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Fransızca bir söz vardır: Bir 
Vaziyet ne kadar değişirse !'ski
ye o kadar çok benzer. Bu. bey
nelmilel münasebetler hakkında 
da doğru olan bir sözdür. Büyük 
harpten evvel, Avrupa devletleri 
iki zümreye ayrılmıştı. Bir tarafta 
Almanya ve Avusturya vardı. Son
ra 1882 de bunlara İtalya da · ı· -
hak etti. Müselles ittifak meyda
na geldi. 

Bu zümreye muarız olarak Fran 
.sa ile Rusya ittifakı teşekkül et· 
ti. İngiltere uzun bir zaman bu 
zümrelerden ayn kaldıktan sonra 
nihayet Almanyanın deniz inşaa
tından endişe , ederek . Rus.ya -
Fransa zümresine iltihak ettı ve 
müselles itilaf vücut buldu. Bun
dan sonra iki zümre arasında bü
yük harbe kadar devam eden si
Yasi rekabet ve silahlanma yanşı 
haşladı. Zannedilmitti ki büyük 
harp, büyük mikyasta Avrupa 
devletlerinin böyle iki zümreye 
aynlmalarmın bir neticesidir. Bu
nun içindir ki tekrar muvazene 
.sistemine avdet etmemek için bir 
takım çareler arandı. Bu çareler
~en hiç birinin müessir olmadığı 
ıddia edilebilir. Devletler arasın
da bir parlamento kurmak maksa
dını istihdaf eden Milletler Cemi
Yeti fikri yürümedi. Beynelmilel 
tesanüt ve emek birliği teşebbüsü 
olan Lokamo ve KeHogg anlaş
nıaları bir fayda temin etmedi. 
Mussolini'nin büyük devletler dik
tatörlüğü bir netice vermedi. On 
heş senedir muvazeneden kaçın
mak için yapılan bütün teşebbüs
lere rağmen, hadiseler devletleri 
muvazeneye doğru sürükleyip gö
türmektedir. Anlaşılıyor ki bey
nelmilel hayatın tabii hali muva
zenedir ı.-e bundan kaçınmağa ça
lışmak tabiata karşı yürümektir. 

Yarışlar büyük bir muvaffakıyetle yapıldı Yeni meb'uslarımız 

Harpten evvelki kuvvetler mu
vazenesinin başlangıcı 1870 Fran
•a Prusya muharebesidir. Bis
l>ı•rck istatükoyu muhafaza et
ıtıek, yani Almanyaya bu harbin 
tenıin ettiği hegemonyayı dev~~ 
ettirnıek için ittifak zümresını 
te§kil etmi§tİ. Fransa da ayni mü
lahaza ile hareket ederek harpten 
&onraki muvazene sisteminde eski 
~Üttefiği olan Rusya ile anlaşmak 
istiyor. Gerçi yeni zamanın muva
ıenesi henüz tebellür etmİ§ bir 
halde değildi.·. Fak.at burada . da 
ftansızca "değitmedıkçe . eskıy.e 
benzer sözünde mündemıç hakı
~at te~~hür ediyor. Bir ~ara.ftan 
lıransa ve Sovyet Rusya ıle ısta
''i konun devamına ~~raflar olan 
t.evletler geliyor. Dıger taraftan 
da Almanya ve İtalya ile istatüko
nun deği§mesini iatiyen devletler 
gelecektir. 

Eski Fransız - Rus ittifakı Al
ıtıanya hakkında hissedilen müş
terek korkunun bir neticesi idi. 
Şiındiki Fransız - Rus anlaşması 
da ayni endişenin telkin ettiği bir 
V~ziyettir. ltalya Al.manya zümre
•ı~e iltihak etmişti; çünkü müs
leınleke istiyordu ve istediği müs
~ınlekelerin en cazip olanları 
tansanın elinde idi. Şimdi de 

"•ıiyet aynidir. Nekadar değişir
•e, eskiye o kadar çok benzer. 
. Filhakika bir vaziyette deği

]'ld~k var gibi ~örü.nüyo~. Bu da 
lt?&ılterenin vazıyetı. İngıltere es
ı~· ll?tivazenede Fransa ve. Rusya 
11 ıtıresine mensuptu. Yem muva
~;nede Almanya ltalya tarafını il
tiıaın edeceği zannediliyor. Bun
d~ bir eskiye benzemezlik var gibi 
i 0 rünüyorsa da hakikatte bu nok
t~da da ayrılık yoktur. Çünkü es
~~ ~uvazenede İngiltereyi "S~len-
ıd ısolation yani yalnızlık sıya-

•ef d " ·· . ın en ayırarak Fransa zumre-
d~?e iltihak etmesine sebep olan 

11tünce Almanya'nın deniz in§aa-
tı 'd' 1 ' . . 
le 1 1• _ngi~tere bu deniz ı~şa.~tı ı-

eınnıyetıni tehlikede gordu. Al
btanyay,;\ deniz inşaatını tahdit et
;:ıek için teklifler yaptı. Almanya 

Una Yanaşmayınca· mukabil ta-
rafa iltihak ederek Alman donan
~aaının imhasına kadar gitti. 

, .İngilizler gene kartal yuvası 
tıbı olan adalarına çekilerek Av
~Upa itlerine kar§ı lakayıt kalma
~1 nekadar istiyorlar? İngilizler 

Otomobilde Ekrem B. Türkiye rekort-
1 
Münhal meb'usluklar için 

meni oldu, Samiye Bürhan Cahit H. dün intihabat yapıldı 
geçen sene yaptığı rekoru kırdı 

Yarışlar büyük bir 
İntizam ve mükem
meliyet içinde 
Cereyan etti --·-
Halk yarışlara 
Büyük bir rağ
bet göstermiştir 

Gazetemizle Türkiye Turing 
ve Otomobil Klübü tarafından ter
tip ve idare edilen senelik otomo
bil, motosiklet ve pisiklet yarışla
rı dün sabah, İstinye köprüsü ile 
Zincirlikuyu araund iri dokuz kü
sur kilometrelik asfalt yolda büyük 
bir muvaffakıyetle yapıldı. 

Y arışlarm başlamasından çok 
evvel , büyük bir meraklı kütlesi, 
kısmen ctonıobil ve bisikletlerle, 
kısmen de y<1ya olarak yarı§ güzer 
gahındaki bütün virajları ve seyir 
için en müsait geçitleri tutmuş bu
lunuyorlardı. 

Biraz geç kalanlar da, bilhas
sa motosiklet ve otomobil yarıtla
rını kaçırmamak için kafile, kafile 
lstinyeye doğru akıp gidiyorlar • 
dı. 

"Milliyet,, in Oto - Moto - Ve
lo yarı§larına halkın gösterdiği me 
rak ve alaka geçen senekinin bir 
kaç kat üstündeydi. 

Dünkü yarıflarda Türkiye rekortmeni olan Ekrem iley ze~cesil~ be
raber - Samiye Bürhan CahitHanımı arkadaflan tebnk edıyor • 

Sabahın yedisinde yarışı takip 
etmek üzere yola çıktık. Memle
kette pek nadir fırsatlarda gördü
ğümüz yarış başlıklarını giymi§, 
büyük sürate dayanmak için tu- mobil ve motosikletlerle fitek gibi Bu hal halkın rağbet ve alaka-
lumlarını iyice bellerinden sıkmış yanımızdan geçerek hareket yeri- sile mütenasip olarak yarı§çıların 
müsabıklar, altlarındaki seri oto- ne doğru uçuyorlardı. (Devamı 5 inci sahifede) 
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od m©ln Ş®lfil o o lkD®ırü İran Şahı Hz.ni istik 

Dün muvaffakıgefle yapıldı 
Kız, erkek üç bin yüz talebe birliğin ve 
ahengin çok güzel bir nümunesi oldular 

yedinci idman fenlikleri dün ı 
Kadıköyünde büyük bir muvaffalu 
yetle yapıldı. Fener stadı,. yeni hva
zırlanan tribünler de dahıl oldugu 
halde, daha erkenden hıncahınç 
dolmut bulunuyordu. Dünkü şen
lik'.erde hazır bulunana sey;rcile
rin adedi 10 bine yakındı. Sahada 
ve tribünlerin etrafında herhangi 
bir kargatalığa meydan kalmaması 

hu yalnızlığı o kadar hoş bulmuş
lardır ki önüne Splendid sıfatını 
ilave etmişlerdir. Filhakika Alman 
donanması da imha edildikten son
ra bu yalnızlık daha pek çok 
"Splendid,, olacaktı. Fakat deniz 
.silahından başka bundan daha 
müthiş olan hava silahı çıktı ve 
bu hava silahı da Fransanın elin
dedir. Binaenaleyh harpten evvel 
İngiltereyi yalnızlık siyasetinden 
ayırarak Avrupaya getiren, Avru
pa devletlerinin kombinezonları
na karıştıran deniz silahları inşaa
tı olduğu gibi, şimdi de hava si
lahları inşaatı ayni İngiltereyi ay-

için polisçe icap eden tedbirler de 
alınmıftı. 

Saat on buçuğa doğru, fenliğe 
ittirak eden talebe!er sahada yerle. 
rini aldılar. Resmigeçit, askeri ban
donun çaldığı güzel bir hava ile 
ba,1 adı. En önde Kız Muallim mek
tebi talebeleri bulunduğu halde 32 
muhtelif lise ve ortamektebin yetiş-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

ni yalnızlık siyasetinden ayırarak 
Avrupaya geti:riyor ve kendisini 
tehdit ede:ı hava kuvvetine 
kim sahip ise ona muarız olan ta
rafa iltihak ettiriyor. • Görünüyor 
ki eski vaziyete benzemezlik gibi 
görünen bir vaziyet hakikatte es
ki vaziyete benzerlikten başka bir 
şey değildir. Belki yeni muvaze
nenin manzarası eskisine benze
miyecek. Fakat devletleri eski mu
vazeneye ayıran amiller, bu mu
vazene içinde tutan mülahazalar 
ne ise bugün de odur. Yani vazi-

' k. yet nekadar değişirse, es ıye o 
kadar çok benzer. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

bale hazırlanıyor 
TRABZON, 25 (A.A.) - Ha

ziranın on ikisinde burayı te§rİf e
decek olan Iran Şahı Hazretleri 
vilayet konağında misafir edilecek
tir. 

Maiyetlerinin ve müstakbelinin 
istirahatleri için doğumevi ve lise 
binasında yer hazırlanmıştır. 
Şah Hazretler'.nin Erzurumda 

fevkalade istikballeri için çalı§ıl
maktadır. Cümhuriyet meydanına 
ve diğer yerlere taklar yapılmak
tadır. 
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Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 
3 üncü sahifede 

Kalem değil kazık .• 
Felek 

issizlik felaketi 
' Faik Mümtaz 

4 üncü sahifede 

Fikirler ve insanlar 
Nurullah Ata 

Resimli hikaye 
S İnci sahifede 

Oto-Mot0-Velo varıııları. 

İstanbulda olduğu gibi diğer münhal meb'us
luklar için de fırka namzetleri ittifakla seçildi 

Trakya Umumi müfettİfliğine in
tihap edilmit olan İbrahimTali Bey 
den münhal kalan İstanbul mebus
luğu için dün sabah Üniversite kon- rr,,,..._ 
ferans salonunda int.hap yapılmıı
tır. 

Bu münasebetle konferans salo~ 
. nu bayraklarla donatılmıftı. Şehir 

bandosu bahçede arasıra latif ha
valar çalmakta idi. Mebus intiha
batında kullanılmakta olan büyük 
tarihi rey sandığı da salona nakle
dilmifti. Saat 7,30 da Vali Muhit
tin Beyin reisliği altında bulunan 
encümeni daimi azalarından Cevdet 
Kerim, Avni, Mehmet Ali, İhsan 
Şerafettin, Beykozlu Mehmet Ali 
Beylerle Nakiye hanımdan mürek
kep teftit heyeti hazır bulunduğu 
halde İntihabata batlanmıttır. Mızı 
ka istiklal martını çalmıt ve her
kes tarafından ayakta dinlenm · ttir. 
Rey sandığı açılarak bof olduğu 
herkese gösterildikten sonra reyle-

Ait 

Müntehibi saniler reylerini istimal 
ederken 

rin ablmaaına b&flanmıttır. ilk re
yi Vali Muhittin Bey atmıftır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Büyük bir intizam içinde geçti 

Genç zabitlerimiz mania, hendek, su üzerinden 
atlamalarda çok muvaffakıyet göaterdiler 

At yanşlannda hazır bulunanlar 

Sipahi Ocağı tarafından tertip e-
dilen ilkbahar konkuripiklerinin 
b'rincisi dün öğleden sonra Taksim 
stadında yapıldı. 

Taksim sahası, Türkyie - Bulga
ristan binicilik müsabakalarında 
olduğu gibi bu spor için müsait bir 
,ekle sokulmu' ve i~ap eden 12 
muhtelif mani yerlerine yerleşti
rilmitti. 

Bine yakın seyirci önünde yapılan 
dünkü konkuripikler dört müsaba
ka üzerine terf p edilmitti. 

Birinci müsabaka merhum yüz. 
batı Avni Bey mükafatı idi. v.e z.~
bitlerimize mahsustu. Ekserısı Tur
kiye - Bulgar:•tan müsabakalarına 
İftirak etmit olan on iki zabitimiz 
bu müsabakaya girdi. Bunlardan 
üçü atlarının üç itaatsizl' ği yüzün
den müsabaka harici bırakılarak 
geri kalanlar arasından mülazim 
Eyüp Bey birinci, yüzbatı Cevat B. 
ik

0

nci, binbaşı Sami Bey üçüncü, 
yüzbaşı Z"ya Bey dördüncü oldu
lar. Bu müsabakada manilerin irti
faı azami 1,30 metre ve mükafat
lar birinciye 70, ikinciye 52,5 üçün 
cüye 35, dördüncüye 17,5 lira idi. 

1 , 
1 

Bir z.abitimiz mania atlarken 

İk · nci müsabaka Sakarya müka
fatı idi. Buna Süvari B:nicilik Mek
tebi talebe zabitlerinden on k. şi 
gird;. Birisi müsabaka harici edile
rek Aziz ve Fuat Beyler beraberlik
le birinci, Enver Bey üçüncü, Sü-

(Devamı S inci ahifede) 



2 

TARiHi TEFRIKA:48 fvt°:J .. 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORF,) 

Bütün Osmanlı unsurları birleşmezse 
ımuvaf J akıgef ümidi azalzg'or muydu 
1 

Binaenaleyh, gerek genç Türkler, 
gereks~ Ermeniler tarafından bü
lün Osmanlı unsurları birlefmedik-
ce Abdülham"de karsı olan müca
hedenin muzafferiy~tle neticelen
mesine imkan hasıl olamıyacağı 
söy!enmek'.e beraber, Türk ve Er
meni unsurlarının bu mücadelede 
birleşmeleri daima bir lafızdan i
baret kalıyordu. 

Terakki ve ittihat cemiyeti ara
dan aeneler geçtikten sonra 1908 
inkılabına ~ebebiyet verecek olan 
Makedonya meseltoıile ciddi bir su
rette meııgul olmağa batlamıftl. Bü
yük dev.etler, Balkan devletlerinin 
tam ortaımda kalan ve bir yanar 
dağı gibi kaynamağa baflıyan Ma
kedonya meıeles:ni iyice parmak
larına dolamıtlardı. Vaziyet, Os
manlı devletinin taksimine Make
donyadan batlanılacak gibi göste
riyordu. Bu iti en ziyade kurcala
yan gene Rusya devleti idi. Terak
ki ve İtt hat cemiyeti uzun bir la
yiha kaleme alarak bunu, Rusya 
dev'eti hariç olmak üzere büyük 
devletlerin vekillerine takdim et
mişt;. Su layihada deniliyordu ki: 

0
8ugün seyirci. olduğumu-z man

zara gariptir. Şinıdiye kadar çare 
gösterenler hep büyük bir lütüf
kiirlık takınan ecnebilerdir ki bun 
!ar tarafından gösterilen çareler 
gayri kabili tatbik o~an 'eylerd"r. 
O halde memleketlerini ve onun 
marazlarımn ecnebilerden daha iyi 
bilen Osmanlıların bu bapta söz 
söylemeğe hakları olmak lazımge
lir. 

A vrupanın Makedonyadaki ıs
lahat mesaisi h · ç bir netice verme
di. Hatta Makedonya ahvali beter 
oldu, iğti~atlar çoğaldı. Bu hakikat 
kar,ısında Avrupa, 'erefile işten 
çekilip mü,külatı arttırmaktan bat
ka bir teye yaramıyan her türlü 
müdahaleden feragat edeceği yer
de Makedoyayı bilahare daha z"ya· 
de be!alara duçar edecek olan bir 
tecrübegaha çevirmek istiyor. 

Evet, elemle haber aldık ki fngil 
tere Hariciye Nazırı Sir Edvard 
Grey Makedonya ihtilalinin basıtı
rı.lınaaı oraya. m.üatak 1 bir vali tayi 
nile mümkün olacağı fikrini ileri 
sürmü~tür. Petrasburg kabinesi de 
Makedonya meselesinin beynelmi
lel bir idare teftit!le halledilmesini 
düşünüyormırş. 

Son derecede kat'i ve emin ola
rak diyebil 'riz ki bu iki türlü ted
birin ne biri, ne diğeri tayanı ka
bul deği'dir. Çünkü her ikisi de 
Makedonyanın Osmanlılık mecmu· 
asından büsbütün ayrılmasını intaç 
edecekt. r. lalam ve Hristiyan bilu
mum vatandaflar vatanlarını ecne
h_i mü~ah3:.lel~ri~den korumak, sah 
sı -~e sı!as~. b~rrıyetlerini timdiki 
'.11.usteb.ıt hukumetin elinden almak 
ıçın b rle~erek "Osmanlı Terakki 
\'e ittihat cemiyeti namı altında top 
lannıı~lardır,,, 

rak yanlış neticelere varıyor. Zan
nediyor ki Makedonyada iki türlü 
halk var: Bir tarafta Müslümanlar 
yani cellatlar, ve diğer tarafta Hr s 
ti yanlar (bilhasşa Bulgarlar) yani 
bigünah mazlumlar! Bu zehaptan 
dolayı Hristiyanları ya,ni Bulgarla
rı Müslümanların guya vah,et ·ve 
taassuplarından korumak için ted
birler alarak Makedonyaya çare
saz olduğunu zannedi)·or.,, 

Terakki ve ltt"hat cemiyeti ta
rafından yazılan bu beyennameden 
beri aradan otuz sene geçmİftİr. 
Bugün Makedonyanın aldığı hal 
malumdur: Makedonyalı Bulgarla
rın bir çoğu Bulgariatana iltica et
m·, bulunuyorlar ve ·orada bizzat 
Bulgarlar tarafından kesiliyorlar, 
hapi•lere atılıyorlar, açlık ve se
falet içinde çalkanıyorlar. Bugün 
Osmanlı idaresine avdeti isteyip 
istemedikleri kendiler· ne sorulacak 
olsa idi, bunu büyük bir sevincle 
kabul edeceklerine fÜphe y.:;k. 
tur! 

Beyennamede Terakki ve ittihat 
cemiyeti bir Makedonya m'.lleti 
yoktur. demekle hata etmiş oluyor. 
Malı:e -.. ya milletinin mevcudiyeti
ne sarsılmaz bir imanla kani olan
lar bugün bile Makedonya muhta
riyeti için geceli gündüzlü calıs
maktadırla~. Osmanlı devleti ~a~a 
nından ?eri Bu~crarlar Makedonya
meseleıınde iki de bir ayrılırlar, 
Sofya emperyalizmi Makedonya
nın Bulgaristana ilhakı için çal••· 
tığı halde Makedonyalı mefkure
ciler, Türkler de dah"I olduğu hal
de Makedonyanın muhtariyetine 
temin etmek isterler. Terakki ve it
tihat cemiyeti bu muhtariyetçilerle 
tefriki mesai etm·' olsa idi, Make
donyada Bulgar emperyalizmine 
karşı muvaffakıyetle mücadele et
miş olacaktı ve Makedonya muhta
riyetçilerini Sofya emperyalistleri
ne kar'ı kullanmanın yolunu biloe 
idi, belki Balkan muharebesi bile 
zuhur edemiyecekti. Çünkü Make
donya muhtariyetçileri Balkan it
tifakına kartı tiddetle aleyhtar idi· ı 
ler, bu ittifakın Makedonyanın tak
sim.ni intaç edeceğini biliyorlar ve 
o zamanki İttihat ve Terakki erka
nım ikaza çalışıyorlardı. Ne çareki 
i, işten geçmişti, İttihat ve T era.kki 
hükumeti düşmü' ve dü,ünceye ka
dar da Makedonya mubtariyetç"le
rile iyi geçinmenin yolunu bulama
IDifh. Mefrutiyeti takip eden sene· 
lerde ittihat ve Terakki Makedon
yada vukua gelen kanlı hadiselere 
en ziyade Kral Ferdinandın sebep 
olduğunu ve Bulgar emperyal"zmi
nin lstanbula kadar uzayan biiyük 
bir Bulgar devleti kurmağı tasav
ur ettiğini, Makedonya muhtariyet
çıilerinin ise yalnız muhtar bir Ma
kedonya tesisini arzu ettiklerini ve 
bu muhtariyet Makedonya dahilin
de kalacak olan Türklerin de mü
savi hukuka malik olacaklarını an
layamamıştı. Anlamıt olsa idi, bi
rin~ diğer"ne ka,.., kullanmanın ça· 
resme bakardı. Makedonya muhta
riyetçilerinin, bütün Makedonya 
kat'i surette Yunanistan, Sırbistan 
ve Bulgaristan arasında taksim e
dildiği halde bile o muhtariyet fik-
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Amerikada kanlı hadiseler 
---'-------------------~------------------Grevcilerle muhafızlar 

arasında müsademeler 
Grevciler bazı fabrikalara hücum ederek yak

mak istediler ölenler ve yaralananlar var 
TOLEOO, 25. A.A. - Grev ne- tılan bir tuğla ile ölmüstür. 

ticesinde burada çıkan karışıklık· ölenle/ de~ 
!ar bütün gün deva metmi.~tir. TOLEDO, (Amerika), 25. A. 
Grevciler zabıta memurlarına te- A. - Milli muhafızlar tarafından 
cavüz e:mi~ler ve bu yüzden bir ateş açılması üzerine grevcilerden 
çok çarpı9malar olmuştur. Yirmi üç kişi ölmüş, altı kişi kadar ağır 
kiti yaralanmış ve bir kiti ölmüt- yaralanmıştır. Milli muhafızlara 
tür. ateş emri verilmemiştir. Fakat 

TOLEDO, 25. A.A. - Dün ak- grevcilerin ·hücumuna maruz kalan 
tamki hadiselere ııahne olan mey- ve a'kadaşlarını kanlar içinde gö
dana çıkan bir sokaktan yirmi ka- ren muhafızlar hayatlarını tehli
dar tezahürcü bir milli muhafız kede sayarak ate• açmışlardır. 
grupuna ate§ açmışlardır. Milli Ate, açmadan evvel, milli mu- , 
muhıt.fızlar alete mukabele etme- hafızlar dipçiklerle ve ağlatıcı 
den hücum etmitler ve tez hür- .bombalarla grevcileri dağıtmıtlar
cülerden 13 ünü tevkif etmişler· dı. Birçok muhafızlar yaralanmış-
dir. Geri kalanla,. da bir müddet !ardır. Döıt milli muhafız kıtasına 
son·. a yakalanmıştır. Kolumbüsten derhal hareket et-

Muhtelif noktalarda çarpışma. meleri için emir verilmiştir. 
!ar olmak"a devanı ediyor. TOLEOO, (Amerika) ,25.A.A.-

Kıtaat tarafından itgal edilen Grevciler nihayet dağıtılmışlardır. 
fabrikaya mücavir tren yoluna ta- Karışıklıklara beş bin grevci işti
hassun eden silahlı meçhul şahıs- rak etmiştir. 
lar, fabrikaya ateş etmektedirler. NEVYORK, 25. A.A. - 6-16 ta-

Toledo civarındaki " Bingham " rihinde 100000 çelik ve demir i~i
otomobil parçaları fabrikasını İs- sinin grev yapmaları muhtemeldir. 
çiler dinamit ile uçurmak niyeti~- lşçi müme •&illerinin ültimato
dedirler. Bu fabrikayı muhafaza muna cevap olarak, "Betlen Stil" 
İçin bir bölük milli muhafız gön- şirketi reisi M. Grave, Amerik~ 
derilmiştir. demir ve celik institüsünün verdı-

Oiğer şayialara göre grevciler ği bir ziyafette, hu sanayiin "Open 
Detrua'dan makineli tüfenkler ve Shop" prensbini yani, patronlar 
mitralyözlerin gelmesine in·izar tarafından sendikalar yapılması 
etmektedirler. 260 elektrik iı,ıçısı hakkını muhafaza edeceğini, ve iş-
greve iştirake ll:ıazır bulundukları- çi federasyonun demir ve çelik iş-
nı bildirmişlerdir. Dört sendika cileri namına söz söylemesini ka-
daha 6-16 da yapılacak umumi bul etmiyeceğini bildirmiştir. 
greve iştirake karar vermişlerdir. İşçiler ültimatomu, 6-16 tarihin-

TOLEDO, 25. A.A. - Dün ak- de bitmektedir. 
şamki gürültülerin çıktığı meyda- Amerika iş federasyonu reisi 
na mücavir bir sokaktaki bir e- M. Vilyam Grin, Toledo hadisele
lektrik fabrikasından 6000 grevci rinin mesuliyetini patronların ü-
tekrar hücüma geçmişle· dir. zerine atmaktadır. M. Grin pat. 
Çıkan boğuşmada, milli muha- ronlarm sendikaların hakkını ta· 

fızlar üzerine taşlar ve şi'}eler a- nımaktan istinkaf etmelerinin işçi 
tılmıttır. Milli muhafızlar a'eş aç- sınıfı üzerinde bu memlekete git
mıtlar, dört i'çiyi vurmuşlar. işçi- tikçe yayılan bir memnuniyet izli
lerden biri de milli muhafızlara a- ğe sebep olduğunu bildirmi,tir. 

