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Paris'teki sefaretimizde bü 

yük bir alaturka ziyafet veril
di ve Türk - Fransız dostluğu 
teyit edildi. 

Tel: ( A1~c!ur: 24 IS. Yazı ıt l'rt mud r ı 2-131!>.. 
idare •• P.fatbaa t 24310. 

alışıyor 
Türk - Macar dostlugu 

M. Gömböşle meb' sları
mız arasıııdaki mülakat 

M. Gömböş diyor ki: "Macarları Türk1er" bağlayan 
şey yalnız kan ve kardeşlik değil, ayn zamanda 

fikri ve iktısadi rabıtalara bağlıdır,, 
PEŞTE, 3. A.A. - Batvekil M. 

Gömböt bugün öğle üzeri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi reis vekili 
Hasan Beyin riyaset ettiği on ki
•ilik mebus heyetini kabul etmİf
tir. Kabulde Türkiyenin Pe,te se-

Çener81 Kondilis geldi, Ankaraya g •t • firi Behiç Bey de hazır bulunmu -

1 tur. 
M: Gömböt heyeti hararetle se

lamlamış ve demittir ki : 

Kondilis'in 
Ziyareti 

1 Dost Yunanistanın Harbiye nazırı d(1}or ki: 

----o--

Balkan memleketlerinin dev • 
let •damları arasındaki mütekabil 
ziyaretlerde hususi mana arama • 
nın zamanı çoktan geç.ti. Yugos • 
lav hariciye nazırı Ankaraya gelir. 
1:ürkiye Hariciye vekili Bükreıe 
gıder. Romanya Hariciye nazırı 
Belgrada uğrar, Dündenberi kıy
llıetli mi&afirimiz olan Yunan har
Liye nazırı Kondilis cerıaplarile 
ınuhterem arkadatlarının seya • 
hatleri de do.tlar aruındaki bu 
ziyaretler cümlesindendir. Bal -
kan devletleri arasında misakın 
İınzasile baılayan tesanüt devre • 
•inden sonra artık bu ziyaretleri 
de tabi! bir hal olarak kabul et • 
1nek lazımdır. 

Kondilis'in ziyareti, bize çok 
kıymet verdiğimiz Türk - Yunan 
dostluğunun samimiyetini tekrar 
td:ıarüz ettirmek için fırsat ver -
nıiştir. Filhakika bu, Türk mille • 
tinin tekrardan daima zevk duy • 
duğu bir tarihi hadisedir. Türk • 
lerle Yunanlılar arasındaki anla -
tımıamazlık Balkan memleketleri 
arasındaki münasebetlerin düğüm 
noktası idi. Bütün yarım adayi fa
ıııil bir anlaşma temin edebil • 
ıııek için her ıeyden evvel Tür • 
kiye ile Yunanistan anlaşmalı idi. 
Çok uzak bir ihtrmal gibi görü -
nen bu hadise nihayet tahakkuk 
etti. Bu da Balkan devletleri ara
s~da _daha umumi bir anlaşmanın 
llU'Ve•t oldu. Bunun içindir ki 
Türk : Yunan dostluğunun 8111-
~. mısakı çerçevesi içinde husu
aı hır kıymet ve ehemmiyeti var
dır. 

Gerçi miıak imzalandıktan son
ra Yunanistanda fırka mücadele
lerine zemin olmuştur. Fakat bir 
bakımdan mi.sakın böyle aleni şe
kilde müzakere ve münakaşa e -
dilmesi de faydalı oldu. Lehte ve 
aleyhte söylenen sözlerden sonra 
Yunan meclisi ve Yunan milleti 
misakın şümu'I ve ehemmiyetini 
d.Jıa iyi anladı. Ayan ve meb'u -
san meclisleri misakı ittifakı ara 
ile tasdik ettikleri gibi Yunan ·u , 
mı eti de bunu benimsemiştir. 
~ unanistan gibi geniş siyasi hür
rıyet ~ demokrasinin hakim ol -
d~ğu bir memlekette ber hangi 
bır mesele etrafınd" bütün fikir
leri roplamak çok müşküldür. Bu
nunla beraber, denebilir ki Türk • 
Y~n.~tluğu üzerinde Yunan 
efkarı ıttilı~t ~mit, Batkan mi • 
~~ da kazhhır hır ekseriyetin tas • 
TK>IDe ma ar olmuştur. 

Bugün muhterem misafirimiz 
olarak aramızda bulunan Harbiye 
nuırı Kondilis ile art<adaşları 
hem Türk dostiuğunun, hem de 
Balkan misakının hararetli taraf • 
tarıdırlar. Binaenaleyh kendile -
rini hem samimi dostlarımız hem 
de Balkanlarda sulhun ve müsa -
lemetin dostları sıfatile karşılı -
yoruz. Kondilis ve muhterem ar -
kadaşları aramızda bulundukları 
lasa bir müddet zarfında görecek-
1 .. rdir ki Türkiyede Yunan dost -
luğu siyaset sahnesinden mille • 
l'İn kalbine intikal etmiştir. Mil -
!etler arasında en devamlı dostluk 
ta bu mahiyette olan dostluktur. 

Türk - Yunan dostluğunun u
zun bir tarihi yoktur. Fakat Tüık 
ve Yunan milletleri arasındaki 
llıünasebatrn rok uzun bir ıra7İsi 

''Türk ve Yunan milletleri için bera
ber yaşamak ve biribiriyle teşriki 
mesaide bulunmak mukadderdi,, 

"Ben T~rk ve Yunan toprakları arasında bir fark göremi
yorum. iki millette evinin efendisi olarak yaşamak istiyor,, 
Ankarayı ziyaret edecek olan 

Yunan Harbiye Nazırı Jeneral Con 
·dilis refakatinde Yunan Erkanı
harbiyei umumiye reisi Jeneral 
Kateniyotis ve Hariciye Nezareti 
ümuru siyasiye müdürü Mösyö 
Roseti, iki erkinıharbiye zabiti 
ve iki yaveri bulunduğu halde dün 
aktam Romanya seyrisefain kum
panyasının Recele Cariol vapurile 
,ehrimize gelmit ve dün aktamki 
trenle Ankaraya gitmittir. 

Vapur, bir saat teehhürle ancak 
saat 17,45 Galata rıhtımına ya
natmıttır. Muhterem misafirler va
purda Vali muavini Ali Riza Bey, 
Kolordu kumandanı Şükrü Naili 
Pata, Hariciye V ekale\İ namına 
Şefkati Nuri Bey, Merkez kuman-

(Devamr 5 inci sahifede) Jeneral Kondilia ue arlu:ultqlan vapurda 

Şevki Bey; Bulgar kralı 
huzurunda : 

Sefirimiz itimatna ... 
mesini takdim etti. 
Kral Hz. nin nutku 

SOFYA, 4 (A.A.) - Bu sabah 
saat on birde Bulgaristan Kralı Hz 
mutat merasim ile yeıri Türkiye el 
çisi Ali Şevk! Beyi resmen kabul 
buyurmuşlardır. Merasimde M. Mu 
şanof da hazır bulunmuş ve itimat 
namesini takdim eden Ali Şevki B. 
aşağıdaki nutku irat etmiştir. 

