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BOGAZLAR 
B;r h.Etadanberi lngiliz ve Fran• 

llZ ıazeteleri eski bir meaeleyi taze· 
lediler: Bir Mneden fazla bir zaman 
evvel, ailih11zlanma konferan11mn içti
nuılanrun birinde - habrımızcla kaJ. 
dıiına ıröre, Mac Donald'ın maruf oİ· 
lümzlanma projeıini ileri ıürdüğü 
Mart 1933 içtimaında - Hariciye ve
lıili Tevfik Rüttü Bey, boğazların al· 

kerlikten tecridi hakkındaki kayıtların 
ilgasını İltemişti. Tevfik Rüttii Beyin 
Boğazlar hakkındaki bu teklifi ileri 
ıürmeıine imil olan aebepler arasında 
tunlar vardı: 

1 - Mac Donald tarafından yapı· 
lan teklifte bir devletin aahip olaca· 
ğı topların azami hacmı 106 milimetre 
oları& teııbit ediliyor ve bu çaptan yu• 
kan toplana bıılunmuı memnuiyet a). 
bna almıyordu. Wa9'n1ton ailih11z. 
Lınma lronferanoıncla donanmalara tlıh· 
sis edilen topların çapt lıunun dört mio
li kadar olduğu halde kara toplan çap
lannın küçültülmeıi, Boğazlara tea
yüzde buhmacak her hanıri bir devlete 
ı.a.,. ..aziyetimizi zayıflatıyordu. 

2 - l kinci bir ıebep te ıu idi: Si
lihuzJanma mukaveleainin imzel•nma • 
sile h&l'pten sonra imzalanan oilihtan 
tecrit meaeleıine ait bütün muaheclele
ria hiilriimleri ilca ediliyordu. Gerçi 
Lauaaane Muahedeıinin Bofazlar bak· 
kınclaki ahkimı ile Venailleo, Tn.
ve Neuilly muahedelerinin oilihtan tec· 
rit haldoadaki bükümleri araaııada biİ· 
yük farklar vanhr. Bununla beraber, 
ıilihtan tecride ait bütün hükümlerin 
ilga edilmek üzere bulunduğu bir za. 
manda bizim de ayni haldar.ı.n İltifa. 
de etmek iıtememiz tabii idi. 

Boiazlann aıkerlikten tecridi halı:
lundaki hükümlerin ilga11nı iateme
mizitı mllhtelif uımanlarda ayn sebep. 
leri ow.ilir. Bugün belki Venaillea ve 
diğer oulh muabedelerinin ıilahtan tec· 
rit lıaldundaki hükümleri resmen ilıra 
edilmemiıtir. Fakat he~es biliyor ki 
ailihten tecrit edilen devletler, gizli· 
tlen cizliye muahedelere rağmen ıı.i· 
lilılanıyorlar. Binaenaleyh ba!ka dev· 
Jetlerin, muahedelere raimen ·..e tıizli 
olarak yaptığı bir iıi, Türkiye, alalı:a· 
dar devletlerin muvafakatini alarak 
yapmak isterae, bu hakkı inkir edil
memek lazımdır. Buna, aon ıeneler 
zarfında beynelmilel münaıebetlerde 
emniyet hislerinin büyük mikyasta a
zalmıt olduğu ve her devlet gibi, Tür· 
lciyenin her zamandan ziyade emniye
ti için kendi müdafaa vaııtalanna da .. 
yanmak mecburiyetinde olduğunu da 
ilave edilmek l~ımdır. 

G~miı zaıüanlarda bir kısmı bü
yük dt!vletler, Boğazlar meselesine 
yalnız beynelmilel bir geçit nazarile 
bakmıtlar, bunun harbi umumiye ka
dar bir İmparatorluğun payıtahtı harp· 
len sonra da mü~takil bir cümhuriye
tin en büyük tehrinin emniyeti ile ala
kadar bir mesele olduğunu unutmut· 
lardı. Gariptir ki O.manlı imparator· 
luğu zamanlarında da Osmanlı dev· 
let damlan da Boğazlar meseleıini böy· 
le yabancı bir göz°le görmeğe alıfDUt· 
!ardı. 

Çarlık Ruıyası Karadenize inince
ye kadar Boğazlar meaelesi diye bir 
ll'lesele yoktu. Karadeniz b.ir Osmanlı 
gölü idi. Paditahın da boğazlan istedi· 
ği zaman kapaması, istediği zaman aç· 
ma11, yani Boğazlara girmek ve ç:k
mak baklandaki kaideleri istediii ırlbi 
vazetmesi asla münalc- edilmemitti. 
Paditah ta Boi-1an harp ırmnilerine 
kapamağı bir kaide olanılı: koymuf ve 
her devletle aktettiği muahede ile bıı 
kaideyi münaı6'ette bulunduğu dev· 
Jetlere ayn ayn kabul ettirmişti. 1833 
te imza edilen Hünkar lokeleai mua
hedeaine kadar vaziyet bu tekilde de
vam etti. Sultan Mahmut, Mehmet A
li'ye kartı Çar Nikola'nın yardımım 
t"emİn etmek için Ruıya lehine Boğaz. 
lan açmayı taahhüt eden meıhur mua-

. hcdeyi imzalayınca; lngilizler telaı et
tiler ve sekiz ı_ene sonra Londra' da im
za edilen ; "Jahede ile boğazların k,.. 
palı kalması beynelmilel bir ahitname 
ile kefalet altına alındı. Boğazlar mese
lesinin kapalı kalması Padişahın husu
ıi bir işi olmaktan çıkıp ta beynelmilel 
bir mesele şeklini alması işte 18~1 •.e· 
nesinde imzalanan bu muahede ıledır • 
Muahedenin bu hükmü, 1856 ıenesin· 
de Karadenizin aıkerlikten tecridi ile 
daha ziyade takviye edilmİf oluyor. 
Ancak Rusya, Fransa • Pruıya muha· 
rebesinden biliıtifade 1871 senesinde 
KaraclenWn silihlarclan tecridi hak
lonclaki hükümleri ilıra edince, Ali Pa
ta buna mukabil , Padiş.... • iıtediği 

. ._,,, "dost devletlerin harp cemile
• rincı" Boğazlan açmak salabiyetini al. 
. lnafa mU"Vaffak oluyor. 

O zaman muvaffakıyet teli.kki e
dilen bu hakkı tanıtmanın sonraki ha
.liseler k&r111ında ne dereceye kadar ıi-

• Y&ıi bir muvaffakıyet olduğu ayrı bir 
t...hiıtir. Fakat büyü!< harbe kadar va
ziyet bu "tekilde devam etmiştir. Bo
iazların bir buçuk aaırhk tarihinin hıi· 
lisa11nclan çıkan netice ıudur ki, dai
ına mevzuu bahıolan mesele Boğazlar· 
:!-? harp ıremilerinin geçip ııeçmeme 
""' ıneoeleai idi. Boğazlardan tahkime· 
bn ydr.ılmc--..• aıla mevzuu bahıolmamış· 
br · Lausanne' da ibdaı edilen ve bu-

. riin de mahzurlu ırörmeJe baıladığı· 
aruz nokta budur. Esaıeı6 Londralı ve 
r~•li refiklerimizin yazddıdan yazı· 
-.ı anlıyonn lıi iki mesele biribiri
ne lıanıtınlıyor: Boğazlardan ticaret 
.:... harp ıemilerinin seçmesi ile Boğaz. 
'- aalceri mıntakalanmn ilguı biri· 

elen ayn wlelerdir. Birincisinin 

• 
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Şah Hazretlerini TrabzonJan Samsuna götürecek olan Yavwı zırhlımız 

Her 11erde hazırlık 
Şah Pehlevi Hz! yarın 

hududa vanyorlar 
Yükaek mi .. firi getirecek olan Yavuz ve diğer 

torpitolar harekete hazll' vaziyettedirler 
lran Şahı Pehlevi Hazretleri 

ni Reisicümlıur Hazretleri namı • 
na kartılayacak ol.-ı Riyaaeticüm· 
hur umumi kitip vekili Hasan 
Rıza Bey bugün Yavuz zırlılıaı i
le T rabzona hareket edecektir. 

Yavuz zırblıaına Mecidiye kru
Yazörile, Adatepe, Kocatepe, Ti. 
naztepe ve Zafer torpitoları da re. 
fakat edecektir. 

Donanmamız harekete mühey
ya bir halde Haydarpafa önünde 
demirlemiştir. 

Heyet hududa varmak üzere 
Kağızman, 8 (A.A.) - Ana· 

dolu Ajanaı hususi muhabirin • 
den: 

Şah Hazretlerini hudutta 
karşıh .. maya gitmekte olan heyet 
bugün saat 11 de buraya gelmiş
tir. Heyet burada üç saat kaldık· 
tan sonra fğdıra gitmek üz~re 
buradan ayrılmıştır. Heyetin bi r 
kısmı bu geceyi l ğdlrda geçire, 
cektir. 

Kolordu kumandan vekili Ke • 
mal Paşa ile hariciye üçüncü dai

(Devamı 5 inci sahifede) 

Heyetle beraber hududa giden 
lran Sefiri Sadık Han 

istihlak beyannameleri 
Tahakkuk eden vergiler 
bugünden tahsil edilecek 
Ba: ı toptancı tacirlerin kendilerini perakeıi .. 

deci olarak gösterdikleri anlaııldı 
lıtihli.k vergiıi do

layısile. mükelleflerin 

maliye •übelerine ver• 

dikleri beyennanıele
rin tetkiki iti bir hayli 
ilerlemiştir. latanbul 

tahakkuk müdürlüğü, 
tetkikatın ıüratla biti· 

rilmeai için ali.kadar. 
lara emir vermittir, 

istihlak beyenname· 
leri ile tahakkuk eden 
vergilerin tahsilatına 
da bu sabahtan itiba
ren ba,lanacaktır. Ka
nundaki sarahnte na
zaran bu tahsilat iti 

Bir maliye rıbesinde beyenname~er tetkik 
ediliyor 

üç ay zarfından ikmal edilmit ola

caktır. 
Bu beyennamelerin tetkiki sıra· 

11nda bazı toptancı tacirler müra-
-~ ---

beynelmilel bir meıele olduğunu kabul 
edelim. lıtanbulun· selamet ve emni· 
yeti maıun kaldıkça Akdeniz donan· 
malarınm K.aradenize ve Karadeniz 
donanmalarının da Akdenize aktarma 
olrnalannda bi'Zce bir mahzur yoktur. 
Biz,, ııemilerin ıririp çıkmaaı hakkın· 
dak.i kayıtları değiıtirmek istemiyoruz. 
Bunlar Lauıanne'da tesbit edilmiş, bir 
takım kararlara bağlanmıı. Karadenİ· 
ze eeçecek olan donanmanın miktarı 
ve kuvveti heaaplaruruı. Bunları deiiı· 
tirmek aklımızdan ıreçmez. Bizim iıte
diiimiz, boğazlann askerlikten tecridi 
hakkındaki hükümlerin ilgaardır. Bu, 
Boğazlana ıerbeatiıini ihlil etmek JÖY· 
le dunun, loilikis Boğazlann serhesti
sini temine yarıyacaktır. 

l nsaf ile düıünülecek olursa, hu. 
sün bu aerbe.tiyi temin eden kimdir? 
1923 senesinde Lausanne Muabedeai 

c:aa! ederek kendilerinin Mraken
decı addedilmeleri icap ettiğini ö
ne sürmütlerdir. Bundan ı-.1ca, 

(Devamı 5 inci 1ahifede) 

imzalandığı zaman, Milletler Cemiye
tinin bu·nu temin edeceği zannedilmiı· 
ti. Bugün cemiyetin kuvvet ve kud· 
reti hakkında En mübalağalı fikir sa
hibi olanlar bile bu iıin Milletler Cem:İ· 
yeti tarafından batarılamıyacağını te5• 
lim ediyorlar. O halde geliyor, serbeı· 
tinin temini vazifesi, büyük donan• 
ma ıahibi olan devletlere terettüp edi· 
yor ki, tehlikenin hazan da o taraftan 
ırelebileceğinden endiıe edilse, beyhu
de bir evham olmaz kanaatindeyiıı. He· 
le ırclebilecek tehlike, yahuz Boğazla.. 
nn aerlı.stisi def!l, ayni umanda en 
büyük Türk ı111.ıhrinin de emniyetini 
tehdit eden bir tehlike oı.t.ileceiine 
tıöre, bu -lede bize eh=ıni:redi 
bir y.afe terettüp ettifinde ula fip. 
he e-ek liznndır. 

Ahmet ŞOKRO 

Hariciye vekili Ziyafet solras•n 
Bugün geliyor 

Vekil B. bu akşamki trenle Silahsızlanma konf era Si 

dı Aııkaraya gidecek k • l•"" • b ..., 
Cevereye gitmit olan Hnriciye pamu ıp ıgıne ag .a 

Vekili Tevfik Rüfl:ü bey;n bugün 1 • '"' • 1 

tehrimize gelmesi bekleıım~-ktedir. Silahsı ) h kk d · b •• .d 
Tevfik Rüttü Bey aktamki trenle ı Z anma a in a UrO yeni en 
Ankaraya gidecektir. 1-lariciye Ve. b .. t •• t J ., d d"J" 
kili Heyeti Vekilenin ilk toplantı- U Un VaSI a arı aramaga avet e l ıyor 
aında A vrupadaki temasları hakkın j CENEVRE 8 A 
cia izahat verecektir. \ A.- Fransız' ha;iciy; 

Sofyudan geçerken · nazırı M. Barthou ile 

SOFYA, 8 (A.A.) - Cenevre· İngiliz ve Ameriknn 
den Türkiyeye dönmekte olan Tür- mur~huları M. Eden 
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüttü ve Norman Davia dün 
bey bugün aaat 16,30 dn Sofyadan gec., beraber Y"mİf· 
geçmittir. ler ve silibaızlanma 

Tevfik Rüttü beyi draıman hu- konferanamda hadia 
dut iatouyonunda Türkiye sefiri ve olan .aziyetin tetki
birçok ıazeteciler ve Sofya istasyo kine lııuau.r olarak cle
nunda da Hariciye Num M. Bata· vam etmiflerdir. 
lof Kralın mü-ili, hariciye U· M n_..&L.___ b 

• • U&rU1UU u ye· 
muml kitibi Radem. Umuru aiyuı· meği "it yemeii" ıu
ye müdürü M. Pavlof, protokol 
tefi M. Stoilof ile Fransız, Yugoı· retinde tavsif etmit ve 
lavya, ve Yunan sefirleri ve diier Cenevrede gelelinden 
:sevat laı.rtılamıtlardır. Tevfik Rüt- beri biç bir zaman bu 
tü beyle M. Batalof pmı aalonuna kadar nikbin ol-.fı. 
çekilerek on~ dakika ıöriitmilt- fmı aöyl-if'lb-. M. 
)erdir. Bu mülakattan aonra Türki- Bartbou Pariae avde-
ye Hariciye Vekili yoluna dnam tini yarı- bırakınıt- .'<.onl-"'. ~ M. HenJeraon (ıağla) lng· 
etmit ve hararetle leli.mlanmıtbr. tır. W murahhası iti. Eden 

Yunanistanda 
Diktatörlük mü? 
Muhalefet M. Kondilis'e 

böyle bir niyet isaat ediyor 
ATINA, (Milliyeti) - M. Con

Jili• ile M. Metak~.u'ın M. Apos
kit'nin evind" uzun müddet devam 
eden huıuTi mülakatlan muhalefet 
matbuatını me1gul etmekte berde
vamdır. Bu gazeteler m ülakata 
e/ıer.ı:nivet llt>mıek~, M ebusan 
M"clisindeki son hadise eri ve mu
halefetin meclis mesaisinden icti· 
nap etmesini mevzuu bahsederek, 
Yur.anistanda diktatörlük ilanı İ· 
çin planlar hazırlandıilını yazmak
tadırlar. 
- ---- --- 0--

M. Suriç 
Bu hafta gelerek hükumet 

erkanına veda edecek 
Sovyet Rusyanın Berlin ıefir· 

J 
? 

liğine t:lyin edil· 
mit olan Anka
ra Büyük Elçi • 
ai Mösyö Suriç 
bu hafta zarfın • 
da Ankaraya gi • 
decek ve Reisi -
cümhur Hazret • 
lerile erkanı hü
kumete veda e • 
decektir. Möıyö 
Suriç birkaç gün 
Ankarada kalacak M. Suriç 
tır. 

Sovyetlcrdc İştirak etti 
er ~~VRE, 8. A.A. - M. Lit

vinof Bolivya ve Paraguaya silah 
' . k ihracının memnuıyet ararma 

Sovyet Rmyanın iltihak ettiğini 
Milletler Cemiyetine b l !dirmiş · 
tir. 

Bugün 
2 inci oalıifede 

Ecnebi matbuatınJa 
gördü Al erimiz 

3 üncü &ahlfede 

Ben seni aldım. Sen de bana 
vardın mı ? 