Hitlerciler 
--o-

Y ahudilerio mallarını 
zabt için hazırlanıyorlar 

LONDRA, 25. A.A. - DeyH 
Ekspres'in Almanya hususi mu
habiri olan ve casu1luk ithamı ile 
tevkif edilip sonra bırakılan M. 
Penbrak Stefens'in haber aldığı
na göre, ecnebi yahudilerin, Al
manyanın ticaretine kartı yapmıt 
oldukları zararlara karşı, Alman 
hükumeti, Alman yahudilerinin 
mallarını müsadere ve zabt için 
hazırlanmak:adır. 

Deyli Ekspres gazetesi bu ha
berin dehşet ve istikrahı arttır· 

dığını yazmaktadır. 
.......................... , ................................. ! 

rinden kat'iyen vaz geçmedikleri 
nazarı dikkate alınacak olursa, on
larla müştereken hareket etmenin 
ne büyük faydalar temin etmis o-
lacağı kolaylıkla anlaşılır. · 

- Bitmedi-

Ceneral Rayski 
Tay yare ile yaphğı Balkan 

seyahatinden döndü 
V ARŞOV A, 25. A.A. - Askeri 

hava kuvvetleri kumandam cene
ral Rayski Balkan memleketlerin
de yaptığı uçu,tan bugün Varşo

vaya dönmü,tür. Ceneral Rayski 
bu seyahatı bizzat kendisinin ida
re ettiği küçük bir tayyare ile 
yapmıftır. Yanında zevcesi de bu
lunmuttur. Mumaileyh Bükreş, ls- , 
1anbul, Atina, Belgrad ve Peşteyi 
ziyaret etmiştir. 

Katolikler ve Hitlercilik 
liERLIN, 25. A.A. - Alman 

gençler birliğinin mümessili beya
natında Hitler gençliğinin kato
Jik kilisesine dü.man olmadığını 

ancak her ı;eyden evvel Hitlerin 
prensiplerinden mülhem bulundu
ğunu söylemiştir. 

Çaldaris - Maksimos - Kondilis 
AT/NA, 25 (Milliyet) - Hariciye Nazırı Mö . .yö Maksimos bugün 

Cenev reye hareket edeceğ nden dün Hariciye Nezaretinde Mösyö Çalda
risin riyasetinde bir içtima yaptldı ve bu içtimada Hariciye Nazırı Mös
yö Maks "mosla Harbiye Nazırı Mösyö Kondilis hazır bulundular. Bu 
içt,mada Bulgarisiandaki taklibi hükumet vaka;ından sonra Balkanlar
da tevellüt eden yeni siyasi vaziyet konusuldu. Cenevrede konusulacak 
meselelere dair bir muhtıra kaleme alınd~. · 

M. Göring Atinadan Peştege gitti 
ATINA, 25 (Milfyet) - Prusya Başvekili t1e Almanya Hava Na:I.I

rı Mösyö Göring ve kendisine refakat eden zevat dün buradan hava yo. 
lu üe Berline dönmü,lerdir. Misafirleri Natoy tayyare meydanında Mös· 
yö Çaldaris, Mösyö Maksimos, Hava kuvvetler, Nezareti Müdürü, Hava 
kuvvetleri Erkanı Harbiye Reisi, Almanyamn Atina sefiri, sefaret 
ve konsoloshane erkanı ve yeni birçok resmi zevat teşyi ettiler. 

Mösyö Göring benzin almak üzere bir saat :çin Belgrada inecek ve 
Macari•tan devlet adamları ile görüşmek üzere iki gün Peştede kalacalı
llr. 

Galatasaray Balıkesirde mağlup! 
BALIKESiR, 25. (Mı..°..iyet) - Galatasaray takımı burada Şe

hir t'!lıımı ile yaptığı maçta 6 • 3 mağlup oldu. 

lzmir Halkevinde çiçek balosu 
IZMIR, 25. A.A. - Gece Halkevinde verilen çiçek balosu çok 

muvallakiyetli olmuştur. Balo sabaha kadar güzel bir şekilde devam 
etmistir. B<hoda Vali Kazım ve müstahkem mevki Kumandanı Müm
taz Paşalarla bütün kumpanyalar direktörleri ve bir çok zevat hazır 
bulunma~ 'ur. 

lbrahim Tali Beyin teftisleri 
ÇANAKKALE, 25. A.A. - Evrese nahiyesinde Çanakkale vali

si Sü ·eyya Bey ve vilaye1 halk miime ,silleri ta .ıolından karşılanan 
umumi mülettiş lbrahim Tali Bey maiyeti;~~ Gelibolu'ya gelmiş me
mur!°.ır, zabitler bir bölük jandarma, mektepliler, kadm erkek Gelibo
lu halkı tarafından i..ıikbal edilmiştir. Umumi müfettiş Geliboluda 
C.H. Fırkasını, daire~~ri gezmi~ balık konserve imalathanelerinde 
tetkikle ~ y<ıpmış, halk ile görüfmiiş ·ar. Bir gece orada kaldıktan sonra 
motörle Çardağa, oradan Lapsekiye gitmilf, fevkalade tezahürlerle kar
şılanmıştır. lbrahim Ta.~ Bey Çardakdiköy ihtiyar odası ve kooperatil 
ve yeni yapılacak iskele işleriyle meşgul olmuş, mehtebi gezmiş, Lap
seki' de dai eleri, C. H. Fırkasım, dispanseri ziyaret etmiş, mektepte 
sınıflara girerek derslerde bulunmuştur. 

Çanakkalede paı·tak tezahüderle karşılanmış, memurlar, zabit
leı·, bir kıta jandarma, mek"-epiiler, izçiler kadınlı erkekli binlerce 
halk merasime istirak etmistir. lbrahim T a:·i Bey belediye daiıesi-

ne F!İrerken halk "Yaşasın Ga~i, yaşasın Cümhuriyet" diye bağırmış ve 
şiddetle a[kıçlamıştı r. Bur.ı.da daireleri, C: H. Fırka~ını, hastaneyi, 
belediyeyi zivaret eden lbrahiw Tali Bey halk ile ihtiyaçları iızcri<ıde 
görüşmektedir. 
• 

ikinci Türk dili kurultayı 18 ağus-
tosta I stanbulda top !anacak 

ANKARA, 25. A.A. - T. D.T.C. umum; katipliğinden : 
1.- ikinci Türk di~ kurultayi 18 ağustos 1934 tarihinde lırtan

bul'da toplanacaktır. 
2.- Birinci Türk dili kw·ultayı azalaı~ndan ikinci dil kurultayı

na iştirak edebilecek olanlar en geç 15 temmuz 1934 akşamına kadar 
Cemiyet umumi katipliğine müracaatla isim ve adres~,zrini bildirmefi · 
Jirler. 

3.- Kurultayda bir tez irat ·etmek iatiyenler, tezlerini yazaıak ett 
geç 15 temmuz 1934 akşamma kutlar cemiyet umumi katipliğine 
gönde · miş olmalıdırlar. 

4.- Tezlerinin bir hulasası Jnceden btaılarak azaya dağıhlnıası· 
nı arzu eden tez sahipleri, asıl tezin dörtte birini geçmemek üzre öy
le bir hu/asayı da tezleriyle birlikte Cemiyet umumi katipliğine gön
derebilirler. 

5.- Kurultaya daimi dinleyici olarak gelmek istiyenler en geç 
31 femmuz 1934 akşamımı kadar isim ve adreslerini Cemiyet umumi 
kiitipliğine bildirmelidirler. 

G.- Kurultayın ruznameai: 
a -Açma nutku, 
b - Reis, reis vekillikleri, katipler ve komisyonlar seçil

meleri, 
c - Cemiyetin iki senelik çalı~masına ait umumi ve iki yıl· 

lık hesaplara dair mali raporlar, 
d - Kurultay azalarının dil işleri hakkındaki tezleri, 
e - Nizamname tadilatının ve iki senelik çaltfma progra

mının müzakeresi, 
f - Cemiyet hesaplarının tetkikiyle umumi merkez hey<!

tinin ibrası, 
g - Umumi merkez heyeti seçilmesi, 
h - Kapanma nutukları. 

?.- Müracaatlar Ankarada T. D. T. C. umumi katipliğine hitabe-
dilmeli ve zarlın üzerine Kurultay kelimesi de yazılmalıdır. 

Bu cemiyet memleketimizin u
mumi inkırazmı intaç edecek olan 
bu gibi tefebbüslere kar•ı milli 
haklarımızm müdafaasına katiyen 
azmetmit olduğu cihetle, bu uğur
da her türlü vasıtalara hat vuraca
ğımızı ve adalet ve medeniyet'.e 
kabili telif olıruyacak bir surette 
ecnebilere bazice olmağı katiyen 
kabul etmiyeceğimizi arzederiz. 

Avrupanın maksadı Makedonya
nın saadetini temine matuftur de
niliyor. Avrupa bunca mesaisine 
rağmen timdiye kadar bu maksadı
mıza muvaffak olamamı~tır. Av
rupanın gayesi ortaya bir nevi Ma
kedonya hükumeti veyahut Make
donya mümtaz eyaleti çıkarmaktır. 
Bunların ikisi de tehlikelidir. Bel
li baf~ı bir Makedonya devleti bun
dan iki bin seneyi mütecaviz bir 
zamandan beri mahvolmu,tur. Es
ki Makedonyalılardan bugün eser 
bile kalmamıttır. Makedonya tari
hi bir hatrradan batka bir 'ey de
ğildir. Ancak o imparatorluğun ha
yatile kaimdir. Makedonyayı tefkil 
eden üç Rumeli vilayetinin talii 
diğer yirmi yedi vilayetin taliine 
bağ:ıdır. Bunların hepsi birden 
Osmanlı devletini tefkİI eder, ya
pılacak bafka bir taksim yoktur. 

( EBi u AT UDUKLA ) i Liberyada 
L:---e~T=-e_m_p_s_''."'d~an--:---------h-a_k_ı_"k_i_i_•_m.in_i, -a-lm_a .. sm_a_ve_N_ı_·p·p·o·n-te·s--g·e·m-iy_i_t_a_m_a_m-il·e·ı··,-g·a·l ·e-tm-iş_l_e_r_v_e_b_ü~-ed-,-.1·d-ik_t_e_n_so_n_r_a_a_y_n_ı_· -y·e-rd·e·n--haber 1 Japon ta YY ar el eri 

Mademki Avrupa maziyi ihya et
mek~e bu kadar gayret gösteriyor, 
neden mesela Polonya devletini ye. 
niden kurmıyor? Polonya henüz 
yakın zamanlara kadar mevcuttu, 
arazisi de gene Polonyalılar tarafın 
dan meskiindür. 

Makedonyaya taalluk eden ted
birlerin kaffesi ifil doğmut çocuk 
mesabes.ndedir. Avrupa Makedon
yanın hastalığını bilmiyor, yahut 
bilmek istemiyor. Zevahire baka-

Temps gazetesi F ransadaki. milyo • 
nerlere dair neırettiği bir tetkikte şu 
malumatı vermektedir: 

Resmi istatistiklere nazaran Fran
•adaki milyonerler, veraset noktai na 
%arından yapılan ihbarlardan anlafrl 
dığına göre 1931 • 1932 senelerinde 
1.727 dir. Halbuki 1930 senesinde bu 
mikdar 1760, ve 1929 senesinde 1,684 
idi. 

1931 - 1932 •enesindelri alôkadar 
dairelerin vaziyetlerini bildiren mil .. 
yonltırın dereceleri ıudur': 

4 - Kiti 50 fer milyon lranktan 
Fazla mirasa konmuffur. Mecmu mi .. 
M&lar 325 milyona baliğ olmaktadrr. 
(Halbuki 1930 aenesinde 7 kiıi 50 
milyondan la:la bir para terıarÜ• et
mif ile mecmu paranın mikdarr 642,5 
milyon franga yükselmişti. 1929 sene 
•İnde iae böyle 7 hiıi tevarüs etmişti. 
Ve hepsi 590 milyon franga baliğ olu 
yordu. 

Gene 1931 • 1932 aeneşi zarfında 
50 kişi 1 O • 50 milyon frank, 123 kifi 
5 - 10 milyon frank, 501 kiıi 2 - 5 
milyon frank 1.049 kişi 1 • 2 milyon 
frank mirasa lıonmuflur. 
Ric et Rac'tan : 

Japonya bitti( Artılr bundan son • 
ra diinya harita., Ü.zerinde Japonya 
diye bir memleket .Yoktur. Tokio hüku 
meti b•1 güzel memleketin isı"fıbalde 

miye edilme•ine karar vermiştir. N ip- tün ecnebi, gar pli kumandanlan tai • uerilir ve Başvekilin arkadaşları deıJ- B b tt ? 
pon, Şark veyahut Doğan Güne§ de - leleri dıfan atarak geminin laôlıimi ol letin umumi siyaseti hakkında ayrt Offi a ffil a J • 
m~lı.ti.r. Çince telaffuzu aşağ,1 yukarı muşlardır. Bunun üzerine gemiyi yü .. beyanatta bulunrnazlarsa bu arzu pek 
Zıppang yahut Yapun'dur, Avrupa .. rütmelı istemişler ve fayrap etmişler ç.cı!juk tahakkuk edebi.lir. 
lılar bunu almışlar ıJe Japon yapmış dir. Gemi aheste beste hareket etmiş, Ecnebi matbuat, umumiyetle vukc• 
lardır. Fakat hakikat halde Japopn'un sonra birden hızlanmıştrr. Japonlar a gelen bu tebeddülü iyi kt;ırşılo.~ı ve 
manası yoktur 11e bircok meseleler bi: gemiyi durdurmak istemişler, fakat onu dürüst bir şekilde tefsrr ettı. Ec-
:z.at Japonlar bile ta~amen Garpli o .. makineleri bilmedikleri i~in bir tü.rlü nebi matbuatı, fırkaların milletin sem .. 
lan bu kelimeyi hiç işitmemişlerdir. muvaffak olamamışlardır: Bunun üze patisini kaybettiğini ve b•ı tebeddülün 
Hattô belki bugün bile orada bu ke - rine ;,_./erinden biri dümeni kırmrş ve her türlü hôdise ve mukavemetten u-
limcyi duymayan kimseler vardır. Bu gemi mütemadiyen bulunduğu yerde ;ı;ak olarak vukuunun bununla i:ah 
mıntakanrn ahalisi kendi memleket • daire çizmeğe başlamdşır. Etrafa im edilebileceiine işoret etmektedir. Yi-
leri için belki bin gü:z:el isim kullan • dat işaretleri verilmiş ve limanda ne bu matbuat, dahili Mizam ve mılli 
maküıdır. Ya - Sina yahut Oya . Sina bulunan bir Fransız harp gemisi in • . birlik için nüfu;ı;lu bir siyasetin çerçe· (Sekiz; Büyük Ada), (Cesaret Top· sala gelerek, b<ı seraerı ve şuursu;ı; 
ğı), (Sulhçu Sahil), (Be;ynessema vel- vapuru durudrmak için bir kayıkla ;'.;~d~n ~:~·~:::'t::;;a/"t:L-;;:...:tt~~ 
arz memleket) (Ne:ı:aket ve Şeref top makinist göndermiıtir. 
rağr),_ (Tasallup etmiı su damlası), O gün o tarallarda bulunan Fran harici siy=et oa/rasında da /üz;umlu 
ve saıre .... Bütün bunlar da hiç şüp • sız ve lngiliz bahriyelileri çok eğlen· olan serbut. faaliyetini gösterebilece· 
hesfa şairane bir eda rıardır.. mişlerdi. Fakat .z:aman değiımiıtir. ğine inanmaktadır. Siyai ihtiraslar 

Japonya gençtir. Daha henü;ı; me- Bugün b<1%ı mrntakalarda Japonlar sakinleşince Bulgaristan, mali ve ik· 
deniyete atılalr ile tekômüle baştıya- Garbe ders verebilmektedirler. trsadi buhranı alt edip Balkanlarda 
lr üc çey~ek a.ırr oluyor. F o.kat ince Mir' den : bir sulh amili olmak İçin lôzrm olan 
asrilik cilôsı altında saf tazeliğini havayı bul...,..ktrr. 
saklam•ştır. Sofyada cıkan Mir gantesi (va- Correspondance Diplomatique 

1867 seneainde bu memleketi z;iya- :ziyet) serlevhasile yadığı bir ma• 
ret eden Conte de Beauvon Japonla- haletle diyor ki: 
rın 1860 danberi buharla mütehar· Yeni hükumetin eskilerinin yaptığı 
rik gemileri tehalükle karşrladıklarr· gibi halkın teces•üsünü tatmin etmek 
nr yazmaktadrr. Her yeni feyi güzel • maksadile ga;;ı;etelerle kendisini rek· 
dir. Japonlar da bu sene /ngiliz;ferden itim etmiyeceği hususunda baıııekilin 
Laimoun isminde büyük ve enfes bir yaptığı beyanat elhıin umumiy.ede İ· 
gemi satrn almışlardr. Gemi bir sabah yi bir intibo hôsrl etmiştir. Zaman, 
içinde lngi/i;ı; bahriyelileri olduğu hakikaten sözden :iyade if yapmağ~ 
halde Y oho - Hama limanına vôsrl ol- icap ettir,,.,,ktedir. Eğer . hükumet!" 
muştu. Fakat JaP<>nlar öğleye doğru siyaseti ile maksatlarr tetkik ue tMdrlr 

ten: 
Cenevre müzakerelerinin inkıtaa 

uğramtf olmasından baluden Corre•· 
pondance di.plomatique, Frar:ua'nın 
Sarre havz;asında yaprlacak reyİÔm ile 
hiç bir alôkası olmryan bir takım en· 
gell..r bulmuf olduğunu ya;ı;makta • 
dır. Bu ga.zete diyor iri: 

"Haliha:ır;ırda mev:ıraul>ahıolan 'cihet 

Tas Ajansı bu şayiaları 
tekzip ediyor 

MOSKOV A, 25. A.A. - Havas 
ajansı 24 Mayıs tarihinde Ameri
kan kaynaklarından alarak verdi· 
ği bir haberde Japon tayyareleri· 
nin deniz mıntakumdaki Ru• 
toprakları üzerinde bir taarruz 

yaptıklarını, giiya birçok köyle· 
rin tahrip edildiği ve bin ki,inin 
öldüğünü bildirm,tir. 

Echo de Paris gazeteai de A· 
merikan ve İngiliz kaynaklarrıı
dan alarak buna benzer haber· 
ler ne,retmi,tir. 

Tas Ajansı bu haberlerin ba,t" 
tan başa uydurma olduğunu bıl· 
dirmeğe mezundur. _ .. _._ ........ -........ ___.. ----
reyiômdan sonra yaprlması muhtemel 
kombinnonlar değildir, belki reyİÔ • 
ma müracaatın Ver.sailles muahedt! "" 
namesinin te•pit etmi ,olduğu tarifrte 
icraşı zaruridir. Reyitimın tehiri rnıS'1"' 
zuubahsolama:ı:. Çünkü böyle bir ıeY 
Versaille.t muahedenamesi ahk&mırıd 
mugayir olur, bundan baıka bu yÜ.Z • 
den vaziyet büşbütiin vahamet kesbe
der.,, 
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Kalein değil, kazık! 

- Haftanın yazısı -
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•roo .... J"I 
r~ 

tş~izlik ft!laketi 
lşs:zlik afeti, ko!eraclan, taun

dan daha salgın ve daha elim b:r fe 
kilde Avrupayı, Amerikayı yakıp 
kavuruyor ... Her menı 'ckeltc &ün
delik ekmek parasını tedarik ede
miyen milyonlarca işs:z var~. Bu 
umumi felakete karşı heni.iz lı ç 
bir yerde şifakar bir scn.ım keşfc
di emedi. Ve hattfı esk den için 'ç rı 
beşeri ·etin biinye3İni k~ircn bu 
'şsizlik son ı:aman!artla taazzuv 
etti, teşhilC.tlam!ı, ve /;er.elisin açı
ğa vuran bir kuvvet o!du ... C .na 
ka;·§ı ilk alınacak tedbir, hudut a. ı 
ecnebi işç;lcr:ne harşı l apamal.~. 
Hükiimct:er derhal bu kzarı d cir-

Dün değil evvelki gün Nurullah 
Ata ile karşı karpya otururken "6-
na sordu: 
l - Hergün mevzu bulmakta zor
uk çeker misin?. 

