Türk ve İran gazetecileri aruın· 
da saımimi bir tefriki mesai bat· 
lamıtlır. Dünkü çay ziyafeti bu 

Madde 7 - Geç.it alayı aaat 21 de bat· 
lıyacakbr. Kafilenin nizmı gemiai olan 
Akayın Kalamıt vapuru tam saat 21 de 
köprüden hareket edecek ve bunu müte
alııp birer dakika ara ile Akayın Heybe
liada vapuru, Şirketin 72 ve 73 numara· 
lan, Halicin 4 ve 9 numaralı vapurlan 
hareket eyliyeceklerdir. 

Madde 8 - Niızım ııemiıi olan Kala· 
mıt v..,unında Klavuz kaptanı Şükrü B. 
bulunacak ve kafilenin muntuam hare
ketini temin edecektir. Gemilerin arasın
claki mesafe üçer gemi "boyu olacaktır• 
Haliç vapurlan kafilede kolaylıkla mev· 
kilerini almak için saat 21 elen evvel 
Galata Rıhb1Dlnda Llman Reisinin sös
tereceii mahalle yanaJBrak bekliyecek· 
J.,..dir. Kafilenin, T opbane önlerine ka· 
dar intizama ııinniı ohnaaı 1iZ11Ddır. 

Madde 9 - Geçit alayına iftirak ede· 
cek olan romorkör Ye mavnalar saat 20 
de Denizyelları l tle-i rıhbmında le· 
c môl eclecelderdir. Liman Şirketinin 
ve Denizyollarının her romorkörü pe,i
ne bir mırvna bıı.ğlıyacak ve Yapur lra· 
filesi köprüden lıalkbğr zaman harekete 
seçerek önele Liman Şirketi ~rkör
leri ohııak üzere, yanı ynq ioıtizaıl"' 
ııiracelı: ve Tophane önünde 9 ~ 
Haliç vapurunu müt.ealap kafi~y•::iİan• 
recek!ir· liman Şir~eti Ye ::,:;:lörlen· 
nın bırer ma""" bag1-~ maY• 
ni müteakıp lda..-uzlvlı: ~r. Bu
nun: olarak kafilT -törler kafilede 
na müteaklP hmuaı 
yer ııJacakl-::a· MaYnaJarda çanak 

Madde ~yanacaktır. Li-
melıta~lan ~ romorlıiirl« .........,c1a 1ü • 
man Şirketi ..,.bklan muhafaza Ye meh. 
zumn ol~neld ·n i~ dahilinde ya. 
tap ...e fıt ,.,.:.: eımel< üzere romor. 
kıl~·~' da bir va11ta içinde 
körl-DID Y-• • · buJunclurac.ktır. 
bır ;:ide 11 - Nizan gemi ~ 

den sonra büyük bir memnuniyet- SllRT, (Milliyete) - Siirt bİ 
le mütahede ettim ki kürt mesele- kevi b.OOoosu tetkil edilip birk 
si tamaınile bertaraf olmuttur. Hu- ı;ıündenberi tedrisata ba9lan 
dut ihtilafları da ayni suretle hal- Bando muallimliğine gençleri 
Jedilmi9tir. Bugün bir Türk • lran den Rifat efendi getirilmiftir. B 
komisyonu itilafın tayin ettiği nok- doya girmek üzere fimdiye kad 
talarda hudutları tashih etmekle birçok gençler mür8AO&atla kay 
me•guldür. dilmişlerdir. Bando takımı önü 

Ş"mdi hududn iki tarafında sulh deki Zafer..,. Tayyare bayram 
ve sükunet hükümfermadır. Tebriz da resmi seı;ide ittirak edecekl

0 

den Traıbzona giden ve bugüne ka- Evi tutuşturan çocuk 
dar atıl bir vaziyette duran ticaret AYDIN, (Milliyet) - Çine 
yolu, tekrar beynelmilel ticarete J)orUmlar köyünden Hasan oğlu 
açılmaktadır. rahinı karısile evvelki gün tarla 

Uzun zamandanberi. zaten iki gitmif ve 8 yaflarmda~oğlu E~ 
devlet, bu eski ticaret yol-U.0 a· evde yalnız bll'&kqtıtlardır. Ethef 
çılmasını tiddetle temenni ·t~~- eline geçirdiği kiıbri.t kutusunu al 
lardı, bu yolu taDSİID etme ıçın -•- d ..1-~ k ot ,ı 
,._, millet te - • p•nlarda ken. r~ 1'&f"I ç ..... uy ve uru ve .., 
ııcı en k lılan sokak kapısı önüne yığarlj 
di taraflarına ı.r• · 808 te • atıeflemİftir. Atet kuvvetli riizg~ 
nik kaideler" ~ tanzınıj için li- teairile knıkımlarmı ~ye berii 
zımırel- Jael" teY1 Y~P_mıflardı. Şe- v ı.... lb ah" · ıo. 
h·,-~-h Hazreti. erının hu tarikle atmaga....,. amıt ve r umn · 

....- tın ) k fUSU Ali kızı F atmanın eYİne sı~ 
~ e e en, endilerinin, J. yan bir kıvılcım evi tutuflur•r1 
ranıD ıdba bu tarikle bağlanmaaı yanmasına .eOep olmuftur. Fa 
hu•~auh~ a atfettikleri ehemmiyeti nın evinden bir -Y kurtanlama 
banz ır a....l..!Jde .. t . ..... 