FELEK 

Kelimt!ler 
Milmtaz F AlK 

4 üncü sahifede 

/ranJa tarihi 11e/ıail 
Hilae:ri• DANIS 

Muhabir mektuplara 
HiKAYE 
il inci sahifede 

ÇOCUK 

CENEVRE, 8. A.A. - Dün ııece heyeti murahhasları bükiimetleri
M. Bartbc;u, Ed- ve Norman Da- nln tasvibini almıt olduklarından 
vis tarafından hazırlanan karar au- M. Bartbou konferaneta lMı akf&Dl 
reti hakkında lngiliz ve Amerikan (Devamı 5 inci ııahifede) 

Salih dün 

Kolordu kwnandanlaronızdan 
Salih pllf&, yeni vazifesine b&fla
mak üzere dün ıabah Veata vapuri
le •ehrimize gelmit ve merasimle 
kaJ1ılaıunı,tır. 1 

V esta vapuru, sabah saat altı 
buçukta Galata rıhtımına Yaıı&fUllt 
tır. istikbal merasiminde Vali mu· 
avini Att Rıza, Polia Müdürü Feh
mi beylerle kolordu ve atkeri mü
esııeaat erkanı ve daha bazı zevat 
hazır bulunmu,lar bir nskeri müf
reze resmi selam ilfa etmiştir. Sa
lih paşa, vapurdan inince rıhtnn
da bulunanların ayn ayrı ellerini 
sıkarak kendilerine te,ekkür et. 
mittir. 

Erzurumda mühim bir rahatsız. 
lak ıreçiren ~. tamamile iyilet- / 
mittir. Seynhati esnaımdn kendiai-

Istanbula geldi 

Salih pafa rıhtımda karplanırken 

ne, operatör Seyfi bey refakat et. 
mittir. 

TURNUVAMIZA HAZIRLIK 
Dün FenerhahÇe ile Ateş .. Güneş me vsimin 

ilk güzel müsabakasını yaptılar 
FENER BAHÇE 6 - A.TEŞ • GVNEŞ 3 

Geçen aenelri Milliyet ı.a.. 
maçlannılan birl.f inlik 

Menimin ilk teaia mllaa!Mka-
19" , diln ... t OD bqten İtİlıarell 
Takaimde Alet Güet lw11anncla I 

Feaerlıahçe ve Atet Cünet teQla 

peri -- yapıldı. 
(Deftou 6 ıncı Rh!fede ). 
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1 f ICLEILJ\J · 
Ben seni aldım. HABERLERİ ŞEHİR 

--G-ünüı!J;..: -1 
;uiiiiiiiiiiiiiiiıli~ll.9~·1~..l"I 

Kelimeler! 
Bir hanım ohuyacamuz bize 

mektup yaz.arak, ecnebi kelimeler 
maeleftmle pek gadtlar hareket 
ettiğimiz;; ııöyliiyor ııe diyor ki : 

Sen de bana vardın mı? ·------------------•ELEDIYEDE ''D .. 
Cümlıuriyetin o~::-:.;;:~ Muhtekirlere karşı '' grupu sergısı 

rnünde hertarala vecizeler aaJmlf· 
'~· B'!n!tuJan biri!i "d!"'!'a d~fer: Vekalet şiddetle mücadele Altı sanatkar son eserlerinden mürek-
Qn,, idı. Pelı lıegenmıftlm. Şımdı d'J . • • • 
:;:,~e.ı:;erArLb!~~-'!!_~_ra:~·n·ye-n,, e I meSJDl llÖJOr kep üçüncü sergı•Jerini dün açtılar 

il"" ,,_ """""' "'° _,. Dahiliye Yekileti tanfından 
Haltikat bizim es:.i lıallerimüi, ihtikarla mücadele baklonda lıe
iıdetlerimi::ıi, ha.liselerimizi telaklri ıedbyelere gönderilecek tamimin 
-.lif tarzlanmtzı düpinüyoram lıugün tebliğ edilmesi beldenil
fla &liim hpuyor .. Ne idilt biz ya- mektedir. 
lıa! V aktile ":uuıpaııcı var!,, diye İhtikar yapılank lıatlmı alda
'1emin evini 6-Jık. önde mahal . tılmasma meydan Yerilmemesi i -
le l.elıçüi, •lı.ula imam, malılar, 
Jalıa arkada malıalleli; yaflı, orta çin yeniden tedbirler almması ve 
lıalli ue JeliJranldar •. Ama hep er- bu yola sapanlann tiddede ceza
lıek. Falan Aanunın evinin kapısı- landırılmaları takarrür etmiıtir. 
na gelip dayanırlardı .• Tabii kapı Bu mesele dolayısile, havayiçi 
flÇılmca •• Onlar da lıapryı larar içe- zaruriye fiatlarınm tesbiti Ye piya
ıi girer zanparayı yakalar, kadını sa vaziyetine göre haftahk liste
teşhir ;ylerlerdi.. Lakin banlann ler ilan edilmesi yeniden mevzuu 
İçinde acaba kaç tanesi o zamanın bahsolmağa batlamıştır. 

tabirince "'zina,. )'QPJllamıstı? Ora- Agv açlandırılacak sırtlar 
aını luınfhrmazlardt. "Zanpanı 
aldı,. diye bir lıaJımn hayatını 
ınahvederler ve ona ilelebet zanpa
ra alarak YOfcunaya, mecbur etle
cek hale sokarlardı. Bir ttuallan 
Jizim dizim halayıkları "Mülkü 
müt'a,,-ına malik olduğu için 
lıayıtnz ~ nika/ıaız ken
line maletlen bir siirii zen
gİn dururken ötede, namuslu a
ileye saldrnnann oe tabü ihtiyacı
nı Joyımtan diye bir it.ala denginin, 
evine ııirm4 adam "zanpara,, diye 
futalar, Jıaılın da harap edilirdi. 
Ba ne riyakôrlılı.h böyle! .. 

Dahası .-. Bir malıollecle fÜP
AJice bir kadın •ezilirse malıalle
ıııin Jelilıaolılan, eııin camlarım 
t<ıflarlardı. Yahu! Ne oo1ıfet be! 
:Adamın evinin camlanm tafla kı
nırlarclı. Bellri ben de yaıuadım. 
Şahan hürriyetine hürmet kimse
ıııCn aklına gelmez, namus tela/Jıiai 
birkaç yobazın alJaknzlık pek/i
ne soldaklan mürailik ölçülerile 
öltülürclü. Yiyip içmek ve "Adem,, 
le "Havva,,nın oynadığı oyunu oy
namaktan baaka Jıayatta kayga ta
punayan, bir ~ solta Jıe~ fC!" 
riate uytluru~ken, bana tahammül 
eJemezdi. Lalrin halkı cennete gir
llte)le IC!fllİh sırmıında oradaki" Hu
ri,, ııe t1ılmanlarJan balıa:etmeyi 
rmutnıazlardı. 

Biz ne idik yalıu! Ve kadın ne 
idi? .. 

Seliqıiyedt:n Osküdara kadar 
uzanan sa!hil sırtlarımn ağaçlan

ması için belediye bir program ha
zırlamıştır. 

Önümüzdeki kış, bu sırtlara 
k~i miktarda ağaç dikilecektir. 
Fıdanlar tamamen tedarik edil
miş~ir. ~u sırtl&;r ağaçlanmca, 
denız yolıle şehrımize gelenler 
ilk bak;ta güzel bir manzara il; 
karşılaşacaklardır. 

Kurtlu kirız satınlır 
Son yağmurlardan •onra ki

raz fiatları ucuzlamış ve latanbul 
piyasasına mübim miktarda mal 
gelmiye batlamıttır. 

Bunyn nefü:esi olarak ta, fiat
lar İyice düşmiiJ, toptan 5 kuruta 
kadar inmiştir. 

Fakat, ucuza satılan kirazla
nn ekserisinin ku~~Ju olduğu gö
rülmüştür. Belediye zabıtası me
murları, sı'lıhate muzır olan kurt
lu kirazları satanlar hakkında ta
kibata batlamışlardn. 

Tıpebışı bahçesi hazırlanıyor 
T epebaşı bahçeainddc:i yazlık 

sahnenin yaz mevsiminde operet 
sanatkarları tarafından geceleri ve 
rilecek olan müsamerelere tahsis 
edileceğini yazntıtlık. Yakında 
gerek bahçe kısmı, ~rek bar açı
lacakbr. 

Kın ve leşlerdı• istilada Bagiin, - itirr! etmeliyiz - ka
dın haytdta belki daha güç ı>aziyet-

d • BelL" b' ·1ı Bir zat 'belediyeye müracaat ederek 
te ır • RI ır kocaya vanwı ı . kan müteahhitliğini, ve tqtitf>ımeyi iı-
timalı nkisine nazanrrt daha mi· !etmek hakkını 'bir mukavele ile alımı· 
dır. Belki o daha çok ça/lflyor. La- br. 
kin eslriaen malik olmadığı bir şe- Müteahhit, Y-' fabrika yapacaktır. 
Ye maliktir. Haysiyeti 11e insan- Bunun için Abnanyadan bir müteha•-
/ı;;.. Hant1inıiz ha,,atta yanlı, a• •• getirtmeğe karar vennqtir. Fab-

... •,....,,r•.., • L _ rika dört ay sonra faaliyete seçebile-
cftm afmtf değiliz. Hangmıız ,_ cektir. Yirmi bin lira ...,...ye ile te-
Yatta ayartıcı zevklerimize fÖZ ..,ı..kül edecek olan bu fahn1ıada kanlar· 
lnrjllfmlnHfU:u Ve hangimiz lttqat- dan •uni cübre iatilual edilecek, bay• 
ta loerhangi bir gözönünıle içimizi •- lqlerinden plıanlaaılıı Pi' da sa-
~ekmem::r.,· ·z? .. Bana rağmen 6ize hun imal ecı.n .,.Ües&ffelere Yerikc:ek-

' B L- tir. ile! yo ar. . ana soraraanu: '":"': 
clınlann Jün)lada nam- telalılri.. OtılJDslırin lll&ytnesi 
'Jllfn;ünJen maraz kalJılrlm-c mua· Nakil vaaıtalarının muayeneai-
"1ele erkeklere na::ıaran çok daha ne 'batlandıimı yazmı9bk. 
fiıldetlitlir 11e bu bir halmzlrktır.En Belediye, fehrimizdc itliyen o
W;J bir inltiralı görülen hemen tobüsler için haziranın on dörclün
.. 0, ...,,..t,, JenliJr. Lakin eğer er- cü günü akşamına kadar müddet 
ltdlere ile ayni bu )'CIZıaız kanun yermİ,tir. Şehrimizin muhtelif 
tatbilı eclilrnU aba idi, _......,,. elı- semtlerinde itliyen dolaan cı-

' " , l auiyet onlarJa da orospu ... o ar- tobüsten ancak kırkının fen-
du. Bıınlan bir miatethf;en yazı ol- ni muayenesi yapılntlftlr. .Be
ftrn diye Jeğil, ebeJi • ~l~ halt.ızlı- ~ lediye verilen müddet ıçın
itn go:ıönüne gelm<!Sl ıçın JIG%ıyo- de muayenesini yapt:ırmıya:rak 
1'tfm. makine ve sair akıamında bir bo-

ŞimJi aiu daha yepyeni ~.fİ~i: zukluk olmadığına ve seyrüsefere 
iim bir lıkra ycaarak sözünm bıtı- , müsait bulunduğuna dair yesika 
receğim: V alıtile, )'tini imam nilıa- almıyan otobüsleri on ı..,. hazira11-
lu dediğimiz eski tarula nilrôh dan _itibaren çalıtmBktan menedc
ntellCld iken, lst.anbulun marul üle- cektir. 
ıınaııınd-, mesela "Urlalı ::ı.aJe,, is- Geçen sene yapılan muayenede 
111inde bir zat Eyüp Sultanda bir yesika alamıyıı.n otobüslerin mil.
Yere zonparolığa gider. Bi::ıde öte- tarx pek azdı. Belediye, ileride o
ılenberi teceoüa licleti """""· Mol- tobüs işletme iı:ıini bizzat tanzim 
la Jrimseye görünmemek için bütün ve idare edeceği için yeniden hiç 
tetdbirleri almıJ olmtnına rağmen kimseye otobüs işletmek hakkım 
~in #arkına ıJartlır ile! Eyüp Sultan- vermemektedir. Bu suretle p'yasa
Ja bu iJ ftl)'i olar. da isliyen otohü•ler, tedrici suret-

lstanbulun - nedense - diğer le o;tadan kalkıı.caktır. 
•emtleri halkından daha müteauıp ....,....,....,...,..,,...., .... .,... ........ ..,.. ..... ..,......,.,. 
olan Eyüplüler Jıemen ayaklanır- Halk gürültü eder: 
lCl'T: .- Bu ne demek böyle? Mahal-

- Vay! UrlcJı zade gibi bir ül_e· nın namusu berbat oldu. Utanmı
ma, Eyüp Sultan gibi mübarek bı! yor musun? 
Ye:Ue günahı irtikap ederse halı- Urlalı zade hemen kadmı yanı-
rniz nice olur!. na çağırrr ve: 

Diyerek toplanırlar, bekçileri, i- - Hanım ben seni bir kuruş 
mamı, muhtan alırlar ve gece Ur- mihri muaccel ve yiiz kuru, mih1i 
falı zadeye misafirperverlik göste- müeccel ile aldım. Sen de bana var 
ren hanımın e11inin kapısına daya- dın mı? der. Kadın da: 
mrlar... - Yardim, deyince sokaktaki-
• Sokaktan gelen gürültüyü işi- ler apışır. Urlalı zade de: 

hnce Molla isin farkına varıc ve - Haydi Allah cümleye rahat. 
kadına hiç t~laş etmemuini söyli- lık 11ersin! Jiyoek bir gecelik :ıev-
Yerek pencereden sorar cesinin yanıno döner. 

- Ne Östiyorsunuz? .. FELEK 

"D" grupu üçüncü pliatik sa
natlar sergisini dün Taksimde vağ. 
cılık kulübünde açılmıttrı."D" gru
punun bu .ergili daLa ziyade kom
pozisyonlara tahıiıı edilmit bulun
maktadır. Dün aerginin lriifat me
maııiminde memleketin lanmmıf ıi
malan hazır bulunmutlardır. Gru
pun altı sanatkarı bu sergilerinde 
son eserlerini te,hir etmektedirler. 

Sergi on gün müddetle umuma 
açıktır ye parasız gezilecektir. 

Sergide gelecek cuma pir Necip 
.Fazıl Beyin bir konferanaı Yardır 
•e ayni günde karikatürist Cemal 
Nadir Bey sergide bir karikatür 
kiifeai bazulamıt bulunacaktır. 

Orta tedrisat 
Muallimleri 
10 Temmuzda imtihan

ları yapılacak 
Orta tedrisat muallimlikleri için 

bir müsabaka imtihanı açılmuı ta. 
ıkarrur etmİftir. İmtihanlar, 1 Tem
muzda Univeraite konferans salo

nunda yapılacaktır. 
Muvaffak olanlar, Maarif Veka

letince ortat tedrisat mekteplerin
de tüncçe, tarih, coğrafya, fenbil
giıi, biyoloi, riyaziye, fraıuazca 

ye almanca muallimliklerine tayin 
edileceklerdir. imtihana, lise ye 
yedi senelik idadi mezunları ile 
en az iki .ese m-llimlı"'k etmİf o
lan Muallim Mektebi aıezwılan si-

. rd:ıilec;ekla-dir. 

Bursa yerli mallar sergisi 
1 temmuzda lıaşlamak Ye 12 

temmuzda kapanmak iizere Bvr
aada bi.r yerli mallar 1ıer11İıi açıla
caktır. 

~ seneki eergiyi dokaan 
bin kiti z:İyaret etmi,ti. Bu aeneki 
aerginin da:lıa kala.balık ve muvaf
fakıyetli olması için hazırlıklar 
yapılmakt,.dır. 
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Sergiye gelenler 11e •ergiden 
bir köfe 

On kişi 
Denize döküldü 

Gülcemal mürettebah 
fa ·afından kurtarıldılar 
Betiktaıtan Kuzguncuğa git

mek istiyen on kişi Beşiktaşta 
Dursun Alinin kayığına binmit
la Ye sandal Çırağan saray> ön
lerine geldiği zaman devrilmit· 
tir .. ~ 

içindekilerin hepsi denize clö
külmüıler ise de, o civarda. demir
li bulunan Güicemal Yapuru tay
faları tarafından görülmüş 'Ye hep
.i de kurtanlmı§tır. 

Dilenciler mahkemeye 
Yeriliyor 

Dilenciliği sanat haline geti
rerek yollarda - mahallelerde 
halkı iz' aç eden kadmlan -lırt• 
toplayıp. mahkemeye t-lim et
mektedir. 

E ....... elki ıün böyle dilenmek· 
ten-müteaddit dJalar yakalan • 
cLldan halde ıcme vaqeçmiyen 
iki kadın cürmii ~ut halinde 
yakalannnşlardır. 