- Hayır ... cled"m. Alıskınlık ... 
. Aradan yirmi dört s~t geçme

dı. Mübareğin nazarı mı deydi, ne 
oldu b:lmem. iste su yazıyı yaz
kak ~çin ka!e~i .;lime aldım. Fa-
aı bır türlü yürüm üyor. Kalem 

el ··1 "d de~ ' a eta bir kazık... Kazık ol-
uguna göre bir karlı kazık ols.ı 

YÜreğ m yanmaz . Kazma gibi b:r 
~ey ... Kiılir bir türlü g:tmiyor. Yü :
ı · · ""h b". o ü~ araba• ını yokuşa sürer gi-

1 karıhamı üvendireliyorınn ... A
~an Allahım ne azap! insanın ka· 
rıhası böyfo kısır/astığı zaman a· 
clını bile güç yazıy.;r. Nerede o ak
••rık gibı gelen nükte!er, nerede o 
ferah lahuı mevzu genişf ği ... B.ı 
Yazı yazmak ta tıpkı yemek gibi .. 
lftihası olduğu zaman insan sova:-: 
~~eği dünyanın en lezutli yeme
gı gibi yer. Lakin iştihası yokke.ı 
Süleyman Maidea: adamı tiksine!. 
Tbr. Ben bugün yazı~a karıt, 

öyleyim, zorla değil ya! y.,. 
ZI yazmak idemiyorum. Baskan ol
sa kalemi elinden atar, sırtÜstü ya
lar. Ben bunu yapamam. Çünkü: 
K.endisne sütun bırakılmıs b!r mu
~a;ri~.~~r nev: kürek mahkiimudu ·. 
~·· kotu hemen hemen hergün ka-
~lerine birşey söylemeğe mecbur-

ur, Ama yağ!ı, ama yavan. Kari 
~~u_n Ymlanına icabeclen yağı ken
ısr karıstırır. Elverir ki ıttırat bo- ı 

;ulması,;. iyi ama insan hergün 
~enkler 'n dispose dedikleri iyi va
zıyette olamaz ki ... 

- Canım, sen alışmı~ınclır, ya
Zc..,-sın. 

Evet, işte yazıyorum. Lakin ne 
Yazıyorum? Bu da yazı mı? Buna 
•akız çiğneme derler. Bizim esnaf 
~ek a!a anlar ... Muharrirlerin için
f e, clıplomatların içinde, hatta ha
b['1erin ~~inde bir sın!f vardır ki; 
l r şey soylemeden bır çok laf eder 
er •.. Bu bir sanattir ve yüksek sa

ııat1. t .r. Ben o dereceye çıkmıs deg"i-
ı ~ · ed . nı m, ner e o kabadayı? Benim 
Y'!z~lo:rım, istemediğim haclar ge-
111 ·lıyor .. Nerede kaldı k"; aksini 
Yapabi:eyim. Eh bu hüner nasıl öğ
ren 'lir 1 Bu hüner, insanın uzun 
hıiiclclet bir şey söylemeden yazmc
aı veya demesi üzerinde idman et
'!1_e~e e!de edilir, kolay bir şey de
ırıldır. Adeta 1,80 santim yüksek 
"ılcmıaclan bile zordur ... 

- E efendim! Sen de ne birim 
'>'l h · · ? B" " u arrırsın . ızı; tutar yazı ya-
Zctm d" ' l> a ıgını anlatırsın. Yazamazsan 

Qrıc,: ne~: 

/;!';!'aız-~İ>z değil .. Lakin kari de b: 
va .ergün aradığı muharririn ruhi 
I 1ı:•Yetini bilmelidir. Biz sizin :"çin 
a <ı11 . k . 

ıl h gazetenın muayyen öşesın-
İze ı:. ergün rastgeldiğiniz b'r "şey,, 
IQ. <ıten o "şey,,in ömrü bir gün 
J>ı rıııez bile. E.•teei günü bizi bula
<l~rıız unutursunuz .. Siz bu ka
l>i, b~e~asızsrnız .. Onun için ariida 
Ye zım hususi haletlerimizi dinli
Ilı •ek bir parça olsun alakadar ol-

<tııızı istiyorum. Yoksa: 
İt lf<rni b:r fakir birinden sadaka 

ı...._. 
-· .... ış: 

l>ı" • Bana bir kuru1 sadaka verir 
11 iliz? 
lıeriki: 
....__ Yok! clemis .• 
....__ Oyle ise on' para veriniz? 
....__ Yol.: ... 
.._ Bir sigara'ık tütün veriniz .• 
.._O da yok! .. 

l(;;Ji O halde ne oturuyorsun ayol? 
l><ıh,:· ber<ıber dilenelim.'. Sözile 

il ' k<ıpatmış. 
ana ela: 

:::: }'Nükteli yaz! .. Derlerse. 
<rzamam. 

:::: Nü1!.tesiz yaz!. 
f.i, ~<ızamam .. derim. Buna karşı 

....._ bana: 

Doktorların 
Senelik kongresi 

-o-

Etıbba Muhadenet Cemi
yetinde bir senelik 

işler görüşüldü 
Etılıdıa Muhadenet ve taavün 

cemiyetinin senelik kongresi dün, 
cemiyetin Cağaloğlundaki merke -
zinde toplanmıştır. 

Cemiyet reisi doktor Neşet Os
man Bey içtimaı açtıktan sonra 
kongre riyasetine doktor Kemal 
Cenap Bey, katipliklere de doçent 
~sman ~evdet ve görz lıekimi Nu- j 
rı F ehmı Beyler seçilmiştir . -

Bu?dan sonra da umumi katip 
b~te_r ıyolog Fethi Bey idare he
yetının genelik raporunu cıikwnuş
tur. 

Raporda, bir sene zarfındaki 
işler bilmrilmeclen evvel ~miyet 
azasından altı doktorun vefat et
miş oldukları zikrolunuyordu. Se
ne içinde vefat edenler Abdülra
uf, Halit İzzet, Ahmet Şemsettin, 
Hasan Sülc:·man, Tahir Salahat
tin ve Hasr.· Beylerdir. Bunlardan 
başka memleketin fikir ve edebi
yat aleminde büyük bir varlık gös
tere? doktor Cenap Şebabettin 
Beyın vefatı da teessürle kaydo -
lunmakta idi. 

Rapor.Sa cemiyetin bir senelik 
işleri arasında, Etıbba odası bi _ 
nasında bir merkez temin edildiği 
hu sene için çok istifadeli olacak ' 
bir seyahat projesi ~azırlandığı, 
cemiyet azasından hır zatın hay
siyet divanına verildiği zikredil
mdde, diğer bir çok işlerden de 
bahsolunmaktaydı. 

Mali vaziyete ait kısımda da 
cemiyetin yeni seneye kasa mevcu
du olarak 221 l lira 62 kuruş dev· 
retmiş olduğu azaya bildirilmiş -
tir. 

Raporun okunması üzerine 
GÖZ alan azalar mütalealarını söy
lemişlerdir. Bu arada bazı müna
kaşalar da olmuş neticecle rapor it
tifakla kabul edilmiştir. 

Müteakıben yeni heyeti idare 
İntihabına geçilmfş Neşet Osman, 
Fethi, F ahrettin Kerim, Osman 
Şerafettin, Orhan Tahsin, Ali Eş
ı-ef, kaymakam Ziya Beyler seçil
mişlerdir. Rıza Rüstem, Refik Mü
nir, Tevfik İsmail, Nami, Ali E
...at, Nazım Şakir Beyler de yedek 
azalıklua ayrılmışlardır. 

Dünkü içtimada muhadenet ce 
miyetinin üç ay sonra fevkalade 
bir kongre halinde toplanması da 
kararlaştırılmıştır. 

Bu içtimada nizamnamenin 
:>.amanla tadil edilmesi icap eclen 
maddeleri değiştirilecektir. 

Hassas teraziler 
Hassas ölçü ve teraziler yakın

da ölçüler ve ayarlın· başmüiett;ş
liği tarafından damgalanacaktı 

Muayene zamanı ayrıca ec: . 
cılara bildirilecektir. Yerlerinden 
kaldırıldığı ?aman bozulabilecek 
teraziler yerl<-rinde muayene edil 

k
. ~ 

ce tır. 

Mü dafıı a vergisi pulları 
Buğdayı koruma ve müdafaa 

verJ:İlerinin tatbikinde kullanıla -
cak pul ve damgaların hazırlan
ınasına başlanılmıştır . 

Darphane ve damga mathaa
srnda, hazirana kadar 20 milyon 
pul yetiştirilecektir. 

1 BORSA 
(it Banka11ndan alınan cetııeldiı-l 

24 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR f TAHViLAT 
!ati.kra:u dahlli. 94.50 1 Rıhbm 17 7S 

Mü~enJi~ mektebi talebesi dün rr- e zunlar 5e ıefine bir deniz gezintisi 
tertıp eth. Hava da güzel olduğu ıçin ej}enceli bir gün geçirildi. Rc~-
mimiz gezintiye iştrak eden talebeyi gösteriyor. · 

BELEDiYEDE 

Plan raporları 

Jüri heyeti bugünlerde 
mütehassısı seçecek 
İstanbulun imar planı müsabaka 

sına İ ttiralı: eden şehir mütehassıs
larından M. Lambert'in de raporu 
hazırlanmıştır. 

Raporları tetkik eden jüri heyeti 
bugünlerde toplanarak kararını ve
recektir. Jüri heyetinin yapacağı 
toplantıda, Be!ediye İmar Bürosu
nun da fikri alınacaktır. Verilen 
malumata göre, jüri heyeti meta· -
sini üç ay içinde bitirecektir. Pla
nı yapacak mütehassıs tesbit edi!
dikten sonra Dahiliye Vekalet"nin 
tasdikine arzedilecek ve mütehas
sıs derhal i~e başlıyacakhr. 

Memba suları azalıyor 
Alakadarlarca yapılan tetki!tat 

İstanbul civarındaki memba suları
nın gün geçtikçe azaldığını, bir kıs
mının da tamamen kaybolduğunu 
göstermiştir. Civar ormanların ha
rap oluşu ve eski kesafetini kay
betmesi buna başlıca sebep olarak 
gösteri· mektedir. 

Konservatuvar mütehassısı 
Konservatuvarın ıslahı ile mes 

gul olan Viyana Konservatuv;:ır; 
muallimlerinden Mösyö Joseph 
Marse dün sabah Viyanadan tehri
mize gelmi~tir. Mösyö Joseph Marx 
şehrimizde 15 - 20 gün kadar kala
cak, bu müddet zarfında geçen se
ne talebenin daha ziyade istifade
sini temin için ders programların
da yapılmasını tavsiye ettiği tadila
tın verdiği neticeleri tetkik edecek 
ve taleben· n imtihanlarrnda hazır 
bulunacaktır. Mütehassıs ayni za
manda yeni yapılacak konsen·atu
var binası hakkında reyini verecek 
ve imtihanlardan alınacak neticele
re göre müesseseye bazı tavsiyeler
de bulunacaktır. 

Sut ve yağ 
Mevsim münasebetile yağ fiat

larındaki ucuzluk devam etmekte
dir. 

. Gelen haberlere göre, Kars e 
cıvarımla kıı hafif geçtiği için 
hayvan telefatı olmanm:.tır. Bu i
tibarla, geçen seneye nazaran süt 
ve vai mahsulatı daha iyidir. 

Dilenciler 
Zabıta sabıkalı dilencilerle mü

cadelesini şiddetlendirmiştir. ya _ 
kalanan dilenciler sulh mahkeme
lerine verilmektedir. Bu dilencile
rin ekserisini kadınlar teşkil edi
yor. 

iN HiSARLARDA 

Afyonların ıslahı 
İçin çalışılıyor 

-o--

Yakında müsait satışlara 
intizar ediliyor 

UyuJturucu maddeler inhisarı 
idaresinin faaliyet '. önümüzdeki ay 
lar içerisinde yeni bir veçhe ala~ 
caktır. 

Mu~•telif Avrupa memleketle
rinde mevcut stoklar azalmış bu
fı.nduğı,ı için satış faaliyetinin mü
sait bir şekilde artacağı tahmin 
edilmektedir. Diğer taraftan, inhi
sar idaresine Amerika ve Japon
yadan yeni bazı sipari,ter yapılmı~
tır. 

Uyuşturucu maddeler İnlhisarı 
umum müdurü Ali Sami Rey, 
dün , kendisile görü~en bir mu
harririmize Ş\mları söylemiştir: 

"- Japonya ve Amerikadan 
aldığımı:ı. bazı siparişlerin hazır
lığile meşgul bulunuyoruz. Ayni 
zamanda, afyonlarımızın, ticari 
ihtiyaçlara -:;'ire ıslahı için icap 
eden ted~:r!eri aldık. Ziraat, kim
ya ve afyon mütehassıslarının iş
tirakile yapılan bir toplantıda, baş 
lıca nevilerin ıslahı için, af yon ve 
dıum nümuneleı-inin toplanma şe 

killeri de teshit edilmiş bulunuyor. 
Yakında Ana dolunun ba~lıca af 

yon mınta..L-alarına göndereceğimiz 
mütehassıslar, zürraın da yardımı 
ile, faaliyete geçecekla-dir. 

İdaremiz, bundan başka, 934 
mahsulünü::ı kıymetini muhafaza 
etmesi hususunda İcap eden ted
birleri almağa başlamıştır. 

Avrupada stok miktarı bitmek 
üzere olduğu için, yakında satış 
faaliyetinin bir hayli artacağını u
nıuyoruz.,, 

Öğrendiğimize göre; inhisar 
idaresile ecnebi fabrikalar karte' -
li arasında inkitaa uğrayan temas
lar yeniden müzakere safhasına 
İntikal etmiştir. Ham afyon satıfı
nın da, kartel ile yapılmakta o
lan yeni müzakerelerin neticesi
ne göre lehimize olarak halledi : 
leceği haber verilmektedir. 

- - - · 
POLiSTE 

Alacağını isteyince ... 
Beşiktaşta oturan celep Meh

met efendi Galatada Necati Bey 
caddesinde kasap T odorinin yanı
na giderek alacağını istemiş ve 
bu yüzden aralarında kavga çık • 
mıştır. 

Bir aralık Todori kasap bıça
ğı ile Mı;.hmet efendiyi sağ elin
den yaralamııtır. Todori yakalan
mıitır. 

Sarkıntılık 
ıle11 ıl Öyle ise bırak kalemi elin
ae v e Bel beraber okuyalım ... der
~ereeek cevap yoktur. Yalnız 

1933 l•tilıı:razı 93,SO i MWnraaU •57 
Onitürk Ku· • 

ponıuz 30 oc·sı 11 
" il 29,90 n lll 50 

ili 29.30 • 

Geçen gün yakalanan Elif İs
minde bir kadın mahkemede bir ay 
müddetle boğaz tokluğuna nafia
da çalı§mağa mahkllnı edilmiıtir. 

Sarbi>ş olarak umumiıaneler
de sarkıntılık ettiği görülen Sadık 
ismimle birisi yakalanmıştır. 0lttıyalım? O da bir mesele! 

------
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FELEK 

. E Üç aylıklar 
lılJı 't?ı"YtflGı, Eramil ve Mütekaidi
~Yet it1' üç aylık yo~lamal.arı ~~-
1\ıi IQ ulınuftur. Hazıranın ılk gu
lıa.c.ıa.a,larınm verilmesine ba,la
ij "'l( tı r. 

~dernei hayrat maaşları 
lı;ı.YrE;vkaf müdüriyeti hademei 
he t:r/naatlarının itasına per,em
't ediye un?en it haren ba~lanmı~tır. 
l ~'t muddeti yarın nihayet bu
~" ır. 

~ ~Üçük haberler 1 
~e§ek~:rk ji.~~ko~oj! ~emiye~i yeni 
l!tııtı 1 ettıgı bıldırılen Tiırk do
le lıi vb' kadın hekimleri birliği i
dirıı,çk ır ~lakası olmadığını hil-

e tedır. 

• 
ESHAM 

it Banl.au Nama 8.60 .Şir. Hayr.ye 
R•ji. 

,. " Hamilin• 8.60 T elefoa 
98 Tt'rkoa 

Çimento 
lttihat dey 
Şark dey. 

Türkiye Cümh\1-

riyet Bank••• 57,50 

Tr•mv•y 40,75 B•IY• 
Anadolu Hi•ae Z7.50 Ş.rJıı: 1111. ec&a 

16 
4,111 
ıı,so 

19,40 
12.80 

ı6 
ı .30 

1,515 
4 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 
Paria 
Mil•no 
Cenevre 
Ati na 
Brüksel 
Amster<la.m 
Nüyork 

639.50 i P,.i 
12,03 BerJin 

9,33,98 Madrit 
2.44.25 Belcr•t 

83.24 ı Zloti 
3.39.SO Penl'o 
1.17,15 Bülılr~ı 

79,65 Moako•a 
66.37 Viyana Sof ya 

N U K U T (Satlf) 
Kurut 

20 F . Fra•&1X 169 20 l. Jı..,J~r• 
l Dolar 117 1 P'lltzela 

1 l:sterlin 640 1 M•rlc 
20 Lir«t 214 1 Z«loti 

20 F. Belc;ika 115 20 L .. y 

2.0 Drahmi 24 20 Dinar 

1 Florin 83 1 Çerno ... iç 

1 Şile A•. 22 Altın 

2.0 Le\·a 23 ı Mrcidiye 

21 Kur". Ç .. k. 106 Banlı:not 

19.05 
2.0ı.96 
SB0.32 

34.98 
4.20.50 
3.94.34 

36 
J0,89,SO 
4.33,68 

Kurut 

808 
ı6 

49 
:ı.o.so 

19 
53 

9,25 
35 1-2 
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Vergi tebligatı 
Yeni kazanç kanununa göre, 

iradı gayri safi üzerinden vergi ve
ren serbest meslek sahiplerile sair 
mükelleflerin 934 tarininden iti -
haren tediyesine mecbur olacakları 

vergi hakkında her maliye tubesi ta. 
rafından mükelleflere tebligat yapıl 
mıştır. 

Şimdiye kadar yapılamıyan ver
gi tebligatı da nihayet bu ayın so
nuna kadar ikmal edilecektir. 

Hasköydeki tarihi top 
Hasköyde; Cami altında uzun 

bir zamandanberi yatmakta olan 
ve üzerinde eski yazı ile (Selim 
Şah bin Beyazıt Han) kazılı büyük 
tarihi top iki kamyonla askeri mü
zeye nakledilmiştir. Topun tulü 
12 metre kadar<lır. 

Tutusan baca 
' Fındıklıda Alikaptan sokağın-

da (5) numaıalı evde oturan Mah
mut efendinin evinin bacasmdan 
a\eş çıkmış ise de söndürülmüş-
tür. 

Handa hırsız 
Yeni Postahane kartısında kü

çük Türkiye hanımla evvelce ya
tan küfeci Riza han kapanmadan 
evvel içeride saklanmıt ve gece 
saat 2,5 ta handa yatan hamal Az'.z 
ile Tursunun 0 yumakta olduğu o
daya girmiş ve Azizin ceketi cebin
den (150) kuruş, Tursunun cebin
den de (27) lirasını çalıp kaçar
ken, uykudakiler uyanmıf, bunla
rın bağırması üzerine etraftan ko
tanlar yetişmit1er ve hırsız Sirkeci
de katarken dütm~ ve yaralanmıt· 
tır. 

Hilaliahmer haf
tası devam ediyor 

-o-

yeniden birçok kimseler 
aza kaydediliyor 

Çarşamb:ı günu başlayan Hila
liahmer haftası devam ediyor. H i
laliahmerin ka -
za, nahiye v< .--...,-,::;.,-,-,..---~ 
mahalle teski 
!atına me;,suı 
heyetler mm 
takaları dahilin 
de dolaşarak r. 
za kaydına de 
vam etmektedir 
lcr. Bu hu::-.~ 
ta Hilaliahmc 
Cemiyeti Emin 
önü kaza reic 
Ramazan zade 
Cemal B. gös 
terilen faaliyet 
etrafında şu iza -
hatı vermiştir: 

- Haftamız 

Ramazan zade 
Cemal Bey 

aan gaye iane toplamak değil, 
bu hayır cemiyetini halka hatır
latmak ve yeni aza kaydetmektir. 

Bunun için binlerce beyanna
me bastırarak müesseselere dağıt
tık. Her akşam ne§riy atta bulunu
yoruz. 

Birçok mağazalar camekan
larını Hililiahmer propagandası
na tahsis etmişlerdir. 

Fahriyen çalışmayı ve koşma
yı kendilerine kir vazife bilen he
yetlerimiz bütün ev ve mağazaları 
dola~arak aza olmak istiyenleri 
kaydetmektedirler. 

Almakta olduğumuz netice bü
tün yorgunkklarrmızı unuttura -
cak derececle şayanı şükrandır. 
Herkes, hatta e::nebiler dahi hu 
yarım asırlık hayır ve şefkat mü
essesesine aza olmak için müra
caat eden heyetleriınizi memnuni
yetle kabul etmektedir. 

Hilaliahmer haftasındaki faa
liyeti gelecek sene daha ziyade 
tevsi edeceğiz. ,, 

Hili.Jiahmer haftasının dün ü
çüncü gününe tesadüf etme' te i
di. Hiliiliahmer cemiyeti mr.h.ılle 
t~kilat heyetleri mülhakatta do
laşar;:.k aza kaydına devam etmiş
tir. 

Dün de cuına olmasına rağmen 
kaza ve nahiyelerde şubeler açık 
bulunmuş ve aza kaydedilmesine 
devam edilmiştir. 

Bu meyanda Alemdar şubesi 
tarafından Cağaloğlu Übeyit Bey 
eczahanesi de vitrinini hilaliahmer 
.haftasına tahsis etmiş ve hastaba
kıc;ı hemşireyi temsil etmek sure
tile te~ilita bir hizmette bulun
muştur. 

ADLiYEDE 

Mübaşirler dün 
Teftiş editdi 
Bir arkadaşlarının ölümü 

üzerine aralarında yardım 
sandığı tesis!ni kabul ettiler 

İstanbul adliyesindeki mübasir
ler, dün umumi bir teftiş ve muaye
neye tabi tutulmuştur. 

200 e yakın müba.ı<ir saat 9 dan 
itibaren, adliye dairesinde müddei
umumilik koridoru önünde toplan
mıflardır. Müddeiumumi Kenan 
Beyle müddeiumumi muavinlerin
den Salim, tebligat müdürü Musta
fa beyler, saat 11 de mübaşirleri ay 
n ayrı gözden geçirmi,lerdir. Bu 
tetkik esnasında bazılarının kıya -
fetlerinde noksanlar ve intizamsız
lıklar görülmü,tür. Birkaçının da 
resmi eibiaeleri olmadığı anla,ılmıf 
tır. Tetkik b'ttikten sonra mübaair
lere lıaziran ayı ba'ına kadar nok
sanlarını tamamlamaları tavsiye e
dilmiş ve kendilerine bu hususta ko 
!aylıklar da gösterilmitti;. 

Bundan ba~ka Müddeiumumi Ke 
nan Bey, mübıqirlere gerek vazife

ıar : 

- Evvela bizim işç "mizin, bizim 
ranayi erbabımı;:;ın kaı nı doyccak. 
Sonra lüzum görüruk ecnebi işçi 
aiarağtz. 