1 ""'' goı erır. t 
f dda bulunduğum müddet zar· _ı,..r.;.._,.._ .. __ .......... ,....._...., __ ....,,.........,._. 
ın a, Şelıinaalı Hazretlerinin, di- miqalıede etmiftir. lran bugün 1 

layeti, Ye nüfuz nazarı aayeainde lim, terbiye ve techizat cihetinde 
r~nın lanıamen inkif&f ettiğini asri bir orduya maliktir. 
mutafıade ettim.. Bugün Türkiye gibi, lran da 14 

Bu inki.-f milli faal~yetin. ~er sa mamile bir ıulh politikası taııl 
hıuına f&mildir, vasi hır y~nı~ik ve etmektedir. 
Yeniden teaiı programını ihtiva et- Şehinfah Hazretlerinin Türki 
lllektedir.,, ye seyahati ve iki millet arasın 

Eski bir zabit olan Hüırev Bey, bir dostluk muahedesi akdi, 
Iran ordusunda, bahriyesinde ve kezi Asyada ıulh politikasını 
tayyareciliğinde vukubulan terak. kim edecek en esaılı va11tıılar 
kivabn ne kadar vasi olduğunu biridir. 
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Dünkü Spor faaliyeti 

Beşiktaş - Galatasaray 
maçı berabere neticelendi 

Bugünkü maçtan 

Dün Taksim stadında Beşiktaş -
Galatasaray takım'arı lstabul şil
di icin kartıla{ltılar. Bine yakın se
yirci bu iki takımın maçını görme
ğe ve finalist olan F enerbahçenin 
karşısına Bq'kt"'m mı, yoksa Ga
latasarayın mı kalacağını anlama
ğa gelmiflerdi ·. 

Ümit edildiği kadar seyirci top
lanmadığını gören bazı kimseler 
latife maksadile "bari berabere 
kalsalar da hem bir maç daha sey
retsek, hem de kulüplerin kasası
na biraz para girse,, d · yorlardı. 

Evvela Be~iktaşlılar, bir müddet 
sonra da Galatasaraylılar sahaya 
çıktılar. Oyun hakem Şazi beyin 
idaresinde öyle bir sürat ve heves· 
e başladı ki iki tarafın hiç te be

rabere kalmak niyetinde olmadık
larını gösteriyordu. 
Takımlar fÖyle tetekkül etmi~ti: 
Beşiktaş Melımet Ali · Hüsnü, 

Nuri· Kadri, Fahri, Feyzi· Haya
ti, Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref 

Galatasaray: ATDi . Faruk, Lüt-
fo . Kadri, Nihat, lbrahim . Nec
det, Suavi, Rasih, Fazıl, Danyal 

Ne tarafın lehine olduğu pek an 
laşılmayan karışık bir rüzgar esi
yord Fakat galiba bu rüzgar da
ha fazla Galatasaray lehine idi. 
Ilk hucumu Galatasaray yaptı, 
fakat çabuk kırılan bu hücumdan 
sonra akın sırıuı Beşiktaşlılara gel 
di . Beşiktaşlılar bu devrede gerek 
hücumda ve gerek müdafaada çok 
güzel ve adeta muhakkak galip 
geleceklerini "hsas eden bir oyun 
gösterdiler. Diyebiliriz ki Galatasa 
ray yarım sahası Beşikta{llıların 
iıtilasina uğramıf, Galatasaraylı
lar ise mukabil tarafa ancak bir ve 
ya iki defa geçebilecek vakit bu
labilm • tlerdi. 

Besikta lılar ilk devrede bir Av
rupa takımı halinde oynadılar ve 
doğrusunu söylemek lıizırngelirse 

Galatasaray kalesine galibiyeti 
çoktan hakettiren mükemmel ve 
iyi hazırlanmıt tehlikeler geçirt
tiler. Fakat ya tansızlıktan veya
hut ta Galatasaray mudafilerinin 
biraz fayullü ve· sert olmakla be
raber canla başla uğrasrnalarından 
gol çıkaramadılar.. · 

Ne olursa olsun, Tekn"k nokta· 
sından Be,ikta,ın ilk devrede gös· 
terdiği çok güzel oyunu takdir et
mek ve her zaman kendilerinden 
bu ayar oyun temenni etmek ye
rinde olur. 