Kral Hz., Türkiye Re>aicümhu - ı 
ru Hz. tarafından nezdi haşmetine 
lerinde fevkalade murahhas ve sa -
lahiyettar mümenil olarak tayini
mi bildiren itimatname 1 e selefi -
min vedanamesini takdim etmekle 
kesbi şeref eylerim. Büyük şefim 
Türkiye reisicümhuru Hz. nİıı 
samimi dostluk hissiyatını ve zatı 

(Devamı 5 inci sahifede} 

kın münasebetlerde bulunmuş ve 
biribirini çok iyi anlamıştıı. Yeni 
fa~at yeni olduğu kadar da sami -
mı olan bu cUıstluğun temelleri es
k~ m~nasebetlere dayandıgı için -
dır ~ kısa bir zaman içındtc derin
leşmış ve an'ane halini almak yo
lunu tutmuştur. 

Resmi olsun, hususi tahıslar 
tarafından yapılsın, mütekabil zi
yaretler, her iki milletin de men
faatine uygun ve kalb'n~ yakın o
lan bu dostluğu daimo takviyeye 
yardım eder. Kondilısin ziyareti 
ile bu dostluk yeni hız alacaktır. 
Mnhter.-m misafirlerımize hoş gel
diniz derken şahıslarında komıu 
ve dost Yun.ın milletin: selamla -
:-ız. 

Kral Boris Hz. 

Asılsız bir haber 

Balkan misakı 
Ve Yunanistan 

Dün Atinadan lstanLul gaze • 
lelerine §Öyle bi:r haber verildi: 
Giiya Belgrattan bildirilen malu
mata göre, Y unanistanın Balkan 
misakından çıkarılarak yerine Bul
garistanın alınmasına karar ve • 
rilmiş. Bu haberin gülünçlüğü 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Amatörler! 
ve 

Şoförler! 

25MAYIS 
OTO .. - MOTO .. - VELO .. 

Gazi Hz. 
YALOVA, 4. A.A. - Reüicü,,,.. 

lıur Hazretleri bugün saat 11ekizJ. 
relakat/erinde Başvekil PQfa HtD
retleri olduğu halde Yalovadan o
tomobHlle hareket ederek Orhan 
Gcu:i, Gemlik yolu ile Bursayı le• 
ril buyurmUflar ve 16 da ayni y.:;,_ 
dan Yalovaya avdet buyurmuflar
dır. 

Orhan Gazi ile Gemlikten geçe. 
rek Buraaya muvasalat ue oradan 
mülarekatlarında çok büyük 
hararetli tezahürat yapılmı,tır. 

1 nı , 
• 

Harp zamanında hasta 
bakıcı olarak susJuk eden 
Mell. Knokaert'in eseri 

Pazar gij,nü 
tefrikaya başlıyoruz 

lngiliz ıuerayi lıvAiyuinin "Roulen" 
tle -*J.zıulıkll'rf mah:ııin 

il H 11 canlı bir 
casus rom nı 

'f rdır iL: ~11 a L~ 'L!-.1- -- ••---------

Yarışla:ını unutmayın 
Bana ait talimatname 
yedinci sahifemizdedir. •• 

" - Ankarayı ziyaret ettikten 
aonra şu kanaati getirdim ki Ma
CGT milletini Türklere bağlayan 
yalnız kan ue kardeşlik rabıtala
n değil aynı zamanda iktuaJi ve 
117 kri rabıtalardır. Bu rabıtalann 
aıkrlafdınlmaııı her iki memleket i
çin de hayati bir menfaat olmak
tadır. 

Fikri tefriki meuıi talebe teati
ai ue vasıta.ile inlJ'şal ettirilebi
lir. Bu ııuretle, gelecek Türk ve 
Macar nesilleri samimi bir kardev
lik içinde büyümüş olacaklardır." 

M. Gömböt bu münuebatın de
vamlı bir usul tahtında inkipf et
tirilmesi lüzumunu kaydederek 
sözlerini b;tirmittir. 

Türk heyeti namına cevap ve
ren Hasan Bey, Türk milletinin de 
ayni kardeşlik hislerile metbu ol
duğunu söylemiş ve M. Gömböt'in 
temennilerine bila kaydü şart işti
rak ederek samimi kardetliğin bir 
ifadesi olan sözlerinin ve iu~I fi
kirlerinin en kısa bir müddet zar
fında tahakkuk etme•İni temenni 
eylemitlir. 

M. Gömböş Türk mebualarile 

Macar BafllelıJili M. Gömböş 

uzun uzadiye ve çok samimi ola
rak konufmUftur. 

Parlemento'da ziyafet 
BUDAPEŞTE, 4. A.A. - Maca 

mebusan meclis reisi M. Almass 
parlemento binasında Türk mebu 
la~ı ~erefine bir öğle ziyafeti ver
mıttır. M. Almassi ile ayan mecli 
si reisi Baron Vlas9İks misafirle 
ri büyük salonda bekliyorlardı. 

Yüz yirmi kitilik olan bu ziyafe 
te hariciye naznı M. Dö Kanya v 
ticaret nazırı M. F abinyi, adliy 
nazırı M. Lazar, mebusan ikinc 
reiai M. zetler, belediye reisi 

(Devamı 5 inci eahifede) 

/ktuat Vekili Celô.I Beyin Hereke ııe lzmitte tetkikat ve teltişatta 
bulundııktan sonra Ankaraya gittiğini telgraf havadisi olarak yazmış
tık. Vekilimizin lzmitteki tetkik.atına ve istikbaline dair lzmit muhabiri
mizin gönderdiği resimleri bugün drrcediyoruz. 
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TARiHi ·TEFRIKA:3 I 5 ı\,\a.j • 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

' ' Ahlakı hamidi ! ,, sahihi gençler 
Bir takımı da Jön Türklerin aleyhinde hafiyelik 

ve jurualcıhk ediyorlardı .. 
Ahmet Riza Bey genç Türklerin 

piri olduğu, siyasi meselelerde İt
tihat ve Terakkiyi muvaffakıyetle 
temsil ettiği ve onun için Abdül
h:imit tarafından en büyük tehlike 
olarak telakki edildiği halde, yu
kardaki ınekhıplarclan da anla•ı'a
c.ı.;:ı veçhile etrafındaki Türk genç
lerile bir türlü anl~amryordu. 
Türkiyeden Avrupaya giden Türk 

gençleri arasında maatteessüf ba
zı ahlaksızlar da bulunuyordu. 
Bur.lar Genç Türklerle ve ittihat 
ve Terakki Cemiyetile hiç alaka -
dar olmuyorlardı. Vatanın maruz 
kaldığı felaket onları müteessir et
miyordu. Bu ahlik11zlar memle • 
ketin akıbetine kar'ı yalnız bigane 
kalmıyorlar, ayni zamanda Tür~
lüğe silinmez lekeler sürecek bır 
surette yaJamaktan da çekinmiyor 
l"!~ı. Londra'dan Paristeki İttihat 
ve Terakki Cemiyetine yazılan a
şağıdaki mektup bu ahlakaı.z genç
lerden birisinin ne dolandıncılık -
lar yaptığmı, Abdülhamidin "ma
beyni hümayun,, una nasıl hü!ul 
ettiğini gösteren mühim bir vesika
dır. Mektubun serlevhası "Londra
da (Mabeyin) in zevali,, dir. Mek
tup sahibi yazısına neden böyle bir 
serlevha verdiğini şu suretle izah 
ediyor: 

"Bu ne demek mi? Mabeyin na
mı me,'umuna nisbet olunan her 
şeyin nihayet hüsran ve mezelleti 
bais olacağına işaret demektir! 
Bundan on sene evvel lzmirden 
Londraya pek noksan bir İptidai 
tahsil görmÜf olan bu genç gönde
rilmifti. Bu gencin ailesi çocukla : 
rının Londrada ticaret muamelesı 
öğrenmesini istiyordu. Gel zam~, 
git zaman bu gence kuru yemıf, 
tütün ve halı gönderilmiye baflan
mı,, ve kendisi bu suretle ticarete 
te,vik edilmek istenmiştir. 