Bunun için şimdi Avrupada, A
m eril.ada işçi er de ,.ı, b -r Con· 
.ınge11lenant'a tabidir. Fakat bı;na 
•ağmen gene işsizliğin önü alınana 
dı. Ve devletler muhto?10I vasıtclar· 
la yüz binlerce, milyonlarca i,s"ze 
yarıdım etmek mecburiyetinde lal
Jılar. 

işte bu iş için 1932 senesinde Al· 
manyada 3 milyar Reichmarkcs sar 
fediimişt "r. Bel~;"kada bu mas. af 

1 milyar Belçika frangına baliğ o!
maktadır. 

Büyük Britanyada birçok men.:ıbi 
elen işsizlere 120 milyon lngiliz f. 
rası dağıtılmıştır. 

lsviçrede bu iş için tahsis eJilen 
para 1931 de 37,900,000 lsviçre 
frangı iken 1932 de 65 milyon 
franga çıkmıştır. 

Bu m salleri muhtelif memleket
ler için daha faz!ala,tırabiliriz. A
merikada vaziyet büsbütün fecicl:r. 
Onun için devletlerin ecnebilere 
karşı vaziyet almaları çok haklı 
görülür ... 

Vaz 'yetin bu şekı1de inkişaf etti· 
ği yerlerde bulunan birtakım açık 
gözler ne yaptılar biliyor musu
nuz? Derhal ecnebilerin çalışma ·ı 
hakkında hiçbir takyidat vazetme
yen yerlere koştular. Ve yerleştiler. 
Bunların içinde memleketin umumi 
is_ı-~salatına hizmet edenler olduğu 
gıbı, tamamen Passif ve hatta ba
zan muzır olanlar da vardır. Yap
tıkları iş hiçbir iş değildir. Bilakia 
muhtel f noktai nazarlardan mem
leketin ah!iiktyatı ve iktısad" yatı 
üzerine fena tesirler icra etmekten 
hali kalmazlar .. Fransızların "incle
•irable,, diye tavsif ettikleri k-·mse· 
/eri de bu meyana ithal edebiliriz. 

Hadilfeyi böylece umumi ,eki/Je 
izah et(kten sonra kendi vaziyeti
mize gelelim: 

Çok sükür memleketimiz dünya
nın çekt(ği bu işsizlik afetinden ma 
sundur. Bunun sebebini Türkiyen·n 
an'anevi ziraaçiliğinde aramalr
dır. Fakat bugün için mesele tamn-t 
mile değişmiştir. Memlekette yenİ 
sanayi kuruyoruz. Burada birçok 
ı>ata_ntfaş!arımız çalışıyor. Bun1a- ' 
rın ıçıncle mütehassıs ecnebiler de 
vardır. Onun için sanayi/esme ha
reketine geçtiğ:miz bugünlerde 
genç Türkyie Cümhuriyeti elbette 
bu i~s"zlik hastalığına kcırfr birta
kım kanunlar ve nizamlarla bünye
sini asılamak ve kendini her türlü 
tehlik,eden masun bulundurmak ih
tiyacındadır. 

Hiç şüphe yok ki biz ele evve'a 
kendi vatandaslarımıza is bulaca
ğız ve kendi e~latlarımız.ın refahı 
için çalışacağız . 

Bu itibarla, küçqk sanat/erin hi
mayeai bu mesele için düşünülen 
eaaslı tedb:rlerden biridir. Stnai 
hayatımıula tekamül eseri göster
dikçe işçilerimiz Frenklerin dedik
leri gibi gittikçe günden güne 
"qualifie,, oldukça bunu c1·ğer ted
birlerin de takip etmesini bekle
mek hakkımıulır. 

Bu gibi tahdidat sade vatn evlat
larına, ecnebi rekabetinden ô:ımle 
bir şekilde hayatlarını kazanmak 
imkanını bahsetmez ayni zamanda 
mcmleketimi~in tediye muvazenesi 
ve milli paranın ecnebi paralar mu
vacehesinde korunması gibi teJb'r
ler üzerinde Je hayirkar tes'.rler 
yapar. 

Mümtaz FAİK 
leri esnasında, gerek vazifeleri ha- ı----------------
ricindeki vaziyetleri hakkında ve
sa}ada bulunmu,tur. Müba,irler
den laübali vaziyetleri görülenler, 
resmi elbise ile münasebet almıya
cak işler yapanlar bundan sonra 
?idd.,tle cezalandırılacaktır. Müba
~irlerin, amirlerine selam vermeğe 
mecbur oldukları da hatırlatılmış
tır. 

Diinkü teftiş esnasında, uzun 
miiddetten beri hasta olan müba
şir Muhsin İsmail efendinin vefat 
ettiği haberi duyulmuştur. Muhtaç 
bir vaziyette olan arkada,larının 
ölümü haberi mübatirleri çok müte 
easir etmiştir. Mehmet İsmail efen
dinin cenazesini kaldırmak üzere 

derhal aralarında para toplamış
lardır. 

Bu acı vesile, bü';.'lşirlere arala
rında bir sandık tesis etmek f kri
ni ilha.m etıni• olduğundan bu hu
susuta da karar almı,lardır. Müba
şirler böyle kara günlerde muhtaç 
arkadaslarının ailelerine yardımda 
bulunabilmek üzere her ay maaı<la
rınd:ın kestirecekleri elli~r kuru~ 
şu Emniyet Sandığına yatıracaklar
dır. 

Bu teftiş ve hasb:hal saat on iki 
buçukta bitmi,, mübaşirler arka
daslarının cenaz~ini kaldırmak ü
ze;e adliyeden ayrılmı•lardır. 
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oikirler ve in.san~]! 
Snobismaya dair 
Zamanımızın şöhret dağıtmak 

hususundaki cömertliğinden bol 
bol istifade etmiş olan Emil Lud • 
wig, geçenlerde bir fransızca haf
talık gazetede muharrirlerin eski • 
!erden ziyade yeni e~e: !eri okuma
larından şikayet ed 'yordu. Kendi 
sinin romanlara pek rağbet etme
diğini de söylüyor ve, hiç şüphesiz 
hayranlarından birer: "Estağfurul
lah!,, koparmak arzusu ile, edebi
yat malfimatmı nakıs bırakmağa 
razı olduğunu itiraf ediyordu. 

Yeni bir muharririn eserlerini o
kumak hevesi büyük kütleye ekse
riya mıı.\ıarrirlerden sirayet eder; 
çünkü her mesele hakkında sıcağı 
sıcağına bir kitap yazmak, mesela 
umumi harp mesuliyetleri münaka· 
şa edilirken bir ikinci Wiı'iıelm çı
karmak herkesin elinden gelmez. 
Halle hiç tanımadığı bir adamın 
kitabını, hele üstünde merakını da
vet edecek bir isim yok~a, niçin al
sın? O tanınmamış yazı işçisinin, 
az çok şöhret kazanmıt biri tara • 
fından ileri sürülmesi; bunun için 
de o şöhret sahiplerinin muasırla
rı ile alakadar olması icap etmez 
mi? Emil Ludwig zamanımız mu
harrirlerinin eserlerini okumadığı
m söylerken kendisini taklide oku
yucuları değil, ancak yine kendi gi
bi ~uharrirleri davet ediyor. Duy
dugu alkı• seslerinin verdiği bö • 
bürlenme ne olursa olsun elbette 
kendisini eskilerden saymıyor ve 
yalnız kıymeti a•.ırlar imtihanın • 
dan geçmiş kitapları okumak iddi
ası ı n karilere de sirayet etmesin
den korkuyor. 

"Kayserin hakkını kaysere vere
lim.,, Emil Lıtdwig'in sözlerinde 
<'oğru bir taraf var. Yeni eserler 
e1kilerin okunmasına mani oluyor 
V:! bundan bilhassa muharrirler za
r~rlı çıkıyor; çünkü yalnız günün 
meseleleri ile alakadar olup insan
lığın umumi davalarmı unutuyor -
!ar. Bu hal devam ederse zamanı
mızı boşluk içinde kaybolmuş bir 
ada veya ancak yarınla, yani esrar 
ülkesi ile komşu bir yarımada gibi 
göreceğiz. Doğrusu eskilerin bil • 
ha·.sa kariler tarafından değil, on· 
ların usaresini alıp yeni hadisata 
aşlıyabilecek muharrirler tarafın
dan okunması lazımdır. İnsanlığın 
mazisi ile münasebetlerimizi kes
Tneğe hakk1.tnı.z yoktur; onu bi\m.ek 
zamanımıza karşı olan borçları • 
mızdan biridir. 

Fakat kafa için en müthif zehir
lerden biri maziyi mazi diye sev • 
mektir. Gözlerimizi ona dikip za

·manımızı düşünmemeğe, bilmeme
ğe, görmezlik!en gelmeğe de hak
kımız yoktur. Emil Ludwig'in tav
siye ettiği yalmz geçen asırların hı
t akbgı ve bize kadar gelebildikleri 
için kıymetlerini ispat etmiş sayıla
bilecek eserleri okumak ta zihni
mizi ancak tamamile emniyetli l
~'.'"rda yürümeğe al~,tırır; yani ~:m 
ur~ek, hem d~ tembel eder. Tehli
kelı yollara g rmesini de bilmek la. 
zımdır B · · _ . · unun ıçın zamanımızın 
degerı şiipheli kitaplarını da oku • 
mamız, yalnız ustalardan örnek al
ma.kla kalmayıp modanın getirdiği 
lesır lere de kendimizi açmamtz i
cap eder. 

Bu te,irlere kapılmanın fena ne
ticeleri mi olur diyeceksiniz? Onu 
inkar ettim mi? Fakat bunun neti
cesi ancak esasen zayıflar için fena 
olur; mılar moda ile bir zaman par 
lar, sonra söner, unutulup gider. 
Kuvvetli olanlar ise o tesirlere ka-

HİKAYE 
MEKTUP 

Seni 'seviyorum Leman. 
pat edebilirim. Fakat seni ölün
bat edebilirim. Fakat seni ölün
ceye kadar seveıbileceğimi vade
demem. Zatan hangi erkek haya
tında yalnız bir kadını seveceği
ne, sadık kalacağına söz verebi
lir ? 

Leman zamanın az bulunan 
krzlarındandı. O, hayatın bir çok 
iğrenç hakikatlerine uzak kala
rak tam bir ev kadını terbiyesi al
mıştı. Bir erkeği cezbedebilecek 
güzelliği olduğundan maada, ah
lakı her güzelliğinin fevkinde idi. 
Nihadı çılgınca seviyordu. Nihat 
ise, ondan ziyade terbiyesine mef
tundu. 

Bir gün, nikah merasimi mu
tantan bir şekilde belediye daire
sinin salonlarında kibar bir kala
balık huzurunda tes'it edildi. Bir 
hafta sonra kısa bir seyaıhate çık
tılar. Dönüşlerinde yeni aldıkla
rı apartımanın bir katına yerleş
tiler. 

İlk zamanlar çok iyi geçinen 
yeni evliler bir iki sene sonra Ni
hadın ileri sürdüğü bazı şartlarla 
saadetleri sarsılmağa başladı. O: 

- Seni seviyorum Leman. Bu
nun delili de karım ..imandır. Fa
kat benim yaradılışundaki bir a
dam evlilik işkencesi havasını te
neffüs ederek yaşayamaz. Bunun 
için size benim her yemek vaktin
de hazır bulunmak, yalnız se
ninle gezmeğe gitmek mecburi
yetinde olmıyacağımı gayet tabii 
görmelisin. Seni aldatmak, ihmal 
etmek niyetinde olmadığım gibi 
esirin olmak hevesinde de deği
lim. Anlaşıldı mı? Aksi takdirde 
bir gün, benim bir mektubum öğ -
renmen lazrm olan her 'eyi sa
na anlatacak ve gözlerimizden 
bir damla yaş akmadan - tabii 
bir iş yapıyormuşuz gibi - ayrı
lacağız.,, Leman cevap verme
den güzel başını eğer, bir baha-

pıldıkları halde yine şahsiyetlerini 
gösteren eserler verip değerlerini 
İspat etmiş olurlar. 

Snobismayı (tasalluf) büyük bir 
kus•· &ayanlardan değilim; daha 
doğrusu snohbma aksinden, yani 
sırf akliselime, müesses kaidelere 
bağlanmaktan çok daha karlı, çok 
daha akıllıca bir harekettir. Çün
kü snobların tuttuğu adamlardan 
bir kısmı olsun hayranlığa hakika
ten layıktır ve yeni büyük sanatkar 
lar muhakkak onlann, eskiye isyan 
edip yeni bir moda, "yeni bir ür • 
perme,, çrkarmış olanlarıa arasın
dadır. Snobisma korkusu ile yeni
den kaçanlar ise kıym~tliyi de gör
memeğe mahkfimdurlar. Yanılmak 
korkusu ile gözlerimizi kapamak 
hiç şüphe3iz ki gülünç bir tedbir • 
dir. Gözlerimize itimat edelim. 

Hayır, paradoks muhabbetine ka 
pılıp snobismayı müdafaa etmek 
istemiyorum. Herhangi bir şeyi sırf 
moda olduğu i<,':n beğenmek elbet. 
te ki bir kafanın haysiyetsizliğine 
delalet eder. Fakat herhangi bir 
şeyi sırf moda olduğu için beğen -
memek, onu hor görmek de bir ka
fanın ancak zahiri istiklalden hoş
landığım, onunla iktifa ettiğini gös 
termez mi? Bu da öbürü kadar se
vimsiz bir haldir. 

Nuruı'tah ATA 

ne bularak Nihadın yanından ay
rılırdı. 

Nihat ekseri öğle yemekleri
ni d~şarda yemeğe, yaptığı ufak 

tefek seyehatlere karısını bera
ber almamağa başladı. Ekseri, ar
kadaşlarile beraber eğlenirken, 
karısı evde geç vakitlere kadar 
onu, bir melek sabrile beklerdi ve 
eve döndüğü zaman bir gülle 
bile Nihadı taciz etmezdi. Niıhat 
yaşıyordu. Hem de istediği gibi 
bir hayat; hem evli, hem serbest. 
Hesap vermeğe mecbur olmadan 
rahat bir yaşayış .. 

* * * 
Bir gün Nihat, kendi kafa

sındaki kadınlı erkekli bir cem
mi gafirle eğlenceden bitap eve 
dönerken vücudunda müthiş bir 
kırıklık hissetti: "Eve gidince 
Leman bir ıhlamur pişir erken
den yatarım. Belki bu kırıklık 
yarına kadar geçer,, diye düşüne
rek ağır adımlarla eve doğru iler
liyordu. 

Nihada kapıyı açan hizmetçi 
Lemanın evde olmadığını yazı· 
hanenin üstünde gördüğü mektu
bun da Nihada ait olduğunu zan
nettiğini söyledi. Niliaiı11 mektu
bu almak için uzanan kolu düş
tü bir ses, kendi sesini hatırla
dı: "Bir gün , ıbenim bir mektu
bum öğrenmen lazım olan her şe
yi sana öğretecek,, . Nihat top 
haşım elleri arasına aldı ve önün
de duran zarfı almağa cesaret e
demiyerek söylendi: " Neden a
caba bu mektubu bıraktı? Halin
den ufak bir şikayeti olmadığı hal
de beni bırakıp gitmesine seıbep 
nedir?,, Nereden biliyordu bir 
defa karısının Jıalini sormuş mu 
idi? Kendi yaşıyoırdu. Fakat o? 
O güzel yüzün ateşi, o munis ah
laka sahip, Lemanın kurduğu, ya
rattığı yuvayı kuracak bir kadı
nı bulamıyacağına kendi de emin
di. 
. Bir -kaç saatlik ayrılık NiJıa

da bütün kadının faziletlerini ha
llrlattı. 

O esnada kapı açıldı Leman 
içeri girdi. Hayret! Kadın saade
tine inanamıyordu. Kocası ayak
larına kapanır gibi diz çöktü: 

- Affet beni Leman geldin 
değil mi? Beni yalnız bırakma. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 87 Genç kadın, elini !akağına daya 
mıştı. Tekrar düşünüyordu, engin
lere dalmıştı. Odada sobanın çıtır
tısı, bir taş üzerine konmuş cep sa
ati çıtırdısı gibi duyuluyordu. KA N LI S I R 

- Ne yapıyor? 
- Hiç. . • Ne yapım, oturuyor. 
- İıtanbulda, tüphesiz .. 
-Hayır ..• 
Semine doğruldu ve gözlerini aç

tı: 
- Ferhunde, nerede timdi? 
Adapazarını bir sır gibi sakla • 

malıydım. Cevap verirken biraz 
bocalarsam, genç kadın derhal 
kuskulanacaktı. Tereddüt etmeden 
söyledim: 

- lzm'rde .•• 
Semine, cigarasını dudaklarına 

götürdü, uzun uzun çekti: 
- Demek, siz de lzmirde oturu

yorsunuz? 
- Hayır ... Ben Adapazarında, 

ciftliğimde yaşıyorum. 
• Gene kadın, cigarayı attı ve aya
ğı ile bastırdı, ellerini koltuğun ke· 
narlarına koydu, beni dikkatli dik
katii süzdü: 

- Beraber yaşamıyor musunuz 1 
- Hayır! 
Semine'nin bununla neyi anlat -

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

mak istediği aşikardı, ciddi bir ta
vırla güldüm: 

--- Zannettiğ · niz gibi değil ... 
Genç kadın, dudaklarrnı büktü 

yüzünü burufturdu: ' 
- Çok garip bir adamsınız, af

federsiniz ama ... 
Gene gülüyordum. Aklıma Ger. 

maine T refle gelmişti. O da, bana 
bunu söylemitti. O da, yüzüme hay 
ret ve taaccüple bakmıftı. İki kadı
nın bu müşterek his ve kararlarına 
hen •atmıyordum. 

Onlar, bütün insanlar gibi kar
ş~lıksız bir fedakarlık, hatta küçük 
hır hareket yapılamıyacağına inan. 
mış, İman etmişlerdi. Hazan gaf
letle yapılmı' bir hareketin, kos ko 
ca bir hayata malolduğunu da acı 
tecrübelerle anlamışlardı. 

Semine hem düşünüyor, hem de 
vakit vakit gözucu ile bana bakı • 
yordu. Birden bire başını kaldırdı: 

- Ferhunde evlendi mi? 
- Nişanlı. . . Fakat evlenmek ü-

zere ..• 

Semine, düfüncelerini bir karara 
bağlıyahilmiş olacaktı ki elini şa -
kağından çekti, durgun durgun, a
deta kendi kendine g··bi söylendi: 

- Siz, bunu, Sırrı Nevres' e inat 
yaptınız. Sırrı Nevreı, size, oyun 

· oynadı, değil mi? Kime oyun oyna
maz ki o! Fakat iyi darbe vurdu • 
nuz! 

Kulaklarım yanmıya başlamıttı, 
Ferhundeyi kaçırmamın Sırrı'ya na 
sıl tesir ettiğ'ni pek merak ediyor
dum. 

Genç kadın, devam etti: 
- Ferhunde'nin birden bire or

ta~?"n kayboluverişi onu öyle şaşırt 
tı, oyle telaşe düşürdü ki ... Tepindi 
bağırdı, yumrııklarını havaya sık
tı. Nihaye, bağırmaktan sesi kısıl
dı; yüzü kızardı, morardı. Bu, hid
detten z'yade, bir korku çırpınışı
na benziyordu. Korkmakta da hak
lı idi. Siz, nasıl bugün bana karşı 
samimi davrandınızsa, ben de sa. 
mimi davranayım. Ferhunde, evi. 
me, Srrrı Nevresi getirmişti. Bana 
birtakım uydurma hikayeler anlat
tı. Ferhunde, sırra kadem basınca 
işin hak 'katini ve dehşetini öğren-

Bugünkü pro.gram 
I s TAN BUL: 

18,30: Fran•ızca ders. 19: Veremle mücade
le hakkında konferans. 19,30: Alaturka musi
ki ne,Yİyatl. Nevrea bey ve arkadaşları. 21: 
E9ref Şefik bey tarafından konferans. 21,25: 
Necip Yakup bey orkestrası tarafından muhte· 
lif eserler. 

224 Khz0 V ARŞOV A, ı345 m 
21: Chopin in eserlerinden konser. 21,30: Mu 

sahabe. 21 ,45: Radyo orkestr;ası. 23: Dans mu• 

•İkisi. 24: Vilnadan nakil. 

IVAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
SADIKZADE vaK~~~'.,52 ~ 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımmdan kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samoun, 

823 Khz. BÜKREŞ. 364 m. Ünye,Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö-
13: Konıser (Plak). 14: Habe:t>ler. - Pl&k. rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

17,15: Çocuk ne~riyab. 18: S'.bircanu orkest-
rası. 19: Kadın saati. 19,15: Orkestranın de- bunlara ilaveten OJ, ve Sürmeneye 
vamı. 20: Üniversite radyosu. 20 ,20: Taganni- 1 uğrayacaktır. 
li konser. Konferans. 21: Orkeı;tra. - Muaa• ---------------
habe. 22,20: Orkestra. - Musahabe. 23,15: d 1 
Kahvehane kon•ed. Mu anya yo u 

546 Kbz. BODAPEŞTE, 550 m. 
rn.ıo: Pli.k. - Tiyatro. 21' Popüler Maoar SAADET ve BARTIN 

ha,,.a.ları. - 22: Musahabe. 22,30: Budapefte vapurları cumartesi gününden 
kon..ıer orkestrası. - Haberler. 24: Pataky ca-
Z<. 

696.Klu BELGRAT. 437 m. 
20,30: ViyolongeJ sonatları. 21: Rekl&m. 21, 

10: Operet parçaları. - H<1.berler. 24: Dans 
musikisi. 

174 Khz. MOSKOVA. ı724 m. 
19,30: Muaahabe. - Plak. - Musahabe. 

21: Akıam konseri. 22: Almanca netriyat. 23. 
05: Fransızca ne,riyat. 24,05: lspanyonJa nfr. 

638 Kh•. PRAG. 470 m. 
17.SO: Karıtık netriyat. 20,10: Mayıh popü~ 

risi. - Mu.ahabe. 22: Operet parçaları. 23,30; 
Praır salon orkestrası. 

713 Kh.z. ROMA, 420 m. 
18,10: Tagannili konser. - Musahabe .• -

Pli.k. - Musahabe. 21,45: Karııık musiki. -
Piyes. - Hafif musiki. 

ŞIMALI ITALYAN GRUPU, 
18,10: Dans rousikiai. - Musaba.he. - Plik. 

21,45: Üç perdelik piyes. Mü.tc=:a.kiben pl&k 
kounseri. 

191 Deutachlandsender 1571 m. 
20,20: Mütenevvi netriyat. 23: aHlk b.ahçe· 

sinde mayıs dan•r. 23: Reportaj. 23.20: Haber
ler. V•. Müteakiben radyo orke•trası. 

239 Khz. ViYANA 507 m. 
20.30 Şiirler ve musiki, 21,.30 Net"eli. neı

riyat, .23 Haber1er, 23,15 Radyo orkestrası. 
950 Kh•. BRESLAU 3ı6 m. 

21,10 Musikili neı'eli. bir skeç, 24 Gece mu
siki•i. 