Zabrtanm yaptıiı tahkikatta 
Hayriye Ye Elif isimlerinde olan 
1"ı iki kt.:'ınan bir loıMp'Ulya teı-
kil ettikleri Ye birtakım küçük 
~klan toplryarak ötede l.eride 
cliJendinııek ıuretile para ka2an -
daldan tabit edilmiftir. 

Bu i1Q d"ılenci bdm f.'l'rakhırile 
lıir!ikte Sultanabmet aulh ceza 

-m.lıkemesine wıiın edilmişler -
d.ir. r 

Sipahi Ocağı kongresi 
toplanamadı 

Dün Sipahi Ocağı kongresi
nin toplanma•• mukarrerdi. fakat 
ekseriyet olmadığından toplantı 
24 haziran pazar gününe bırakıl
mrıtır. 

Mağaza ve dükkanların 
kapanma saati 

Şehirdeki ticarethane ve ma
ğaza gibi müesseaelerin akşamla
rı erken kapatılmaları için evvel
ce yapılan teşebbüsler yeniden 
canlanmıttır. 

Bazı ticarethane sahipleri te -
ıel>büsün biran evvel halli için 
baı·ekete geçmişler ve bu arzuya 
taraftar olanları tesblte başlamış· 
lardır. 

Bugünkü vaziyete göre; bir -
çok diikk&ncılar ve mağaza sahip
leri erken kapatmaya hazır olduk. 
larını bildinnitlerdir. 

Alacak yüzünden 
Bir adam arkaclapaın 

karnım deşti 
ETYeliıi gece Pendikte bir ci

nayet itlenmit Osman nminde bir 
kesici çok feci bir ..,kilde öldüriil
müftür. Aldıg.ııu2 malfuıııat• göre; 
hidisenin -..ı flldur: 

Penörlc mezbabumda ke.icilik 
yapan lzmitli Ounan oğlu Samı 
ile arkıı.d-.ı bacı Osman bir alacak 
mer.eleıi yüzünden bozıqmlJflar ve 
evvelisi alq•m aralarında gürültü -
lü bir kaYga olmuflur. Bu kavga
nın eonunda, Sami eline geçirdiği 
iri bir bıçakla arkadaşmm üzerine 
hücum etmif ve bıçağı üç kere kar
nına saplamıftır. Bu ini Till'Uf kar· 
tısında Osm.anm bağıraaklan tama 
men dıaşnya fırlamıt Ye za.Yalh 
adam acı feryatlar içerisinde yere 
yuvarlanmJfbr. Katil, hadiseyi mü
teakıp kaçmıfbr. Etraftan yetiten
ler, Osman efendiyi bir otomobille 
Zeynep Kamil baatahan""ine kaJ. 
dımııtlardır. Yolda fazla kan kay
beden mecruh, hutahanede derhal 
yapdan ameliyata rağmen kurtarı
lamamış Ye ölmiqttür. 
- Hadiseye OsJ<üdar Müddeiumu
miliği ve Kartal jandarması vaz. 
yetetm.İf, tahlcilm.ta 'baflanılDllftir. 
Kaçan katilin yalmlaDl!!!as• için i
cap eden yerlere emirler verilmi.
tir. Saminin bugün ele geçmesi 
muhtemeldir. 

Yangın zannedildi 
Dün aktama doğru latanbul 

itfaiyesine Sirkecide yangın çık
tığı haberi verilmiş ye bir itfaj,. 
ye grupu derhal Sirkeciye gelmiş
tir. 

Fakat bütün aramalara rağ
men hiç bir tarafta aleJ olmadığı 
görülmüş, fazla ~uman çıkan fab-
rika bacaauım yangın zehabını 
verdiği anlatılm'!flr. 

Ta,ıa yanlan haf 
Beıiktal"ta Yeni Mahallede o

turan Mehmet efendi polise mü
racaat ederek ayni ııokakta oturan 
Mari ismindeki .lmun, oğlu lamai
lin baıını tatla yaralachiından 
bahsederek tıl<iyette bulunmut -
tur. 

Memlekıte dönerken Dl ı 
Memleketi olan Vana gitmek 

ü.aere Cümhuriyet vapuruna bi. • 
nen Bedri efendi isminde biri va· 
pur içinde fücceten vefat etmiıtir. 

Mua~nesine gelen Beyoğlu 
}ıükı'.iJpet tabibi kendi .. inin sekteiı 
kalpten öldüğünü teabit ederek 
defnine nıh.at vemıiıtir. 

2900 lirayı makaslı kesti 
lıtaubvl telgrafhanesi me

JDW'lanndaa altJ111f yaşlannda Ser 
vet Beye seçen sene tayyare pi
yang0&undan yüz bin liraldı: büyük 
ikra~iye çdonıı Ye Servet Bey 
paranın bir kıamım bankaya ko
yarak Mı bin liraaıt11 da -c1e aak
lamqtır. 

Son ııamanlarda. Ser1el Beyin 
ıdi'kası sinir buhranına tutulmut 
ft seç.en gün niıdıkta saklı bulu

. ıaan 2900 liranııı çıkarıp makas
la puça paıp ~ttir. 

Hırsızlınn •puu 
uanbulun muhtelif semtlerinde 

hınu:b1dar. yapan lamaiJ. Recep, 
Ali ve Rifaı isimlerinde dört kiti 
yakalanmıştır. Hırsalar aon defa 
da. Erenköy cİYarmda Hayrettin 
bey isminde bir zalm k~e gir
mitler ve birçok C9Jll &frmllflardır • 
Bunların Karagümrük, Betiktat ve 
Samatya cİYarmda birçok yerleri 
90yduklan meydana çıka.rW.U.br. 

Hı:rsızlarm Edimekapı civarında 
bi.r evi kendilerine depo yaplıklan 
a.nı...ıimış ve bu evd~ de arattırma 
yapdmıştm Bu arattumada evde 
öteden beriden çalınmış bllçok ev 
ve dükkan ~yan bulunmuf, daha 
bazı yerlerde vukubulan vakalarla. 
da alakadar bulunduldarı anla,ıldı 
ğından tahkikat derinlettiriliyor. 

Doktorlara bir seyahat 
teklifi 

Almanyada bulunan bir ilaç fab
rikası etibha odasına müracaat e
derek Almanya, Avusturya, Belçi
kada seyahat tertip edilmesini tek
lif etmiştir. Bir ay devam edecek 
olan bu seyahat 150 lira ile yapıla
caktır. Seyahat esnasında doktor· 
lar Alman sıhhi müessesatım, ilaç 
fabrikalannı gezeceklerdir. 

Birçok kelimeler vardır ki bun· 
ların türkeçetle mukabilleri yok
tur. Yeni kelimelerdir. Yeni ica1-
lann, yeni ihtiralarm netice.inde 
vücut biılmrı,ırır. Bımlan sade biz 
değil Jiğer bütün milletler aynen 
kabul etmektetlir. Netlen bunlar i
çin kelime icat etleceğiz diye uğra
~em? 

Bu olıayaaımazun itirazlarma 
karft ılüfiincelerimiz.i 1öyle lrul&
sa edecetiz; : Er111ela fUnu söy
liyeyim iri birtakım yeni vaziyetler 
lrarp..nda yeni kelimelerin bütün 
Jünyaya ayni fekİlde yayildığmı 
biz de kabul diyoruz. Bazı keli
meler mücerret bit melhiım olmak 
tan ziyade medeniyetlerin birer 
nalril 8G8ıt Jrr. Ba metleniyet
lerin zarlıJır. Nan/ moela m«n
leketimize itlıal etlilen A11rupa 
maRarını üzeTirnleki bir aiirii yal
talartlan lıağıdarJan sıyınp alma
mız mümkün deiiJ•e, vagon hudut
ta kal•m biz yalnız malı istiyorın: 
"tliyemiyo,.alt bir~ kelimeler i
çin daha böyle hareket etmeğe 
me::buraz. Onan için bu kelimeyi 
alamcıya, yalnız melhumunu ka
bul ederiz diyemeyiz. Mesela Elek
trik gibi •••• 

Fakat tiirkçetle lanos kar,rlığı 
ll4rken, sırf bunu bir yenilik gay
retile gene "-fka bir ecnebi ke
limaile J~eğe tle cev- 11e
r1?me)'İz. 

Biz çikoolatayı gene ecnebi ke
limesinden alınmı1 şeklile çikolata 
olarak biliyorduk. Fakat bir Hali 
Je Edip hanım çıktı, buna "Choco
lat,, feklinde lrallanJr? Netlen çi
kolata lrcnwızca "Clıocolat,, olu
yor da macarca "Çiltolates,, olnu
yor? Çünkü Halide EJip hanım 
INUUızca büiyor 11e macarcaJan 
anlamıyonlu. 

Diğer bir misal: 
"L/imba" kelimesini almıııız. Fa-

kat birisi çıkıp la bize: · 
- Şu Lanıpe'ı yak deru kendi

sine lıem acır, hem giileriz; 11e h<rt-
ta kı:r.anz. Çünlıü türkçede •izin, 
bizim, Jıepimizin büJiği kelime 
lambadır. Bu lehçemize bu şekildıt 
geldiği için onu böyle tadil etmi• 
p::ı, 11e 6öyle lıabal etmişizdir. 

Bumm için metleniyetin doğrn
Juiiu oe medeniyetin bize nakletd 
ği kelimeleri Jeğittirmeğe nıand 
yoktur. Çünkü banlann mukabille> 
rini ne kadar tumıak balamayoz, 
yalnız itirazımız, karşılıkları izalt
la da olsun bulunabilecek kelime
lereJir. Ve banlan lôalettayİ.n bir 
,ekilde ve hatta manalarfna nüfuz 
etmetlen alma}'Cldtr. 

Mnela : Geçenlerde pelı if
nıi geçinen bir mecmuatla bö)'
le bir l.elime -_,.,,, Muhar
rir pqra AaklıınJalii noktai • __........... i-.Ja ...-:•. 

_ _. .. M • .,. .. ge -,.,.... -e li.tluciaiu!' IN-
limaini Je )'Cl%Ut içimle "alaklılt 
moJeni ,,ara,. -1uJ,,;linJe ltall,. 
myorda. Halbuki ba kJimeJer1 
frenlrlerin lımJettiAleri mana .. r1 
itibara müstenit paratlır. Ve eolevi-
7t1le lııciğıt paradır. Ulaklık pa1W 

İçin lıofJra bir •elime HMonnaie 
Sabroıee" oe)Nllıvt billon kelimai 
kullanılmalıc6İlır. l,ıe muharrir 
srrl /,..,,.zca Jrelime lıallanınd 
rıqretile ba lrtılayt, ba 11alı Jlap
,,.,,,.,. Bıml.,. hoJJantla biraz Ja
ha inuaJr .lilU- hem ytaılanmu 
an1,...ı_,,_ıı1ıtan lıartalur, 
1- ie böyle hatalara diifmeyiz. 

Mümtaz F AIK 

Evkafa yeni mülk 
E'Vkıof üdürlüğü Kasımpa

p.da Cezayirli Gazi Huan Pa
ta -ıdı evkafı mülhak& -.aziyetin
de idare edtlmekte iken ahiren 
miitevellisİllİou vefatı dolay:ııile 
vakfa ait bütün emlak Ye akar 
vaziyet etmittir. 

--""'--
Zaro ağa hastaueden çıktı 

Şitli ÇoCok hastanesinde tedil
vi aJtmda bulunan Zaro ağa hasta
neden ÇJkmattır. Fakat zavallı ih
tiyar, epeyce zayıfladığı için henüz 
evinde yatmaktadır. Halsizlikten 
,.ikayet eden Zaro ağa dün, kendi· 
sini evinde izyaret eden bir muhar
ririmize ,unları söylemittir: 

- Henüz tamamile iyileşeme
dim. Hiç dermanım kalmadı. Has
tanede çok iyi baktılar. fak at, 
iğneler hala vücudumu sızlatıyor . ., 

Zaro ağaya bir müddet evvelı 
Ame•ikadan bir mektup gelmişti 
kendisine izdivaç teklif eden bu 
mektubu aarılrk ihtiyar, bir ecnebi
ye (150) liraya astmıslır. 
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( Iranda Tarihi Vakayi ) 
Iranın tarihi tabii olarak iki muhtelif 

devreye aynlır: Bunlann biri Miislüman· 
bktan eYTe!Pri de Müalüma•bktan -· 
ra olan devrelerdir. Bunların takoim nok· 
taaı Mm~ tarihinin yedinci ......_ yirmi
ıinden otwıuna ı...ı•r .ı... miiıılııletin i
çinde 5-...nit...in Arapbır tarafınıılH .ıe,,. 
rilmeeidir. Bu, ilı:i tarihi ıılenoepi11 her bi
ri 1290 - itpl ~· Ke,ı.;;..-'den 
Araplarm ı ..... iyal ettikleri_.,. ı... 
dar olan miiddefuı 550 oeneİi Milim ı .a. 
dan evele -.e 841 -.ide [oidaa -· 
ya tesadüf eder. Aıraplann Ira. fethi11· 
den l>up- kadar da sene 1290 ._ 
seçmiftir. lraniler lndo • Eurap oea ... 
kına mensupturlar. 11'111lileria e9ki clİllle· 
rinin esiri P eypmberi Zarathuatnı adile 
anılan zattı ki Milittan ııiltı asır evvel ya
tamııtır. 

( Fircle,,.i) nİn Şalın-' ele hülıimdar 
ıülileleri olmak iizere cöıtercliii dört SÜ· 
lileclen (Pitcladi) Ye (Kiyani) eillileleri 
taınamil., clastamılir ve A Yesbı E...airiae 
aittir. Etkini yani PartM. ri'S'eai kn
men elsanni ye 'in- tarit.i.ıir. S.aa. 
ni ıilıiles.i, her H kadar lr..Ulerin yaz. 
thklan tarihlerde eE.......ı.n lıürii-iitH 
de tamamile tarı1ıidir. Tarih ...........,dan 
ltu -ıria !tir kıymeti ,.,.._ .ı., baa • 
demyatını ve ......_tini öjıw•mek Uti,.... 
ler için pek mühimdir. Çiinkü lranm e
debi eserleri11de· l>u ·efaanet.re telmih!« 
n İfaretler "anhr ve ltüyük lna reııaam• 
lan Ye ,,.ı.ı..ıtan da lıu Jaaneleri tuYir 
ederken ( Firdevsi) ni11 o eu.tiriaden il· 
bam abrlar. Binaenale7h, mes& (Beh· 
zid) ııibi lıüyük bir üıtadm ince bir ese
rini hakkile anbyabibnelı: Şalı-'nin 
daıitanluma nlof olımya bllğlıclll'. 

Saaaniler devrinde birinci Chapur ile 
R- imparatoru ih.tiylll' Valerian -
smdaki muharebede R.._ lmpan.toru· 
nun mailüp ve uir obqu ve ikiaci cı... 
pur tarafından Elcmredeki R- ...
temlekeıinin tıahrip ecfiliti ziknodilmeğe 
değer vakalardandır. Gene Sasanilerclen 
olup Miladm 420 senesinde tahta çıkan 
(Balırami Gur) Romalılarla 42% de aJc. 
tettiği bir muahede iktiza11nca n o za. 
man bütün Aıya Hıriıtiyanlan üzerinde 
ruhani nüfuz İcra eden Roma kilisesinin 
tazyikile lran'cla yqıyan Hıristiyanlann 
cümlesine dinlerinin icrası buıuıunda 
hürriyet vereli . 

Fakat, bu hacliaeden tahminen altırut 
sene ıonra, Iran Hmtiyanlan Naıturi 
Hrriıtiyanlığmı kabul ettiler ve nihayet 
Roma'nın himayesinden saıfmazar eyle
diler. 