Genç yaşça ilerlemit, bahası da 
vefat ettiğinden hiuesine bir riva
yete göre yirmi bef bin liralık bir 
miras dütmüttü. Ha, timdi sevine
lim değil mi? Çünkü bir Türk gen
ci servete konduğundan, Londra' -
da .,.erb.,.tçe ticaretini tevsi edecek 
tir, memleket ve millet te ondan 
müstefit olacaktır. 

Fakat maatteessüf İf öyle değil
dir. Abdülhamit devri öyle bir if
,:ı.~ devridir ki mütevvef tıynete 
malik olan gençler, velev ki Türki
ye haricinde bulunmut olsalar bile, 
gene ahti.kı Hamidi ite ifsat edil • 
rnekten "el'iyazı billi.h,, kendileri
ni kurtaramıyorlar. O İzmirli genç 
te iffet ve vekar ile ticarette müm
taz bir mevki kazanmıya çalıtaca
ğı yerde nifan almak ve paşa ol _ 
mak sevdasına düşer. Bir taraftan 
casuskıirane tehditlerle ve diğer ta
raftan rü.vet te~viklerile, Osmanlı 
tebaasından bazı ashabın yaptığı 
gibi, "hakipayi muallıi" ya ubudi
yetname takdim ettirmek veyahut 
mabeyin batkatibi Tahsin Pataya 
filan hediyeler göndermek gibi 
vasıtalarla saraya İntisap eder. Lon 
dranm mümtaz cemiyetine girecek 
kıyafet ve terbiyede olmadığı hal
de kendisini saraya kartı sahibi 
nüfuz İmiş gibi gösterir. Nişanlar 
ve madalyalar alır. Hatta lstanbul
dan Londraya son avdetinde eline 
bir de ,ifre verildiği mervidir. 
Şimdi bu herif şifre ile ne hiz -

met yapacak? Yapabileceği şey ma 
lum: Sefaratı seniyedeki memurlar 
gibi Avrupa gazetelerindeki hava
dislere binayi hayal ederek "Ma
halli siyaset rivayetleri,, tasarla -
mak ve bunları "mevsuk mesmuat, 
suertine o hik ile yeksan olası "ha
kipayi mual!i,, ya arzeylemek. 

"M,veret,, gibi milli ıslahat mü -
revvici olan gazetelerden göndere
rek bir taraftan da bu gazetelerin 
o adamlar tarafından celbolundu
ğunu ihbar ederek onlarm mahvla
rına çalı,ır. Bu ticaret eshabından 
birisi Londradaki Türk Konsolos
haneıine müracaat eder. Şehben • 
der bu haysiyet dütkününe bir tez
kere yazarak işin tesviyesine tavas
sut etmek ister. Herif: "Vay teh
bender benim sayei şahanede ma
lik olduğum rütpeye göre tezkere -
sinde elkap kullanmıyor,, diye feh
bendere bir tahkirname gönderir. 
Bundan batka şehbenderi de Hari
ciye Nezaretine •ikayet eder. Bu 
tiki.yetnamesinde: "Uğuru hüma
yun,, için kanının son damlasını 
dökmeğe hazır sadık bendegandan 
olduğunu kaydetmeyi de unutmaz. 
Bizim Hariciye Nezaretinin haline 
bakmalı ki onun sözüne ehemmiyet 
vererek Londra sefarethanesinden 
tahkiki hale kıyam eder. 

"Muteber tacir., diye sahte bir 
nama bürünen bu casus şimdi Lon
dra Şehremininin hususi mahke -
mesi huzurunda sahte frenk siga
rası yaptırıp sattırmaktan mahkUnı 

edildi. Havana sigaraları olmak ü
zere sattığı ve namı mabuda izafet
le "Elgazi,, tesmiye ettiği sigarala
rın İngiltereden ihracına karar ve
rildi. Londra Şehremini hüküm 
verdiği sırada "sahtekarlığm bu 
kadar menfur bir nev'i simdiye ka
dar huzuruma gelme.:ru,ti. S. E. 
pek merdut bir hal irtikap etmis, 
eğer burada bulunmu~ olsaydı,· o 
sahte. da_mgalı on b~ bin sigarı 
kendı elımle yakıp mahvederdim.,, 
demiftİr. 

"Taciri muteber,, Londranın en 
iJlek sokağı olan ( Piccadilly) de 
dahi bir sigaracı dükkanı açmıfb. 
Burada sattığı sigaralara "mabe-. . . 
yın sıgaraaı,, namı me, um.unu ver-
mitti. Dükki.nın içinde Abdülhami
din Y unaniıtanda basılmıf, muhte
lif renkli resimleri duvarlarda aaılı 
duruyordu. Bu resimlerdeki nitan 
ve madalyalara, sırmalı üniforma
ya ve kaba kılıca bakılınca Abdül
hamit tıpkı bir sefaret kavası g•bi 
görünüyor. 

Velhasıl "taciri muteber,, in it
leri bozuldu. Geçen gün "Piccadil
ly,, civarından geçerken t!fyasının, 
emtiasının, "pad~hım çok y~a,, 
levhasının, Abdülhamide ait resim
lerin amele tarafından na.sıl dük
kandan süpürülüp çıkarıldıi?ını ve 
"Mabeyin,. kelimesinin dükkan 
penceresinden nasıl hakkedildiği
ni gördüm ve kendi kendime: 

"Şirretin encamı böyle olur. Na
mus ve haysiyetile milletin yüzünü 
ağartacak itlerle meşgul olmayıp 
ta milleti aleyhinde iı tikap, dena
et ve tece&aüı ile menfaat temin et
mek iıtiyenlere layık olan budur.,, 
dedim. "Mabeyin,. in Londradaki 
zevali in,allah bir fali hayırdır.,, 

İttihat ve Terakki cemiyetinin 
genç azası, Abdü.hamidin istipda
dııia kartı mücadele ederken genç
liklerini hatırladıkları zamanlarda 
olurdu. Pariste ve Cenevrede ya
fayan, gençin arada sırada ufak 
tefek yaramazlıklar yapması ma
zur görmek lazımgelir. Elimizdeki 
vesikalarda bu yaramazlıklara ve 
genç azanın hususi hayatlarına da
ir bazı fıkralara tesadüf ettik. Bu 
fıkralardan bazılarını, tefrikamıza 
biraz çefni vermek maksadile, asa-
ğıya yazıyoruz. · 

- Bitmedi -
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HARiCİ HABERLE.R 
Rusyadaki tayyareciler ve heyetimiz 

c 
• 

Türk - Ruı dortluiunun bir nifa~esi olmalr ü:r...re M_MkolJ<l l Mayİ$ günü 
Türk - .ıus bayrak/an çektı 

MOSKOV A, 4. A.A. - Emin Patanın riyasetindeki Türk a~ke~i 
heyeti ile Miralay Celal Beyin riyasetindeki Türk askeri tayyarecılerı 
bir Mayıs tezahüratında geçit resminde hazrı . bulu_~utlardır .. i!ç 
Türk tayyaresi Sovyet tayyarelerinin geçit resmıne ıftırak etmışt_ır. 
Evvelki gün ve dün de Türk misafırler dinamo sta~yomunu, ~re~lın 
~arayım ve tayyare kıt'alarını ziyaret etmifler ve tıyatro temsılerınde 
ve harbiye mektebi kulübünde verilen konserde bulunmutlardır. 