Bu devrede Galatasaray müda
faadan ba,ka bir tey yapamadığı 
için Galatasaray müdafaasında 
Lütfü, Faruk, Kadri ve lbrahimi 
muvaffak oldular sayabiliriz. Ni
hat bu dördünün arasında pek mü
tevazidi. 

lk"nci devrede Be,iktaşta, ilk 
devredeki oyunu göremedik. Hü
cumlar ve neticesiz olarak kalele
re geçirtilen tehlikeler mütekabildi. 
Maamafih bu devrede de Be,iktaş 
biraz daha müessirdi. ikinci devre 
de de iki taraf sayı çıkaramayınca 
oyun birer çeyreklik ki devre ola
rak yarım saat uzaltıldı. Bu temdi
din ilk devresinde Galatasaray mü
dafilerinin Hakkıya yaptığı bariz 
bir favul üzerine Be,ikta' lehine 
bir penaltı verildi. Bu penaltı, bir 
tıirlü sayı Yapılamıyan bu maçta 
Be.iktaf lehine büyük bir avantaj. 
dı. Ve meseleyi halledecekti. Hal
buki bu penaltıyı çeken Şeref, an
laşılan plase atayım derken yanı
larak topu hafifçe Avnin eline at
tı. Maç başlamadan evvel latife 
kasdile: "bari berabere kalsalar ... , 
diyen bazı kimseler bu penaltıdan 
da ol çıkmadığını görünce '"dedi
ğimiz oluyor,, derneğe basladılar. 
Bundan sonra iki taraf, miıtemaç'j. 
yen uğraştılar, did'ndilcr, fakat bir 

bir intıba 

türlü galibiyet golünü çıkarama
dan hakemin düdüğü oyunun bitti
ğini ilin etti. 

Bu maç b8'ka bir gün ve öelki 
de gelecek hafta tekrar oynanacak 
tır. 

Terli müsabakan: 

Betikta9 · Galatasaray maçın
dan evvel ikinci küme birincisi 
Eyüp, birinci küme sonuncusu Sü
leymaniye ile terfi maçını yaptı. 
Fakat müdafaası zayıf olan Eyüp 
takımı, Süleymanıyenin dah mü
essir hücum hattını tut:mağa mu
vaffak olamadı ve l · 3 yenildi. Bu 
suretle her iki takım olduktan kü
melerde kaldı. Süleymaniyeden 
Ali, Dan·,, müdafaada Danif gü
zel oynadılar. 

Kavgalı bir maç: 

Dün sabah Taksim .tadında Pe
ra ve Şifli takımları bir kupa ma· 
çı yaparlarken Pera O • 2 galip va
ziyet gimıif, fakat Şitlililer ikinci 
go!e itiraz ederek sahadan çekil
mek istemi,lerdir. Bunun üzerine 
oyuncular ve üç bine yakın seyirci
ler araımda bir çok kimııeler biri. 
birine ginnit. yeryer gavgalar baş. 
lamı' ve nihayet polisin cezri mü 
dahaleıile bu öbek öbek kavgala
rın önüne geçilmiştir. 

Kadıköy salıannda: 

Kadıköy saha.ıında At~ - Gü
neş ve Moda spor takrmlan arala
rında b:r maç yapılmış ve Ate, . 
Güneş takımı 2 - 5 galip gelmiştir. 
Ate' . Güneşin gollerinden ikisini 
Şinasi, diğer üçüncü Ahmet Kemal 
Necdet, Namık atmı~lardır. 

Sözüm ona birincilik: 

Dün öğleden sonra Kadıköyün
de Fener stadında lsta!lbul atletizm 
mıntakası tarafından senelik birin
cilik müsabakaları yapıldı. Beda
va olduğu halde azami elli ki,i Ö

nünde yapılan mıisabakalar zevk
siz oldu. 

İstanbul Atletizm Heyeti Reiai
de sahada mevcut değildi. 

Uç dört hakemin idaresinde ce
reyan eden müsabakaların ıj.nik
derecelerini yazryoruz: 

100 Metre: 
1 - Semih 1 l saniye 
2-Ral 
3- Hilmi 

1500 Metre: 
1 - Fethi (G.s) 4,34 4- 5 
2 - Garbis (Be,iktat) 
3- Ruhi (B.) 

400 Metre: 
1 - Ziya 54 l • 10 saniy., 
2-Ragıp · 
3 - Füruzan. 
Yüksek Atlama: 
1 - Sedat (G.ı.) 1.75 metre 
2 - Necdet. 
3- Pulyos 

Gülle: 
1 - lbrahim 12,35 metre 
2 - Naili 
3-Tevfik 

Uzun atlama: 
1 - Tevfik ô,63 ~etre 
2-Sedat · 
3 - İsmail 
Cirit atma: 

1 - Karaka~ 50,40 metre 
2 - Necdet 
3 - Mufahham 

10,000 metre: 
l - Remzi (Beşiktaş) 6,37 4-5 

dakika ' 
2 - Nuri 
3 - Niyazi 

4 X 100 bayrak 
1 - Be~iktaş taknnı 46 5 · 10 sa

niye 
2- Fener takımı 
iD~er müsahakalar pazar günü 

yapılacaktır. 
Sadun GALiP 

6 Temmuz Spor bayramı 
Galatasaray soor 1.wliJ'1ü"!.dcn: 

Is tan bul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti MahaU. Sokağı C i n s i Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