Gene Sasanilerden (Kubad 1) zarna • 
nında meşhur Mazdak zuhur etmiştir. Bu 
adamın neşr ve tervice çalışt.ğı din hak· 
kında muhaliflerinin ve clüımanlannın 
naklettikleri ıeylerclen başka elde bir gu· 
na malumat olmadığından,clini hakkında 
doğı-". bir ~ey ııöyliyemiyeceğii:. Şu ka· 
dar kı pek ılerlemit bir komünistlik tıe§· 
rinE çalııtığı ve zenginlerin servetlerinin 
fazlaaıru fakirler arasında taksim etmek 
istediği tarihlerde yazılıdır. (Kubacl 1) 
Mazdakın dinini kabul ebnek i~temişıe 
de oğ\u Khosrav Nushirvan buna tnani 
olmuıt ve Mazdak. dinine tabi olanları.n 

kaffc&ini bir büyük ziyafete davet ettik· 
ten sonra cümleıfoi kestirmiş ve kafaları 
toprağa gömülü ve ayaklan dıfanya fır· 

iPEK Sinemasında 
i l Haıiran paıartçsi aqamı 

saat 9 da 

ALATURKA 
KONSER 

Taaburl DORRÜ a., ve 
Ark.adatlan tarahndaı 

Fiyatlar: 50-75-100 karllf·(24~) 

Doktor 

HORHORUNİ 
Hergün akşama kadar hastalınnı Emin 
ilnü Valide kıraathanesi Y•nındaki mu· 

1 \' enehınesinde tedavi eder. 
l'clefon: 24131 - ( 236 ) 

.. - Dr. l H SAN SAM l ~-

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darLiı boimaca ve 
kızamık öksürükleri için p..- tesirli 
iliçtır. H~ «zaneee ve ecza depo. 

lanada bulıunır. 42 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tiırki,.. iıp. Hwiç içitt 

L. ıc:. L ıc: 
3 .,...... • • • • . • • • - • __: 
6 .......... 7 50 14 -

iZ ~ •. , ••••• 14 - a _ 
Gelen enalr: .,.ri .,-eril•ea.- Müddeti 

ı•çen nü•ha..l•r 10 bnq.t11r.- Ca.aete •• 
matbaa,.. kit itl.r ~in. .111.iicfiri.rete müra· 
caat edilir. C...etem.iz ilin.lana 1nea'uli7e· 
hoi kabul etmez, 

• 

2 

~ ~lclaklan halde ceeetlerini defnet· 
tinniıbr. Mazdak :ı:İyafete bizzat gelin· 
ce, ~~ •. o.ııu ektiii f"YİD ae semere 
verdifini ıronneie ıılavet ııtmit "" sonra 
onu da ölcliirtmüıtir.Terilıte,iunine "A
tfil" ,,...,, izalfı edite.. ba Nuhirvan'dır 
Haııreti Mooh- ~ - -anında dol· 
-ıtur.Bu hülriimdana z-....la vukn
ltulan nriihint hadioelenlea biri ele Mili· 
•• 529 -oııimle Atiaa mekııetıi (J11a
tinien) tarafın*a lıapatıl,.._ ._..,, 
~ En.tuai .,... ... Neo plat...ı.te" fi. 
le&ollarm -an unyına iltica ederek o
- ın..yeoine lfiı-t olmalan-
clır. Bu filoııoflann ııİıııı.asııp Zer· 
düttilerle lnm'da süze! gençin· 
mit olcluı.ı.nıu •t etlecek el 
ele bir clelıl yoktur. Lil<in, bunların 20 
- kadar lran.ı. kalmalamua aaray hal 
limın düıiiniitlerinin ~ iizeriıııde tesir 
iaasıadan bili olmadığı '" daha sonra 
lranda...., 111.Un diiayuında taı&Yvuf er• 
.........., ,..,.ıian aruına ıokulan Neo. 
platonique diitiinütlere de y<ıl açtığı ıo:
ı.., sötünuez bir keyfiyettir. ..,.~ 

Türkler, ban tarihinde illı fffa olııra.lı 
.... loiikiimdann _.... cöriiıııiyor • 
lar ye lıem Tiirldtırio.. ı.- lnnilerin o 
~ nMitterelı: tlüı-1an o1uı (Eph· 
talitetı) ı..re kutı Nusı.irv- iJe tedafüi 
Yıl tecaviizi loir m hede akdediyorlar 
ve "Ephtalitea,, !eri takip ederek Hinclia
ta.. doino loirlikte piiılriirtiiyorlar. O 
münasebetle, Türk hakuu Nushirvan'• 
ipekli bir parça iiıtüne yuılnut tiirkçe 
l>ir mektup sönderi>-,., Nashlnan dahi 
lıuna kiirt üzerine "Pehleyj,, dilile yazıl
,... ınr mektupla mübbele ediyor. Bir 
ıle, Nashirvan Türklerle imzalaclıiı diğer 
lıir ittifalmmne mu~ Bac:tria viliye
'!ne yeniden aahip oluyor ve "Oxus,, neh 
nni müttefikleri oı... Türklerle keneli a· 
-~ hudut hattı cıbralı kalMal ediyor. 
N . ...birr-'m flil-.bab tiıınaWe Kan.de • 
maden cenupta ATal.i•t:an.m. cenubuaa •• 
flll'kta (Oıı:uı) nehrine kadar yaydıyvrdu. 
Kendi ulUın ve maarifi himaye ve teıvik 
eder ve Hindiıtandan kitaplar' ıetirtip 
Pehlevi diline tercüme ettirirdi. Şatranç 
ta onun zamanında Hincliıtandaa setir
tildi. Büyük ·,..,ziri "Buzur,İıııilır dahi 
kendi kadar mqhurclu. Miladı; ye
dinci asnnm batlangıcmda Bizans hü • 
kümdan Heracliuı ile Khosru Parviz bi· 
ribirile muharebe ediyorlardı. Birincisi 
cesim bir or 4u ile Iranı iıtila etti, ikinci· 
si de Kudüsil 614 te zaptetti ve 619 d•n 
629 a kadar Mısıra sahip oldu. Avars'la· 
nn yardımı ile 626 da Istanbulu muhasa
ra etti ve Miladın 641 senesinde vefat et· 
ti.Iran ile Bizana arasındaki bu. mütema
di muharebeler her iki ta.rafı da zayıflat· 
mıt olduğu nclan,Araplar timal ve tark 
komtulanna taarruz etmek üzere çöl
lerinden dıtarıya akın ettikleri za· 
man karşılannda mukavemet e
debilecek bir kuvvete tesadüf et· 
mediler. Sasanilerin sonuncu hü· 
kümdan Y ezdijerd memleketinin şarkı §İ· 
mali taraflanncla ve Miladın 636 sene
•inde ""Ctesiphon" un sukutundan sonra 
hayaiyetine yakIJUlaZ bir tekilde ve kor
kakçaaına öldü. 641 de Araplara karşı 

giden ln1n kuvve.tJeri Nehavent'te kimi· 
len münhezim olmu§lardı. 

Hüseyin DANIŞ 

-Kimyager-.. 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Blld· 
mum tıblilit. Bahçekapı, EmlSk ve Ey· 
t•m Bankası karşısında izzet Bey ffanı. 

(265) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
Dumlupınar ;tfz~~~o 

PAZAR günü saat 20 ele Galata 
rıhbmından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacakbr. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan cumartes.i ııüniinden maa• 
da HERGÜN -t 9,30 ela Top
hane nhtımından kalkarlar. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTFSI, ÇAR· 
ŞAMBA siinleri saat 20 ele Tap
ı.an.. nbtımından bir vapur kalkar. 
Cicfiı ve clönüıte mutaf iskelelere 
uğra~. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları hallı: İçin müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acenı.."' bulunmayan tehirlerde acenta anuımaktaclır. 

)ı. Tel. Beyoilu: 4887. ~313C'4iii 

M 

KU•.Allt _ ........... . 
Parazit! 

Evlerin4e rarlyo lıullananlar l>İ· 
lir. p,.,.uıt Jenilen 6ir..., 6ela.t 
Otlf'tlır. Her nıııl)'O a: çalı pcırazit 
ycpar. Ba IM'<aİJ, lttwasına ııe ye
n,.. ,,ön, lHızwırıt '8kırrlar, bozan 
~,.J.,, h- _,,/ar, H:raıt rlü· 
Jiilı olcıp relcır, bm:cn 6onı olcıp 
öter. 

Arad'• bir pir ,;m;ltüsiinü antlı· 
ran sesler sclrcuflıjı rla olar. 

Hele erıinU, tr.,,.vay catltlnine 
yalıın ııe tlönemeçleri çok bir yenle 
ise, para:itfen yam/ım Allah .. Jiye 
lrcı~calı Jelilı -•ım:z. 

Gefen 'ece, eurle, ,./yoycı aıç· 
tun. Niydim Paris postU1nı bııJ. 
malHı. 

F olttıl parazit o lıdtlar çalıtu iri, 
ıüriiltiitlen 6-pn pifti, ltçamaia 
-ı.ur oUrım. 
~ Y ınunwlalrilerJen biri, lıiJJetle: 

- Ha7, Allalı lrcıhretııin f11 para• 
z:iti •• Ji-ye eöylerttıli. 

Y.,rı ı.ir '--m ....Jcı: 
- Kımun... l'-ıt, panuit fle

yip flaraJIOIWWWUL Anlıyo,_ lıi 
priiltiiJ«t lıwınaaliyor..,na1'. Ama, 
6a paraitin -1 mina.t ıt«lir 1 

Ben -'attım: 
- Parazit, b.ııflımtnın SttrtınJan 

•"Çinene tlerler ••• Aıcrpçaaı tcıley
li Mantar, -ııWlfllı, -z: otlar la
lan giı.i! 

Büyülı lııatum, hayretle lxı,mı 
Nllaclı: 

- Peki, bu ratlyo paraziti, iri· 
min nrhnJan pçjniyorl 

Giiltlüm: 
- Bizim gibi nıılyo buJalaları· 

nm! .• 
M. SALAHA TIIN 

Bugünkü program 
1 S T A N B U L: 

18,30: Franaızca ders. 19: KonfeTan•. 19,». 
Türk musiki neıri,.ab (Kemençe Fahire H. 
Tanlııur Refik B. Ut Ne•re• B. Fikret B. Safi· 
ye H .• :Zl: Etreıf Şefik Bey tarafından konfe; 
raaa , 21.JO: Orkestır-a konaeri. karıtık proıranı, 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m . 
17: CH: orkestra•• tarafuıda.n hafif nıu•İki 

( tagannili.) - Mua.&habe. 19: Oda mu•ikisi. -
Mu•ahabe. 20,15: Piyano refakatile taıanni. 
21 : Chopinin eserlerinden konser. - JConfe .. 
ran•. 21,40: Hafif muaiki. 22: Haberler. -
Kon•erin de.,-a.mı, Z3,10: Plik, - Musahabe. 
- n ••• rnu•ikiai. 

823 Kt... BOKREŞ, 364 m. 
13: Plak, 14: Borsa. - Plôk. 18,15: Çocak 

ne9rİJ'&h. 1 .. Rad,.o orke•tra••· 20: Oai•ersitct 
2C,20: Radyo orlı::a•lrası. 21: Konferaa•. 21,15: 
Sibiceano orkeatraaı. 21,45: Musahabe. 22: Ta
ıa.lll'li. 23,30: Dana pliklan. - Haberler, Z3,30 
Dans. 

686 Kh.:ır. BELGRA T, 437 m. 
ı 20,30: Rad70 CH"kNtra•1. 21,20:: lte1r.1Am. 21, 

30! Y 111co.1.la'T popüler ıarluları. 23: Daa• pilk" 
lan. 23,50: Kalneba.n.e kotııaeri. 

638 Khz. PRAG 470 m. 
19,05: Almanca _,ri,.at ( rau•ikİlİ.) 20,lO: 

KiiçÜlr: kona.er. 21,05: Plik. - M•MMıbe. 21,35 
T •S••nili kar11ı.lıı:: ••tri7at. ZZ.40: C.s pli.lıı::· 
ları. 23,15: P1Ak. 23,.30: Mu.ikili .ltarıtık ... ri .. 
1•t. 

174 Kb.z. MOSICOVA, 1724 m . 
19,30: Miintel.ap artfttler t&rafıntl .. ba

ter. 20,30: Mü-b.abe.. 22: Alman_c.a n•ıriyat. 
23,05: ran•u.ca. ••tri,.at. - lsp.•yolea •eıri .. .... 

713 Kh•. ROMA, 421 m. 
18,10: Koaaer. - M1ı1bt.tif babider. 2.1.,30: 

°Feclora,, iaimli tem.sil. 

ŞiMALi ITALYAN CRUPU, 
21,45: Ocla mu•İki•i lı:oııı••rİ. 22,45: Var1en• 

netrif·ab. 23.30: Dans ma•ikiai. 
545 Khs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: 011ke.tra (Sil'an). - Mo•ahabe .. 20,35 

O•ear Kalmanın kou•ari. 21,10: Stiıdy•daa. bir 
temail. 23,20: Ş..ndor Bara si,.u ta.kuru. 24: 
Fricl.1in idarasinden opcn·a orke•tra•ı . 

&92 KM, ViYANA, 507 m. 

.. .;,9f5= Richard Wa.nerin_ tt•erleriade11 
LKURE" operası. 23,55: Dans pliklan. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21,10: Neıeli mu•jki (Senfonik.) 23: Haber .. 

l~r: 23.20: Musikili ne,riJ'•t. 24: Dan.• mu•i· 
kıtı. 

Khz. l>eu•chlandsea.der 1511 
21,30: Konser aalıli. 23,0S: Spor. 23,20: 

Haberler •ea&İra. 24: Gece mu•İk.İ•i. 

CT üncü kolordu ilinlan ' Bergama Aıkeri Satmalma 
Komiıyonundan : 

Bergamadaki kıtaat ihti· 
yacı kapalı zarfla münakaıaya 

/ konulan 508 ton kuru ot için 
1 talip · çıkmadığmdan ihalesi 

13-6-934 çar§&IDba günü saat 
16 ya tehir edilmiştir. Talip
lerin o gün ve vaktinden ev· 
vel teklif ve teminat mektup
larile Bergamada Askeri Sa· 
hnalma Komisyonuna müra-
caatları. (3008) (3044) 

1 -TAM--. 
ATLAS 

Bu hafta çıkıyor 
------(249) 

AZ RAN 1934 

LD Hil~Y,E D!1I 
KARANFiL 

Necla on sekiz Y&fmda süzgün e· 
la gözlerile, ince, kırmızı dudakla
ri]e güzel bir kızc:aiızdı. Küçük • 
ken annesi onu piyano öirenmesi 
için Konıervatvn.ra kaydettirınit, 
fakat istidadı olmadığından Kon· 
aervatuvardan çıkardmııtı. O da 
bunun üzerine var kuYY~tile çalqa 
rak ancak hazı oynak prkılar çal
mayr öğrenebilmitti. Musikiye 
meyli azdı. Fakat birkaç gündür 
kah hafif, kah tiddetle çalınan bir 
keman sesi kalbinin en hasas telle
rini geriyordu. Halt& bazı defalar 
k~m hazin nağmeleri Neclayı 
ağlatıyordu. Bu sihirli nağmelerin 
yükseldiği ka11ıki aparbmanda ya• 
kasında daima bir karanfil olan 
ıenç bir adam oturuyordu.. Necli; 
onunla konutmak fırsatını bulama. 
mı9tı. O da, aksi sibi Necla ile kat' 
iyyen alakadar değildi. 

Bir ..bah Necli bu ıenci takip 
he•esinden kendini alamadı. A)'Ili 
otobüse bindiler, ayni yerde indiler 
Fakat meçhul adam Taksim' de abi· 
denin kartııında durdu; sık sık sa.
atine bakmaımdan birini beklediği 
Afİkrdı. Necli. sokağın kaJldri kal· 
dırınıma geç.mit, onu taruut eder· 
ken kalbi tiddetle çarpıyordu. Bu 
çarpıt. ağlıyan kalbinin hıçkırığı· 
na benziyordu . 

On sekiz yaşının bütün atetile 
onu sevdiğini kendi kendine itiraf 
etti. Eğer sevmeseydi genç adamın 
bir başka kadını beklemesi ihtima· 
li onu bu kadar mustarip eder mi 
idi? 

Biraz sonra kürk mantolu bir 
hanım ıağa ıola dikkatle bakına
rak onun yanına yakla,tı. Gülerek 
konutarak bir otomobile bindiler. 
Necla her dakika bir sıcak Yat daın 
lası buz gibi yanaklarını ısiatırken 
eve döndü. Mümkün olduğu kadar 
çabuk evlenerek ondan intikam al
malı idi. Kendine münasip bir zevç 
intihap hususunda gazete ilanların 
dan baııka çare aklına gelmedi. iki 
gün sonra gelen bir sürü mektuplar 
içinde yalnız bir tanesi nazarıdik· 
katini celbetti. Bu mektupta: "Giz 
lice sevdiğim kız siz olduğunuzu 
zannediyorum. Y ann sabah saat 
on birde Tünelba~mda s'zi bekliye
ceğiın. Yakama takacağım karan· 
fil beni size tanıtacaktır. Anlattık. 
tan sonra da ailenizden desti izdi
vacinizı talep edeceğim.,, diyordu. 

Karanfil Neclaya her ~ırn if'8- e
diyordu. Yakasında bir karanfil! 
Hiç fÜphesiz bu karşıki komtudan 
başka kimse değildi. Demek her 
zaman yakasına ilittirdiği bir ka
ranfille kendini tanıtmak iatediği 
birçok kadınlar vardı. Necla buna 
tahammül edemezdi. Bir mektup· 
la karanfilsiz de onu tanıyacağım 
bildirdi. Mektubu bildirilen adrese 
gönderdi. 

iki gün ııonra Tünelbaşına gittiği 
zaman rüyalarmın kahramanını 
tramvay bekliyen birçok gençler a· 
rasında tamyamadI. Vakit kazan· 
mak ıçın b;r maipanın vil· 
rinine bakarken arkasında bi· 
rinin cama akseden gölgesi
ni gördü. Batını çevirdi. Kar. 
,urnda mahçup tavfrh bir gencin 
birteyler söylemek istediğini görün 
ce bariz bir istihfafla dudağını bü
kerek ilerledi. Ağır adımlarla zih • 
ni perişan eve dönerken karsıki 
komtunun bermutat yakasında,bir 
karanfille yanından geçtiğini hay. 
retle gördü. Demek Neclaya ran
devu veren o değildi. Ağlamaktan 
kızarmıt gözlerini biraz uzakta de
nizin nihayetsiz maviliğinde din -
lendinnek için .pencerenin önüne 
gelince kemanın ayni hazin nağme 
!erile Ürperdi. Demek keman ça • 
lan, yakasında daima karanfil tafl· 
yan adam değildi. Çünkü Necla 
biraz evvel giderken görmüftü. Ke
man ıustu. Kartdri apartımanın 
üst katında, Tünelde onunla konut
mak istiyen nıahçup gencin solgun 
yüzünü gördü. Fakat bu sefer o 
mahçup bakıtlı gözlere karjı Nec
la Z&fın en aon derecesini liissetti. 
Ona, bir ikinci mektup yazmak i· 
çin pencereden yavalfÇa çekildi. 