YENi NEŞRiYAT 

Havacılık ve spor 
Son şay151nda (Havacılığı Pannak

la gösterilecek bir Mustafa Keınal 
Türkiye.si) adını taşıyan başyazıda 
Türk Milletinin tayyareciliğin gürbüz 
le~e:si için ne kadar candan uğraş· 
makta olduğu hülasa edilmetkedir. 
(Lise seçimi), (Halk tayyareleri), 
(İngiltere, hava harbinde neden mağ 
lup oldu), (Havada olup bitenler), 
(Baş!ı:a memleketlerde tayyareciliğin 
doğup büyümesi), (Zehirli gaz ve 
yangın bombalan, (Radyo ile acemi
lere uçuş dersleri) (Tayyare filomuz 
yabancı ülkelerde) 

Samiler, Turaniler 
Türk Tarihi Tedrik Cemiyeti aza• 

'Sından mebus Yuwf Ziya Bey Sami
ler, Turaniler isimli, dil telkiklerinden 
ilini bir eser neş~ştir. 

Bu e?erİn birinci cildi, Almanca o
larak intişar etmiştir. Şimdi türkçe o
lar.ık ç•kan iıkinoi cildin, ayrı bir kıs· 
mı da yakmda neşredilecektir. Eser, 
derin bir tetebbü mahsulüdür. Dil iş
Jerile alakadar heııkese bu kıymetli e
seri tavsiye ederıiz. 

Senin kıymetini bilmiyen lbir bu
dala, bir nankörüm. Affet beni 
bütün yaptıklarıma rağmen seni 
seviyorum. Ger~ al mektubunu. 

Kadın dizlerinde biı: çocıık 
gilıi ağlayan kocasına hayretle 
baktı. Zeki kadın bir dakikada her 
şeyi anladı: 

maada HERGÜN saat 9,30 da 
Tophane rıhtımından kalkarlar. 

Karabiga yolu 
Haftanın 

CUMARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri bir vapur Top~ane rıhtı· 

mından kalkar. 

-Göz Hekimi~ 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

2138 

La Turquie 
" Milliyet" in fransızca nüshası 

olan "La T urquie" gazetesinin a· 
bonmanlarrna gösterdiği sühulet: 

La T urquie T ü-ııkiye ve Ecnebi meın
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faideli bir teşeb
büste bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekse Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komisyoncu, ithali.tı ve ihracat tiiccari, 
fabrikatör, san' at kar ve teknisyenleri 
birbirine ıanrtmak ve icabmda abone
lerine büyük ticarethanelerin, tanınm1ş 
firmalann, Doktor, Avukat, otel, plaj, 
lokanta umumi bahçe vesair büyük ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. İıu sütunda lstanbul, vi
ljyeller ve ecnebi memleketlerdeki abo
nelerinin isimleri adresleri ve mesleki 
il.ô.nları meccanen neşredilecektir. Bu 
adreı ilanlarında müracaat maksat
larının izahı Ih un dır. Bu suretle abone
ler ticaret ve işlerini ayni zamanda ha· 
l'içte de tamtmak fırsatını bulabilecek
lerdir. Bu maksatla gönderilen ilanların 
dört be~ satırı tecaviiz etmemesi lizım
dır. Her üç aylık abonenin ilanı üç de
fa altı aybklık abonenin dokuz defa 
1:? aylık abonenin yirmi defa tıekrarla
nacaktrr. Gönderilen ilanlarda abone 
numarasınm bildirilmesi her tekerrür 
için de (2) kuruş pul gönderilmesi la
zımdır. 

La Turquie abone fiyatları 
Tü.rlciye için 

Lira ICr. 

Müddet Ay -- -
3 3 3 50 
6 6 6 50 

12 12 12 -

Ecnebi memleket İçi.n 

Lir<1. Kr. 
Müddet Ay __ 

3 5 50 
6 
ı2 

10 50 
20 -

1 Askeri. tebliğler ----Şubeye davet 
Kadıköy askerlik şırbesindeıı: 
Şubemiz ihtiyat zal>itan defl~rinİ• 

117 - 933 sayısmda yazılı ihti}2t sivil 
diş hekimi Nimos Tamiros oğlu 301 do
ğumlu (2479) diplmna numaralı Dlll'" 
yal Efendi 1 sta• bulda ise ilandan nih 
yet kırk sekiz saat zazfmda şubeıniı• 
hariçte ise en yaL.ın askeri mcınur va'" 
sıtasile şubemize müracı.at etmer;İ aksİ 
takdirde hakkında kanuni muamele t 
kip edilecektir. 

• * • 
Piyade alay 51 kumandan muavi 

olup Denizlide vefat etmi~ olan kay 
kam Refet Beyin Kadıküyünde Mısır 
oğlunda oturmakta olduğu haber alııı 
ailesinin Kadrköy as:ket'lik şubesine nı 
racaah ilin olunur. 

Ayrılık müsameresi 
Sanat mektebi son sınıf talebel 

ri evvelki akşam ve dün akş 
mekteplerinde bir ayrılık müsanı 
resi verınitlerdir. Müsamereye ist 
lal maJlile başlanmıt, talebede 
İhsan, Refik, Muammer, İbrahi 
Mustafa, efendilerin ve Terzi me 
tehi talebelerinden Kadriye ve 
dar hanımların iştira.kile canav 
ve zor nikah piyesleri temsil ed" 
mİf, bundan başka me'ktepte o 
lan mesleki sanatları ifade ed 
canlı tablolar gösterilmi,tir. Ço 
beğı-."lilen bu müsamerede tal 
velilerile maarif ve fırka erkanı 
dan bazı zevat bulunmuflardır. 

-o--

Konferans 
C. H. Fırkası Alemdar 

biyesine bağlı Divanyolu s 
ocakları binasrnda on bet gün 
bir tertip edilen konferans ve to 
lantılardan altıncısı dün akta 
Akbıyık semt ocağında saat 20 
yapılmış, sabık müderrislerden 
mer Şevket bey tarafından zehir 
gazlardan korunma usulleri hakk 
da değerli bir konferans verilmi 
tir. 

Dr. Hafız Cema 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde sa 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanb 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 yazlık ikametgah telefon 
Kandilli 38, Beylerbeyi 31 

2 

_ ................ !. 

9lilli1~t 
Asnn umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TüTkiye için Hariç içio 

L. K. L. K. 
3 aylığı ••••••• • ~ - 8 -
6 ... . • • • • .. • • "{ 50 14 -

12 .. • ••••••• 14 - 28 -- . Ge.len eW'rak seri verilmez.- Mü.dde 
reçen nüshalar 10 kuru4tur.- Gazete • 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mür•· 
caat edilir. Gazetemiz ilan.lann mea'uliye· 
tini kabul etmez. 

- Peki sus. Bu şeyler artık 
kapansın. Diye mırıldandı. Ağla
yan kocasının saçlarını okşark~~ 
kahkaha ile gülmekten kendını 
güç zaptetti. 

İttihadı Milli 
* * * 

O zarfın içindeki mektup de
ğil, Nihat evde olmadığı zaman 
terzinin gönderdiği hesap pusula
sı idi. Ve bu terzi pusulası N~ha
dın yaşayış tarzını değiştirmesine 
sebep oldu. 

Firdevs 1SMA1L 

dim. İçyiizünü bilseydim, Ferhun
deyi, dünyada evime almazdım. Be 
ni de tehlikeye atmış ve Ferhunde
nin evimden gitmesine adeta mem
nun oldum. Zavallı Ferhunde, oka 
dar saf ve Sırrı'ya o kadar kanmıf
tı ki bana .b!le, itin doğrusunu söy
liyememitti. 

Gözleri yaprak yetili, tebessümü 
kayısı kokan genç kızı hatırladım: 

- Peki, Melda? 
Semine, bir kahkaha attı: 
- Onun gençliğine bakmayın, 

o, kaçın kur'asıdır. 
Ve tekrar ciddiletmifl:İ: 
- Size kalben müteşekkirim.Fa

kat aynı zamanda Ferhundeyi kıs· 
kandım! 

Bu ani itirafından utanmış gibi 
basını iğmisti. Sordum: 

-·- Neden' kıskandınız? 
İç' ni çekti: 
_ Kadınlık hissi .•.• 
Birden ayağa kalkmı,tı:· 
- Gevezelik. • . Artık kıskanmı 

yorum. 
Eğer biraz genç 0154.ydım, bu ka

dının çevirmek istediği manevraya, 
yapmacık olduğunu bile bile dahi, 
kaoıla.bilird' m. 

ihtiyarlık, hüceyrelerin, zerrele· 
rin çürümesi, ölümü. . . Hiç bir a
teş, onların hayatiyetini iade ede
mez. Damarlar katılattıktan, sinir-

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır, 

)ıı- Tel. Beyoğlu : 4887. ~~ 2469-4iJ!!!!!!i 

Jer gevşedikten, etler çürüdük
ten ve kalp soğuduktan sonra, in
san, ayakta, kendi cenazesini taşır. 

lhtiyarlarrn aşkı, ekseriya itiyat 
halini almış hırsların, heveslerin, 
arzuların, hatta kinlerin ve mahru
miyetler; n dimağda yaşıyan hatı~a· 
!arıdır. ihtiyar, kalbini değil, dı
mağını kaptırır. 

O halde, biraz daha yaşlanmam 
icap ediyor. Lakin ne de ~lsa, bu 
öyle tatlı musiki, baygın hır terane 
ki, d:nlememek yazık. 

- Peki, hanımefendi. timdi ne
ye kıskanmıyorsunuz? , 

Semine, cevap vermedi; sobaya 
doğru yürüdü: 

- Oda soğumıya başladı, odun 
atalım. , ,, , 

Soba ile meşgul olurken döndü; 
- F erhundenin talihini kıskanı· 

yorum. "" 
Asıl can alacak noktaya gelmişti 

Madem ki Ferhundeden yana bir 
korku kalmamıştı, artık o, kestirme 
yoldan yürüyebilirdi. Ferhunde'nin 
talihini kıskanmasmın mabaadini 
tahmin etmek mütkül değildi. Ha. 
yatında.n şikayet edecekti; yalnız
lıktan, kimsesizlikten dem vura -
caktı. Belki de ağlıyacaktı. Bu sah
neye tahammül etmek, biraz güç 
olacak gibi idi. 

Baılıai değittirmek isted'.m: . 

-Sırrı Nevres, daha, neler 
ledi? 

.:.emine, sobanın yanından a 
mıştı. Yüzünde hafif bir can sık 
tısı kırışması vardı: 

-Neler söylemedi? Benimle 
kavga etti, çıktı, gitti. 

Acaba ü·mitler:m yıkılıyor m 
du? 

- Bir daha buraya gelmedi 
Artık görüşmüyor musunuz? 

Genç kadın, rbütün metanet" 
rağmen, sinirlendiğini gizliye 
yordu; sesi, mızrap vurulmut g 
gin bir tel gibi titriyordu: 

- Ona vuracağınız darbeyi 
dunuz, daha ne istiyorsunuz? J1 
ne diye buraya gelıin? Küçükb 
evleniyor ..• 

- Size de söyledi mi? 
- Tabii! .. Ondan bahsederk 

hiddetini unutuyor. 
- Demek, çok memnun! 
Ve ilave etmek istiyordum: 
- Çünkü o da, bana vura 

darbeyi vurdu. 
Semine, başını ve elini sall 

du: 
- Yerinde duramıyor, kabııı 

ğamıyor ..• Görseniz bir, karg 
dan atlara bindi! Bana, fazla tıı. 
lat vermiyor ama, her halde 
zengin kapıya çattı. 

·.Bitmedi-



Dünkü Oto • Moto Velo Yarışları 
1 1 
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Mükafatları aldıktan sonra Yarııı yol kenarında takip eden halk Bir motosiklet yolda 

• 

(Başı ı inr.i Sohifcdc) 
da büyük bir fıevesle, büyük bir he
Yecanla bu seneki yarışa girecekle-

-- Samiye Bürhan Cahit 
, Hanım 
< ..._ Mükiilat:ar tevzi edilir-
' ken. . 
" _ Tacettin çiçekten taç gı-

yiyor. 

tiııi gösteriyordu. Altımızdaki o-
10tııobil Şişl iden lstinyeye giden 
~İisait düzlükte seksen kilometre 
~ -ııtığı halde arkamızdan g.!len 
~:ıış otomobillerinin bize yetişip 
~ 11dllııızdan sıyrılmaları bir olu-
<ır u. 

li Onların bu büyük süratile bi
ıo· t.,,~ otomobilin arasındaki fark ha· 

~"'t~t Y~rine bir türlü vaktinde 
dl ..., 1feınıyeceğimiz zannını veriyor · 

Halk yarışlara· büyük rağbet 
------------ ...... ______ ....;._-===---

ee t d · ı 2 'IO la geçen seneki rekorunu kır-gos er 1 mıştır. Samiye Bürhan Cah~t Ha
nım geçen sene bu mesafeyı 5 da. -

Otomobilde Ekrem Bey Türkiye rekortmeni oldu, 
~ 

Samiye Bürhan Cahit Hanım rekor kırdı 
du. Bindiğimiz otomobilin tofö
rü de yarışçıların kuş gibi uçuşla
rına imrenmiş, altındaki nıakine
ye seksenden fazla yaptıramaılı
ğına ;çerliyordu. 

Bizim şoförün kendi makinesi
nin gazını arttırmak üzere sarfE.t
tiği gayret arasında çenesi de bir 
türlü durmuyordu. Yalnız şoför
lerle değil, motosikletçilere kadar 
her yarışçının terc.ümei halini, &Ü

receği makinenin markasını, vazi
yetini ve nihayet kazanmak ihti
mallerini uzun uzadıya sayıp dö
küyordu_. Böylece hareket mahalli
ne kadar müsabıkların muhtelif 
meziyetlerini ve kusurlarını bİ7.im 
şoföre göre de dinliyerek İstin
ye köprüsü üstündeki hareket ye
rine geldik. 

İstinye köprüsü ve civarında
ki tepeler adamakıllı dolmuştu. 
Bu tepelerde bile seyirciler müsa
btkların maharP.tleri en fazla gö
zükebilecek noktalarda kümelen -
mek suretile yarışın esasını anla
dıklarını göstermişlerdi. Biz de, 
lstinyede bütün tertibatın alındı
ğ ını ve sırasile yarışacak müsabık
ların orada hazır bulunduklarını 
gördükten sonra, lstinyede virajla
ra en hakim bir noktada yer al
dık. 

Yarışa evvela bisikletler, sonra 
motosikletler, en nihayette de oto
mobiller başlıyacaklardı. Motosik
let ve otomı>biller içinde Avrupa
nın en yüksek yarışlarına giren 
markalar da vardı. Ekrem Beyin 
altındaki makinenin bir Bugati o· 
luşu ve virajların güçlükleri, Av
rupamn en mühim müsabakaların
dan biri olan (Targa Florio) nun 
cı>ğrafi vaziyetini bize hatırlattı. 

Karilerimizden birçokları ilk 
sesli filmler ara.sında en parlak 
muvaffakıyetlerınden birini kazan
mış ol~n en.güzel ve en genç Fran
sız artıstlerınden Mari Bel'in (La 
nuit est a nous ). filmini seyretmiş
lerdir. O filmdeki otomobil yarışı 
Sicilya adasının arızalı ve döneıne
çi çok yollarında fıer sene munta
zaman yapılan ve her sene büyük ' 
rağbetler gören (Targa Florio) 
yarışının canlı bir tasviri idi. Nasıl 
ki oradaki yarışta her virajı çıkar 
ken bir tarafta deniz, öbür tarafta 
dağ yamacı asıl yarış dekı>runu 
süslüyorsa buradaki yarışta da man 
zara farkile ayni dekor hakimdi. 

Garip ve güzel bir tesadüftür. 
Gördüğümüz filmdeki yarışın kah
ramanı bir kadındı, dünkü yarış-

1 ~ · · I 

Bir yarışçı yarıştan sonra arkadQfları arasında 

t ' da bir katagorinin kahrammı 
• "miye Bürhan Cah;t Hanımdı .• 

' alnız şu farkla 'ki filmde geçen 
c :ık hırsına mukabil buradakinde 
' ;>ol" aşkı hakimdi ve bu fark Türk 
i 1dınlığı lehine göğüs kabartan 
Lir farktır. 

* * * y onan kaplayan herkes gibi 
biz de sabırsrzlrkla ikide bir saat
lerimize 'bakıyoruz. Vakit gittikçe 
yaklaşıyor .. 

Nihayet hep bir ağı7.dan yük
selen "bHikletçiler geliyor,, sesle
ri yan§ların başladığını haber ver
meğe kafi geliyor. 

Bisiklet yarışlarına girenlerin 
birer birer önümüzden muntazam 
ve devamlı bir gayretle pedala da
yanarak geçtiklerini görüya.ruz ve 

yolun görebildiğimi.% bir kısmın
da kayboluncaya kadar onları ta
kip ediyoru7. •. 

Bisiklet yanfları: 
"Milliyet,, in pİsiklet yanşla

n 14 - 13 ile 19 yaşından yukarı 
olanlara mahsus olmak üzere iki 
katagori üzerine tertip edilmişti. 

Birinci kategoride Limbo e
fendi 16 dakika 15 saniyede birinci, 
lbra1ıim efendi 16 dakika 47 sani
yede ikinci, Mehmet efendi 16 da
kika 57 saniyede üçüncü, Dimitri 
.l.'endi 17 dakika 46 saniyede dör
düncü, Andon efendi 18 dakika 45 
saniyede birinci olmuşlardır. 

ikinci kategoride ise Kirkor e
fendi 16 dakika 15 saniye 1/ 10 i
le birinci, Jiray elendi 16 dakika 
15 saniye 3/ 10 ile ikinci, Yıorgo 

Rekortmen Ekrem Bey ve zevcesi 

efendi 17 dakika 35 saniyede ü
çüncü, Kak.si efendi 17 dakika 36 
saniyede dördüncü, Jak efendi 17 
dakika 45 saniyede beşinci gelmiş
lerdir. 

Motosiklet ya,..,ları: 
Aradan biraz geçtikten sonra 

lstinye virajlarında evvela bir işa
ret otomob>Ii, daha sonra da yarı
şa giren ilk motosiklet göründü. 
Esasen daha motosiklet görünme
den kuvvetli gürültüsü seyircilere 
yarışçının geldiğini haber veriyor
du. 

Motosiklet yarışları da iki ka
tegori üzerine yapıldı. 

Birinci kategoride Tacettin 
Bey N. S. U. motosikleti ile 5 da
kika 34 saniye 2 10 birinci gel· 
di. 

Bu kategoride sepetli motosik
letlerden Rudge makinesi ile yarı
şan Kiryazi efendi mesafeyi 8 da
kika bir saniyede, Atot efendi No· 
ton motosikleti ile 1 O dakika 38 
saniyede aldılar. 

İkinci kategoride Ahmet E
fendi Ariel motosikleti ile beş da. 
kika beş saniyede birinci olmuş
tur. Ahmet Efendi bütün virajları 
fevkalade maharetle dönmüttür. 

İkinciliği T riumph motosikleti 
ile be§ dakika kırk dokuz saniye
de ikinciliği almıştır. 

Gene bu kategoride Nedim B. 
Ariel motosikleti ile mesafeyi 5 da 
kika 37 saniyede almıştır. Moto
siklet yarışına iştirak .-denlerden 
Süleyman efendi yolda motörü sı
kıftığı için, pek iyi bir çıkış yap
tığı halde müsabakayi terke me<"r ' 
bur olmuttur. ı 

Otomobil yarışları: 
Otomobil yarışları gittikçe ar· 

tan bir heyecan ve alaka ile seyre- , 
dilmiştir. Birinci erkekler katego- 1 

risinde Aşot efendi Amilcar oto
mobiHle 6 dakika '4 saniyede bi
rinci, Kalemidis efendi Fiat oto • 
mobilile 6 dakika 22 saniyede i
kinci, Fethi Bey gene Fiat otomo
bilile 7 dakika 28 saniyede üçüncü 
olmuşlardır. 

Bir Türkiye rekoru: 
İkinci kategoride Ekrem Bey 

Bugati otomobilile mesafeyi 5 da
kika on altı saniyede alarak Tür
kiye rekortmeni olmuştur. 

Üçüncü kategori erkeklerde Zi
ya Bey F ord otomobilile yarrş me
safesini 5 dakika 19 saniye 8 10 
da almış, Hanımlar kategorisinde 
Samiye Bürhan Cahit Hanım ~ord 
otomo'bilile 5 dakika 19 sanıye 

' - Jüri azası yarıfı takip ediyor. 
2 - Bisikletliler yolda 
3 - Yarışa iştirak eden otonıo· 

biller. 

kika 40 saniyede yapmıştı. 
"Milliyet,, Oto - Moto • Velo 

yarışları dün her yerde ve bilhas
sa otomobil meraklıları arasında 
en hararetli mübahase mevzuunu 
tetkil etmittir. 

Bu yarışların mümkün olan İn· 
zibat altında ve hiç bir kazaya mey 
dan verilmeden başarılması heye
ti tertibiyemiz namına memnuni· 
yetle kaydedil~ek bir muvaffakı
yettir. 

Sadun GALİP 

l 

ur 
,f 

oıı Yeni meb'uslarımız Dünkü At yarışları 
... .;;.~~------~--~~~---------.~--Bu kotu üç yatındaki yerli ve ya- mir'i ikinci geldi. 

rrm kan Arap ve halis kan Arap yerli halis kan lngiliz taylara mah
taylarma mahsus ve mesafesi 1200 Dördüncü kotu: Uç yatındaki 
metre idi. Fena bir hareket ifll!"etin sustu. Mesafesi 2000 metre idi. Bu 
den sonra taylar biribirinden çok koşu altıncı hafta yarıtlarında Ga
açık mesafe ile ko,mağa ~atladılar. zi kotusunu kQf&cak olan taylarrn 
Hehmet efendinin küçük tayları bi- Ankarada ilk kotuları idi. Kotuya 
rinci, İbrahim efendinin ceyliinı i- kaydedilen 5 taydan İsmail Hakkı 
kinci geldi. Beyin Çelenk'i rahatsızlığı dol3:~i 

(> (Başı ı inci sahifede) 
da. lllt\huriyel Halk Fırkası tarafın. 
it ~~aınzetliği ilan ed.len Müteka
l-h ıralay Ali Beyin ismi de kara 
lıib~aya !azılmıttı. O ~ırad~ münt~
!t'et li&anılerden bir çogu, Cumhurı
lla.}ı- ıı.lk Fırkası v :la yet, kaza ve 
Şelı ~Ye idare heyeti reisi ve azaları 
lllıu: rnec!i~i azaları da salond:ı_ bu 
llıi.iıı ıı.k~ _ıdiler. Müteakıbe~ dı~er 
ı.ı .tehıbı san"ler de kendılerıne 
b:""laıs ed"l · "h atal . ı en saatlerde ıntı ap m;;-z: 
aııd ~rıle birlikte gelerek reylermı 
ı.,,h·b~a atmıtlardır. İstanbul mün
dir ~ M -~aniler"nin adedi 133.5 .kiti·. 
"ar1} ulhakatta 224 müntehıbı sanı 
fat ır: Bunlardan birkaç zatın ve
bat e~tıkl~ri bildirildiğ nden maz-t arı ıbtal edilmistir. 
1re ~·hap saat 13 e kadar sürmü• 
l>eııı kt 13 te sandık kapatılmış ve 
b"'ı e ten sonra reylerin tasnifine 
'aatkınıttır. Tam"f bir buçuk, iki 

adar sürmü~ neticede Ali Be. 

yin 1419 rey ile ve müttefikan İs
tanbul mebusu intihap edildiği an
laşılmıttır. 

Heyeti teftifİye bugün toplana
rak yeni mebusumuz, Ali Beyin in
tihap mazbatuını tanz:m ve Da
hiliye Vekaletine gönderecekt'.r. 