No. su No. su hammcn kıymeti 
1164 Beyoğlu Hüseyinağa Abanoz Kagir harap hane Temamı 15 3500 T. L. 
1165 Kumkapı Tavaşr Süleyıı an Küçükdeniz Arsa 1 4 123 eski,26 yeni 150 ,, 
1166 Boğaziçi Büyükdere Hamam Kagir hane Tamamı 15 2000 ,, 
1167 Kumkap1 Tavaşı Sülcyn1an Kantarcı ,. 3 16 5 470 ,, 
1168 Aksaray Baklalı K(.nıalett!n Cami Hane 1 2 14yeni,11 eskı 400 ,, 
1169 Küçükpazar Hızırbey Zeyrek Kagir dükkan bila hava 1 2 155 500 ,, 
1170 Büyükada Karanfil Çınar cad. agir iki dükkan 14 64 28 - 3r 350 ,, 
l 171 ,, ,, Şahbal Arsa metresi 2(} Tamamı 12 40 ,, 
i 172 Beyoğlu Hüseyinağa Y eniş.ehif ,, ,, 315 ,, 73 945 ,, 
l l 73 Burga.zadası Bur gaz Hacıpalı;J ,, ,, 50 ,, 13-15 eski 21 belediye 50 ,, 

1 - Yukarda yazılı gayrımenlrullerin ihale bedellerile yüzde yedi buçuk pey akçeleri nal den veya gayrimübadil bonosile öden
mek üzere mülkiyetleri açık arttırma suret"le satışa çıkarılmış olup ihaleleri 19-7-934 Perş emb~ gün;i. saat on beştedir. 

2 - Müzayedeye gireceklerin pek akçelerinin ihale günü saat 14 buçuğa kadar tevdii lazrmdır. Şartname Bankamız ka· 
pısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (3436) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

18,00U kılo Yaş sebze: Açık azaltması 15 Temmuz 1934 pa
zar günü saat 14 de. 

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

karda mıktan yazılı yaş sebze 15 Temmuz 934 tarihine rats
layan pazar giinü hizalarında gösterilen saatlerde açık azalt 
ma ile satın alınacaktır. Şartnamesini görmek İsteyenlerin 
her gün ve münakasaya istirak edeceklerin de muvakkat te
minatlariyle birlikte mezkiir gün ve saatte Kaaımpaşa'da kain 
komisyonuna müracaatları. (3368) 3682 

1 lnhiaarler U. Müdürlüğiinclen: 
1 Şartnamesi mucibince (14) kalem muhtelif levazmu 

kırtasiye: (4-7-934) Çarşamba: saat (15) : 
2 Şartnamesi mucibince (5) kalem muhtelif kağıt 

(23-7-934) pazartesi: saat (15) : 
Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra 

pazarlığa iştirak edebilmek iç in yukarıda gösterilen gün ve 
saatlerde (yüzde 7,5) teminatlarile beraber Cibalide Leva
zım ve Mubayaat Şubesine müracaatları. (3406) 

-. . ' . • • 1 . , ....... ' . . . 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÖRKIYE iş BANKASI tarafından t~aia edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET- iŞLERi Y APMAK°f ADIR. 

ISKENDERİYE de aatılmak üzere e!ltaneten mal 
gönderenler, beaabımıza, TÖRKfYE t'ş BANKASI 

ııubelerinden aval!• alabilirler. 
En iyi fiyatla, en a:ı: masraf ve lromisyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin MISIR iş LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRİŞ • İakenderiye 

313-

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa lisesinde yapılacak apdesane ve deraane tadi
latının 15, 21 Temmuz 934 tarihlerinde ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 17. 6._ 934 tarih
li gazetelerle ilan edilmişti. Ahiren görülen lüzum üzerine her 
iki münakasanm da 9 Temmuz 934 Pazartesi günü saat 16 
da yapılması takarrür etmiştir. Taliplerin keşif ve şartnamele
ri gönnek üzere İstanbul Erkek lisesindeki Komisyon kalemi
ne ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale gÜnÜ teminatı 
muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaat -
ları. (3286) 3561 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kar.köy Köprübstı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanado 

Hu Tel. 22740 

1 AYVALIK 
Sür'at yolu 

MERSİN vapuru 30 Haziran 
CUMARTESl 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak lzmire ka
dar gidip dönecektir. (3549) 

1 - 6 Temmuz 934 cuma günü 
Taksim satyomunda Büyük Millet 
Mecl'si Reisi Kazım pa,a Hazret
lerinin yüksek himayelerinde ter
tip edilen Galatasaray spor günü 
Bulgar, Romen, Yugoslav ve Yu
nan, Balkanların birinci sınıf atlet
lerinin İştirak edeceği müsabaka
lar yapılacak ve bu müsabakalara 
8 temmuz pazar günu devam edi
lecektir. 

2 - Günün küşadına saat ikide 
Galatasarayın bilf il $por yapan 
faal ve eski sporcularının istirak 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
3127 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataısrayda Karuük eczahaneıi 

kartısmıla Sahne ıokağmda 3 numa
ralı apartımanda 1 numara. 