Firdeva ISMAIL 

Konferans ve kouser 
Fırka Alemdar nahiyesi ocak· 

ları evvelki akf"'D' da Küçük Aya. 
ıofya semt ocağında bir toplantı 
yapılmış ve bu toplantıd·a doktor 
lbrabim Zati Bey tarafındıuı iç.ki 
ve eroin tahribatı etrafında bir 
konferans Yerilmiştir. 

Konferanstan sonra ressam 
Muazze~ Bey bir monoılGg ıöyle· 
miş , ayrıca bir de konser veril. 
mittir. 

Muhabir mektupları: 

Alpullu hergün bir az 
daha inkişaf ediyo~ 

T rakyanın bu eski sıtmalı köıesi az 
bir zaman içinde mamureleımiştir 

ALPULLU, (Milli,.t) -:- On 
tene ene! T ralı:yaıun ı' lı bir 
köteai olan Al.,..ıt-.m bir teker 
.e ispirto fllllwikuı yüzünden 
Oll yıl içinde mazhar olduğu inJr.i.. 
pf Ye terakki günden güne hay. 
ret ... erecek derececle ilerlemeğe 
i>ıaşl~tı~. . 

Poliklinik halinde açdllllf olan 
bastIOe bugün mükemmel hir 
memleket hastane.i vaziyetini 
almıthr. Bir ayda 900 • 1200 te • 
davi yapan hastanede mesleği. 
nin hakikaten a.ıkı olan bir dok· 
torla bu zabn etrafına toplanan 
feragatli hemıireler 12 yatağı olan 
bu hastaneyi yalnrz Alpulluya 
değil, civardaki köy ve kasa.bala • 
ra dahi faydası dokunan mükem. 
mel bir vaziyete getinniftir. Resim 
de, hastane arkasında görünen 
yeni yapı bu yıl ilave edilen teb • 
hirhanedir. 

1;tasyonun tam karşrsında inşa 
edllen otel, gazinosu ve lokantasi 
le birlikte, itleme~e b~lamıttır. 
Herkese açık bulundurulan ve mü 
kenımel bir banyoyu ihtiva eden 
bu otel ve altındaki kahvehanele
rile lokanta dairesi Trakyanın hiç 
bir vilayetinde eti bulunmayan as 
ri ve medeni bir müessese halin
dedir. 

400 den ziyade daimi ameleyi 
barındıracak amele sarayının te • 
melleri bu yıl atılmıt, buradaki ha 
vayı senelerce ifsat etmi• olan tlam 
gölü kurutulmut ve Alpullu dere
sine muntazam bir mecra yapıl· 
mıttır. 

Tahminen 100 dörıüm arazi üze 
rinde lesi. edilen nümune fidan • 
lığı küçük mamureye timdiden ye 

'. 

1 
til Wr -•zara Yermittir, Fidan . 
lr~ mühim bir knmı bademliğe 

. tabais edilmit ve miiteaddit daire 
leri ibti- edecek olan fidenlık bi 
ımsmm plialan tanamile hazırlan 
llUfhr. 
• • Bu binada çimlenme, kurutma, 
ilit ve ede-ı .e banyo daireleri· 
le memur ve amele odalarile ya • 
takhaneleri buJ.unacak ve orb yer· 
·de muaznnı brr hawz yapılacak 
br. 

Fabrikada, iınir, memur ve ilfÇİ 

A~pallu lımiıtanesini iJare etlen 
Dr. Şükrü Fazıl B. ve arlrad~arı 

sıfatile çalıfan y.atandaşlann mey 
dana getirdikleri spor birliği gün· 
den güne tekemmül etmektedir. 
Alpullusporun sahip olduğu stad 
yomun eti Trakyııdaki vilayetleri• 
mizin hiç birinde mevcut değildir 
17 parçadan mürekkep yirmi ki.fi 
lik bir bando t~kil edilmit ve dert 
lere batlanmıftır. 

T ra.kyanın Yeşil ovalarına teref 
ve gurur veren Alpullunun 2 • 3 H 

ne sonra eriteceği tekamül derece 
sini timdiden tasavvur edebilirsi
niz. - Mehmet Behçet. 

Suya kavuşan Bayramiç 
elektriğe de kavuşacak 

Belediye mütevazı bütçesile çalışıyor 
BA YRAMIÇ, (Milliyet) - Bay· ı 

ramıç Çanakkale vilayetine bağlı 
havası, suyu güzel 28 bin küsur 
nüfuslu tirin bir kaza merkezidir. 

Kazanın iki nahiye ve 100 den 
fazla köyü vardır, bu kazanın köy
lüleri ekserisi çiftçroir, kazanın ba§ 
lıca istihsalab buğday, arpa, fasul. 
ya, börülce ve sair hububat ile av 
derisi, palamut, zeytin yağı ve muh 
telif meyvalardır. 

Son zamanlarda zeytinciliğe ye 
bağcılığa heves uyanmıthr, Kaza· 
n'? ~çakh, hıtıreli, Ahmetçeeli, İs· 
raıllı, ıtıklıı: ve ıtıklar köylerinde 
zeytin ağacı yetittirmeğe çok ehem 
miyet verilmektedir. Bu köylerde 
yedi mengene mevcuttur. Bu sene 
yüz biıa kilodan fazla :ııeyt!n yağı 
istihsal edilmittir. Bajcılıia da ze1 
tin ıibi merak fazladır. Gerek ka
sabada Ye gerek köylerde birçok 
bağlar yetitlirilmektedir. Bayramıç 
ta zeytincilik az zamanda daba zi. 
yade inkitaf edeoektir. 

Bayranm;ta imar lcraliyeli: 
Çalıtkan bir reise malik olan 

Be.yraı_rııç belediyesi ka..abaı-ı: gü. 
z~ll-~ttınne~ ~e. aarile,tinnek için 
bütün me~a111ırı sarfediyor. Devam 
ed~n ·bu ıınar faaliyeti gün geçtik
çe ilerlemekte '"' göze çarpmakta
dır. Bu çalı,maların ilk semeresi o
larak yirmi bin lira sarfile kasaba. 
ya güzel bir su getirınit ve yeni çet
?1~le~ y~pılmıflır. Bundan batka 
ıkı hın lira para ııarfile de mende· 
res kenarına asri bir mezbaha bi. 
naa~ ~aptınnıttır, Be.yramıç beledi
yesının kasabanın imarı için göater 

' 

diği faaliyet ve fedak.i.rlılC cidden 
,ayanı kayıttır. · 

Yol laaliyeti: 
Kazanın köy yolları köy kanunu 

mucibince muntazam bir surette 
yapılmıqır. Uç senedenberi yapıl· 
makta olan Ezine · Bayramıç yolu 
ikmal edilmiş ve muvakkat kabulü 
yapılmıttır. Bu aene de Bayramıç 
Bahkesir, Çanakkale yoluna f'OMl 
ile bağlanacaktır. Bu yolun iıtiksa· 
fı yapılmakta.dır, bu yaz tesviy~si 
ikmal edilecek, gelecek sene de tat 
tefriti .v~ ailindirajı yapılacaktır, 
yolun ıkı ıene sonra bitmesi muta· 
.. vverdir. 

BayrCIJnısi bcı sene tl)ltlınlanacalı: 
BaYI'&ınıçta elektrik tesisatı ya• 

pılacağmı daha eYYelki -ktubUJll 
da JUIDıftnn, bu teaiu.t küçükku
yulu bir tüccar tarafından yapıla· 
cak ve belediye ile de mutabık kal· 
lllıtlardır. Elektrik binası mendereJ 
kenarına yapılacaktır. Binanın le
vazımatı hazırlanmaktadır. Bu hu· 
susta tüccar Haaan beyden aldığım 
İzahatta elektrik motörü ahnmıttır• 
Motörün kuvveti altmıt beygirmi,, 
mangal kömürü ile çalıtı:rormuf, 
bir ay ıonra teıiaata batlanaca&ı· 
nı ve bu yaz Bnyramıç'ın muhak· 
kak aydınlanacağını aöylemittir, 
Bayramiçliler bu ifi dört gözle belı 
lemektedirler. 

Sıhhi vaziyet: 
Kazanın sıhhi vaziyeti iyidir. Bil· 

zı köylerde 11tma ve frenıi hasta· 
hkları varsa da tedavisi için çalı· 
tılmaktadır. Hastalar kasabaya cel· 
bedilerek tedavi edilmektedir, elif' 
panııer ve eczahaneıi vanln-. 



Engerek yılanları 
Kaç türlü engerek ·yılanı vardır? Ne 

zaman ısırır? Isırınca - ne yapmalı? 

&.ğtla aJi engerelr, ortetl~ boynuz 111 C!Jt6erelt, RJlja lıiiÇiilt 611ferelr. 

Artık aıcakl• iyiclea iyiye bat-1 aıl olur. Bazen bu iatır.., hiç hİl· 
ladı. Tatiller de batlana, aisler de aedilmi~ kadar t.afif ol.un, , .. 
her rün kırlara dağılac:alc•mız. brap aiyade olNm veya olmaam, 

Fakat aıcak meYt.iın ayni za • yara maıiıalli çok ıeçnleden tifer 
manda yılan menimidir. Y ıla11 • Ye etrafında bir .kırmızılık peyda 
lann bir çok çeritleri vardır. Bua· olarak ıstirap artar. 
lann içinde en &elıirliM Enıerek- Kırmızılık ta çoğalarak par -
'lir. Engerekin de üç cinai Yardır: lak bir renk alır ve u morarır. Da-
Adi Engerek ki. batı: pulauzduc', marlann geçtiği yerlerde lla.l'ımsı 
burunu biraz kütçedir. Boyu 70 veya mora yakın lekeler peyda ol-
aantimetredir, ekseriya ]"Ol kenar- mağa bafllar. latırap tedricen ya
larında, ağaçlllı: )'erlerde, çalı çır· ranın etrafına dağılanıık bütün vü-
pı ve kayalıklar araeında butu • cudü iatili eder. 
nur. Şitler dahi yara mahallinin 

Hararetten, billıaua natuLet • etrafına doğru yayılır. Hastada ba-
li hararetten pek hu eder. Bu • yılma ali.metleri baılar. Buteyin • 
nun için tegaddi ettiği hayvan • !er süratle tiıer. 
ları ekseriya aqam üzeri -ıar, Gayri muntazam atar, gas • 

Diğer lbir nevinin bumu boy • yan vaki olur. Safra çıkarılır, te • 
nuzlu gibi kötelidir. Bu hayvan neffüste g~lük batlar. Çok mik-
biılhaasa boynunun uzunca olarak tarda roğuk ter dökülür. Rüyet za 
bedeninden ayrık bir halde bulun- ~lar. Hasta gördüklerini iyice se 
maaı ve burnunun yumUfllk bir çip tayin edemez. Vücudüne bir 
çıkıntı tetkil etmek üzere uzamış sarılık anz olur. 
olması ile tefrik edilir. Yara mahallinde kan siyahla • 

Üçüncü nevine de küçük En • şır Çok geçmeden san irin halini 
gerek derler. alır. Bazı ahvalde kankıran olur. 

Boyu uzunca olm•k la bera- Bazen de ölümü intaç eder 
her idi En gerekten kısadır .. Sır- Onun için kırda dolaşırken ve-
tında siyahımsı bir çizgisi vardır. ya oynarken bir yılan gördünüz 
Ba§ı bedeninden bir darlıkla ay • mci, üzerine Yarmayın. O zaten na-
rılmıştır. Rengi eamerimsiıdir. Ba- sıl olsa sizedn kaçacaktır. 
zen kumrala çalar. Şay .. t ısırırsa ne yapmalı? 

Engerekler ekseriyetle insanı Y danın ısırdığı yerdeki yara 
gördükleri zaman kaçarlar. Fakat genişlrtilmeli, ya orası güzelce e-
cesaret edilerek bunlann ii.7.erine mihnt>li ve aalya dıtarıya püskür • 
yürünüldüğü ve yahut el ile tutul- tülmek şureti!e ısmlan 7ehiri dı
mak i,denildiği zaman, nefsini mü- f&rıya alnıalı ve yahat oraya kuru 
dafaa için ıaınr ve üst çenesin • boynuz çekmeli. 
de bulunan ditlerile ısırdığı yere Zehirin tükürük üzerine tesiri 
o ditte bulunan bir mecra vasıta- olmadığından emme fii}ind~ kati. 
aile zehir alutır. yen zarar yoktur. Yalnız emen 

Hayvanın ısırdığı yerde açılan kimaenin ağzında, dudak veya sa· 
yara, iki tane, cayet enli - derin- ir bir cihetinde yaraya benzer bir 
dir. ,ey olmamalıdır. 

Engerek her hayvanı ııınr. A<r liri kısmı zeytin yağınıı bir kı-
köpeklerini boğazlannclan yakalar, ınn a\MUZ amonyak karlfl:rtılarak 
öküz, •ığır ve emsali hayYanl.,.la yapılan mııılılüle bir bez batırıla
beygirleri de karın, boyun ve en- rak yara mahalline sarmak iyidir. 
ae cihetlerinİlen ıaırır. Bir bardağa bir kaç damla amon • 

Engereğin ıaırdığı adaınıla ba- yok ilave ederek hastaya için:ııek 

Miniminüer için: 

Horozun 
Yumurtası 

Türkan bet yqmda a.lu, 
kendi halinde bir bdır. Bab&
smm büyük bir çiftliği Yar. Bu 
çiftlikte neler yok. Tavuklar, 
tavıanlar, ördekler, kazlar, 4a 
ha çqit çqit küınes hayvanla
n .. Türkan bunlan çok seTer. 
Fakat en çok sevdiği çiftliğin 
arka tarafında serbest aerbeat 
dolaşan tavuklardır. Gıd, aıd, 
gıdak ! diye tavuldarr öyle bir 

r ~.j, 3 ,f 

t;7,..._ ~-· 
·-'\) ,.. 

çağırqı vardır ki .• 
Bir gün amcasının büyük 

oğlu Cemil yaz tatilini geçir -
mek için çiftliğe gelmişti. Tür
kan buna öyle sevindi ki .. 

Cemili çayırlara götürdü, pi 
liçlerini gösterdi. 

- Sen rafadan yumurtayı 
ıever misin? diye sordu. 

Cemil: 
- Coook dedi, hele taze o-

lursa .. 
- ()yleyıe ben sana taze ta 

ze yumurta getireyim. Bak lı-

Şu lııöpelrlmn lwılini .. 6Örenler o6crrluk )'m'lflncl ~'1annt -netmezler mi? " 
~ 

Nuhua gemısi 
Ç. A· Ş. H. 1 Kale• uçlarıaı putu 

kurtarmak içiıa 
Yazıhanenize küçük bir kadeh ·Farzedelim iri üç oyuncu nr. 

Albluf parça \aiıt &ı~. ısu ki 
iıtlardan )'İnnİainin üzerine dört a
yaklı birer hajnn ismi yazınız. Di
ler yinı:Uainin üzerine de Lırer lmf 
iemi, ıeriye kalan yirmisinin üzeri. 
ne de birer balık ismi razmz. 

Sonra bu kiğıtlan kmnp masa
nm ortasında duran bir sepetin içi
ne koyunuz. Bu sepet Nubun gemi
aidir. Sepetteki kağıtları iyice ka • 
nfbnnız. 

Her oyuncu bir kağıt çekerken, 
tunlardan birini ıöyliyec:ek: 

- Toprak, hava, ıu. 

Kağıtları açılınca bilenler bir pu 
van alır. Bütün kağıtlar bitince en 
çok bilen oyunu kazanır, --------... ----~·-------------tanbul da hiç öyle yumurta ye-
d. "? 
ın mı. 

Bir sabah şafak sökerken 1 
Türkinın babası, annesi ve Ce 
mil acayip bir gürültü işiterek 
hemen uyandılar. Ve yatakla
rından doğruldular. Seı Tür. 
kimn odasından geliyordu. 