Rusyada bir :ıJ;yalet ve tayyareci/erimiz 
MOSKOVA, 4. A.A. - Kremlin sarayının büyük salonunda fır

ka ve hükiimet erkanı ile bir mayıs tezahüratına ittirak edenlerin hazır 
bulunduklan bir ziyafet verilmittir. 

Bu ziyafette kızıl orduya mensup iki bine yakın kumandan ve 
yararlı zabitler bulunmutlardır. 

Stalin, Molotof, Voroşilof, Katinin, Budiyenni yoldaşların ve baş 
kumandanlığın diğer erkanının ralona girişleri alkışlarla kar~ılnmıt-
mıftır. . . . 
Miralay Celal Beyin riyasetindeki Türk tayyare zabıtlerı de zıya

fette bulunmutlardır. Ceneral Voro,ilof hazurunu Türk - Sovye~ dost
luğunun kuvveti şerefine içmeğe davet etmiştir. Miralay Celal Bey 

· kadehini Sovyet Rusyanın büyük şefi M. Stalinin şerefine kaldırmış
tır. M. Stalin, Molotof, Vorotilof ve Kalenin Türk tayyare zabitlerini 
samimi surette selamlamışlardır. Ceneral Vorotilof ?azur~nu ayrıca 
Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerı şerefıne kadeh
lerini kaldırmağa davet etmittir. 

İmam Yah.qa sai! 

Bir gazetenin telgrafına 
cevap vererek 

kendi vaziyetini izah etti 
iki günden beri Arabi.tanda çere yan eden harp münaaebetie lbni•

•uı:-t kuvvetlerinin galip geldiği ve Yemen imamı Yahya'nın öldüğü 
rivayetleri çıkmıfh. Dün gelen bir ajana telg.'alı imam Yahya'nın 
Sa'reden çekilen bir telgrafa cevap verdiğ;ni bildirmektedir. Bu vaziye
te nazaran imam Yahya'nın sağ olduğu ve evvelce verilen havadi•lerin 
hakikat olmadığı meydana çıkmak tadır. 

KAHiRE, 4. A.A. - Yemen İma [ geçmek suretile müdafaa edeceği 
mı Yahya, Ebilağ gazetesinin çek- bildirillmektedir. imam bu .noktayı 
tiği telgrafa dün saat onbe~te tel?;- vüekli. heyetine te.bliğ etmiş ve he 
rafla şu cevabı vermittir: yet te San'ayı kanının son damla -

" T elgrafmıza cevaben, sÜlh si- sına kadar müdafaa edeceğine ye -
yasetimiz mucibince ve Müsliman- min etmiştir. 
!arı ölüme sekvetmemek maksadi- İmam Yahya yetmiş yaşındadır. 
le kendimizi harp halinde telakki Yemen ordusunda .hizmet ed~n 
etmemeğe ve binaenalyh müna- Türk zabitlerinden hır kısmı İ~ms
zaalı araziyi tahliyeye karar ver-. suundun or>dusu tarafından esır e -
dik. Bu tahliye mağlubiyeti kabul dilmiştir. Hicaz ordusunda tec;rübe 
c.ttiğimiz manasında alınmama- li ecnebi zabitler müstahdemdır. 
lu:lır. lbnissuudun kiyaset ve ada. Ajansın notu 
!ete dönmesini bekliyoruz. Kral Yemende muharebe eden iki or-
Fııadın sulhu hazırlamak üzere dunun h ic birinde Türk cümhuri -
ın;jdahalesini rica ederim." yeti zabitlerinden bir tek kimsenin 

Yemende Türk :uılXti var mı: bile mevcut bulunmadığı muhak -
KAHiRE 4 (A,A.) - Ajans kaktır. İmperatorluk devrinden ka 

Royter bildiriyor ; Muhaberatın lan bazı zabitlerin İse tarafeyn or
münkati oıması hasebile Yemen dulanndan herhangi birinde hiz -
vaziyeti hakkında emin malumat met ettikler.ine dair burada hiç bir 
İstihsali müşküldür. Maamafih ima malumat mevcut değilJir. 
mın tehlikeli bir vaziyette olduğun lfe lngilizler de karıflı 
da da şüphe yoktur. İmam Yahya LONDRA, 4. ~.A. - Havas ~i!-

1 
• Bulgarlar misaka girmezlerse yenı 

bir formül teklif edilecek 
SOFY A, 4. A.A. - Gazetelerin verdiği haberlere göre, M. Ye 

tiç pazartesi sabahı Solyaya gelecek ve salı akşamı Belgrada hare 
edecektir. 

Yugoslavya hariciye nazırının M. Muışcmolla görü~meleri pazart 
günü ba,layacak ve Kral salı sabahı M. Y evtiçi kabul edecektir. 
Y evtiç bundan sonra M. MufQnolla görüşmelerine devam edecektir. 

Svobodnareç gazetesine göre, görüşmeler Balkan •iyasetine IJ 

Bulgar-Sırp münasebahna taalluk edecek ve billıaua siyasi malık • 
lar hakkında umumi al ilcinı, Yugoslavyadaki Bulgar akalliyetleri 

karıı taıbik edilen muamelenin tahlili ve Yugoslavyaya Bulgar kito 
ve gazetelerinin İlhaQ: meseleleri bilhaasa müzakereye mevzu tef 
edecektir. Bulgari•tan Balkan misoktna girmeği redettiği takdirde 
Yevtiç bir kaç tarallı bir ademi tecavüz misakı tek1'1 edecektir ki 
nun içinde mutarrızın tarifi de bulunacaktır. 

Gazete, Bulgaristanın bu tekliflerini kabul etmui imkan•ız 
madığını ve fakat her halde mutaarnzın tarifi hakkındaki kısmı reJ 
deceğini ıuave eylemektedir. 

Bulgar çeteleri gene f aaligette 
ATlNA, 4 (Milliyet) - Selônikten bildiriliyo~: Dramadan alı 

telgraflara nazaran Nevrokopun Bulgar mınlakcuındaki çeteler, ~ 
nan topraklarında icrayı faaliyette bulunmak Üzere hazırlanmakıoıl 
far. Bunların Yunan a •azi.ine dulıullerine mani olmak için Dram 
Jandarma kuvvetler~ gönderilmiştir. Diğer bir malümata göre Karalıö 
de Pusuda bulunmakta olan bir mül reze üç kifiden mürekkep bir ç 
ile müsademe etmiflerdir. Bu müaa.deme neticesinde bir komiteci 
/anarak Sereze naklolunmuştur. 

Yunan - Bulgar meseleleri 
AT/NA, 4 (Milliyet) - Solyadcn bildiriliyor: Bulgar gazetele1i. 

istihbarına göre yakında akdolunacak bir kabine içlimaında Yun 
tan, Bulgaristan arasındaki münazaalı meselelerin tekrar müzakere! 
ne başlanılmcuı kararlaştırılacaktır. Rul"ar Heyeti murahhasası At• 
ya gilmiyecek fakat diplomaai laril ile bu meseleler hallolunacaktır. 