3124-

edeceği geçit resmile başlanacak
tır. 

3 - 6 Temmuz cuma günü Gü
.ı-e,, balat çekme, gülle kaldırma, 
atletizm ve Yunan Panatinaikos 
kulübünün takımımızla yapacağı 

futbol maçı olacak 8 temmuz pa
zar günü atletizm müsabakalarına 
devam edilecek ve Panatinaikos 
Ileşiktaş maçı oynanacaktır. 

4 - Geçit resmine iştirak ede
cek aza 'çin ihzar edilmi' olan da- ı 
vetiye!erin kulüpten ı:.lınması rica 
olunur. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI İDARESi iLANLARI 1 
Haydarpaşa mağazamızda mevcut takriben 25-30 bin 

adet boş çimento çuvalı ile 15 - 20 ton kadar hurda cam 
müzayede ile satılacakır. Çuval ve camlar arzu edenlere ma
ğazaya müracaat ettikleri taktirde gösterilir. Müzayede 
10 - 7 - 934 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Haydar 
paşa mağazasında yapılacaktır. Taliplerin müzayedeye iş
tirak etmek üzere muayyen olan vaktinde müracaatları ilan 
olunur. (3480) 3761 

Yapılan münakasada fiatları fazla görülen 1200 ton 
Odun pazarlıkla ihalesi 7-7-934 tarihinde saat 15 de Anka
ı-ada Umumi idare binasında yapılacaktır. Şartları anla
mak isteyenlerin Ankara da Malzeme Dairesine Haydarpa
şada Haydarpaşa Mağazasına müracaatları. (3512) 3783 

• 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamızın Ankara merkezinde istihdam edllmek üzere mllaa· 

baka imtihanı ile riyaziye1i kuvvetli (4) memur abnacaktır. 

imtihana ittirak için: 
1 - Asker:iğ.ni ifa etmiş olmak, 
2 - Lise veya YllkHk Ticaret Mektebi meıı:1111u bulunmak 

şarttır. Taliplerin ııyrıca sür'atle hesap makinui kullanmanııı ve 
münhani çizmesini lıllmelerl va ecnebi liunına vakıf bulunmaları 
mafuptur. . 

Hizmete alınacaklara [80] lira maaf ve ayrıc• mesken tahsi
satı verilecektir. 

lmtiltan 3 Temmuz Salı fll•ll saat 9 da Ankara ve fatanbulda 
aynı ıamanda icn edileceğinden bu malümat va şeraiti haiz bulu
nanların meıkiir tarihe kadar bir istida ile A11kara'da Sümer Banlı: 
Umumi Müdiirllik Memuriıı şubesine ve İstanbul' ca Galatada Siimer 
Bank lıtanbul şubesine müracaat etmeleri ii.la olunur. (3440) 

3741 

~~--=E~V.;.:K;.;A;.:.F..;.;.M;;..;0;.;;D;.;l;.;R;.;IY;.;;E;.;T;.;;l_;,;IL;;;;;;AN.;;;;.;.;L;.;.;A.;.:R.;.:I;.._,_...ııl 
Kıymeti 

Muhammenesi 

Lira K. 

914 70 

1291 59 

291 15 

302 22 

822 00 

.240 00 

• 
1079 70 

79 87 

259 72 

460 00 

3118 20 

1534 00 

106 55 

1;51 00 

591 75 

Silivrikapısı haricinde Valdesultan çiftliğinde do
kuz dönüm ve 1470 ziralı maa müştemilit çiftlik 
binası. 
Silivrikapısı haricinde Nalbant çukurlan nam 
mahalde 129 dönüm ve 1584 zirab bir kıt'a t r
lanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Zeytinburnu civarında ve 
halen Çimento fabrikası karşısında 29 dönüm 
1141 zira tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde çiftlik kurbunde uzun 
tarla nam mahalde 15 dönüm ve 1105 zira mik
tarında tarlanın tamamı. 
Silivrikapıaı haricinde Küçükbalrklı civarında 
Rum mezarlığı ittisalinde 82 dönüm 201 zira tar
lanın tamamı. 
Silivrikapısı harincide Sofalı tarla nam mahalde 
Çimento fabrikası karşısında 4 dönüm tarlanın 
tamamı. 

Silivrikapı haricinde Harman tarla nam mahalde 
35 dönüm 99 zira miktarında tarlanın tamamı. 
Silivrikapı harilinde çırpıcı çayırı üstünde 7 dö
ııüm 987 zira tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde küçük balıklıda İ&pitalya 
karsısında 6 dönüm 493 zira tarlanın tamamı. .. 
Silivrikapı haricinde Basmahane yolunda 23 do
nüm tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Demirhane karşısında 310 
dönüm 182 zira miktarındaki tarlanın tamamı. 
Silivrikapı liaricinde Veli efendi çayır~da çörek· 
çi çeşmesi karşısında 76 dönüm 704 zıra tarlanın 
tamamı. 