Hepsi de gözlerini uğuştura 
uğuştura Türkinm odasına 
koştular. Aynı ıeı bir daha du
yuldu: Kokoriko .• 

Cemil: 
- Odada horoz öteyor ;-de

di. 
Annesinin iraz ıçı rahat
ladı. Babası da: 

- Sesinden tanıdım, dedi, 
bizim Kırmızı ibik. Fakat bizi 
de ama korkuttu ha .. 

Sahiden odada öten Kırmı
zı ibikti. Türkin hiç kimse 
gÖrmeden horozu bir gece ev
vel yatağının altına saklamif
tı. Horoz sabaha kadar rahat 
oturmuş, fakat gün ağarnuya 
batlaymca, o ne uzun kokori-

ı..,_m:, içine de bir aktar kadM: Her biri elerine birer kalem, ön-
nat dö potu iliYe ediniz. Üzerine !erinde lııüyük birer k&irt alırlar. 
.aya batınlllllf l>ir Mincer bpa.tı • 8 • lrAiıdara yubnclan ataiı l>irw 
ms. çiııci ile dört sütun açılır ve her ._ 

Her aqa• bleminiıri fMı b41e. tunun batma yükarıki harfler ,... 
hin içinde bn.kuuz, en.i Mbah • zılır. Ç (çiçek), A (ağaç),$ (Şe. 
lralaa anPP1 yepyelli imif cibi ter· . bir), H (haran) demektir. 
temia: l'ÖI c eksiniz • • j Oyunculardan biri bir topla ifne 

aca ile bir sazetenin Yeya kitabın 
her bir tarafma elini uzatır. Farze
delim ki iğne ucu R harfinin üze
rinde durdu. Ondan aonra saat& 
bakılır. Me.eli. tam iki dakika mü 
aaade tayin edilir ve oyunc:ular der 
hal itbafma geçerler. 

--
M emleketinıiztl e milli rak.Jar: 

Şu gördüğünüz mini miniler har
manılallı oyununu muııallalnyetle 
oynıyorlar. ............................. ._., __ , ... __ __ 
kolardı onlar .. 

Sordular : 
- Türkan, neden horozu o

dana kapattın. 
- Anne, Cemil için taze yu 

murta çıkarım diye buraya ge
tirdim. Baldnn, kümeatekile • 
rin en giizeli o, her halde yu
murtaaı da iyi olur. 

Herkes gülmeğe başladı.Ce
mil şaşıran TürkB.nı teselli et
ti. Kendisine taze yumurta 
getirmek iyi bir şeydi. Yalnız 
horozlar kümeain krallandır 

' yumurta yapmazlar. 
Mesele anlaşdmca herkea 

yarun kalan uykularuu tamam 
Jamak için yataklarına döndü
ler. 

Y apılacalı: teY tudur: 
Gueteden bulunan R harfi ile 

batlamak üzere bildiğiniz ne ka • 
dar çiçek, ağaç, tehir, hayvan iaim
leri val"I& hepsini biribir altına yaz
mak. 

Tam iki dakika bitince oyuna ni 
hayet verilir. 

Bu oyunun kaidesi tudur: 
Bat oyuncu gazeteden harfi se. 

çendir. Eğer diğer iki oyuncu da 
kendisi gibi meseli. aynı çiçeği yu 
m~,ı~, her oyuncu b ir puvan alır • 
Eger ıkı oyuncu ayni çiçek ismini 
yazmıflarsa her ikisi ikİf"r puvan 
alır. Eğer bir çiçeğin iemi bir tek" 
oyuncuda var, diğerlerinde yoksa 
o oyuncu üç puvan alır. 

Ağaç, şehir ve hayv&n isimleri · 
için de vaziyet aynidir. 

Kim fazla puvan 
ka.zaıur. 

alına oyunu 

Hoca - Bana birkaç yıldız iami 
söyleyiniz. 

Talebe - Creta Garbo, JoaQ 
Kravford, Mima Loy. 

• • • Hoca - O kadar tembelsin ki 
beybabanın aaçlannı ağartacakıın. 

Küçük Cemil - Memnun olur e
fendim. 
H~ - Tuhaf ,ey, neden? 
Kuçük Cemil - Hiç uçı yo._ 

tur da ondan .. :ten ini ve müthiş bir ıstırap ha- te faydalıdır. 

............................ ~~ .......... ~~~~'!"' .......... ~--~~--~--~--~--~'!lıiı~~----~------~----~----....... ....;.-. .... 
He~~~~~~ !~!~rlık Ziy~!~~ ~~f!h~e~!nda 1Bstihlak 1 . ~:~~:~!:0~:n:nC:1 

1 Havalar serinleyecek 
re müdürü Kemal, kolordu erki- mezkür vesikaya müncer olan mü- eyanname eri ATlNA, 8 (Milliyet) - Bat-
nı harbiye reisi Mahmut ve teşri- zakereleri anlatacaktır. Bu karar (Batı 1 inci sahifede) vekil Mösyö Çaldaris matbuat mü- Dün mevsimin en sıcak cuması idi 
fat tef muavini Şefkati Beyler doğ suretinde deniyor ki : Umumi ko- bazı mükellefler de, tarhedilen messillerine verdiği beyanatta, 

ki d. b ·ı t f d bugu .. nk;; sivaai vazivefi tasfiye İ· ruca Beyazı ta geçece er ır · misyon evvelce izhar olunan ey- vergı er e ra ın a muhtelif itiraz· ·• ' ' 
1 d b 1 çin en ıyi çarenin yeni intihabat 

/.an •efirine Kar.ta ziyafet nelmilel mütalaa ve revleri na:zarı ar a u unnıutlardır. Bu itiraz-, yapılması olduğunu, fakat intiha· 
KARS, 8. (A.A.) -. Iran büyük itibara alarak ve mesaisine devam lan hafta içerisinde faaliyete ge- batın da çok lüzum görüldüğü za-

elçisi Sadık Han Ha:ıretleri ile etmek düzumuna kani bulunarak çecek olan komisyonlar tarafından manlarda yapılması İcap ettiğini 
A f H ı b hakkı d tetkik edı"lecektı'r. ....:.vlemı' •tı"r sefaret katibi sa an ve ranın ürosunu silahsızlanma n a _, y • 

Trabzon konsolosu Mehmet Han umumi bir mukavele akdine mün- Listeler bugün gönderilecek: Mösyö Çaldaris gerek iyan in-
u 1 tllıabat layihasının, gerek ordunun 

dün ak,am Karıa gelmi•let' ve bu cer olabilecek bütün vaııtalan a- n ve un u maddelerden alınan ı· fı 
Y tenıiki layihasının mec ıı tara n-

sabah Şah Hnretlerini kartıla- ramağa davet eder. Bütün bunlar buğdayı koruma vergisine ait be- dan kabulünün siyasi vaziyetin 
mak üzere Bakuya hareket et· Almanyanın tekrar konferansa av- yennamelerin tetkiki İfİ, bütün düzelmesine iı.mil olacağını da 
nıitlerdir. Dün gece ,ereflerine be- det.ne halel getirmemelidir. Bir mıntakalarda tamamile bitirilmit· ıöylemittir. 
lediyede bir aiyafet Yerilmiıtir. seneden beri Avrupa.da emniyet tir. Bu beyennamelere göre; buıün ATINA, 8 (Milliyet) - Me
'feyetle beraber Jiclen ukeri altôn hakkında bir çok mahalli itilifla- lıtanbulda bulunan stokun mikta.n buaan meclisi dünkü celsesinde in-

ak d 'l · •--· v teıbit edilecek ve tahakkuk eden tihabat layihasını ikince kiraatte 
KARS, 8 (A.A.) - Kolordu rın te t mıt omıaama Dınaen u- 1 ı .. Lul etmı'tti'r. Muhal-Let bu ce" J. 

L _ L. vergi miktarı anlatıl•c•ktır. atan· ...., a 
•umandan Tekili Kemal Pa- mumi komiıyon ,... neYİ yeni iti- bul, Uaküdar Ye Beyoğ(,. tabak· &ede de bulunmamqtır. 
.. ve Şah Huretlerini -.ııama- lafların akdini kob.ylatbrac:ak bü- kuk müdürlükleri bu tetkikatı bu- Baltık memleketleriade 
ia gitmekte olan heyet dün ak- tün iptidai tetkikata deYam iç!n gün bitireceklerdir. Netice yarın 
.-nı ııaat 17 de buraya ırehnittir. hususi bir komite tefkiline karar Maliye Vekaletine bildirilecektir. BERLIN, 8 (A.A.) - KoY• 
~ema.lp&fA şehrin metha.Iinde za. verir. Mürakabe Ye tatbik zaman· MWlalaa verıift t•luilıitı: nodan gelen son llıaberlere röre 
bıtan ve bir bölük uker tarafın. larına ail 1De11aiye deYaaı oluna· içki, tütün ye aigaradan alınan ea'ki baıvekil M. V aldemarıın ta· 
dan kartılımmıttır. müdafaa vergi.si tahsili.tı bu hafta raftarları tarafından te,ebbüı olu· 

KARS, 8. A.A. _ lran Şahı Haz- caktır. Umumi komisyop, haya ko- sor.una kadar bitirilmit olacalı:tır. nan hükUmet darbeai akim kalmıt 
l'etlerini hudutta ka.rtdayacak o- mitesini beynelmilel tayyareciliğin Bayilerden mühim bir kıamı, 1 ha· Ye M. Valdermars tevkif olunmut· 
lan heyet ve Kolorclu Kuınandan tanzimi hu.usundaki mesaisine de- :ıiran tarihinde ellerinde bulunan tur. 
Vekili Kemal Pllf& Hazretleri te- vama davet eder. Silah imalatı ve malların vergisini, inhisar Bafmü-
reflerine Ticaret Oda11 tarafından ticareti komitesi de tekrar Jlleaai- dürlüğü veznesine yabrtnıflardır. 
C?rdu evinde bir ziyafet verilmit- sine batlıyacaktır. Konferana büro- Bu beyennameler üzerinde yapılan 
tir. Heyet bugün saat 6 da lıudu- aunu biri birine muvazi gidecek tasnifte, bazı bayilerin mdayyen 
da hareket etmiftir. olan bütün bu mesaiyi tanzim ey- vakitte müracaat ederek ıtok mik· 

ERZURUM, 8 (A.A.) _ Bu- leyecektir. Nihayet komisyon kon· tarım bildirmed'kleri anl-.ılmıt-
pin Erzurumdan hareket eden feransın daimi ve bir sulh konfe- tır. inhisar takip memurları, bu 
ıatikbal heyeti buradan itibaren ransı olarak ilanına dair Sovyet bayilerin dükki.nlanndaki tütüı_ı, 
tdaınaınlanmıştır. Seyailıatin bun • Rua}anın yaptığı teklifin hiikU- sigara ve içki mevcudunu teabıt 

an sonraki kıamı ayın üçüne ka· metlere bildirilmesini reisinden etmi,Ierdir. Müdafaa yergisi, ken-
dar devam edecektir. ~ica etmektedir. dileriııden ceza.aile beraber iki kat 

I 

olarak tahsil olunacaktrı. 
Otelcilerin müracaah: 

Otel ..bipleri yeni vergiler mü
naaebetile bir müracaatta bulun
mu,lardır. Otele gelen mütteriler 
için iki defa tanzim edilen beyen
namelere pul yapıftınlmaktadır. 
Otelciler bu vergin:n alınmamasını 
iıtemi9lerdir. Bu müracaatları tet
kik edilmektedir. 

SIC&klar bütün hızı ile deYam e
dİJ'Or. Dün de haftanın hemen en 
ııc:ak günlerinden birini reçirdik. 

Şehrin rüriiltülü • ve ,.dmuak 
ha-ından kwtulmak istiyenler 
yakın, uzak metire yerlerine git
mitler, plajlara dıskülmiiflerdir. 
Plajlar, bu yıl ilk defa olarak a
dam akıllı kalabalrkl&fllllfbr. Ra
sathaneden ver.ilen ınalUınata göre, 
dün hararet dereceai azami 31, göl 
gede 28,5 olarak kaydedilmiftir. 

Kutupta kurtanlanlar 
MOSKOV A, 8. A.A. - Bütün Çe

liuskin kazazedeleri ile kurtarma itine 
ittirik etmit olan pilotlar dün Smolenık 
vapuriyle Vladivostalıa muvasalat et
mİfler n tehir balkı tarafından mera· 
aimle kartılarumtlardır. 

Fatin Bey ne "llyor? 
Rua•bane Müdürü Fatin Be, 

de sscUdar haldonda fUDM aör
lemiftir: 

.. _. Bugün ııcaklrk biraz c~ 
mit ve hararet dereceai düne na
zaran dütmüttür. Fakat üç ardan
beri yağmur rağınadığı için mezru
at sıcaklığın fazlalığından zarar 
görecektir. Maamafih, havaların 
bir iki gün içerisinde serinleyeceği 
muhakkaktır. Rüzgar poyraza çe
virdikten aonra bu sıkıcı yaziyet le 
ortadan kalkacaktır . ., 

Kübayı protesto 
HAVANA, 8 (A.A.) - Yedi 

devlet mümeaailleri döviz ihraca
tım tanzim eden kararnameyiı Kü. 
ba bükiimeti nezdinde protesto 
etmiş.lerdir. 



( 

Turnuvamıza hazırlık 

Golaluaray - Vela 

(Bap 1 inci sahifede) 
Kadriı erkek bir hayli merakh 

iMı müsabakalan seyre gelmitti. 
Dün oynamalan mukarrer olan 
Fenerbahçeden Danyal, Ateş Gü- I 
metten Şirinyan rahatsız oldukla
rmdan iki taraf takımları şu tenis
çilerden teıekJrül etmitti: 

Fen~bçe; ·suat, Sedat, Sa
it Salihattin, Galip, Zeki Rıza, 
lbrahim Cimcoz, Melih, Julredi, 
Ohanesyan. 

Ateı Giinq; Ahmet Ferit, Şod
-r, Baldioi, Davit, Jirasi, lcaç
yen. 

Müsabakalar altısı tek, üçü 
~ift olmak üzere oynandı. 

tik tek maçına F enemabçeden 
a'll'cı Sait Saliiaattin Beyler Ate§ 
Günetten Ahmet Ferit bqladılar. 
Da müsabaka bayii sıkt oldu. Ah
met Ferit ilk aeti 2 - 6 aldı. i
kinci tette mücadele aüreldi oldu. 
Cidden güzel bir oyun gösteren 
Sait Salihattin kar§ıaınde, Ah
met Ferit , hasmına olan yaf far
lôle bu seti güçlükle 7 - 9 kazan
'dı. 

Sedat (Fenemahçe) , Da•it 
(Ateı Günq) arasında yapılan i
•inci müsabaka da güzel oldu. 
Y almz Sedadm lıiraz halsiz oldu
iu •e sonlara doğru da daha faz
la yonılduğu görülüyordu. Esaaen 
MeTsim batı olduğu için dün oy
nayan tenisçilerde idmanın nok -
tan olduğu anlatılı}'Ol'du. 

Dünkii swca\dar da bu idman
anılıia iozim-.m edince tenisçilerin 
fazla faaJ olaınamaJarmı mazur 
görmek lazım geJ.ir. Sedat maçı 
4 - 6 , 6 - 8 ile kazandı. 

I . 

Dünkü maçlar içinde üç sete 
giden üç müaabakadan biri Bal
dini (Alet Günet) , Jofredi (Fe
nerbabçe) maçı oldu. 

tik aeti Jufredi 4 - 6 aldt. 
Falrat kndan -ra kendisinde 
ıı6rülen ıırorsanlulr. .,.., tiaamının 
....-...ıannı d;; .. dtmea~ üz~rine i
"'-; •et; b - O , 6 - 2 kaybetti. 

Saat (Fenerbabçe) , Şodvar 
(Atq C~nq) arasında oynanan 

~ S~at .mükemmel dray•lııri
le ilk setı O - 6 aldı. Uünci •et
te Şob.,. lıiru kendini topladL 
Te •iDel '""11tlar yapmaja mu -
nffak olduysa da Suadm bu seti 
de 4 - 6 kazanınaıına mani ola
macb. 

Dünkü oyununa nazaran Sua
ılm .. menimcle çok süzel maç
lar çılaıracaiım ı.lunia ediyonaz. 

hwahim Cimcoz (F~ -
se) , Jiraai (Atq Günet> maçı 
üç sete giden ikinci maçb. ileri -
de iyi bir teni.çi olmak i.tidadı 
m siMteren Jirasi ilk seti 3 - 6 
kazandı. Fakat lıu iyi oyununu 

~nJan bir eatantane 

devam ettiremiyerek ilODci seti 
6 - 3 , 6 - 1 kaybetti. 

Metilı (Fenerbahçe) ,. lcaçyan 
(Alet Güneı) araamdaki müaa.ba
ka da üç sete gitti. Başlangıçta i
ki tenisçi de pek iyi oynayamıyor
lardı. Daha fena oynayan lcaç • 
yan ilk seti 6 - 3 kaybettikten 
sonra ikinci sette daiıa İyi oynaya
rak 3 - 6 kazandı. Fakat üçüncü 
seti 2 - 6 ile Melilıe bırakma-k 
mecburiyetinde kaJdı. 