Reye ittir&.k etmiyen 140 münte
~ibi s.aniden bir kısmı vefat etmif
tır. Bır kısmı da vazifeleri dolayı
sile başka fehirlerde bulunmakta
dırlar. 

ŞiLE, 25 (A.A.) - Dün ka
zamız müntehibi sanileri tarafın
dan yapılan İntihap neticesinde 
İbrahim Tali Beyden inhilal e
den İstanbul mebusluğuna mira • 
!aylıktan mütekait Ali Bey seçil
miştir 

AYDIN, 25 (H. M.) - Mer
hum Reşit Galip Beyden inhilal e
den Aydın mebusluğu için yapılan 
intihapta C. H. Fırkası namzedi 
Abidin Bey kazanmıştır. 

(Başı l inci sahifede) 

reyya B. dördüncü oldu. Mükafat 
!ar birinciye 48, ikinciye 36, üçün
cüye 24, dördüncüye 12 lira idi ve 
manilerin azami irtifaı 1,10 metre 
teıbit edi!mitti. 

Üçüncü müsabaka Gazi Antep 
mükafatı idi, ~iv :Jlere mahsustu. 
Manilerin azami irtifaı bir metre 
tesbit edilmişti. Buna üç hanım, 
on iki erkek ittirak etti. Geçen se
ne de birinciliği alan Faz ilet Aziz 
hanım büyük bir muvaffakıyet gös
termif ve gene birinci olmuftur. 1-
k · nciliği Hüsnü, üçüncülüğü Sürey-

SÖKE, 25 (H. M.) - Vilaye
timiz münhal mebusluğuna bugün 
İntihabat yapıldı. İntihabata iş
tirak eden kazamızrn 52 müntehi
bi sanisi müttefikan fırkamız 
namzedi Bursa valisi Abidin Be
ye reylerini vermitlerdir. 

Ali Demir 

d .. d "' ··ı·· w.. O man Beyler ya, or uncu ugu s 
almıtlardır. Mükafatlar sırasile 40, 
30,20,10 lira idi. 

En mühim ve sonuncu müsabaka 
lstanbul Vilayeti mükafatı idi ve 
gene vazrhtlerimize mahsustu. 
Bunda mülazım Cevat Bey bir:nci, 
mülazım Eyüp Bey ikinci, müla· 
zım Saim Bey üçüncü olmutlardır. 
Mükafatlar sırasile 80, 60, 40 ve 
20 lira idi. 

• • * 
Ankara at yarışları 

Ankara: 25 (A.A.) - Bugün ilk 
bahar at yarıtlarının üçüncüsü ya
pılmıttrr. Yarış yeri her zamankin· 
den daha kalabalıktı. Meclis Reisi 
ve Batvekil paşalarla Adliye, ~ktı
sat, Naf"a ve Ziraat vekilleri, Fır
ka katibi umumisi Recep Beyefen
di de yarıt yerini tetrif buyurmuf· 
lardı. 

Saat 15 te birinci kotu batladı. 

ikinci koşu, 934 senesi zarfında siyle kotturulmadı ve kotu dort 
400 liradan fazla mükafat kazan- tay arasında yapıldı. Çok kuvvetli 
mamıt halis kan lngiliz at ve kıs- bir mücadeleden oonra Ihsan Be-

ah M f S• 1400 yı"n bindig"i Rüttem Beyin Cı>nk'u 
raklarına m sustu. esa e ı 1 

5 · t" ak tt" bı"rı"ncilig"i, Jan'ın bindig-İ Emir Sa-metre idi. Koşuya at ıt ır e ı. 
Akif· beyin bekarı ile prens Halim lih efendinin Eces.i ikinciliği ka
beyin Ronflon'u 600 metre kadar zandı. 
batbata gittikten sonra bekar öne B~inci kotu: 934 senesi za.rfın
geçti ve kotunun sonuna kadar ya- da hiç kotu kazanmıyan yerlı ya
nına kimseyi yaklattırınadan birin- rım kan Arap ve halis kan Arap 

a t ve kısrakiarına mahsustu. Meci geldi. Ronflon ikinci oldu. 
O k D .. d h safesi 1400 metre idi. çüncü OfU: ort ve a a yu-

karı yattaki yarım kan lngiliz at Kotuya allı at iştirak etti. Son 
ve kısraklarına mahsus Handikaptı anda Mehmet Hüseyin Beyin LJ. 
Mesafesi 2100 metre idi. Bu koşu- ğur'u yarım kafa farkla birinci 
da Ahmet ve Fikret Beylerin Yıl- Ahmet efendinin Tayyarı ikinci 
dırım'ı birinci, Halim Beyin Se- oldu. 



.--

İdman şenlikleri 

Dünlıü idman ~l ihlerinden iki intıba 
(Başı 1 inci sahifede) 

tirdiği muazzam bir gençlik kafile
si büyük bir intizam içerisinde ge
çit resmine i,tirak ettiler. Talebe
ler tribünlerin önünden geçtikçe 
büyük bir alkı~ tufanı kopuyordu. 
Saat tam on buçukta bütün talebe 
sahada dizilm'~ vaziyetteydiler. B.ı 
sırada stadyumu çınlatan bir "dik
kat!,, sesi harekatın ba~Jamak üze
re bulunduğunu haber verdi. Ve 
bandonun çaldığr İstiklal mar~ı 
ayakta dinledildıkten sonra, onun
cu yıldönümü marsı bütün talebe· 
ferin ve seyircil~rin de iştirakile 
söylendi. MarJın hep bir ağızdan 
.öylenilmesi cidden çok heybeti" 
oldu. 

Beden hareketlerine, Galatasa
ray Lisesi Beden Terbiyesi Mualli
nıi Vildan Atir Beyin kısa bir h"u ~ 
besile ba~landı. Vildan Bey dedı 
ki: 

" - Demokrat Türk Cümhuriyf:
tinin kalpleri ümitle dolu çocukla
rr, yed!nci idman ~enliklerini kut
Julamakla bahtiyardırlar. Karşını,;. 
daki gençlik millette aranan bera
berliğin, vahdetin bir timsalidir. 
Bu gençlerin bedeni hareketlerin
de tem;ne çahttığımız ahengi on1a
nn kalplerinde ve fikirlerinde gör- ı 
mek en büyük emelimizdir. 

Burada biribirinden üstün ne bi;
talebe ve ne de bir mektep vardır. 
Her genç kendini vazifes:ni elin· 
~en geldiği kadar kusursuz yapmı-. 
gı gaye edinmİftir. Bu gençleri ha
zırlıyan meslektafların da bir dü
funceleri var: "Birimiz hepimiz i
çin, hepimiz birimiz için! .. 

Bundan sonra, Kız Muallim mek
tabi Beden Terbiyesi Muallimi Me
sadet hanım hazırlanan kürsüye 
çıkarak yalnız kız talebeye ku. 
manda etmeğe b~ladı. ldman ha
rekatı on dakika kadar sürdü. Da
ha sonra; erkek talebeler sahaya 
geldiler ve Ka(!ıköy Lis~i Beden ı 
Terbiyesi Muallimi Recai Beyin 

kumandaaile harekata ba9ladılar. 
Bu seneki fcnlikler için tesöit edi
len hareketler eski yıllara nisbeten 
çok az olmakla beraber, İyi kavra
nıldığı göze çarpıyonlu. Muhtelif 
şekillerde yapılan harekat, seyirci
lerin ahkıtları arasında bitti. 

Selim Sırn Beyin h:tabesi: 
Bu "ırada, mera,.imin ba~la.ngı

cındanberi yapılan hazırlıklara 
nezaret eden umumi müfettis Se
lim Sırrı Bey, mekteplerin b~den 
terbiyesi muallimlerini çağırarak 
kendilerine ayrı ayn tefekkür et
ti. Ve hazırlanan kürsüye çıkarak 
idman ~enliğini nihayetlendiren şu 
hitabeyi söyledi: 

" - Yavrularınız, kardetleriniz 
vücutlarını işleterek bir takım ha
rektler yaptılar. Bu yaptıkları mü
ınarise~erin ifade ettiği mana fU• 
dur: 

"Fert yok, cemiyet var! Fertle
;·in feragati cemiyetin kuvvetini 
temin eder.,, Ve bu gördüğünüz 
Türk cvliı.tlan kendilerini yarının 
mücadelesine hazırlıyorlar. Bu ha
l ekellerde aranan vahdet millette 
arzu edilen vahdettir. J~te gene bu 
tlüşünce iledir ki mektep isimler· ni 
ortadan kaldırdık. Karşınızda fi
an veya fa'an mektep yok. Yalnız 

bir Türk gençliği vardır. Millette 
l>u vahdet ve birlik bulundukça hiç 
.~üphe yok dünyanın en büyük mil
t.etleri sırasında olacağız. Burada 
bana ait olan ~eref, güzide gençle
rin başına geçmektir. Mesai onla
rındır.,, 

Selim Sırrı Beyin alkış'anan hi
tabesinden sonra, talebeler toplu 
bir halde mekteplerine döndüler. 
Yedinci idman fenl ği de muvaffa
kıyetle bitmi, oldu. Dünkü merasi
me 1800 ü erkek, 1300 zü de kız 
olmak üzere 3100 talebe i,tirak 
etmi,tir. Şenlik münasebetile Ka. 
.'..köy Ha!k Fırkası te~kilatı tara
fından da güzel bir çe!enk gönde
rilmi~tir. 

Milliyet'in tef ı·ikası: 19 

Tanıdığım Casuslar 
( Men. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
ölünün ceplerini aradı; bir pipo, 

müteaddit evrak, eski bir cep def
teri vemesin bir mahfaza içinde 
de bir hü~:yet cüzdanı buldu ve 
bunları alelacele ceplerine yerle.
tirdi. ölünün çehresine iğilerek 
baktı.Fakat bu çehre de kendi sima 
sı gibi kömür tozu ile karartılmı~ 
tr. Bu ferait dahilinde insan en 
yakın bir arkada,ı bile taruyamaz
<lı. ölünün iç ceplerinden birisin
den bir sigara paketi çıkmı~tı. (Al
fons) bu paketin iyi cins püro si
garasını ihtiva ettiğini görünce ken 
,\i kendine: 

- Rencberler, dedi, böyle paha 
lı püro iç~ek itiyadında değiller
dir .Herhalde bu adam tepdili kıya
fet etmif ... 

Alfons ölünün üzerini, ceselin 
üstündeki palto ile iyice ör"ü ve 
avdet yo'unu tuttu. Orman kenarın 
daki oduncu kulübesinin hizasına 
geldiği zaman Alsaslı üç Alman 
jandıırmaıının geç· p gitmesini bek-

ledi. Delikanlı kendisinden bir kaç 
metre öte: _ konuşup gülüşerek 
devriye gezen Alman jandarmala
rına kaınasile hücum etmemek için 
kendisini güç zaptediyordu. Anla
şılan kendilni kan tutmuftu. Hal
buki o, biraz evvel Holanda top
ralclarından kendisine tevdi edilen 
paketi yerine teslim etmek mecbu
riyetinde idi. Binaenaleyh sağ ve 
salim avdet etmesi icap ediyordu. 
Bilhassa ihtiyar (Verhagen) in: 

- Gidenlerden onda dokuzu av
det yo!unda vuruldular. Sözleri b:r 
türlü zihninden çıkmıyordu. 
Nihayet kanala vardı; kanalı geç

t :. Bir müddet sonra (Alfons) ih
tiyar katibiadlin penceresine üç a
vuç toprak atarak parola veriyor, 
parola cevabı olarak beyaz ışığı 
görüyor ve deli g"bi eve doğru kosu 
yordu. Eşiği geçtikten sonra deli
kanlı, bütün kuvvetini birden kay
bc·tmis gibi yüzü koyun yere düştü 
ve kendinden geçerek bayıldı. He-

Yunanistanda Silahsızlanma Alman yada --Yunan meb'usları için ver- Konferans henüz emniyet Harici borçlar için 6 aylık 
diğimiz karar umumi bir hissini vermemiş moratoryum ilan edilecek 
memnuniyet uyandırdı LONDRA, 25. A.A. - Bir ziya- LONDRA, ~· A.A. - Deyli He-

fet esnasında nutuk söyleyen ha- rald gaz.etesı Almanyarun y20kın-
ATJNA, 25. A.A. - Atina A- va nazırı Lord Londonderri de- da Daves ve Yung istikrazların-

jansı bildiriyor : mi.tir ki : d.:ı yapmı~ oldukları harici horç-
Gazeteler, Türk şimendiferle- Silahları bırakma konferansı !arın heyeti umumiyesi üzerinde 

rinde Yunan parlamento azasının emniyet hissini henüz vermemek- 7-1 tarihinden itibaren altı aylık 
mecc.anen seyahati hakkındaki teklif tedir. Halbuki emniyet hissi olma- bir moratoryum ilan edeceğini se-

müaaaebetiyle Türkiye Büyük dan hiçbir muahede yapılamaz. lahiyettar bir membadan· öğren-
Millet Meclisinde Yunanistan hak- Sulhun idamesi için bütün dünya- miştir. 
kında yapılan tez~üratı müttefi- nın istemiş olduğu ~ekil ne Qluısa Almanyanın niyeti, moratoryum 
kan ka?'~etmekte~ırler. .. olsun, hava kuvvetlerimizin emni- devam ettiği müdette, borçlu oldu-
Vradmı gazetesı, bu tezahuratın yetimizi lemin ve mesuliyf'tle?i- - uhtelif devletler mümessille-

Yunanistan efkarıumumiye!ini · 1 d 1 · ı · ak 1 b" ~- m .. · 
k . d .. , h . tt• - . . mız a tın a o an ı~ en m u ır rı ıle ayrı ayn muzakerelere gıre· 

pe zıya e mu .e assıs e ıgını k"ld b'l · · · d t · bo 1 · 1 • d b" 
d klan S B 

. T·· 1 _ •e ı e yapa ı mem•z ıçın a e ı- rek, rç arının faız erın en ıı· 
yaz • sonra ırrı eyın UTI'•· "b . 1 k"fi "kt d 1 .. k b'I" d 
Y d ti - hakk dak. be tı any e a mı ar a o masına mıktarını odemek mu a ı ın .:! 

unan 0$ ugu ın ı • karar vermişizdir. . 
yanalım tetkik ederek diyor ki: Ha'Va harbini bertaraf edile- daha fazla mıktarld": Alman mh alla-

" iki milletin basardıkları kar- rı mübayaa etme erı ve ya ut Sd· 
miyeceğ; kanaatine istinat ettiği- 1 • · d h d 

d~lik eserinden duydukları ğu- taktirde, hiç bir anla,manm tat.· nayii içi.~ e zem ıptı. ai ~~ _ma -
r!1r temamen yerindedir, zira, bu bikat bakımından yasayamayaca- deler mubay"'.a ede~nlmesı ıçın Al: 
karoe•lik eseri medeniyete ha- manyaya Y. en .. ' kredıler . ve.rmekn 

• ğına kaniim. ı h d k dim olacak tarihi bir hadisedir." LONDRA, 25, A.A. _ Silahları ~rt arını ı .ıva e en tıcarı mu a-
Atinayki Nea gazetesi: "Bu tek- bırakma konferansı reisi M. Hen- veleler yapmaktadır. Deyli He

lif Türkiye Büyük Millet Meclisi- derson bugün Cenevreye hareket rald'a göre hu tarzda anla,mal~r 
ne, Türk . Yunan dostluğuna at- edecektir. Orada pazartesi günü yapmıyacak olan memleketler, 
fettiği ehemmiyeti göstermeğe ve- büro içtimaında salı günü umu- moratoryum'un gayri muayyen 
sile olm~tur. Türk parlamentosu- mi komisyon içtimaında buluna- bir müddet iç'n temdidine intizar 
nun tezahüratı ilci milleti bağlı- cakhr. edebilirler. 
yan kuvvetli rabıtalara' bir yenisi- -------•o·-------
ni ilave etmektedir." diyor. 

Arabist anda 

Sulhe Yemen Veli
ahti mani oluyor 
Yemen dağlan lbnissuut 

ordusuna mezar olacakmı~! 
KAHiRE, 25. AA. - Reuter 

ajansı bildiriyor : 
Arabistandan gelen son haber

ler lbnissuut Arabistanı ile Ye
men arasındaki vaziyetin gayet 
gergin olduğunu bildiriyor. Söy
lendiğine nazaran, henüz sulh 
muahedesi imza etmİf olan bu iki 

hükumet muhasamata tekrar ha
zırlanınaktadırlar. Jbnissuüt, ken
disi imam hakkında tekrar af mü
samaha gösterdiği halde imamın 

vakit kazanmak istediğini söyle
miştir. Umumi kanaate göre sul-

he velihat Seyfülislam mani olmak 
tadır. Mümaileyhin ~emen ordu

sunun sana'yi müdafaaya mukte
dir olduğunu ve lbnw · • ı ordula

rının kat'iyen oraya giremiyeceği
söyliyerek imamı tesci ettiği 
hildirilmekte<lir. Seyfülislam : 
" Yemen dağları lbnissutt ordu
larına mezar olacaktır" demi,tir. 

Avusturya ve Habsburglarj 
BERLlN, 25 A.A. - Wact-.t 1 

Ausgabe gazetesi,, Arfiduk Eu
gene'in Viyanaya muvasalatı mü
nasebe:iyle ynzdığı bir makalede 
hunun Artiduk Otto'nun a,·deti i
çin bir hazırlık teşkil ettiğini söy
ledikten sonra diyor ki : 

" Hadisenin ne vakit vuku bula
cağı meçhuldür. Fakat başvekil 
Dolfuss çıkmazdan kurtulmak İ
çin artık Habisburg hanedanının 
avdetinden b&fka çare görmemek
tedir. 

Silahlara ambargo! 
V AŞJNC 'ON, 25. A.A. - Ayan 

dün meclis tarafından kabul e
dilmif olan ve Paraguay ile Bolivi
yaya silah ve mühimmat gönderil
mesine mani elan kanun layiha
sını tasvip elmi~tir. 

Londrada 
Grevci işçiler gene bir 

hadise çıkardılar 
LONDRA, 25. A. A. - Grevci 

rıhtım ifÇile"rinden mür~~ep bir 
kalabalık nakliyat ıre ışçıler u
mum birliği katibi M. Emest
Beoimin otomobilini devirmeğe 
kalkınıftır. Grevciler hain c:asus ~i
ye haykırarak hücum etmıtlerdır. 
Hadise Bermondsey de grevcilerin 
yaptığı bir içtima sonunda çıkını'° 
tır. 

iki bin grevci pazartesı günü 
tekrar i'lerine başlayacakfaı dır. 

M. Maksimos 
Cenevreye gitti 

ATlNA, 25 (Milliyet) - Ha
riciye nazırı Mösyö Maksimos 
bugün saat 10 da Venezya tar:ki
le Cenevreye hareket etmiştir. 

Orada silahsızlanma konferan
sı münasebetile toplanacak olan 
Türkiye Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Bey, Romanya hariciye na- l 
zırı Mösyö Titülesko ve Yugoslav . 
ya hariciye nazırı Mösyö Y evtiçle 
de görüşecektir. 

Cenevrede cereyan edecek mü
zakerelerden sonra vaziyet kat'i 
sı:relte tasrih edileceği ve misa
ka dair herbir müşkülatın refedi
leceği muhakkak addedilebilir. 

Mösyö Maksimos Yunanistamn 
misakla deruhde eylediği ve zaten 
misakı imza eden Balkan devletle
rince de malum olan tekli.lifini şi
fahen de anlatmağ-. fırsat bulmuş 1 
olacaktır. 1 

Mösyö Maksimosun refakatinde 
hariciye nezareti siyasi işler mü
dürü Mösyö Roseti ve hususi ka
lem müdürü M&yö Pipineli bu -
lunacaklardır. 

Sanayii himaye 
LONDRA, 25. A.A. - Sanayi 

himayesi beynelmilel konferansın
da iyi neticeler alınmağa başlan
mıştır. Röyter ajansına göre, ge
lecek hafta sonunda umumi bir iç
tima yapılarak fabrika markala
rı mukavelesi kabul edilecektir. 

Bir doktorun muvaffakıyeti 
MOSKOV A, 25. A.A. -- Le

ningrad Tromatoloji ens.ılütü a
sisıa,nı MarfAuski, uyku hastalığı 
netice:,inde el ve ayak uı;larmdn 
mütemadi ihtilii.çlardan muztarip 
bir hasta üzerinde çoli mü~kıil bir 
ameliyat yapmıttır. Operatör a
mudu fikari derinliğindeki sinir 
damarlarını kesmi,tir. Amelyat
tan sonra ihtilaç durmu•tur. Dok
torluk 'imdiye kadar bu kabil ara
zın tedavisinden aciz idi. 

Amerikalı haydutlar 
NEVYORK, 25. A.A. - lnclia

na civarında iki poliıin vahşicesi
ne katli hadisesi haydut Dillingere 
atfedilen en son cinayettir. Polis
krin cesetleri otomobillerinJe, bo
yunları kur,unlarla delikde.ik o- · 
!arak bulunmu~tur. 

8ef hükumet valisi haydut Dil
linger'in tevkifi için bet bin dolar 
mükafat vaat etmi,lerdir. 

A vusturyada tahliye 
edilen sosyalistler 1 

ViYANA, 25.A.A. - Tahliye I 
edilen sosyalistler arasında bel.-:- , 
diye sabık itfaiye şefi Vagner'de 
bulunmaktadır. Buna mukabil b.,. 
! .~diyeler maliye mazbata muhar
riri Danneberg henüz İhtiyaten 
r.~evkuf tutulmaktadır. 

Zilede pancar zeriyatı 
ZiLE, 25. A.A. - Turhal' da ya-

1,ılmakta olan 'eker fabrikası için 
burada bu sene ilk defa olarak 
~100 dönüm pancar ekılmistir. 
Mah'.ul vaziyeti eyidir. Gelc~ek 
ı;ene bu mıktarın iki misli artaca
ğı tahmin olunmaktadır. 

lran - Irak arasında 
gerginlik 

TAHRAN, 25 (A.A.) - Kali
ııin petl"Ol arazisine ve Şattülaiı
ı am üzerinde seyrisefaine dair 1-
7akla lran arasında çıkan ihtilaf 
\;zerine Irak hükümeti ihtilafın 
Tıalli için Tahrana' bir heyet gön
C:Crmeyi teklif etmişti. 

İran hükı'.imeti bu teklifi rec1-
tlettiğinden iki memleket arasın
da gerginlik hasrl olmuştur. 

Eyüpte yangın 
Mevlevi tekkesi denilen 

bina kamil en yan :lı 
Dün baat 18,41 de Eyüple Ba· 

hariye caddesinde Mevlevi tekke
sinden ~angın çıkmış, mezkur bi
na kamilen yandıktan sonra aön· 
dürülmüştür. 

Bina ahşaptır ve yirmi beş oda· 
lıdır. Ateşin bu odalardan birin· 
de oturan Bahaettin efendinin o
dasındaki mangaldan sıçrayan kı· 
vılcımda" çıktığı anlaşılmıttır. Pelı 
az eşya kurtarılabilmiştir. 