Silivrikapı haricinde Mercantepe karşısında 10 
dönüm 655 zira tarlanın tam~- • • 
Silivrikapı haricinde Veli efendı çeşmesı. cıva
rında Taş çukurlarında 65 dönüm 1083 zıra tar-

lanın tamamı. 1 
Silivrikapı haricinde Küçükbalıklr civarında s
vitalyaya muttasıl 19 dönüm 725 zira tarlanın 
tamamı. . "d l ·· 

240 00 Silivrikapısı haricinde Çörekçıye gı en yo uze· 
rinde 12 dönüm tarlanın tamamı. 1 l • l k 

"k .. t "len tar a ar sa.ı ma 
Yukarda semt ve mı tarı gos erı Ih 1 • T mmuzun 

üzere 20 gün müddetle ilana ko°?1u~n~. l :" e;~y ~çelerile 
11 ci carşamba gÜnÜ saat 15 t edır. a P erın ) 
hcrab;,~ Mahlulat kalemine müracaatları. (3336 



nastahanelere; klinik ve -sanatoryomıara fıerT vakii 
faydalı bir yardımcıdır.)-

Ehemmiyetsiz bir masrarra ı-rıgıaaıre yıyece1<ıer\ 
her türlü bozulmalardan korur. ve hast~la,ra . taze 
ve soğuk içecek temin eder. 

Laboratuvarlarda da mikrop kuıturıerını, serom ve 
ilaçları her vakıt muhafaza eder. ) 

Yüzlerce .. Frigidaire ", rastahane, taı<;UJLe, 
sıhhat evlerinde kullanılmaktadır.~ 

ıuınıl< v(f - -:..... 

"Frlı;ıldalre" hakkında bizden izahat l&teyıntko: 

Q• Frlgldaıre .. aaını taşımryan her socuk hava. tertıtıafl 
kiki bir .::. Frlı:ldaire" deilldlr. ı 

-VE Ş" 

- OTOMATiK SOGUK HAVA OOLABI 
t~n~ral Motor m•mulah -

İstanbul Valiliğinden: 
Levhaların ve Tabelaların Damga 

Resimleri Hakkında 
20 Haziran 1934 tarihli gazetelerle yapılan tebli

gatta Eminönü, Beyoğlu ve Beşiktaş Kazalarındaki 
levha ve tabelaların daınga resimlerinin verilmesi için 
1Temmuzdan31 Temmuza kadar tayin olunan müd
det içinde bütün mükelleflerin bir merkeze müracaat
larına mahal kalmamak ve halka daha kolay bir tediye 
usulü tayin edilmit olmak üzere bu kazaların muhtelif 
nahiyeleri mmtakalarında bulunan levha ve tabelaların 
reaimlerini almak üzere aıağıda yazılan nahiyelere ls
tanbul Pul Müdürlüğünden memurlar gönderilecek 
ve damga resimleri yukarda gösterilen müddet içinde 
oralarda almacaktır. 

Eminönü Kazasında 
Merkez nahiyesi ile Kumkapı nahiyesindeki mÜ· 

kellefler Eminönü Kaymakamlığına, 
Küçükpazar nahiyesi ile Bayazit nahiyesindeki 

mükellefler Küçükpazar nahiy~si Müdürlüğü konağına, 
Alemdar nahiyesindeki mükellefler Alemdar na· 

hiyesi Müdürlüğü konağına. 

Beyoğlu Kazasında 
Merkez nahiyesindeki mükellefler Galata'da 

Yüksek Kaldırımda Pul Müdürlüğüne, 
Hasköy ve Kasımpaşa nahiyelerindeki mükellef· 

ler Kasımpaşa nahiyesi Müdürlüğü konağina, 
Talaim ve Şişli nahiyelerindeki mükellefler Tak

sim Nahiyesi Müdürlüğü konağına, 
Galata nahiyesindeki mükellefler Galata Nahi

yesi Müdürlüğü konağına. 

Beşiktaı Kazasında 
Beşiktaş Merkez Nahiyesindeki mükellefler Be

şiktaş Kazası Mal Dairesine, 
Amavutköyü nahiye,;ndeki mükellefler Arna

vutköy Nahiyesi Müdürlüğü konağına, müracaat ede
ceklerdir. Müracaatların usulü ve her türlü tafsilat bu 
gazetenin 20 HAZiRAN 1934 TARiHLi NUSHA-
SINDA iNTiŞAR ETMiŞTiR. (3467) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Dairde mahfuz 66 parça 50 lira muhammen laymetli 

fersude halının 8-1 -934 pazar günü saat 1 4de açık arttırma 
usuliyle satılacağı ilan olunur-_(~) (3266) 

Ne~riyatı idare eden: MVMTAZ FA~l;:K:======= 
,, 1 'l'k "e Matbaacılık T. A ş 
• ıaze ecı ı v • 

HORl-IORUNİ 
1 ler~ün ak'1ma kadar ha,talarını Em in 
önü Valide kıraothane>i vanındaki mu
a\·en ehanesindc teda \:i eder. 