Karaya oturan vapur kurtarıldı 
ZOGULDAK, 4: A.A. - Refah vapuru bindirdiği ltıflıktan yüd" 

/erek kurtarılmıştır. Geminin baş ta rafı parçalanmı.,sa da birinci " 
suların hücumuna mani olduğundan bu vaziyette lstanbula llÖ.türül 
tir. 

Sakızda amele grev yaptı 
ÇEŞME, 4: A.A. - Sakıv/,.._ "lınan haberlere göre 1 mayısla aıl 

amele grev yapmıf ve nümayiJÇileıı zabıta kuvvetlerinin müdahal 
dağıtılmış.arı.ut. ~rev otuz nısun ak1amı b~lamış iki gün sürmüıtür. 

• 
lbrahim Tali Beyin tetkikatı 

EDiRNE, 4: A.A. - Umumi mülettif lbralıim Tali Bey bugün INIİIİ 
ı~ iki saat kadar gÖrüferelı: idareihıuıuiyenin ııaziyetleıile uilô 
umumi ahvali hakkında malıimat almtflardır. lbrahim Tr6li B.y hoıl 
ni de ziyaret etmiı ve muhıelil ıub.derin faaliyetleri ile alakadar ol 
ve elinden gelen yardımı yapacağını söylemiftir. ..i! 

Umumi mületti1 şehrimizdeki ecnebi konsoloslarına bugün i,, 
ziyaret etmiştir. 

~,;__~~~~~~------~~~~~-

Roosvelt diyor ki: 

Artık telaş etmek 
Zamanı geçmiştir 

Memleketi yükseltmek için 
el birliği ile çalışmalıdır 

Çin meselesinde 

Japonya Fransa 
İle de anlaştı 
Japonyanıo Paris sefirin 

verdiği şifahi nota 

• 

VAŞiNGTON, 4. A.A. - Birle
şik hükumetler ticaret oda~mın se
nelik ziyafetine yolladığı bir mek
tubunda, M. Roosvelt artık tela' 
etmek zamanının geçtiğini ve ma
z inin fena vaziyetlerini düzeltmek 
ve memleketi yükseltmek için el 
ibrliğil çalışmak zamanı geldiğini 

yazmaktadrı. Reisicümhur ayni za 
zamanda milleti narlık daima şi
kayet edenlere ve lüzumsuz kor
kaklıkları körükleyenlere taham
mül edemeycğini ve kendisinin i
se tahaen ticaret odasının devam
lı müzahereti ile sadakat ve namus 
karlığına emniyeti bulunduğunu 
da ili.ve etmektedir. 

PARIS, 4. A.A.- Japon 
Paris sefiri dün hariciye nazırı 
Bartu'yu ziyaret etmit ve ge 
şifahi gerek tahriri bazı ve 
tevdi ederek Japonyanın 17 n· 
tarihli beyanatını tefsir eylemi 
Japon hariciye nezaretinin ser 
yettar mümessili bilhassa aşağı 
ki iki noktayi tasrih etmittir. 

Japonya hiç bir zaman bil 
devletlerin mukavele ve itila fi 
Çinde haiz oldukları hukuka .e 
çık kapu prennibine tecavüz ni 

müslüman alemine hitaben neşret diriyor : Askerı tayyarelerle ıkı 
tiği bir beyannamede Hicaza müı harp gemisinin kızıl denizin. tar~ 
lüman mutavassıtlar gönderilerek sahiline gönderilmesi ~ eme_n.m lı- den evvel varamıyacak ve o za-
ıb · d ·ı · h 1 H d d d k 1 gılız ta mana kadar da lngı"lı"z '-uvvetleri nıssuu un ı erı areketinden vaz manı o an u ey e e ı n · « 

tini beslememektedir. Bununla 
ber Japonya kendisinin co 
noktai nazarından hayati me 
bulunan uzak tarkta her hangi 
ba'hane ile adalet ve intizamı 
cu müdahaleler için başka de 
!erin Çin mesailini bahane ol 
kullanmalarına da müsaade e 

Fakat bundan daha mühim bir 
hizmette var: O da 'Jön Türkler,, 
aleyhinde hafiyelik etmek, vatan
da,larını mümkün olduğu kadar 
,ftiralarla manen ve maddeten mu
.azarrır eylemek. Fasit sultan için 
bundan daha mühim bir hizmet ta
savvur edilebilir mi? İzmirli genç, 
kendisine Osmanlı siyasilerinden 
olduğuna dair sahte bir nam veren 
ve bu sahte sıfatla öteye beriye 
mektuplar yazan bir Yahudi ile bir 
likte Ahmet Rıza ve Prens Saba • 
hattin Beylerden vesairlerinden 
mektuplar getirtecek vasıtalar a -
ıar. Beklediği mektuplar üzerine 
"curnal., denilen rezalet varakpa
relerini tanzim etmeğe ba,lar. 

geçirilmesini talep etmiştir. Hudey basının ve bunl~rın ~alla_rının, orada hazır bulunmut olacaktır. 
deden gelen bir telgrafta imam ,ehri Y emenlilerın tahlıyesın?en Atiretlerin Üzerlerinde ilk havai 
Yahyanın payrtahtı olan San'ayı beri muhasara etmekte olan a~ıret- nümayif yapdmıttır. Bu nümayi
taarruza: hazırlanan Emir Faysa lere karfı himayeye matuftur. lb- fİn aşiretleri durdurmak için mües
la karşı bizzat askerinin bafına nissuut ordusu ,ehre bir kaç gün- .. sir olduğu anl14ılmaktadır. 

(::---:-:--E_B_i _M~A....:,T ___ U __ A_T_l __ N __ A __ K_U_-_n-=_u-=.-=.K==~ A==R=l=M;;ı~z.::::) 
"Temps" den : mamayi tercih ediyordu. ki hast1tısiyetinden bahsetmekte ııe disinin ue meşai arkadaılannın mem-

yecektir. aııJ 

Japon sefirmin tevdi ettiiİıt'
vesika Pariste yazılmış olup •. -
da imza yoktur ve tamamen bı~ 
yasi nota mahiyetini haiz deii!ı
Buna Fransa hükumeti de 
tarzda bir nota ile cevap 'V jı 
tir. Bu notada Fransa JapOP,.~ 
le tamamen hemfikir olduğ\111~ 
dirmekte ve ayni zamanda -oJI! 
nın ikinci kısmında mevzu~ 
muhtemel vakayiin zuhur la'' 
Tokyo hükı1metinin diğer d~ ıJıit' 
!erle birlikte ne v a,ington ·ı..-. 
leri prensipleri dahilind~ ~e ~ 
sa Fransanın Çin mesailın~n 11,; nuniyet bah, ve adil ıuretı h•. C" Casusluk nıevkiini bu suretle te. 

si• ettikten sonra Tü. kiyede bulu
nan Türk tüccar ile muamelata gi. 
risınek ister. Öteden beriden ham 
qya getirtir. Fakat sattığı e~yanın 
bedellerini ıab'pler;ne ödemez. Şi
kiivrt rclenl re "5ur:ı.vi ü:nmct, ve 1 

"Le Temps,, gazele!inin lstanbul 
muhabiri, ''Müteyakkız Türkiye,, ser .. 
liiuhaailtt yazdıiı bir makalttdtt ltal
yan baıuekilinin teııaii arazi- hakkın • 
da •Öylediği nutku ue bu nutkun Tür
kiyeyi alakadar eden manasını izah 
etmektedir. 