Eti medeniyeti 
Amerikalılar Suriyede de 

hafriyat yaphrdılar 
Şikago Üniversitesi, Şark Ensti· 

tüsü namına Anadoluda Eti mede· 
niyet"ni meydana çıkarmak iç:n 
hafriyatta bulunmakta olan Profe· 
sör Vonder Osten'in idaresi altı.n· 
daki heyet mesaisini bitirm:~tir. 
$ikago On.:versitesi Şark Enstitüsü 
Vonder Osten'in yaptığı hafriyatı 
ikmal için bu defa Suriyeye Dr. 
Calvin Wells Mac Ewan'ın idaresi 
altında bir heyet göndermiştir. Bu 
heyet bu senelik mesa·sini bitirdik· 
ten sonra Suriyeden ,ehrimize gel· 
miş ve buradan Amerikaya harekel 
etmittir. 

Dr. Mac Ewvan'ın verdiği izaha· 
ta göre Profesör Y onder O.ten A
nadoluda yaptığı hafriyatta Etile· 
re ait 450 ,eh· r harabesi meydana 
çıkarmıştır. Bu harabelere Höyük 
İsmi verilmektedir. Bunların en · 
müh'mmi Alişardaki harabelerdir. 
Burada Miladı 1sa.dan 10 bin sene 
evveline ait 23 muhtelif meden·yet 
bulunmuştur. Bu meyanda ta•, 
bronz ve bakır devir!erine ait bir
çok eserler elde edilmi• ki bu eser· 
)erden sonra Anadoluda uzun za· 
manlar yaşamıs olan Etilere ait 
eserler keşfedilmi,t · r. 

Dr. Mac Ewan diyor ki: 
- Anadoluda yapılan hafriyatı 

ikmal için Antakyada hafriyata 
başladık. 1 O metre derinliğinde 
yaptığımız hafriyatta bu hava!ide 
Miladı İsadan evvel sekizinci asra 
ait bazı medeniyetler yaşanıış ol· 
duğunu anladık. Bulduğ-..ımuz me
deniyetler hakkında henüz tarihi 
bir hüküm verememiş isek te bura· 
da biri yeni Eti, diğeri de eski Et"· 
!ere ait olmak üzere iki muhtelif 
medeniyetin meı:cut olduğunu is
tidlal ediyoruz. 

Buralarda bulduğumuz kap'ar. 
·vazolar, bu medeniyetin Hristiyan· 
!ıktan evvel 7 veya 8nci asra ait ol· 
duğunu gösteriyor. 

Aldığımız tahs;sat bittiğim'en 
~imdilik Amerikaya dönüyoruz. 
Dört ay sonra tekrar hafriyata ba~· 
lamak üzere Suriyeye gideceğiz. 
-------o--~- -- -

İzzettin ve Cemil 
Cahit Paşftlar 

ANTALYA, 25 (H.M.) - İzzet· 
tin ve Cemil pafalar bu sabah sel<iı 
buçukta denizyolu ile Antalyaya 
geldiler. Asker, mektepliler, esnaf 
te~kkülleri ve halk tarafından le· 
zahüratla kar~ılanmı~!ar<lı. --60 kilo kokain 

BOENOS-A YRES, 25. A.A . ..,... 
Polis büyük bir kaçakçı şebekisİ 
meydana çıkarmıf ve 60 kilo ko
kain yakalamış:ır. Şebekenin asri 
bir laboratuarı vardır. 

- - - ---·--
yecanın şiddeti Alsaslı g·bi kuvvet
li, tinirli bir adamı da yenmit, yere 
sermişti .... "' ,,. ,,. 

Biraz sonra ihtiyar (Verhagen) 
ile Alaaslı kar,ı karşıya bu'.unuyor
lardı. Del kanlı ani surette bayıl
dıktan sonra kendine gelmekte ge
cikmemişti. (Verhagen) kar,ıaında 
bir koltuğa yaslanarak yavaş, ya
vaş kendini toplamaya çalıpn (Al
fons) a süklınetle an!atıyordu: 

- Getirdiğiniz e~ya meyanındc 
bir de sigara kutusu var. Bu kutu
nun üzerinde F e!emenkte kain 
(Flushing) kasabasının ismi mat
bu. Demek ki bu kutu sigara ora
dun satın alınmış. Cep defterinde 
çok faydalı notlara ve malumata le 
sadüf ettim. Ayni zamanda öldür
düğünüz adamın üzerinde bulduğu 
nuz hüviyet cüzdanı da çok işimize 
yarayacak. Bu hüviyet cüzdanına 
nazaran öbür dünyaya gönderdiği
niz bu adam kimmiş biliyor musun 
evladım? Alman istihbarat memu
ru (Jorj Prassek) in ta kendisi. E
vet delikanlı; sen b"r taşla iki kuş 
vurmu~ oldun: Hem haberleri dost· 
larımıza ul14tırıp oradan bize ha
ber getirdin; hem de Alman casusu 
(Prassek) efendinin bu dünya ile 
olan alakasını kestin. DoğruEu teb
rike layıksın evladım. Bu adnm me-

ğerse muvaffaz zabit imiş, müla 
zım rütbes'ni haiz bulunuyormuş.' 
Metin mahfazada bir ikinci hüvi
yet avrakası daha var ki o da.Be~
çikalı rençbcr (Vandenbele) ısmı· 
ne muharrer ... Demek oluyor ki he
rif iki hüv:yet varakası fafıyordu 
ve Felemenk toprağında da hiç ol
mazsa bir gün bir gece kalmıttı. 

(A!fons) h-.ından geçenleri bi
rer birer ihtiyar katihiadle anlat
tı. (Vrrhagen) b'r müddet dütün· 
diikten sonra dedi ki: 

- Sizden mektup paketini alan 
memurun Holanda toprağına bir 
diişman memurunun gelmit olması 
sını haber verdiğini söyliyorsunuz. 
Bu d;işman memuru (Prassek)ten 
ba~ak kimse olmasa gerek. Orada 
te~as ettiği ve Belç'.kayı çok iyi 
tanıdığını pek haklı olarak tahmin 
ettikleri adama gelince bu adam 
(Flushing)e yerleşmiş bir Belçikalı 
vardır· mutlaka odur. Bu adam o
kasab~da bir otelde kapıcılık eder 
karısı F elemenkJidir ve bir tütüncü 
dükkanında h·zmet eder. (Pras
sek) Felemenk toprağına geçmi~ 
( Flushing) te bu Belçikalı ile tema
sa gelmiş, herifi para ile kandıra
rak kendisinden malumat toplamış. 
Vak'anın tarzı cereyanı bunu göste 
riyor. Demek ~i bu B~lçi~alı vııta
nına ihanet ed yor . Şımdı ben ne 

yapıp yapmalı liı karı kocayı bura
ya celbetmeliyim, hem de çabucak 
vakit geçirmeden celbetmeliyim 
Çünkü bu karı koca pek çok sırra 
vakıf bulunuyor olmalılar ki (Pras
sek)e yolu göstererek memurları
mızın dikenli tellere yaklB.ftıkları 
ve karşı taraftan gelen doatmı:m~
larla temas ettikleri noktayı bıldır
m ş. 

Alfons ta ihtiyarın bu kuvvetli 
mantıki muhakemesini tasvip etti. 
Memleketini (Prassek) gibi bir Al
man memuruna sata.' bu hain geki 
kalı (Prassek)in ortadan kayboldu 
ğunu görünce ba~a bir düşman 
casusu ile de temasa gelebilirdi. 
ihtiyar (Verhagen) gözleri yarr 
kapalı kendi kendine konutuyor 
gibi mütaleatma şöyle devam edi
yordu: 

- Kırk sekiz sat zarfında bu ka
rı kocayı ele geçirmc"•in çaresine 
bakmalıyım. Ne yazık ki delikanlı 
bu ifin neticesini gözlerinle gör
mek için burada bulunamıyacak-
sm .... 

(Alfons) kendinden emin bir 
tavırla basını sallıyarak cevap ver
di: 

- Ben pazartesi günü (Roulers) 
e dönmek mecburiyet"ndeyim. Pa
zartesinden evvel de {Ghent) kasa 
basında yaralı yatan arkadaşımı 

bulmalıyım. Bu arkadaşı görmedeP 
avdet edecek olursam buraya ne• 
den dolayı geldiğimi bilahare izalı 
edemiyecek vaziyete düterim. E•· 
vela müsaadeniz~e biraz uyuyuP 
isfrahat edeyim. Sonra yarın ak 
~anı hizmetçi kadının delaletilt 
( Jan) ın evine gönderirsiniz. Beli 
de vaktinde (Roulers)e avdet el· 
mit olurum. Bu suretle kimse bit 
şeyden şüphelenmiş olmaz. 

- Hakkınız var. Herhalde güll 
düz (Jan)ın ev:ne gitmeniz doğt~ 
olmaz. Çünkü yolda bir devriyeY' 
tesadüf edecek olursanız burala~· 
da niçin dolaşmakta o!duğunu .r 
zah etmek müşkül olur. Şüphesıı 
sizi yalnız gönderemem. Hizmet: 
çi kadına icap eden emirleri ve~· 
rim. Burada bulunarak Belçik 1 

hain ile Felemenkli karısına oyl11' 

yacağım oyunu göremiyeceğiniıe 
doğrusu acıyorum ... ihtiyar (Vet' 
hagen) bu sözleri söyledikten soll' 
ra hizmetçi kadını çağırdı:. , 

- Efendiyi yatak odasına go~ 
rünüz, emrini verdi, yarın ak~ 

1 
da kendisini (Jan) ın evine )<adıı 
götiireceksiniz. , 

1 ı· Sonra (Alfons)a yaklatıp el er 
ni sıkarak ilave etli: 

(BitmeJİ) 
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Marmaris, Egenin incisi 
Üç beş kuruş toplayıp Avrupaya 

giden zenginlerimiz bu güzel 
vatan köşesini görsünler 

MlLAS, (Milliyet) - Lacivert 
:~.nkli ~errak İsviçre göllerini, koyu 
,olgelı İskandinav fiyorlarını an
d.ır.~n bir körfezin yanma Marm::ı.
rı~. ı tabiat bir inci gil:: işlemif. 
Guzel bir Weekend geçinmek için 
x:çen günü bir kaç arka<l'Atla yap
hgımız bu seyahat, içimizdeki mem 
1eket sevgisini bir kat daha ateşle
nek için kafi geldi. Koyu çam or
nıanlarına vuran rüzgarın her nefe 
;i, büyük kurtarıcımızın sözlerini 
terennüm ediyor: 

- Bu vatan, çocuklarımız için 
Cennet yapıl mı ya değer! 

İnsan bilhassa Ege kıyılarını gör 
dükten sc:ua bu sözlerin manasını 
daha derinden ve daha içten duyu· 
yor. 

~armaris kazası, tesviyei türabi 
Ye: ı yapılmış bir yol ile vilayetin a
~a şosesine bağlanmış ve Milas'tan 
ıyi bir otomobil ile tam beş buçuk 
saatte gidilebiliyor. Muğlanın is
k~lesi Gökabat'a iniş, dünyada na· 
d~r tesadüf edilen güzelliklerden
dır. 80 metreden, yeşil çam or -
inanları arasından güzel Ege'nin 
gö: ünüşüne doyum olmuyor. Zik
zak bir otomobil yolu sizi atağı in
diriyor, oradan Marmaris ~oluna 
giriyorsunuz. Her tarafından sela
leler çağlıyan çam ormanları i~in
de bu yol daha iki saat sürüyor. 
Yüksek bir tepeden, bu güzel kaza 
mızın görünü,ünü tasvir, değme ka 
lemin harcı değildir. 

. Sünger, balık ve bal buranın, ge
çınecek üç mühim matahıdır.Çocuk 
doğumu, fevkalade çoktur. Yalnız 
tahsil çağında bir çok yavru sokak 
larda başı boş dolaşıyor. llkmekte
binde 350 çocuk var. Dar bir bina 
İçinde bu çocuklar 70 - 80 kişi kü
çük ve havasız odalara ukışmışlar. 
300 den fazla tahsil çağında çocuk 
ta sokakta. Ancak iki bin nüfusu 
ol~n bu kaza merkezinde, tahsil ca 
ğı~1~ gelmiş bu kadar çocuk dü,Ü
nulurse, halkındaki velutluk karşı-

sıııda İnsan bir an duraklar. Sün -
ger işini daha münkeşif bir vilaye
t: getirmek mümkündür; sermaye
sı:ı:lik, bu i;le uğraşanları durduru
Yor. Yüksek faizle para alarak işe 

girilemiyor. Burada, kredi i•lerile 
uğr"'acak ancak bir Ziraat Banka 
sı sandığı vardır. Bu sandık ta fa
al eller bekliyor. Halkın ihtiyaçla
rım hemen sezebilen ve bu husus· 
ta yeni teı!!birler düşünen bir banka 
cı kafasına ihtiyac vardır o da Mar 
marit.'!e yok! Bu mühim itim ize 
karşıkı .':"d.~lar rekabet ediyorlar. , 
Bunun onune geçmek lazımdır. 

Marmaris senede 150,000 okka 
gayet nefis bal istihsal ediyor. Bal
cılık korunduğu takdirde, memle -
!<etimizin sayılı ye: !erinden b;ri o
lacaktır. Bu havalide çıkan meh -
zul balığın lezzeti hiç bir tarafta 
yokm~ş. Gayet güzel tabii plajlar 
var. Üç bet kuruf toplayınca Avru
paya koşan zenginlerimiz yurdu -
muzun cennet köşelerini görsünler. 
Avrup~da buldukları konfor, eğlen 
ce ve luks, ancak onların rağbetile 
memlekette de ihdas edilebilir. 

Tarlada iki mütecaviz 
AYDIN, (Milliyet) - Nazilliye 

bağlı Daylaköy bekçisi bir kadına 
tarlaya deveci Okçu oğlu ile çoban 
Şükrünün deve ve koyun koydukla
rım aynı zamanda ekinleri biçtikle
rini görerek kendilerine tarlayı ter 
ketmelerini söylemiş, fakat deveci 
ile çoban bekçiye hücum ederek 
dcvmüşler, kendilerini ayırmaya ge 
len bitişik b.rlada çift süren ihtiyar 
Mehmet Ağayı da pa akladıktan 
sonra tekrar bekçiye hücum etmiş
lerse de bekçi tabancasını çekerek 
her iki mütecavizi yaralaıruştrr.De
vecinin yaraları ağı. dır. 

Camide hırsızlar 
AYDIN, (Milliyet) - Bozdoğa

nın Direcikköy camisinde 15 gün 
evvel hah ve kilim çalınmıştı. Ev
velki aktanı da Karahayıt köy ca
miinden 33 tane halı ve kilim ça
lınmışbr. Çalın::.n kilimler arasın
da bir de (antika) kilim varmıt. 
Kadıköylü bir antikacı 3 senedir 
birkaç defa köy heyet'ne başvura
rak hu kilimi kendisine vermelerini 
mukabilinde 3 halı vereceğini söy
lemiştir. 

Zabıta tahkik.atına devam edi
yor. 

Köylülerle yakından faydalı temaslar 

CUMARTES 1934 

Kuyuya düşen 
Çocuk 

Aydın köylülerile birkaç saat 

Kimsenin yardımı olma
dan kendi kendine çıktı 

AYDIN, (Milliyet) - Dalama 
nah:yeıinde çok dikkate tayan bir 
vaka ?lmuftur. Köy çocukları Kö
se Alı kuyusu b"fındaki ağaçtan 
dut düşürürken, Çolak Mehmedin 
~~n~ 6 Y~ındaki Ahmet kuyuya 
dutınu,, kuyu 15 metre derinliğin
de ve içinde bir metre kadar su var 
mıt. 

Ahmedin kuyuya dütmesi üzeri
ne çocuklar feryada ba,lamışlar 
etraftan yetişenler kuyuya girmeğe 
hazırlanırlarken Ahmedin sırsık -
lam taşlara tırmanarak yukarı çık
tığını görmütler. 

Ahmet bB.frndan hafifçe yaralan 
mıttır. Kendiıine atılan ipi bile 
tutmıya lüzum görmeden 15 metre
lik ku~dan çıkan bu cesur çocuk 

AYDIN, (Milliyet) - Hall(evi Köycüler tubeıi komite heyetile 
bu 'ube mensuplarından bir kısım aza Dalama nabiyesile Karahayıt 
köyüne giderek köylülerimizle konuçmufl&r, ihtiyaçlarını tespit ederek 
sıhhi, i«timai, zirai ve köylülerin tarihi vaziyetleri hakkında tetkikat 
yapmışlardır. 

~~--------~----~~~------~ 

15 metrelik kuyuya düşüp kendi 
kendine çıkan çocuk 

bugün gene kuyu b&Jındaki dut a
ğacını tatlamakta devam ediyor. 

Vezirköprude gizli nüfus 
VEZlRKöPRU, (Milliyet) -

Af kanunu mucibince mektum nü
fusların tesçil muamelesine devam 
ediliyor. Bugüne kadar yapılan 

Feci bir çarpışma 
Kazanın önüne geçmek 

isterken feci bir kaza oldu 
AYDIN, (Milliyet) - Pertembe 

günü lzmirden demir yükü ile ge
len Atça belediyesine kayıtlı Şoför 
lbrahimin idaresindeki kamyonla, 
lzmir belediyesinde yazılı 'oför ls 
mail Efen.dinin idaresindeki içinde 
üç yolcu bulunan kamyon Torbalı
İzmir arasında Nec;pbaba yakutun 
da karşıl'4mışlar, yokuşun ortasın
da iki kamyon biribirine çarpma
mak için manevra yapmak istemif 
lerse de çarpıfmışlar, kamyonun 
içindeki 3 yolcudan biri daha evvel 
kendisini çukura atmış olduğundan 
otomobil üstüne düferek devrilmit 
ve ölmüştür. Diğer iki yolcu da 
yaralanmış, şoförlere bir teY olma
mı,tır. Şoförler yolun dar olmasın
dan kazanın vuku bulduğunu sÖy• 
lemektedirler. 

tetkikat neticesinde 6143 doğum, M"I I 
3412 evlenme tespit edilmittir. Kay 1 cH ŞOSB eri yapılıyor 
dedilen vefiyat tenzil edildikten MiLAS, (Milliyet) - Uzun za· 

• sonra 1761 fazlahk görülmektedir. mandan beri ihmal edilmİf olan Mi 
Bu suretle kaza nüfusu timdilik !is civarı yolları, muhterem vali -
40823 e baliğ olmaktadır. miz Ömer Cevat Beyin himmeti ile, 
Aydından lzmire tenezzüh yeniden yapbrılmıya batlanmış, 1 
AYDIN, (Milliyet) _Aydın Hi- bunun mühim bir kısmı bitmitlir. 

liliahmer Cemiyeti geçen sene ol- Küllük - Milas ,osesinin en ber-
a • ·b· bu d 1 bat yerleri geçen sene yapılmı•tı; · 

ugu gı ı sene e zmire bir te- T 

h ah 
son parçası da bu rene tamamlana-

nezzü sey ati tertip etmi,tir. Se-
yahata ittirak ed-enlerden istiyen • rak bu yol güzel bir hale getiril -
ler lstanbula da gidebileceklerdir. mi,tir. Valimiz Ömer Cevat Bey, 
Seyahat 7 haziranda ba,Iıyacak~ır. viliyelimizin her işite yakından ve 

bizzat alakadar olmakta, sık sık tef 

Turhal fabrikası 

inşaat sür'atle ilerliyor 
TOKAT, (Miliyet) - Türkiye

nin dördüncü teker fabrikasının 
infaab gittikçe ilerlemektedir. Ha
len fabrikada 2400 amele çalı,mak 
tadır. lop.atın kanunusani nihaye
tinde biteceği tahmin ediliyor. 

Fabrikanın montajını yapan kırk 
\adar Alman ustası vardır. Ayrıca 

rahrika İnfa edilirken 

şehrin planını yaptırmak üzere de 
üç ,<Alman müteha.sııı getirilmif -
tir. 

Tekirdağında kükürt ve göz titler yıo'>maktadır. Kazamızda bu ihya edilen bagvlar 
taı::ına ihtiyaç var sene açı~an Halkevi için kıymetli 

T yardımlarını hiç bir zamatı esirge- KARAPINAR, (Milliyet) - Na 
TEKIRDAG, (Milliyet) - Şeh- memi~ler kendileri de Evimizin gü hiyemizin lsafakıh, Akmesçit ve . 

rimiz bağcılarının en mühim ihti- zel sanatlar suhesine kaydolunmut ı · Meteli köy eru;~de evvelce bir çok 
yaçlarından biri de kükürt ve göz- tardır. Vilayet bütçesinden bu se- bağlar vardı. Bu bağlar harap ol
tB.fıdır. Halbuki bııgün Tekirdağın ne Evimize azami yardımı vadet-
da .k. ükürt tedarı.kı· pek mu",ku··ıdu··r. h k. f" mut ve orman halinde idiler. Bu 
O 

tikleri gibi, kaza i tiyacına a ı h l" l"k b. ı 
zum müstahsillerimiz bu kü' kü. rt 

1 
lk k b" • d l köy a a ısi üç ııene ı ır ça ıtma 

b h 
ge miyen i me te ımıze e ge e-

u ranından ,iki.yet etmekted"ır- neticesi ekserisi Amerikan çubug'u· 
ı E ı cek sene bir bina daha ilave etme-~r. vve ce 450 kuru"" 50 kilo!uk na a'ılanmı~ olmak üzere 2000 dö-b t b k. k T- yi söz vermişlerdir. T T 
ır Ol' a ti ürtü tedarik ederken nümden fazla bağ ihya etmitler ve 

bugün yedi yüz kuruşa satı, edil-' Aydında peştemalla mücadele dünkü çalılık ve ormanlık yerler _ 
mekte, hem de matluba muvafık AY[':-'! (M"ll" ) A d k d b h 1 gelmemektedir. _,.. • ı ıyet - Y ın a en ugün em ovalarını süs iyen 

1 dınları bir (Pefemal ve örtülerle ve hem de kendilerine büyük iati-
zm~r?~ yerli kükürtlerimizin h:. mücadele) komitası tefkil etmifler iadeler temin eden bağlar vücuda 

mayesı ıçı? ih~as edilen şirket bil- ve komita faaliyete ba,tamışbr. Ay getirmişlerdir. 
hassa Tekırdagı mıntakasile de ali dında hatta köylerde pe,temal ta· 
kadar olmalıdır. Çünkü ,ehr:miz ••yan ve başka örtü örtünen kadın- Karahayıt ormanı yerine 
ı;ıo.rap diyarıdır. Burada bu gibi ih ların sayısı gittikçe azalmaktadır. meyve bahÇ8Sİ 
tiyaçlar daima nazarı ehemmiyete alınmalıdır. lzmirde kilosu iki ku- Trabyon mıntaka iktısat kongresi DALAMA, (Milliyt) - Nabiye-
ru,a satıldığı istihbar kılınan kü - TRABZON, (Milliyet) - Kars, mize bağlı ve evvelce nahiye mer-
kürtün burada kilosunu on beş ku- Erzincan, Erzurum, Ardıhan, Ço- kezi olan Karahayıt köyüne, etrafı
rup. tenı;n etmek mümkün ve fakat ruh, Gümüşhane, Giresun, Ordu, m çevreliyen tepe ve dağların ha
bu da müstahsilin aleyhine bir ha- Trabzon ve mülhakatı Oda murah- yıt ağaçlan ile dolu olmasından Ka 
reket oluyor. haslarının iştirakile Trabzon mın- rabayıt ve hayıtlık köyü denilmiş-

Ozüm maliyet fiatinin de yüksel takası iktısat kongresi bugün açıl- tir. İnce dalları sepet yapma~'aD 
mesine sebep olan bu vaziyetin iza dı. Odalardan gelen raporlar ve di b k b 
lesi ve yerli kükürtlerimizin sürü • !ekler okunarak tetkiki için iki en- aş a ir şeye yaralt\ıyan ve çok 
münü artırmak ve aynı zamanda cümen intihabı yapılmıştır. verimli l'; ovanın boş ve muattal 
bağcılığın inkişafına ve ihyasına kalmasına sebep olan bu hayıtlar 
saik olacak kükürt ve göztaşının u- Tokatta yol işleri kaldınlmakta ve yerleri köylüye 
cuz bir fiatle celp ve müEJtahsile tev TOKAT, (MiWyet) _Yol çalı•- taksim edilerek bağ ve meyve bah-

Haata çocuklannı muayeneye getiren köylüler 11e köy Jelikanlıları· zii iktisadi noktai nazardan lnh!- ına.sı faaliyetle b-..Ia.dı. Havaların çeleri vücuda getirilmektedir. Ka-
nın Horon oyunları aarlar umum müdürlüğünce temini iyi gitmesi dolay11ile tamiri veya rahayıt ve civarı vilayetimizin en 

.. Trabzon (Milliyet) _ Halkevi - Hot gelduguz efendiler, sefa çok muvafık olacaktır, kanatinde- yeniden yapılması icap eden yollar iyi ve çok badem yetifliren bir kö-
tuzel aanatlar ve içtima muavenet gelduguz. yim. da çalıtma hazırhklarrna batlan- tesidir. Karahayıtlılar timdi bütün 
•tıbesı· ~ h "k" f deki C mi Azmak bataklıgvı kurutuluyor mı,tır. Turhal. Tokat yolunun bu dağ ve tepeleri bağ ve badem ağaç-
T 

,e re ı ı saat mesa e ü elerile mütem.adı"yen el sı • T ati k d b" · t" sene behemehal ikmal edilmesi mu larile dolduruyorlar. 

t 
_ısu öyüne ka ar ır gezın 1 kıp yakınlık, emsalsiz sıcaklık .,0•• ._ AYDIN (M"ll" t) A d · ertı . 