, endi şıklığına ke dide ayran! 
- Teltfon: 24131 - ( 236 ) -

3345 

CT üncü kolordu ilanları 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 

1 
r 

rını 
~~ 

Malkaradaki lat'at ihtiya
cı için bir taksitte alınmak 
üzere 10.000 kilo bulgur açık 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 11 Temmuz 934 Çarşam
ba giinÜ saat 15 dedir. Talip. 
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktinde 
Çorluda Fırka 9atınalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(3026) (3193) 3454 
* • • 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 

• 
I pek çoraplarını 
• 

I pek çamaşırlarını 
Şantung Ya/ovalarını ~~==r 
Zarif kunduralarını 

Giyerseniz şıklığınıza 
herkes gibi siz de 
hayran o 1ursunuz 

SÜMER BANK Malkara garnizondaki lat'at 
hayvanatı ihtiyacı için beher 
parti 130 ton olmak üzere 3 
partide 390 ton Saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuı· 
tur. ihalesi 8 Temmuz 934 pa 
zar günü saat 15 tedir. Talip
lerin ıartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Çorluda Fırka 
Satmalma komisyonuna mü
racaatları. (3018) (3134) 

Ankara lstanbul Beyoğlu Sanıaun 

• 
Muhtelif Eşya Satışı 

3478 lstaiıbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
• • • 928 senesine kadar gümrüklerde toplanan bir çok eşyalar gümrüksüz kontenjansız ola-

Çorlu Askeri Satmalma Ko- rak aşağıda yazılı tarihlerde her pazartesi günleri saat 16 da satışına başlanılmıştır. Satılan 
misyonundan : , eşyaların cinsleri, miktarları ve tahmini laymetlerile satış gün ve tarihleri ve 

Tekirdağındaki lat'at hay- şekli müzayedeleri hizalarında gösterilmiştir. Müzayedeler 1549 No. ve 4-1-930 tarihli 
vanati ihtiyacı için beher par- kanun ile 2490 No. ve 2-6-934 tarihli arttırma eksiltme ve ihale kanunlarında yazılı ah
tiai 150 ton olmak üZere 3 pat'· kam. ve herkese parasız verilen.şartname dairesinde yapılır. 
tide 450 ton Saman kapafı ' Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ikametgah ve imza tasdiki istenir ve her sa
zarfla münakasaya koı;,ımuştur bş için muhammen laymetin yi.izde 7 ,5 çuğu niab~tinde temin~tı muvakkata akçası alı
Ihalesi 8 Temmuz 934 pazar nır. Müzayedeye başlanıldıktan sonra gelece~ talıple~ kabuf edılmez.Kapab zarfla >:aPı.lan 
günü saat 15 te~ir. Taliplerin müzayedelerde teklif mektupları müzayede saatmdan bır saat evvel komisyona verılmıt ol 
şartnameyi gönr.ck üzere her· ması şarttır. Komisyon lstanhul Gümrükleri Başmüdürlüğü odasında top1anır. Her is· 
gün ve münakasaya iştiraki- tekliye talebedeceği izahat verilir. Satılan eşyaların tefsila!}ı cetvelleri gümrüklerde aaılı· 
çin de o gün ve vaktindeµ ev- dır. Istiyenler bu eşyaları bulunduğu gümrüklerde görebilirler. Satışdan sonra eş 
vel teklif.ve teminat mektup- hakkında itiraz kabul edilmez. (3397) 
lariyle Çorluda Fırka Satmal- F. N. Kap yekunu Tahmini Kıymet Müzayede • Müzayedenin 

k 1 •--'Lı' •~ iT 1, --1·" lna omisyonuna müracaat a- Lira Kuru, """' ~ 
rf. (3019) (3135) 

3479 
• * • 

Çorlu Askeri Satmalnia Ko
misyonundan : 

4 105 

14 96 

581 - 70 . 16-7-934 Açık arttırm 

57 23-7-934 7'i ~ ,,, 
Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 

için 3000 kilo pirinç bir tak
sitte alınmak üzere açık müna
kasa ile alınacaktır. ihalesi 11 
T emınuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart" 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iıtirak için de 
o gÜn ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Çorluda Askeri 
Satmalma Komisyonunda bu 
lunmaları. (3030) (3200) 

Muhtelif 81 

67 

643 

961 90 30-7-934 .,, 
" 

3480 . . .. 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 

25 

29 

29 

30 
30 

800 

101 

57 
464 

10297 

3877 

2304 

12126 
4205 

75 

33 

80 

33 
52 

3721 ' 

6-8-934 

• 
13-8-934 

20-8-934 

27-8-934 
3.9.934 

Kapalı zarf 

!\çık arttırma 

,, 
" 

Kapalı zarf 
Açık arttırma 

M ika kıt' t iht' Müflis Teodor Kostantin Efendi maaaaına ait Sıra Cetvelidir. a ra aa ınm ıyacı . . 
• • (250) t 1~- klik Sıra No. lıım Te adrea Talep edı· 
ıçın on eKine un len miktar 
kapalı zarfla münakasaya ko-

1 nulmuştur. ihalesi 10 Tem
muz 934 Salı günü saat 15 te
dir. Taliplerin §artnameyi gör- .' 