Sıra dabl maçlanna gelmit -
ti. 

Zeki Ra,ı. - Jufıeoli (Fener
habçe) çiftidln Ahmet Ferit -
Da'rit (Atq Günq) çiftine kartı 
yaptıklan bu müsabaka bayii gü
zel ve çetin oldu. ilk seti güçlük
le 7 ~ 9 alan Fenerliler, ikinci se
ti de biraz dalıa kolay 'ft 6 - 4 
kazandılar. 

En iyi tenisçilerimizden Su -
at - Sedat (Fenerbabçe) çifti Şod
•ar - Baldini (Atet Güneı) çiftini 
ilk sette kolaylıkla O - 6 yendi -
ler. ikinci seti d'e 3 - 6 aldılar. 

Son müsabaka Jirasi - lcaçyan 
(Atq Güneı) çifti ile Galip - 0-
haneayan {Fenerbahçe) çifti ara
sında oynandı. Jirasi - İcaçyan 
her iki seti de 4 - 6 , 4 - 6 ka
zandılar. 

Bu suretle dün yaptlan dokuz 
maçtan altısım Fenerbabçe, üçü -
nü Ateş Günet kazandı. 

Maçtan sonra, Fenerbahçeliler, 
ileride muayyen bir günde Ateş -
C.ünq tenisçilerini ke..di kortlan
;ııa maç yapınağa da•et ettiler. 

Bu aırada Zeki Rıza ile bu maç
lar hakkında görüttük. Bize tunla
rı söyledi: 

- Atet - Günet korti.ı.tı çok gü
zel olmut. Bugün yaptığ1.JT1ız maç
lar, önümüzdeki Milliyet ve Ça
lenç kopası maçlarile diğer bü
yük tumcnalar iç!:: i:;; bır iu .... rl:!< 
.,ı,.._.,iur. 

Yalmz fUDU teeuurle kaydet
mek lazımdır ki yeni tenisçiler 
Tetitnıiyor. Bu güzel apora çok e
hemmiyet venneJı: IMmıdır. Elli 
altmıt yatına kadar yapılması ka
bil aporlarclan memleıı;ctimize en 
fazla aygun ııelen bu apordur. Di
veı tan.ftan -uniy ·tle söyliye
lim ki Anbrada tenite büyük bir 
ehemmiyet •erilmekteclir. Böyle 
sidene ~ ıeçmeden lctanbal te
ni9Çileri, Ankara teni8Çİlerine olan 
faikiyetlerini ka,.Wdeceklerclir • 
Fazla ~al,.maa: ._ ,.em ııreai iati
datlan mey~ çıJ.ar-akbinmz 
lhımdır. 

Salan GALiP 

Kıyıl dar1111 ediyor 
"Milliyet" in her tene tertip 

ettiii teniı turnuvası bu sene de 

Milliyet'iD tefrikası: 30 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraıfrı ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
Üolqmaya başlar. Karanlık çökün- ı 
ce madam (Brne) acele acele ge
lerek kendisine iltihak ettiğini gö
rür. Lehli berayı ihtiyat, su dj)k
mek bahanesile caddeyi adam a
kıllı gözden geçirir ve zavahir ha· 
le göre kadının pe,isıra hiç bir kim 
senin gelmediğini görür. Bir saat 
kadar Lehli önde, madam (Brise) 
arkada yürürler ve çiftliğe giden 
patika yola varırlar. Stefan dura· 
rark kadının yaldatınasmı bekler 
ve kendisine alçak sesle: 

- Şimdi, der, siz lle~leyiniz, 
çiftl"k •urada.. Ben her ıbtiınale 
kar,ı geri kahp takip edilip edil
mediğinizi bir kere daha kontrol 
edeyim. Bu i,lerde fazla ihtiyat göz 
çıkarmaz. 

Lakin madam (Brise) müsteriha 
ne ellerin· kavuştu,rarak: 

- Allah .. kına eT!idım, beni 
bırakıp bir yere gitme; çünkü tim
di dütüp bayılmak üzereyim diye 
yalvarmaya b~lar. Lehli biçare ka
dının asabının tamamile hurdeh~ 
oldugunu ve ancak evladını göre
bilmek ümidile ayakta dura.bilece
ğini anlar. Fil•aki top aleti ve ba~
larının ucunda dol~n tayyarele
rin motör gürültüsü altında yapı. 
lan bu uzun yolculuk madam (Bri
ae) gibi Yatlı bir kaclm değil hu İf
lere alışık olmıyan bir genç erke
ği hile perişan edecek derecede 
tahammülfiken idi. Ayni - za
manda ara.sıra atılan tenvir fitek
leri, patlayan humharalar henüz 
çökmüt olan karanlığı yeryer yırtı
Yor, batlaınak üzere bulunan gece
ye efsanevi bir mahiyet veriyordu. 
Lehli (Stefan) bu bedbaht val;de-
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15 haziruıda ba,lıyor. Bu seneki 
tana1nanm ela ezbercihet mükem
mel ohnaaı için komite lazım gelen 
bazırlrklanm almaktadır. 

Komite fU ze'll'attan mürekkep
tir : 

Fahri reis: Mahmut Bey, aza; 
Ahmet Şükrü BeJ, T e•fik Acar 
Bey, Sait Sali.lıattin Be,v, M. Eric, 
Armitage, M. C. Bennet, Galip B., 
Ser.er Bey, M. A. WhittaJI, M. 
DuboU. 

Kayıt maamelesi batlamlfhr. 
Bu h-ıa Atet Günef kliibüne 
(Saat 10-17), Zeki llH>r mağa
zasına, '"Milliyet" 'll'e "La Tur
quie" gazetelerinde M. Dubois 
(Saat 18 - 22) müracaat edilebilir. 

* * * 

Dünkü şild maçları 
Beşiktaş 2 - Eyüp 2, Gala 
tasaray3 -Vefa Kumkapı 1, 
Süleymaniye 4 - Beykoz 2 

Dün F enerbahçe, T aksinı ve Şe
ref ata.cllarıııda İstanbul fildi maç
lannclan üçü yapılnuştır. Bu maç
lardan en mühimmi Taksim atadın
da yapılan Galatasaray - Vefa • 
Kumkapı maçı olduğu halde seyir
cilerin adedi birkaç yüzü geçmiyor 
du. 

Galatauray - Vefa - Kumkapı 
maçmı bir nebze seyrettik. Her iki 
tarafın oyununndalci zevkaizlik 'll'e 
düfüıklük seyircilerin az olmumın 
sebebini kolayca anlatıyordu. 

llk devrede Galtuaray merkez 
muhacimi Suavinin yaptığı bir sa
yı ile Vefa sağ içi Mubtetemin 
fevkalade güzel bir fiitle yaptıgr 
gol. ilk deTI"eyi 1 - 1 berabere bitir
di. 

ikinci dewe bafladıktta.n pek az 
r.onra Galatuaray 1&ğ açığı Nec
det, ofu.yit •aziyette bir pas ala
rak ileriye atıldı. Vefa müdafileri 
ofaayit olduğuna ifarel etmek ister 
gibi ellerini kaldırdılar ve durdu
lar. Necdet kaleye kadar sokuldu 
'll'e Galatasaraym ikinci sayısını 
yaptı. Bu vesile ile Vefa müdafile
rine ufak bir nasihat verelim: 
Hasım bir oyuncu ofu.yit bile ol

sa. hakem düdük çalmadan durma
yınız. Zira hakem her hatayı göre
mez •e görmeyince dün olduğu gi
bi kolay gol yersiniz. 

Bundan tonra Galatasarayhlar 
Doğan vaaıtasi:le de bir gol yapa
rak maçı 1 - 3 galip bitirdiler. 

Şeref stadında yapılan Befik
tq - Eyüp maçı bir sürprizle neti
celendi. 

Bqiktıq takımında Nazım ve ~ 
ref, Eyüp tıı.lmnında da mutat sol 
açtk ve sol. iç yoktu. Hakem Sup
hi beyin idaresinde yapılan bu 
maçta ilk c:!=-.renin yarısına kadar 
ze'fksizdi. Nihayet Eyüplülerin sol 
içleri Neşet •asıtasile bir gol yap
-1arı oyunu biraz canlandırdı 41 
nci dakikada Hakkı Betiktatın be
raberlik sayraım yaptı. ikinci dev
renin ilk on bet dakikasında Betik
laflılar tdı: kale oynadıklan halJe 
gol çıkaramadılar. Bundan sonra 
kal'fllıklı akınlar ba,lıwh. Evveli 
Nuri Betik.laf lehine bir .. yı yaptı. 
Eyüplüler de kırkıncı dakikada bu
- mukabele ettiler. 

lstanbul f&IDPİyonluğunu yüzde 
seksen almı' olan BqiJrta,a ka"'ı 
Eyüpltilerin gfüterdikleri bu 11.u
..,..affalayet bdı:lemniyen bir ,ey ol
malda beraber takdire f&y&ndır. 

Kadrköyünde Fenerbahçe atadın 
da yapılan Süleymaniye - Beykoz 
maçı dünkü maçlarm en heyecanh. 
ıı olmuf ve ilk deYçre 1 - 3 Süley
maniye lehine neticelenmiftir. ikin 

nin ıstırabı kar,ıaında: 
- Elimi tutunuz madam, der, 

aceleye lüzum yok. Oğlunuz sizi 
bekliyor. Şimdi sizin için cesaret 
zamanıdır. Göreyim sizi. Böyle de
nizler geçtikten sonra tamam sahili 
selamete çıkmak üzere iken cesa
ret" ni kaybeden yüzücüye benzemi
yelim. Haydi gayret bakahın. 

Lehli kadının elini tuttuğu za
man biçarenin heyecanının şidde
tinden zangır zangır titremekte ol
duğunu farkeder. Böyle elele yü
rüdükleri sırada Lehli kadını tes
kin için: 

- Tayyareler Alman karargahı
m arıyorlar. Karargah ise (Tbielt) 
te bizim iç"n bunlardan korkacak 
bir ,ey yok madam ... 

Lehli bu sözleri söylerken bir 
çit kenarında bir gölge görür gibi 
olur. Lakin hu gölgenin belirmesi
le kaybolması bir Qlur. (Stefan) 
kadını büsbütün tela,a düşürme· 
mek için marlam (Briae)e bir teY 
söylemez. Gözlerini dört açar ve 
yanında kadının hakikaten dütüp 
bayılarak serbestii harekatını ikti
sap etmesi için deruni dualar ede
cek hale gelir. Diğer taraftan deli-

ci devrede iki taraf ta birer sayı da 
ba çrkarmıtlar •e maçı 2 - 4 Süley
maniye kazamnıttır. - S.G.-

Su Sporları KIUbDnUı 
istifadeli bir gUnl 

Su ıporlan kulübü dün güzel bir 
deniz nümayiti tertip etmittir. Sa
bah saat dokuz buçukta kulübün 
kotra ve motörleri koyda 'll'e azala
rı kulüpte toplamnıftır. Mevcut •e
aait te kulübte azaya taksim edil
mit •e aaat onda muntazam bir 
halde Modadan hareket ediierek 
Heybelide çam limanına vanlmıt
tır, burada denizciler yüzme ve 
yelken talimleri yaparak eğlenceli 
'll'f' istifadeli bir gün geçirmişlerdir. 

Dönüt müsait rü%gir altında pek 
keyifli olmUf ve bir kısım kotra •e 
motördekiler Haydarpqa önün
den geçet<ken orada demirli bulu
nan filomuzu 'Selimlamıtlar ve fi
loda bulunan zabitan 'll't> mürette
bat tarafından da aelimlarına mu
kabele edilmitlir. 

Bandırmah sporcular 
Muğlada 

MUGLA, 8. A.A. - Muğla yayla 
spor klubünün davetini kabul eden ve 
bugün bir n:ıaç yapacak olan Bodrum 
spor klübü gençleri dün Muğlaya cel
mitler ve sporcu geı.ıı;lerle bir çok ze
nt tarafından kar§d&nmışlardır. 

Ankırıda ilkba~ar yarışları 
ANKARA, 8. A.A. - Bu ... ün ilk 

bahar at yarışlarının beşincisi ya-
. pıldı. Havanın güzelliği yarış ye
rine her zamandan daha kalabalık 
toplamıştı. Meclis Reisi ve B-.ve
kil Paşalarla Adliye, Dahiliye, ik
tisat •e Nafia Vekilleri ve Fırka 
katibi umumisi Beyefendiler de 
yarış yerinde idiler. 
• Birinci kofU şaat tam üçte bat
ladı: Bu kotu dört ve daha yuka
rı yafta Ye 934 senesi zarfında hiç 
kotu kazanmamıf yerli yanm kan 
Arap •e halis kan Arap at •e kis
raklara mahsus salıf kotu•U idi. 
Hesafesi 1600 metre idi. Kotuya 
yedi at ittirak etti. Mehmet Ali E
fendinin Cessur Ceylanı birinci, 
Ahmet Efendinin ünlü ikinci gel
di. 

ikinci kofU! Üc ve daha yukarı 
ya~.taki halis kan \.ıgiliz al ve kıs
raklara mahsus ye handikaptı. Me
safesi 2400 metre .idi. En kuvvetli 
rakibi Piperden üç kilo fazla sik
let!~ kotan Akil Beyin Bekarı
nın ko,uyu kaybedeceğini tahmin 
edenler çoktu. Fakat Bekar çok 
kuvvetli bir kofu yaparak birinci 
geldi. Piper ikinci oldu. Piperin 
bu kofuyu kaybetmesinde Jokeyi
nin fena binitinin de tesiri vardı. 

Üçüncü kotu: Dört ve daha yu
karı ya,taki yanm kan lngiliz at 
ve kJSraklara mahsus ve mesafesi 
1000 metre idi. Bu kotuda Ahmet 
ve F kret Piper'le kaybettikleri gi
bi yıldrrımla da kaybediyorlardı . 
Fakat kotuda birinci gelen Prens 
Halim Beyin Semiri jokeyinin ha
talı hareketi yüzünden koşu harici 
addedildi ve birincilik Yıldırıma 
ver; idi. 

Beşinci kotu: Üç .,.., daha yukarı 
yqtaki haliskan lngiliz at ve kııı
raklara mahaua ve mesaf.,.i 2200 
metre idi. Prens Halim beyin Lady 
Taııı'ı birinci, kaymakam İsmail 
Hakkı beyin bayardı ikinci oldu. 
Bayard bu kotuyu nokaan idmanı 
yüzüooen kaybetti. Fakat bundan 
sonraki kotularda diğer . ·lara kuv
Tetli bir rakip olacakttrı. 

Altıncı kotu: Binicilik Mektebi 
talebelerinin minili handikap ko
ftüU idi. oKtuya İftiralı: eden İgdiç 
krsraklar atlı spor kulübü azaları-

kanlı kadını çiftliğe teslim eder et
mez dıtvıya çıkarak takip edilip 
edilmed:ğini bir defa daha tetkik 
etmek al'%Wlunda idi. Ayni zaman· 
da görür gibi olduğu gölge de Leh
linin midesini bir hayli bulandır
mıftı. (Stefan) kadına belli etme
den otomatik tabancasını eline alır. 
Biraz sonra (Yon Roota)un oğlu 
ile kartılafırlar. Lehli (Stefan) 
parolayı verir: 

- Kilise çanları .. 
Çiftlik sahibinin oğlu parolayı 

işitince: 
- Pe,im sıra geliniz! Sizi Fran· 

sız delikanlısının bulunduğu yere 
götüreyim. Der. Lehli bayılmak 
üzere bulunan madam (Brise)i a
deta kucağında ta~ımak suretile 

bof bir ahıra kadar götürür ahırda. 
Yanmakta olan bir mumun titrek 
ve ölgün ziyası altında ana oğul 
kucaklaşırlar. Lehli Stefan yanın
da çiftlik sahibin:n oğlu bulundu
ğu halde ahır kapısının önünde du 
ruyor ve ne yapacağına karar ver
memit mütereddit bir halde bulu
nuyordu. Bir aralık delikanlıdan 
ayrılmak ister gibi bir iki adım ata 
rak sorar: 

nın ve binicilik mektebinin idi. 
Genç biniciler miniaları hatasız 
llf8.rak güzel bir kotu yaptılar. 
Mehmet efendinin bindiği sereçe 
birinci, Rahmi efendinin bindiği 
canlı ikinci geldi. 

lzmirde Şilt maçlın 
1ZM1R, a. (A.A.) - Şilt 

ıampiyonunu meydana çıkara -
cak olan bugünkü K. S. K. Altay 
kartrlaıması kalabalık bir halle ö
nünde icra edildi. 

Müsabaka battan nihayete ka
dar çok heyecanlı oldu. Geçen 
hafta ber iki takım da en kuTVet
li rakiplerini 1 - O yendikleri için 
bugünkü kartılaımanın verece -
ğİ neti~ merak ediliyordu. Birin
ci devrede hakim bir oyun oyni
yan K. S. K. Altayı çok sıkıttır
maaına rağmen ancak bir gol ya
pabilmiıtir: ikinci devreye batlan
dığr zaıpan oyun daha ziyade mü
tevazin cereyan ederken K. S. K. 
ikinci goli de atarak lehine olan 
•aziyeti ~ta'hkim etti. 