Muhabir bu makaluinde , geçen 
.sene de hemen hemen ayni tarihler
de ltalyanın Anadolunun bazı akm
mını İstihdal eder gibi görünen tev .. 
aü arazi emelleri iz.har ettiğini ve bu
nun Türkiye matbuatı ııe hükumeti 
tarafJndan soiuk kanlılıkla karıılan
dığını •Öylemehte "" ıunları iliiııe et
mektedir: 
. l~ükü_me~ ltalyaya atfedilen pro • 
ıelerın ınk~alına seyirci kalmayı 
ve ltalyanın teveasü nıacerası politi : 
kasına karfı belki bir ceııap tefkil e
decek olan Balkan misahuıın neti .. 
celenmesi hususundaki. mesaiyi boz • 

Türkiye ırazetelerinin liikaydileri fUnları •Öylemektedir: leket hakkında ne kadar müteyak • 
lt'!lyanın arzularına hiç bir ehem • Hariciye vekili ve Büyük Millet kır. bulunduklarını görtermekti. 
mıyet atletmemekt"n ziyad.,, 0 za • Meclisi her ne kadar berayi nezaket M. Mıusolininin nutku e.ıaıen .a-
man için nabemeusim telakki edile - M. Mussolininin nutku müteakip be- de Türkiyede böyle nahoı bir tesir 
bilecek bir münakafaya ginnemek en- yanalı karıuında mutmain olmuf gi- bırakm•ı deiitdir. Balkan ittihadına 
diıeainden neı'et eylemekte idi. bi göründülerse de Gazi Har.retleri • dahil olan diğer deuletler dahi bun -

.... Fakat Möayö Mus•olininin , 1- nin, Türk ordusu mü!ettiıi umumiaile dan kuıkulandılar. Ankarada son -
talyanın tttvsii arar.i lüzumundan bah- birlikte, nisan bida~tinde Anadolu • zamanlarda Teufil< Rüıtü Beyle M.. 
seden ıon nutku Ü%erine, hülıiimet nun muhtelif askeri mıntakalarına Yevtich artuında cereyan eden mü ... 
gibi, gazeteler de ukülen olduğu gi- yapm•ı olduiu ani ıteyahati ue sahil- :r.akttrelerin kurru azamı her halde 
bi liikayıt durmadılar. /erde hücuma maruz kalabilecek ba- ita/yanın bu aon . hizmeti etrafında 

... Duçe nutkunda ltalya kültü- %1 noktalann teftifi buna seuiz fa - cereyan etmİf oba gerektir. Bunu te-
rünü teıia etmek İfin Aayanın han • kat feııkalade manidar bir ceııap teş- yit edecek baıka bir hiidi3e daha uar-
gi noktaatnı ka«lettijini tıurih etmi- kil etti. dır. 
yordu. Zaten bu ıarahate lüzum yok- Deulet reiai bu 11ibi tezahürata Gazi Har.r,etleri M. Yevtich'i ka-
tu. Çünkü harbi umuminin sonunda alıfıktır. 1933 te de lıalyanın Asyada bul edeceği günün arifesinde, gue 
ita/yanın göz koyduğu Asya uiliiye- bazı teııeuü emelleri be•lediğinden geç uakit Ankaraya aııdet etmİf ııe 
tinin hangiai olduğu unutulmamııtı. §Üphe edildiği sırv:ılarda, Gazi Haz - derhal llaşııekil /ımet Paıa ile, Er -
lt1usGolininin nutku intiıar eder et 4 retleri Antalya vılôyeti dahilinde bir kGnı Harbiyei umumiye rei•i Fevzi 
mez, ltalyanm emellerine karşı umu- teftiş seyahatine çıkmıfh .. ~e•ur u_e Paşayi daııet ederek hendilerile u-
mi bir lıo~nutsuzluk uyandı.. büyük bir asker ola'! Gazının, efka- .zun müddet ırörüşmüıtür. Bu müza-

Makalenin muharriri bundan son... rı umumiyenin telaJıde maru% bulan- ltere ••na•nda erteai günü M. Yev • 
ra bu nut_kun Türkiyedelıi aın.t-İlt - duiunu tahmin ettili "8 nwtt•kaUı - tich'!. ,llÖ~lecek - .. ı.,lerin tet • 
d en, huku metin bu me•l-

. b 1 k . . - ınerı:~ _.;,. nı u ma ıçın yegane ,-
lakki ettiğini 6-2-1922 muah~ 
nin yedinci maddesinde ıneY • 
aul dairesinde hareket ed 
F ransaıun emniyeti bulund . . 
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• • ifm=:-..EK1iJ/ 
Kuklalar!.. 

Haftanın ~sı: 
ŞEHiR HABERLERi ---,1 E~ ICö!il 

Memleketi tanımak 

İktısat vekaletinde 
Yeni teşkilat --Bir umumi katiplik, beş 
müsteşarlık ihdas edilecek 

F--Ia.clz kararı! 

Esnaf bankasının eşyası 
da bugün pazara çıkıyor 

Mühendislerin 
Toplantısı --Ankara Mühendisler bir

liğinin fstanbulda da 
şube açması istenecek 

'Avrupalılar, bilhassa Amerika
lılar, çok seyahat meraklısı insan
lardır. Dünyanın her tarafını ge -
zip tozmaklan bıkıp usanmazlar. 
Bizim ha!kımızcla ise iş, tamamen 

iki günden beri Beyoğluna bir 
kukla tiyatrosu gelmiş. Geçen ge
ce bunları görmeye gittim: Küçük
ten beri cansız kuklaları severim. 
Vaktile sokaklanmızclan ulak ve 
seyyar kuklacılar geçe reli. Bizcl e 
başına toplanır, seyreclerclik. Hatı: 
nmcla kaldığına göre o zamankı 
kuklalar biribirini clövercliler, Kö
pek baslı bir ele canavar varclı; ge
lir ha~ızlık eclen kuklayı yutardı. 
Bilseniz bunları seyrecl erken ne ha
clar haz cluyarclım. 

Bu sefer kuklaları aeyreclerken 
gördüm ki; eskiden aokaklarcla bi
zi Kiilclüren kuklalar clehfetli terak
ki etmifler, fennin, elektriğin, mu
sikinin ve güzel sanatların yarcl~
mile kendilerine mükemmel bır 
Cilem yapmı~lar. Vakıa borları, vü: 
cutları gene küçük, lcikin seslen 
)'iikselmis ve gürle~i~. Bir opera 
parçasın; canlanclırclıklarını lıcıtta 
kamere sayytthat ettiklerini •büyük 
bir zevk ve hayranlıkla seyrettim. 

Ankaradan gelen maliimata 
göre İktısat vekaleti bugünlerde 
vekalete ait yeni teşkilat layiha -
smı meclise sevkedecektir. Tahlisiye idaresinin koydurduğu haciz Dün lstanbuldaki mühendis -

lcr bu sene mP-ktep '<•n yeni çıkan 
ınülıerıdislc ı• , de ı~tirakil• bir lop 
Jantı Y&pmı~ları.lı-

bunun aksidir. Seyahat işi, sadece 
bir servet i~i değildir. Çünkü hal 
ve vakti yerinde olanlarımız ela ay
nı haleti ruhiye iç:ncleclirler. Bu
lunduğu memleketi gezmek fÖyle 
dursun oturdukları sehirleri bile 
terketmekten korkarl'ar. Uzağa git-
meğe ne hacet! Keneli memleketi
mizi olsun layı/tile tanıyan, ara • 
mızclan kaç insan çıkar? Hatta o 

lktısat vekili Celi.! Bey, tekem
mül etmiş olan layiha üzerinde son 
tetkiklerini yapmaktadır. 