· mek üzere her gün ve müna- 2 
kasaya iştirak için de o gün ve 3 

vaktinden evY.el teklif ve temi
nat mektuplaPile Çorluda !\s
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (3034) (3223) 

3485 

4 
5 
6 
7 
8 

• • 9 

Çorlu Askeri Satı alma Ko- 10 
misyonundan : 11 

12 

Di H ' . Mrl Llmitet ıirketi Vekili Avukat Al
kivya • f. CelaJ B. Han No. 21 

Alkivyadis ef. Celal Bey han 21. 
Hu ve Salti ef. vekili laak Sagis ef. Galata Bahti· 

yar Han. 
Yosif Alıcıoğlu Ef. Vekili Avukat Alkivyadia Ef, 
Avram ef. Sirkeci Köprülü han 
Mehmet Necati Ef. Fındıklıda 12 No. da 
Nikolaki Arpacioğlu Ef, latanbul Kefeli Han. 
Rafael Kazozo ef. Fincancılar caddeai No. 21, 
Mehmet Ef. Vekili Vahan Hüdaverdi 
KarnikYanoayan ef, Çak.makcilar Agopyan Han. 
htefanidis ef. Tara.Jı:cialr Ekberiye Han 

Remzi Nazım Bey Marbutcular Büyük Abudefendi 
han, 

. • - , B B 1 k azar Nafa han 13 Hasan ef.Vekılı Zeynelabıdın - a 1 P d" 
& .. ' 'd' .. ' ' k'I' Andrepriın efen ' ,14 ........ 1ımı ıs mueaıseıı ve ı ı 

T. L 1115 

,, ,, 75 
3406,41 

lO!J 

105 
.105 

51,65 
875,28 

- 6020 
559,31 

11910,66 

2500 

3124 
620 

Satılan e9yannı cinai 

Muhtelif meyva ve ıebze kon 
ae leri mekiilat ve sair me
v;t. 
Muhtelif kağdlar ve kağıt eş~ 
ya. 
Mensucat muhtelif yün ve pa• 
muk eıya 
Velespit, otomobiller ile bun· 
lara ait aksam ve sair makine 
ler. 
Muhtelif yağlı vernikli ve to~ 
boyalar, resim boyaları sair 
muhtelif eşya 
Pudralar, kremler, 'dudak bo. 
yaları sair tuvalet levazımı. 
Dolu sinema filimleri 
Muhtelif oyuncaklar maden 
temizlemeğe mahsus tozlar, 
cilalar ve sair muhtelif eşya. 

• 
«.ayt edi· 

len miktar 
Red edilenltayt edil- Mülah 

T. LllOO 

72 
3406,41 

~ 1 

1os 
105 
ıo5 

51,65 
875,28 

6020 
559,31 

5703,26 

3124 
318 

ıniktar diği aıra zat 
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o 
o 

. 6207,40 

2500 

302 

B rayiç fa 
kı olduju 

dan 
6 ,, •t 
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6 tediye e 

dildiğ:nd 
o veaaika m 
~ tenit olm ,,.. 

dığınd 

6 
6 ted;ye edi 

diğinde 

Malkaradaki lat'at ihtiyaci 
İçin 12,000 kilo Sabun kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 
cumartesi gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartr\ameyi görmek 
!Jzı;re her gün ve münakasaya 30572,31 21544,91 9027,..., 
ı~tırak için de o gÜn ve vaktin- ~ • Müflia Teodor Kostantin efendinin iflaı maaaıma ait •ıra aefterinin bir sureti yukarıya ~·r•lnııttır. 
den evvel t klif t ' t 7 934 perfemb " " 1 e ve emına ların ikinci toplanınaoı 19- - e runu aae,t l4 de yapılacağı tebliğ o unur. 
mektuplarile Çorluda Askeri J 1 1 1 · 'fla• ıneınurluğundan : -
S ıtanbu ncı 1 ·1 • 1 
... :ıtınalma Komisyonuna mü- e Jtbu sırat cetveli aynen 1 an ° 11 nur. '(746)' .... :ı-ır.ı'I 

1 ( ldare azası 
racaat arı. 3039) (3228) ;"-----::---;;--:--~:-----------;-d;;~:;-:~::;--==:~:=-; 

• • • 3590 . tırlık bez kapalı zarfla müna: ve nümunesini görmek üzV., dank;vve} teklif ve teminat 
A k M M y S Al k ya konmuştur. lhalesı her gün Ankara'da M. l\t-,..ü- h~İ· Uplarını makbuz muka-

1'.om~ d:'°:: · · · a. · · 1~~;_934 tarihine müsadif Satınalma Komisyonu";. iş· 1 ınde ınezkilr Komisyon Ri-
y 1 f b k Persembe gun .. u" saat 15 de ya. 1 ·· , _ _.,. Y(asetine tevdi eylemeleri. er i a ri alar ınamula- ral'aat arı ve m~• .. ..,.., aaatın- 3 

tından (380,000) metre çama· pıla~aktır. Talipler fartnanıe tirak için de o P" 218) 3481 

Alacaklı-