1 
" ~ , ı ıye - Y m ı • karrerdir. Aydın mıntakası lı"k maçları 

P etrnıt erdir. teriyorlardı. çinden geçen tabakhane çayının kt Uf 
s Dk~rt.köy halkı hattalarile Tatlı- o .. k"' ··ı . . . k husule getirdiği azmak bataklıg'ını Aydında me um n us AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
1

1.l 0 Yunün düzlüg'üne toplanmıs, - gun oyu erımızı ço memnun ) V"l · ar ' h' d 1 eden hasbihaller yapıldı. Şarbon kurutmak için açılmıya başlanan AYDIN, (Milliyet - ı iyetı - spor mıntakası lik maçlarının ilk 
hah e ır en gelecekleri evve ce hsat 

1 
g'ı hakk nd k 

1
. 

1 
k kanal üzerinde faaliyetle çalışıl • rnizde rnektum nüfus evlenme ve devresı· bı"tmı" •, So'"ke s_~r kulu·· bu·· 

b k
er verilen Halkevı' azalarını ~ a 1 1 a açı ısan a on k d O s··· ·· "ftı·-· · ··ı vuk 1 b't" h T ~ ma ta ır. sıpan uıcu çı ıgının o üm uat arının tes ı ıne e em-

e Tliyorlardı. ferans verildi ve ~rbon hastalığına sahibi Ekrem Bey kanalın çiftlik i- miyetle devam olunmaktadır. Bu _ altı puvanla birinci devre birincisi 

1 
aın takım b~-' ·--·~dağları çın ait eserler dağıtıldı. 70 hastaya ba çinden geçen 500 me•.-elik kısmın güne kadar l90SS doğum ve 3049 olmuştur. Son maç Aydın - Söke 

ataıı aeai i·" · heye - kıldı. ilaçları Halkevi tarafından hafriyatr"' üzerine almış ve !te baf evlenme ve 5923 ölüm vakası les- kulüpleri a.ra~·ında yapılmı,tır. Sö-

~--~~can~_la~l~~~~~~~~~~~~r~d~r~:.ı...:m~e~c~c:a:n:e:n:v_e:n:":ld:~:....~~~~~~~;_:l:a~m::?ıt~tı:r~.~~~~--------~b~it~e~d~il~ın:i:s~ti:r~·---------~k:e:_:ın~aç~ı~bir - sıfır kazanlDl•lır. 

Ok mak hevesi 
Bafrada birçok çocuklaı 

mektep bulamıyor 
BAFRA, (Milliyet) - Bafranın 

merkezi kaza nüfusu (10000) dir. 
Okuma çağındaki çocukların ade
di l450 ye baliğ olmaktadır. Mev. 
cut üç ilk mektepteki talebe ye
kunu ise ancak 650 yi bulmakt.ı.. 
dır. Şu sarih hesaba nazaren Saf
rada okutulması lizımgelen yav
ru.ların ancak nısfından daha az 
mıkdarr okuyabilmektedir. Mek
teplerin ademi kifayet ve istiabın. 
dan geçen sene bidayetinde yüz
lerce çocuk geri çevrilmit ve tah . 
ıilden mahrum bırakılmıttır.Mual
lim mikdarının azlığından baş
muallimler de birer sınıfı okutmak 
la tavzif kılınmışlardır. Bafra 
Maarif memuru ayni zaman<la 
hem Merkez mektebinin h&Jmual· 
!imi, hem de üçüncü sınıf mual
limidir. Yine muallim adedinin az
lığından Gazi ve Krzdırmak mek
teplerinin b-etinci sınıfları ligvc
dilmi' bu :ıınıf talebeleri Merkn 
mektebinin beşinci sınıfına veril· 
miştir. Bu suretle şimdi bu sınıf 
talebesi altınıfa yükselmttir. Bu 
sınıflardan tasarruf edilen mual
limler iki mektebin birinci ve ikin
ci sınıfına ilave edilen şubele ve· 
rilmişlerdir. Bu sınıf talebeleri sı
nıflarını geçince müteakip sınıf

larda şube bulunmadığından ~ınıf 
lar haddi istiabını geçecek ve 
hıncahınç dolmut olacaktır. Baf
ra gibi münevver bir muhitte tah
silin nevama tahdit edilmiş olma
sı halkın pek haklı olarak tikaye
tini mucip olmaktadır. Maarif Ve
kaletinin meseleye icap eden e
oemmiyeti vererek Safranın m aa
rif itleri yoluna tokacak tedabir 
alması ve yeni bir mektep açma
sı mahalline masruf bir tedbir o
lacaktır. Esasen mektep ittihazına 
elveri~li hazır boı binalar da mev
cut olduğu için bu i• büyük mu
raflar mütevakkıf değildir. 

Seyhan ziraat talabesi 
Malatyada 

~ATYA, (Milliyet) - s.,.;-
han, zıraat mektebi müdür v~ 

muallimleriyle son sınıf talebesi 
şehrimize gelerek iki gündenberi 
tetkikat i\e me.gul olmakta idi
ler. Ha\kevinde şereflerine bir çay 
ziyafeti verildi. Meyveci.li.ğe ve 
haşarata ait kolleksiyonları gördü
ler. Talebe saa.t 17 de Halkevi 
voleybol takımile bir oyun yaptı. 
Bugün Elazize müteveccihen ha
reket edeceklerdir. 

Bafrada yeni bir spor klUbU 
BAFRA, (Milliyet) - Baf ada 

~porculuğun ilk temel lafını 929 
senesinde (Gençler Birliği) Spor 
klühü atmıştır. Klüp son günlere 

kadar Bafranın yegi.ne spor teşek
külü idi. Gençliğin spora icap e · 
tiği ehemmiyeti vermiş olması ne
ticesi son günlerde (Bafra Spor) 
klübü namile ikinci bir tetekkul 
daha vücuda gelmittir. Halkevi 
spor 'ubesi her iki klübü himayesi 
altrna almı~ ve iyi elemanlar ye
ti,tirmeğe muvaffak olmu,tur. 
Şube aynı zamanda saha mesele
sile de yakından meşgul olarak 
icap eden teşebbüslerde bulun
mu,tur. Belediye gençlerin" dilek
lerini hüsnü telit.kki ederek (Has
Bahçe) de (1700) metre murab
baındaki araziyi istimlak ederek 
sabaya tahsise karar vermiş ir 
Klübler Halkevi spor şubesinin 
yardımile bu yeri asri bir saha ha
line koyacaklardır. Belediyenin 
spora kaflı bu yerinde alakası 
gençleri sevindirmiştir. 

Köyde bir cinayet 
Ç1NE, (Milliyet) - Kazamızın 

Kızıltepe köyünde bir cinayet oldu. 
Bu köyden Şakir oğlu 20 y~ların
da Salih eski bir aile kininden do
layı muğber olduğu aynı köyden 
Göçken oğlu Salibi tarla arasında 
rastlıyarak tabancasını çekmit ve 
ağır surette yaralamıtlır. Salibin 
bu suretle yaralandığını gören kar• 
d~i Nuri de tabancasını çekerek ca 
rih Salibi sol ayağından yaralamış. 
her iki yaralı Salihler Aydın mem• 
leket hastahanesine gelirilmitler • 
se de ilk yaralanan Salih yolda öl• 
mü.tür. 



•• 
Usk ··dar varidat tahakkuk müdür!iiğünden1 

ikametgah veya Ticaretgah San'atı 1 s mi Matrahı Vergisi Sene Tarh 
Göztepede istasyon meydanı satıl y) · 

Şehrimiz Anadolu yal<asının en güzel, havadar ve fevkalade nezaretli knmı
nı teıı::kil eden, hem şİmendifer hem de otobüs güzergahında bulunan Gözle-adresi 

Osman ağa Kazasker H. paşa Mütekait Hamdı 1:.t. 

" " 
Iskembeci 13 .. " ,, ,, Yoğurtha e 6 

" " 
Nüzhet efendi 

,, 
" Söğ. Çeşme 

" " " .. 
Rasim paşa karakol 

" .. Tepe 
Erenköy Koz yatağı 

Cafer ağa d uriye So 

Arabacı A. Mecit ,, 
Boyacı H.Omer,, 
Çorapçı M.Omer,, 
Sebzeci Şaban 

" 166 1 Kırta. Cevdet 
" 86 Manav Şevket 
" 43 Kahveci Fuat " 138 Berber Hüsnü " Tek beygirli Mehmet çavuş 

binek arabası 

apartman kap!cısı Abdurrahman 
Ahmet Ef. 

50 00 8 40 
11 90 

1 20X17 20 40 
80Xl7 13 60 

136 62 
29 04 
87 08 

111 87 
47 25 

17X80 60 13 
o/o 40 zam 

44 5 
60 13 

64 32 

No. 
93~ 27 

" 31 

" 
32 

" 
33 .. 34 .. 35 

,, 36 .. 37 

" 38 
931 205 

,, 
932 205 

100 K. 9 00 930 102 

Yukarıda ti~ret san'at ve hürfet icra ettikleri mahallerle isim ve ünvanları ve verği sene, 
matrah mıktarları gösterilen kazanç vergisi mükellef lE'rinin adresleri maliim o!mamasmdan 
kendilerine tebligat yapılamamıştır. Hukuku olup mahkeme kanununun 141 inci maddesi 
mucibince tebliğat makamına kaim olmak üzere keyfi yet ve müddeti itirazın mebdei bugiin
den itibaren olunacağı ilan olunur. (25 86) 2917 

Türkiye Ziraat Bankası 
İzmir Şubesindenı 

Mevkii Sokağı' Cinsi 

Buca Uç Kuyular Hane ve kırk dö. 
nüm bahçe elyevm 

orta mektep binası. 

No. Muhammen 

Eski 
16 

Kıymeti 
160,000 

Yukarda evsafı yazılı Yunanlı malı 26-5-934 tarihin
'den itibaren kapalı zarfla ve gayrimübadil bonosu veya nak
ten peşin para ile satılığa çıkarılmıştır. ihale 18-6-934 pa
zartesi günüdür. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve Beledi
ye vergilerile sair resim ve masraflar müşteriye aittir. Ta
liplerin kıymeti muhammeninin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat 
Bankasına müracaatları. (2596) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
25 yapraklı bin adet polis defteri tab ettirileceğinden 

taliplerin 6 Haziran 934 çarşamba günü saat 15 te komis
yona müracaatları ilan olunuı·. (2732) 

Deniz Levazım 1Satınalma 
K omiıyonundan: 

45 000 Kilo Yaş Sebze : Pazarlıkla ihalesi 30 Mayıs 934 ta
~ihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de. 

2472 

t.>eniz yolları 
İŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel, 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 27 Mayıs 
CUMARTESi 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dal
y~n, Fethiye, Kalkan, Knt, Fi· 
nıke, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin' e. Dönütte bunlara ila
veten T atucu, Kutadası, Geli· 
bolu'ya uğrayacak yalnız Ana
mur'a uğramıyacaktır. (2737) 

A 't.TVALIK 
sür'at yolu 

NİLÜFER vapuru 26 Mayıs 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2738) 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 29 Mayıs 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Giditte Zongul. 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, ' Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'yı>. 
nğravacaktır. (2739) 

' pe meydanı, içeriıindc yollar açılmak suretile parça parça oolünmüş satılma-
ğa b<ı§lanmışaır. Bu güzel sayfiye mahallinde arsa almak ve bina yaptırmak 
istiyenler cumadan maade hcrgün sabahtan akşama kadar Galatada Kürck
çilerde Ko.rakaş oğlu Hanında 7 .. 8 numaraya müracaatları. Tele-

fon: 43001 • 43663 

HiLALIAHMER CEMiYETi 
MERKEZi UMUMISINDEN: 
Aksarayda Haseki caddesinde Hilaliahmer HaEtabakıcı 

Hemtireler mektebi bahçesinde intası mukarrer yata~h:me. in
,aat ve tesisatı için 24-5-934 tarihin~e kapalı za~f ~sulu ıle ıc~~ 
kılınan münakasada teklif edilen fıyatlar haddı layıkında go
rülmediğinrlen mezkur inşaat ve tesisatın aynı şerait dahilinde 
2-6-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 de lstanbul'da 
eski zaptiye caddesinde Hiliiliahmer satı~ büro·unda pazarlık 
suretile ihalesi icra olunacağı ilan olunur. (17007) 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Adana Merkez Vilayet hapishanesinin (düz kırma huğ 
day unundan mamul) bir senelik ekmek ihtiyacı (300,000) 
üç yüz bin kilo olup 12-5-934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
2-6-934 cumartesi gÜnÜ saa l 15 de Adana Cümhuriyet 
Müddeiumumilik dairesinde ihalesi yapılacağından şartna 
meyi görmek ve daha fazla maliimat almak isteyenlerin her 
gün hapishane Müdürlüğüne ve yevmi ihalede (787) lira 
(50) kuruş teminatı muvakkata makbuzile birlikte Cümhu
riyet Müddeiumumiliğine müracaatları ilan olunur. (2509) 

2823 

Ankara Vilayet Nafia 
Başmühendisliğinden: 

'Ankara. Beypazarı şosasmın (80) inci ve (86) mcı 
, kilometrelerinde, biri on sekiz metre tek açıklı ve diğeri 

(9) zar metre üç açıklı beton arme Kara buğaz ve Ged k a
ğızı köprülerinin inşası kapalı zarf usulile münakasaya çıka 
rılmıştır. 

Bedeli keşif yekunu (27948) lira (97) kuruştur. 
ihale 4-6-934 pazartesi günü saat on beşte Vilayet Encü
meninde yapılacaktır. Talip olanların ehliyeti fenniye ve i
tibarimali vesikalarını ve teminatı muvakkatelerini ve teklif 
mektuplarını kanuna göre hazırlıyarak Vilayet Encümeni 
Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Daha ziyade malumat ıılmak isteyenler Vilayet Nafia 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2590) 2919 

1 DEVLET DEl\1lRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Yapılan münakasada elde edilen fiatlar yiiksek bulun· 

duğundan 10,000 adet Galvanize tirfon pazarlıkla alınacak 
tır. Pazarlık 27 Mayıs 934 Pazar günü saat 15 de Ankara'
da Malzeme Dairesinde yapılacaktır. Resim ve fenni şerait 
Ankara Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşa Mağazasın· 
da görülebilir. Pazarlığa İştirak için 70 lira teminat vermek 
1azımdır. (2689) 2963 

nhiıarlar U. Müdürlüğiinclen: 
Gaziantep müskirat fabrikasında istihdam edilmek ve 

mahiye 80 lira ücret verilmek üzer~ ele.ktrik ~~ m~akinaya 
vakıf bir makinist alınacaktır. Taliplerın vesaıki lazunele
rile birlikte 1 Haziran 934 tarihine kada!" her gÜn .Gala
ta' da inhisarlar Umum Müdürlüğü imalat ve Fabrikalar 
Şubesine müracaatları. (2599) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10,000 ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 
18 Haziran 934 pazartesi günü saat 14 te. · 

10,000 ton rekompoze kömürü 18 Haziran 934 pazar
tesi giinü saat 14 te kapalı zarfla satın almacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin her gün, münakasasına işti
rak edeceklerin de yevm ve saati mezkiirda Kasımpaşada 
kain komisyona müracaatları. (2675) 

~~~~~~~~~~-

1 s tan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
. Muhammen Bedeli 

Lira 
Çarşıyı kebir: Ka!serili oğlu !'°ka~da 450 Peşin para ile 
48 Numaralı dükkanın 4-1 hıssesı. 
Beyoğlu: Yeni Şehir mahallesi Salhane so- 97 ,, ,, " 
kağnıda 65 metre murabbında 17 · 19 nu-
maralı hane arsası. • 
Kumkapı: Nışancı Mehmet mahal!esı 450 " '' n 
Havuzlu bostan sokağında Uç oda ile sofa, 
taraça ve müştemelatı saireyi havi ?1aa. 
bahçe 40 numaralı hanenin nısıf hıssesı. • 

Yukarıda yazılı mahallerin hizalarındaki kıymetler Ü· 
zerinden 10-6-934 pazar giinü saat on dörtte açık arttırma 
usulile satılacağı ilan olunur. (M.) (2539) 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 2881 

45 000 kilo yaş sebzenin 17 Mayıs 934 tarihinde ya
pılan aç;k münakasasında teklif edi~en fiatlar .~akamı Ve
kaletçe gali görüldüğünden 30 .Mayı~ 934 tarıhine . ra.stl:ı
yan çarşamba günü pazarlıkla .ıhalesıne .. karnr verıt.?ıı~tı~. 
Şartnamesini görmek isteyenlerın h~~ gun ve pazarlıga ıştı
rak edeceklerin de yukarda Y8:~ılı gun ve saatte Kasımpa
şa' da kain komisyonumuza muracaatları. (2740) __ ! ..................... . 

Dr. 1 H S A N S ı\ M 1 ~ , 

Gonokok A<-ıc:;ı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlanna karıı 
pek tesirli ve taze atıdır. Div~nyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

2645 

~:mKEmyager-. 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili fOO kuruştur. IlilO
mum tahlil~t. Bıhçckapı, EmlAk ve Ey
t~m Bonka<:f kırşı!'ınd, l1ıct Bey llınt. 
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, n TOLEOO 
latanbul. Sutt.an Hamam 
Hacopuıo 11an No. 35 

~~~~:......~~T~•:••:':on:..:•~2=06:::.:.20__:~ 

Darüş-şafaka 
Müdiri yetinden: 

Darüffafaka için bir ıene zar
fında alınacak Yirmi bin kilo et ve 
altınıt bef bin kilo Ekmek kapalı 
zarf usulile münakasaya konul
ınu~tur. Tal:pler •artnameleri Nu
ruosmaniyede Cemiyeti T edrisiyei 
lslaıniye Müdüriyetinden almala
rı ve münakasaya ittirak için 
4-6-934 pazartesi günü 3aat 14 de 
mezkur Cem· yet Merkezinde bu-
lunmaları. (2712) 2979 

iLAN 
Tokatta Tahir R~tü Beye m~a 

masraf 792 lira 39 kuruta borcun· 

dan dolayi mahcuz mart 933 tarih 
ve 41 numara .~J Tokadın Dahanei 

Cedit mah .. llesinden genç oğlan oğ
lu namı diğeri çıkrıkçı oğlu H • lil a
ğa namma tapuda mukayyet Tokadın 
gedağız mevkiinde 200 li!-a kıymeti 

muhammeneli §arkan cebel §ima!en 

Perviz oğlu lhrahirn tarlası garhen 

tarik cenuben sahihi aenet tarlası ile 
mahdut ve 45 dönüm miktarındaki 

tarlanın üçte iki hiuesi ve yine geda· 
iız mezreaaında mart 933 tarih \'e 
42 numaralı tapu aened'le mumaileyh 
borçlu Halil ağa namına mukayyet 

ve 125 lira kıymeti muhammeneli 

""*an dere ıimalen cebel garben yol 

cenuben sahibi senet tarlalarile mah

dut 22 dönüm mıktarmdaki bir kıta 

tarlanın üçte iki hi...,.i ve yine geda
iız mezreasında mart 933 tarih ve 43 

--.ralı lapu aenedile miı.m.aileyh 
Halil •ia namına mukayyet 30 lira 

kıymeti muJ.ammeneli §arkan ve ti
malen tarik garben dere cenuben sa

hibi senet tarlasile mahdut ve 6 dö

nüm mıktarındaki tarlanın üçte iki 
his.sesi ve yine gedağız mezreaıı mev. 

kiinde mart 933 tarih ve 44 numar<ılı 
tapu kaydi mucibince müınaileyh 

Halil ağa namına mukayyet ve 1 O li

ra kıymeti muhammeneli şarkan yol 

timalen aahibi oenet garben Bağda:
lı oğlu Ali cenuben aarı Mustafa oğlu 

Ali tarlaaile mahdut iki evlek mık
tarında harman yerinin üçte iki his· 
aesinin: 1.- Bedelleri peşinen tediye 

edilmek ve masarifi rnüıteriaine ait 
olmak 1&rtile 10-6-934 tarihine mü· 
aadif pazar günü aaat onda Tokat ic• 

ra dairesinde açık artırma ile satıl!\· 
cağı; 2.- Mezkur gayrimenkuli.t ü
zerinde İpotek irtifak gibi haklan o• 

lanlann tarihi ilandan bil, itibar yir
mi gün J:arfmda daireye müracaat),.. 

rile bu Jıaklannı İspat etmeleri akıi 
taktirde hakları tapu aicillerile aabit 

olmadıkça aatış bedelinin paylatma
aından hariç kalacakları; 3.- İlk 

artırmada takdir edilen kıymetin 

% 75 ini hubnadığı takdirde el) son 
artıranın teahhüdü baki kalmak ü:ı:· 
re ikinci artırmaya talik ile ikinci ar· 
brmanın 25-6-934 tarihine müsadC 

pazariea günü icra kılınacağı 1 
4.- Bu huıuataki aatış ıartnııme•İnİ 
tarihi ilandan bil, itibar dairede her· 

kesin görmeıi için açık bulundurul-
duğu; 5.- Talip olanların fazla ma

liimat almak isteyenlerin 933-943 
dosya numara.aile icra daireaine mll'" 

racaatları lüzumu ilin olunur. 

Neşriyatı idare eden : 
1 MUMTAZ FAiK. 
ı Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S· 