Kuklaları, başkan hesabına İf 
görenlere benzetenler ve bunu gıi
Ya kem gözle görenler vardır. Ben 
b~ müsahecleye i~tirak etmem. 
Fıkrimce cansız kuklalar, kendile
rine benzetilmek istenen canlı kuk
laların kat kat fevkinde birer mah· 
lıiktur. 

Yeni iktısat vekaleti teşkili -
tile vekalette bir umumi katiplik 
ihdas edilmektedir. Bundan baş -
lca 1.Jctısat vekaletinin müsteşar -
lıkları bete iblağ edilmektedir. Bu 
bet müstefarlık şunlardır_: Tica -
ret, orman, maadin, deniz ve ha
va yolları ve sanayi müsteşarlık • 
la ı-ıdır. 

İktısat vekaletinin tetkiki mu
kı!ı'Velat dairesi ilga edilmekte ve 
T ürkofiste yeni bir tetkiki muka
vdit dairesi ihdas olunmaktadır. 
Bu dairenin şefi Türkofis reis mu
av;ni olacaktır. 

Bu ulak ve kahvehane le/selesi
ni burada kestiklen sonra tekrar 
kuklalarımıza dönelim. 

Elenelim. Ulak telek ve sevimli 
fe;ııler. Yukardan sarkıtılmış bir 
~akı~ iplerle hareket ediyor/ar. 

u ıp adedi ne haclar çok olursa 
İ kadar mükemmel hareket ediyor
~· Dü#inün bir kere ayak ayak üı 
~une atıp oturuyorlar ... Yürüyor, 
k o~uyor. AğlıJIOr ve bayılıyor. Mü-

entmel fey! 
•. Kuklaların seıri keneli sesleri cle
l!ıl. Hatıltan gelen seslerle görü~
t::•lar. Senelerden beri oynayan bu 

klalar büyümiyorlarmış .. Bütün 
lQnsız kuklalar böyle irnif. Kukla
;:• hareket ettiren ipler, dikkatli 

kılırsa görülüyor. Ônceleri bu, in 
"lllıın biraz tuhafına gidiyor ama 
•0nrtı sonra alışıyor ve bu kuk
l.darın ip/erle, başkalrr tarafından 
0Ynatılclığını bildiğiniz halele onlal ~anlı gibi telakki ediyor ve üzer
erıne muhabbet, merhamet ve hicl
t~t _h_islerinizi giycliriyouunuz. Ha-
•kı ınsan cesametine nazaııan ufa

cık vücutlu olan bu bebeklerin kü
~kliiklerini ele cnutuyormnuz. Şu 
'"san elenilen mahluk gariptir. Ne 
~e çabuk unutuyor. Acleta bunları 
i,~gan seyreder gibi seyrediyor. Ben 
s'"! taraftan kuklaları seyrettim. 
Jıi' taraftan ela keneli kendimi tet-

k ettim. Ve iplerle oynatılan bu 
ufacık bebeklerin üzerimde insan tes· · 

•rı yapmasına "aştım. Bu, acaba 
0nların hüneri mi? Yoksa benim 
•aldilliğinmclen mi? Orcaını kesti
;~~clim. Aman elenelim. Biribiri-
e . ır para meselesi için bir kavga 
ettıler. işin içine hodınlar da karış
lı. Kadınlardan biri bayıldı. Biça
reye o kadar acıdım ki. 

Ve düşündüm: Kad:n değil mi 
lıakikis; ele kuklaııı da zayıf mah
liiklar. Hemen bayılıyor. 

Sonra gülle biçiminde bir şeyle 
kamere seyyahate gittiler. Gezcli
ler, tozclular .. O ela bana ~u fikri 
vereli. Güzel ve umulmaz seyahat
ler için kukla olmaktan başka ça
Te yok! Yalnız bütün bu güzel ale
min bir zayıf noktası vardı: O Ja 
eğer sahnenin üstünü kapatan ve 
YQkarda ipleri tutan hezar len ada
mı gözclen nihan eclen kalın percle 
açılmıf olsaydı, vakıa kimseye bil
mediği bir ~ey gösterilmif olmıya
;"tı ama kuklaların bütün "can
~ığı,, mahvolacaktı. Bereket ver
~n yapmadılar ve kuklaları kurtar-
"1ılar. 

Tiyatro bitip te aaloncla ınklar 
~dığı zaman hakiki adam/~, gö

e o kadar büyük göründü ki. 
&leta korktum. FELEK 

Y a:ı cumaları 
Dün hava güzel ve cunıa ol _ 

dugu için lstanbullular iyi bir gün 
ceçiırdiler. Boğaziçi, Adalar bilhu
•a Yalova iskeleleri dün yaz cu -
llıalarına mahsus mah§erİ bir ka
labalık gösteriyordu. 

Yalova kaplıcalannın iki gün 
evvel açılmış olması dün gezme -
ie gidenlerin ekserisi bu su ve ye
tillik diyarına çekmişti. Yalovaya 
Akay idaresinin yaptığı postalar
tlan maada dün bazı tenezzüh va· 
l>Urları da gitmiştir. 

uu au eerid 
~" Ya.lovaya bir d.eniz tenezz~ -
~ tertıp etnıişlerdı. Çok samı 

~· ve eğlenceli geçen bu tenez -

clıuhte üniversite profesörlerin -
e b' n ır o· u da bulunmu 

BE.LE.DiYEDE 

Şehir meclisi 
Salı içtimaı için hazırlık

lar devam ediyor 
Belediyede Şdıir meclisi ha -

zırlıkları devanı etmektedir. Salı 
günü toplanacak olan mecl!s. ev -~ 
veli Esnaf bankası meselesını m~
zakere edecek, sonra 931 , s«;nesı 
hesabı katisinin tasdik edılmiyen 
faaıl ve maddelerini kabul ~ecek 
ve 934 bütçesine ait bazı tadil tek
liflerini görüşecektir. 

Eski oktruva işleri 
Geçen sene haziranda oktruva 

resminin lağvedildiği maliimdur. 
Ancak bir sene devam etmek üze
re bir komisyon oktruva muame
latının tasfiyesine bakacaktı. 

Komisyon bu işleri mayıs ni -
hayetine kadar bitirecek ve hazi
ran ba,ında vazifesini bitirmit o
lacaktır. 

Yeni ıagımlar 
Bir aydanberi Fındıklıda başlı

yan kanalizasyon in§aatı hayli i
lerlemiştir. İki aya kadar inşaat 
b:tecektir. 

Fındıklıdan sonra bir kol kana
li-zasyon Ciıhangire doğru uzana • 
ı ak Cihangir lağımlarını Fındıklı 
önündd<i ana şebekeye bağlaya -
cak, diğer bir şebeke de Fındrk
lrdan Tophane ve Galatııya doğru 
u~nacaktır. 
-------·:-------
Liman şirketinde tetkika. 

~ir müddetten beri Liman Şir
ketınde tetkikat yapmakta olan 
Maliye müfetti,Ierinden Abbas B. 
t--tkikatını ikmal etnıi,ıir. Abbas 
14ey Maliye Vekaletinden aldığı 
emir üzerine en büyük hissedar o
lan Vekalet namına •irketin vazi
yetini ve itlerini tetkik etmi§tir. 