Bir0z sonra Altay da bir gol a
tarak vaziyeti 2 - 1 ıekle getir
di. Bu golden ümide düten Altay
lılar bütün enerji:lerini sarfederek 
K. S. K. kalesine indi:ler. 

Ve bir müddet hakim bir oyun 
oynadılaı.:.. Kendini toplıyan K. S. 
K. kırk ikinci dakikada uçuncü 
golü attı Altay da hemen bir fi
riki·k çekitinden istifade ederek 
ikinci golünü attı. 

Fakat o)'?nun bitmesine pek 
az kaldığından Altaym son daki
kalardaki gayreti netice verme -
di. Ve K. S. K. 3 - 2 galip gele
rek lzmir tilt ıampiyonu oldu. 

Daha eTI'el kartılaıan aynİı ta
kımların ikincileri arasmdaki mü
sabakayı da Altaylılar kazanarak 
ikinci takımlar tilt timpiyonu ol
dular. 

Şilt merasimle takımlara ve
rihnittir. 

Almanya Avusturyayı yendi 
ROMA, 8 (A.A.) - Dünya 

futbol §ampiyonluğunda üçüncü 
dördüncülük için Napolide Al -
manya ile A'll'Usturya arasında ya
pılan müsabakada Almanya A vus
turyayı 2 ye kartı 3 sayı ile mağ
lôp etmiıti.-. 

Müsabaka daha başlar başla
maz Al I anya sağ cenahı bir gol 
yaparak · faikiyeti ele ,lmıt ve bu 
faikiyeti 28 inci dakikada merkez
den yaptığı ikinci goli ile takv~e 
etmittir. 

AvusturyaJılar bir dakika son
ra ilk gollerini yapmıtlar fakat 
Almanlar 42 inci dakikada üçün
cü follerini de kaydetmitlerdir. 

kinci devrede Avusturyaldar 
penaltı!an ikinci gollerini yapmış
lar fakat bütün hücumlarına rağ
men Alman müdafaası Avuaturya
blara başka gol yapmak imkanı -
ru vermemiıtir. 

Golleri Alman takımında .,.,_ 
ren ile Sifning ve Avusturya ta -
korunda da Horvarth ile Zeata 
yapmıth..,. Jır. 

Sebze fiatları 
Son zamanlarda bir kısım ea

nafın, yeni •erııilerle hiç bir au -
retle alakalan bulunmamasına rağ 
men, bilhassa sebze fiatlarmı art
tırdıldarı ıörülmektedir. 

Belediye iktıaat müdürlüğü 
mürakipleri tebrimizdeki sebze 
fiatlannı tetkik etmitlerdir. Mü -
rakipler, lktısat müdürlüğü bele
diye reialiğine bir rapor yerecek 
ve ihtikir vaziyetini anlatacak -
tır. 

- Fransız delikanlısını kaçıra • 
cak olan klağuz kaçakçı geldi mi?. 

- E'll'et, hem iki klavuz birden 
geldiler. iki saattenberi bekliyor
lar. Mutfakta birer pipo içiyorlar. 

Stefan ihtiyar kadınla ıelirken 
görür gi.bi olduğu gölgenin bu kla
vuzlara ait olamıyacağını derhal 
anlamtftı. Zira bu adamlar iki sa
attenberi çiftliğin mutfğında pipo 
içerek hareket zamanını bekliyor
lardı. Halbuki o fiipheli gölgeyi gö 
reli henüz on dak"J,., olmaınıftı. De 
mek ki kendisi de farkında olmak
sızı'! ~ftli~e ka~a~ ~aki~ edilmiş
lerdı. ~ehlı kendısını takıp etmiş ol 
ması muhtemel olan memurun ken
dilerini yalnız ba~ına takip etm · s 
olacağını ve çiftliğe geldikten so~
ra etraftan imdat talep edecek ka
dar vakit geçmemi' olduğunu dü~ü 
nerek kendisini te~i ediyor, ne de 
olsa bir ki~i ile kolayca hesap göre
ceğini ve herifi ortadan kaldırabi
leceğini dü'!Ünüyordu,. 

Bu sırada Madam Brise ile oğlu
nun içinde bulundukları ahırın ka
pısı açıldı ve Fransız kadını dı,a
rıya çıkarak Lehli'ye seslenir. 

- Lütfen içeriye 1?eliniz evla -

Hakimlerimiz 
Tefrik ediliyor 

Y eai Adliye teşkilatında 
maaılar artırıldı 

Millet Mecliai, Adliye tqkilitını 
yenileqiren bir kanun kabul etti. 
Bu kanUJJ ile birlikte, barem kanu
nunun ikinci madae.ine bağlı 2 
numaralı cetvelin Adliye Vekileti
ne taallôk eden kısmı yerine yük
sek maaşlı yeni bir kadro cel'll'elİ 
de kabul elnıittir. Yeni kanun 6 
ay sonra, yani önümüzdeki kanu
mıevvelin birinci gününden itiba
ren tatbik eedilecektir. O vakte ka• 
dar elyevm Büyük Millet Mecliain
de bulunan adliye istinaf te,kilatı 
layihası da kanun halini alacak ve 
istinaf hakimleri de bu kadro için· 
den ayrılacatır. Yeni kanunda bil
hassa vilayetlerdeki hakimlerin 
terfihi eaas olarak alınmıttır. Bu
gün tatbik sahumda olan kadroda 
ki hikim adedi 1941 dir. Yeni ka
nun da ·bu miktar aynen muhafaza 
edilmekle beraber hemen bütün ha 
kimlerin maatları arttırılmıttır. Bu 
yeni nıaat zamlarının hangi hakim
lere verileceği istinaf tetkilatı ka
nununun kabulünden sonra teaek
kül edecek bir komisyon tar~fın· 
dan tayin oluancaktır. (55) liralık 
maatm adedi yeni kanunda (109) 
a indirilmit, buna mukabil de (74) 
adet (70) lirabk maat kabul edil
miştir. Ayrıca (60) adet doksan 
liraJık hakimlik ihdas edilmittir. 
Kamın mer'iyete geçer geçmez iki 
senel;k hizmetlerini ikmal edenler 
derhal barem dereclerinin fevkin
deki nta&fları alacaklardır. 

Yeni kanun Adliye Vekaletinin 
gerek merkez teşkilatına, gerek 
memleketteki bütün mahkemelere 
ve di:;er idi müesseselere ait kad
roları ihtiva etmektetdir. 

Yeni kaanuna göre teftiş heyeti 
kadrosu şöyledir: 

(10) lira maaşlı (1) reis, (90) 
lira ma~lı (4) başmüfettif, (80) 
maatlı (7) birinci ımıf müfettif, 
{70) lira m&&flı (8) ikinci smıf 
müfettif, (55) lira maaşlı (9) üçüd 
cü sınıf müfettittir. 

Adi Tıp itleri umum müdürlüğü 
(90) lira maa,lı bir müdür ve 

meclis reisi, (70) lira maaşlı {l) 
muavin ve meclis azası, (55) lira 
Jnaaflı ( 1) morg müdürü ve mec· 
lis azası, (22) lira ~lı iki asis
tan, ( 55) lira ınaatlı bir mü,ahade 
müdürü, (22) lira ma-.lı iki asis· 
tan, kimyahane müdürü ve diğer 
memurlar. 

Temyiz memurlar: 
150) lira maqh (1) birinci reis, 

(125) lira maaşlı (1) b-.müdclei· 
umumi, (125) lira mUflı (10) ikin 
ci reis, (100) lira ma&flı (50) aza, 
(70) lira maatlı (l) bafmuavin, 
(55) er lira MUflı (6) muavin, 
( 45) er lira ma~lı (2) muavin 
{40) ar lira maqh (4) muavin, 
{30) ar lira maa,lı (5) muaTİn . 

Üçüncü ve Dördüncü 
Hukuk mahkemeleri 
Beyoğlu adliye binasında ifayi 

Tazife etmekte bulunan asliye 3 
üncü ve 4 üncü hukuk mahkeme
leri Y enipoatahane binasında tef
rik edilen dairelerinde vazife gör
meğe baılamıttır. 

dım. Oğlum size bizzat tefekkür et 
mek istiyor. 

Lehli içeriye girer ve Fransız de 
likanlısı ile bir iki kelime konu,ını• 
ya vakit bulamadan ahırı n kapısı 
hızla açılır ve kuvetli bir ses orada 
bulunanları iliklerine kadar titre • 
tir: 

- Kanun namına hepinizi tev
kif ediyorum. Eller haTaya !... 

Lehli Stefan yanmakta olan mu· 
mun yanında duruyormuf. Bu sesi 
işitince imtek aüratile sol eli ile 
mumu devirerek söndürür ve aağ 
elindeki tabancayı kapıya tevcih e• 
derek ateş etmesile beraber kendisi 
ni yüzükoyun yere atar. Lakin Al
man hafiyesi de Lehli k·, • :ır atik 
ve cevik bir adam olduktan maada 
on.;n da rovelveri elinde bulundu· 
ğundan o da ate, eder ve iki tabaJ1 
ca ayni zamanda patlar. Taba.ne 
seslerini i•İten iki klvuz da çiftli· 
ğin mutfağından çıkarak ahıra do~ 
ru koşuşmıya batlarlar. Alman ha· 
fiyesi tek !>aşına bu kadar dü,ma• 
na mukavemefn imkansız olduğı.ı· 
nu anlamış olmalı ki ani bir sıçra· 
yı~la dı,arıya fırlar, arkasından k• 

(Bitmedi) 
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MiLLiYET CUMARTESi 9 HAZİRAN 1934 

• • • 

KAHVEY.i 
Daima ve ancak 

• Kurukahveci Mehmet 
Efendi Mahdumları 

Ticarethanesinde bulabilirsiniz • 

. · 
iç bir yerde 
• alAka ı 

Satış yeri yalnızı 

ubes 
yoktu 

v 

Mısırçarşısı kapısı karşısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları 

afıa Ve e • • 
Kasaba hattının Afyon is tasyonu ile Aydın hattının ka

.-akuyu İstasyonları arasındaki mıntakada Nafia Vekaletinin 
gostereceği kısım ve istikameti umumiyede takriben 85 kilo
n1ctrelik bir demiryolu güzergahının etyt ve aplikasyonu ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 20 Ha 
ziran 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Müsteşarhk makamında icra edilecektir. Münaka
saya iştirak edeceklerin teminatı muvakkata Ehliyet ve Ti
<caret odası vesik~ariyle birlikte aynı gün ve'saatte komisyon 
da hul?nmaları l~~ımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri 
beşer lira mukabılınde Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme dai 
resinden ~e Istanbuaa Haydarpaşada tesellüm ve muayyene 

• memurlugundan tedarik edebilirler. (2973) 3214 

' DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
1200 ton meşe odununun kapalı zarfla münakasası 

23-6-934. cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa. Ankara, Kayseri, 
Adana ve Samsun veznelerinde birer liraya satılan şartname 
lerde vardır. (2933) 3211 

1 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Şefaatlı istasyonu ci-
varındaki taşocağından 10,000 metre mik'abr. 

2 - F evzipaşa - Malatya hattı üzerinde köprü ağzı is tas· 
yonu ·civarındaki taşucağından 15,000 metre mik'a
bı. 

3 - Ulukışla - Nigde hattı üzerinde Bor istasyonu civarın 
daki taşocağından 5,000 metre mik'abı. 

4 - Samsun - Sivas Hattı üzerinde Samsun istasyon ci
varındaki taşocağından 5,000 m3 blok. 

Yukarda mevkii ve miktarı yazılı blok ve balastların mü
nakaıaları ayrı ayn ve ıırasiyle 28 Haziran perşembe giinü 
saat 15 den itibaren Ankarada idare binasında yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara, K_!'.yseri, Samsun ve Adana veznelerinde 
her biri beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(3011) 3301 

Eskişehir atelyesinde istihdam edilınek ve yevmiyesi im
lihan neticesinde takdir olunmak Üzere birinci sınıf bir "Bo
binci" P.lınacaktır. İlk imtihan tecrübesi H. Paşa Elektrik 
santral amirliğince nihai imtihan Eskişehir atelyesinde ya
pılacaktır. Talip ve atideki şeraiti haiz olanların bonservisi 
ve sair vesikalarile beraber Haydarpaşa Elektrik Santral 
amirliğine müracaatları. (3037) 

1 - Türk Olınak 
2 - Hüsnühal eııhabmdan bulunduğuna dair polisten 

tasdikli vesika getirmek 
3 - Askerliğini yapmış olmak 
4 - T amusııhha bulunmak 
5 - Millet Mektebi ve a~x ıahadetnamesi getirmek ,, 

1 

(24) 

- . - '• , ,;~... - • - 7 - • ..... ı,- •."\.,;-•··-,,.····" ' ,, • 
' ""'C- .~ ..... 4 ~ ~.r ,....... . " . " ' . ' . • ' , ·. 

an ul -Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi E.nlak No.su ' Hi11eye göre mu 

No.su hammen kıyme 
969 Bostancı Bostancı Çatal çeşme ve Dere yolları Arsa zı~aı 450 .Tamamı Mükerrer 15-11harita9 113 T.L. 

970 " " " " " 450 " " 10 113 " 
971 ,, " ,. " " 400 " " 11 100 " 
972 " " " " " 400 " " 12 100 " 
973 ,, ,, ,, ve Orta yolları ,, 400 ,, ,, 14 100 ,, 
974 " " " " " 400 ,, , " 15 100 " 
975 ,. " " " " 400 ,, " 16 100 " 
976 " ,, " ,, ,, 480 " " 17 120 " 
250 Edirnekapı Avcıbey Çukur Arsa " 14 200 ,, 
363 Langa Katip Kasun Yalı Kagir hane 1 / 2 79 500 ,, 
569 Bebek Bebek Kilise Hane 1/ 3 62 300 ,, 
568 ,, ,, • " - - " 1/ 2 55 200 " 

Yüzde yedi Luçuk pey akçel erile ihale bed~lleri nakt~? vey~ gayrbnübadil bo ?osile ~enm~k Üzere yukarıda yazılı gayrimen• 
kfillerin 969 ila 976 sıra numaralılarının muza yede ~uddetı uzatılmak suretıle ve dıgerlerı pazarlıkla ıatışa çıkarılmıştır. 
Kat'i ihaleleri 25-6-934 pazartesi günü saat 15 tedır. Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkU.. günde saat on dört buçuğa ka
dar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname bank~ız kapısı
na asılmıştır. (2924) 

Bilumum ''Esnaf,, ''Küçük Tacir,, 
ve küçük San'atkarların 

nazarı dikkatineı 
fstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Bil'umum Esnaf, Küçük Tacir, küçük san'atkarların Odaya 

kayıt ve tescilleri ve evvelce müseccel olanların hu seneye 
ait yoklamalarının icrası ve senelik kayıt ücretlerinin itasf 
müddeti Haziran 1934 nihayetine kadar temdit edilmiştir. 
Bu müddet zarfında yeni kayıt ve yoklama muameleleri ce
zaaız olarak yapılacaktır. Alak adarlarm bir an evvel kendi 
cemiyetleri vasıtasile ve henüz cemiyetleri teşekkül etmemiş 
olanların da mürakabe bürosunda muamelelerini yaptırarak 
ücretlerini tediye etmeleriı lüzumu ilan olunur. (3055) 

• 
Büyük Tayyare Piyangosu 

17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

• 

Aynca: ıo.ooo, 4.000, 3.000 liralık 
ikramiye ve 20.000 liralık bir 

nıüldifat vardı-' 5157 

. . . ~ 

< , • • • • , ~ • ~ .. ' 

Fenerbahçe 
Moda Palas Müdiriyeti idaresinde açılmıştır 
Her türlll konforu havi, bol gl111eşll, laavadar odaları, itinalı 

aeniı, çiçekli ferahfeıa babçeai va mnkammel cazı vardır. 

(192] 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 

idare için aleni münakasa ile altmış ton saf kurşun alına
caktır. Münakasa 2 Temmuz 934 ııaat 14 ten 16 ya kadar 
devam edecektir. Şeraiti anlamak isteyenlerin cumartesi pa 
zartesi ,çarşamba, günleri saat 14 den 16 ya kadar Muha~e
heye müracaatları ilan olunur. (3068) 

Türkiye Ziraat Bankası 
:_ İzmir Şubeıindenı 

- 18/6/934 tarihinde ihalesinin yapılacağı 26/5/934 tari
hinde Milliyet ve 2/6/934 tarihinde Cumhuriyet gazetelerin
de ilin edilen Bucada üç kuyu-lar caddesinde kain 16 numara 
h Orta Mektep bina.mm ıatışxnm iş'arı ahire kadar tehir edil 
eliği ilin olunur. (2903) 

Weıriyah lılare eden: MIJMTAZ FAiK 