._I _B_O_R_S_A __ , 
(lı Bankaaından alınan cetveldir) 

3 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR i 
latikratı dahili 96.SO 
Kapontu:1 

TAHViLAT 
T. aakeriy• 9,78 
Elelt.tril... -.-

1933 lıtikraz.ı 93 Tram•ay 
Kuponı u:r. Tünei 
Onitürk 31,55 Rıhhm 

" 
il 30,95 

Mümessil " ili 30.90 
ş.,k D.Y o ilan 2.60 " il 
Cümrülı:ler a KupoaauE 
Baidat 9,71 " 111 

ESHAM 
it Banlc.aaı Nama 8.80 l Sir. Hayrİy• 
Kuponauıa Reji • -
n ,. Hamiline &.80 1 Te)efon 
Kuponaua. Terilo• 
" "' Müea•ı• 98 Çimento 
Kuponaua. 
Türkt1e CümbU- ittihat dey. 
"İJet Banl..aaı 57.SO l Kupon•U% 
KupoT\au:s Şark der. 
Trarn-.ay 41,20 Balr• 
Anadolu Hiaae 27,70 Ş.rlc. m , ee:ı.a 

ÇEK. FiYATLARI 
Londra 641,SO Prai 
Pariıı 12,06 Beri in 
Nüyork 79,92 Madrit 
Milano ~3S,7J Bel•r•t 
Cenevre 3.45,63 Zloh 
Ati•• 8.3,69 Pen•o 

-.-
-.-
17,75 
58,15 

48.60 

47,JO 

1~ 

4,15 
10.75 
19,25 
12,20 

17 

J,25 

1,55 

• 
19,09 
2,02 

1,8.2,45 
35,07 
•-20 
2.69 

Brükael 3,40,75 Bülcret 
Amaterdam 1,17.Sl Viyana 
Sof7a 65,6360 Moako•a 

79,33 
4,22 

11,00,SO 
N U K U T (Satıı) 

20 F. Franu:s 
1 Dolar 
1 laterlin 

20 Lıret 
20 F . Belçika 
20 Drahmi 

l Florin 
1 Şile Av. 

20 Lr•a 
2 Kur 

Kurut 

20 1, laviçre 
l Pc:ı.eta 
l Marlc: 
1 Zeloti 

20 L'"y 
20 Dicıar 

1 Çerno•İç 
Alt•n 

1 Mrcidiye 

Kurut 

808 
16 
49 

20,50 
19 
53 -. 

eşya bugün satılacak •• • 
uzerıne 

Esnaf bankasının kasaları ve 
yazıhane e§yası bugün bankanın 
yeni p0&tahane civarındaki bina -
sında saat ondan on ikiye kadar 
satılacaktır. Bu e§yıı mahkeme ka
rarile bankanın Tahlisiye idare -
sine olan borcuna mdcabil satıl -
maktadır. 

1 t 

Bugünkü salıtın durdurulma -
sı için bankanın alacaklılarından 
milli iktısat bankası tasfiye me -
morluğu tefebüs yapmamı,tır. 

Tahlisiye idaresinin Esnaf ban
kasından alacağı 42 bin lira rad -
Jesindedir. Esnaf bankası efya -
sının 42 bin lirayı tutmıyacağı talı 
min edilmektedir. Bunun içindir ki 
Tahlisiye idaresi bankanın mat -
liıbat senetlerinden bir kısmına da 
haciz vazettirmi§tİr. 

Esnaf bankasının bazı alacak
lıları tahlisiye idaresinin, banka -
nın eşyasını sattırmakla kendi hu
kuklanna tecavüz etmİ§ olduğu -
nu ve bu eşyanın ancak masa 
te§ekkül eclip bankanın tasfi~i 

Faik Bey 

yapıldıktan sonra satılabileceğini 
ileri sürmüşlerdir. 

Fakat tahlisiye idaresi banka 
ha!i acze dütmeden haciz kara
rı almış olduğundan bu iddia va
rit görülmemiştir. 

Kayın peder katili 1 

Cin~yette tahrik görüldüğü 
için ce:ıa azaltıldı 

Poliste terfi 
Yüzü müteca vüz polis 
bugün imtihan edilecekler 

İki sene evvel şeker bayranu • 
nın birinci günü Osküdarda bir ci
nayet olmuf, jandarma mülazım -
lığından mütekait Zeki Bey, ka -
yınpederi olan Üsküdar posta ve 
telgraf memuru Zühtü Beyin 9 
kurşunla öldürmüştü. 

Ağıı;. ceza mahkemesi bu da -
vayj, neticelendirmit ve kararını 
vermittir. Öldürülen Zühtü Beyin 
refikası Melek hanımla büyük kı
zı evvelce mahkemede Zühtü Be
yin aleyhine tahadet ettikleri için 
davacı mevkiinde yalnız küçük kı
zı Hikmet hanım bulunuyordu. 

Mahkeme Zeki beyi (18) sene
ye mahkiım etmiştir. Fakat işte 
tahrik gördüğü için cezasının üç
te birini indirmiş, beş sene de af 
kanunundan istifade ettiği için Ze
ki bey hapiste yedi sene yatacak 
ve davacı Hikmet hanıma da bin 
lira tazminat verecektir. 

~lis terfi imtihanları bugün 
yapılacaktır. İmtihan heyetini po

lis §ube müdürleri teşkil etmekte
dir. 

Polisten komiserliğe , üçün -
cü ve ikinci komiserlildere terfi et
r.ıek için imtihana girmek üzere 
yüzü mütecaviz polis müracaat et
ıni}ti 

Bundan batka yeniden polis 
mesleğine girmek için bir çok mü
racaatlar vardır. Bu müracaatların 
tetkiki ikımıl edilmi§tir. Müracaat 
edenlerin ekserisi orta mektep bir 
çoğu da Ese mezunudur. 

M. Vhitemmore geldi 
Ayasofya camimin mozayikları

nı meydana çıkarmakla meşgul o
lan Mösyö Whitemmore, bu yaz 
me~aisine dEvam etmek üzere dün 
şehrimize gelmiştir. Mösyö Whi
temmore bir iki güne kadar tek
rar Ayasofya camİinde çalışma • 
ğa başlıyacaktır. 

Biz bög/e düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Tarihin ne garip bir cilvesidir ki 
daha dü b · ·b· · . . . • n ın ırının kanını ıçmek 
ıçın .au.ıaınıı iki milletin, jeneralla .. 
ri bugün biribirlerinin fere/ine Aa. 
deh/erini Vurmakta b• .b. '- . , ın ırccnne 

karfı 6Üngii çeken ellerini doaotça 
J1kmaktadrı. 

Analarfalardaki demirleri eriten 
ateı yağmurlarını bir düıünün, İf
llal laciıuını bir göz; önüne geti • 
rin ... Kaıatıırıuı deatereai, burma 
•akollı, zebella ıribi müshmıleke ıu
lrerlerini hatırınız.dan reçirin. Ve on 
dan aonra bu6iin, ailelf!Tile birlilıte 
Anburnuna gekrek mezarlılrları 
guen ile diin öldürdüiü Mehrrwt
çiğin meıuırma bugü:n hürmetle re• 
lenk koyan lnıriliz; muharip/erinin 
ıimdiki tıdô/rkilerine, centilmenlik
lerine balrın ... Siz; de bilautima bu 
lngil~ jenerali gibi : 

- Harp aptall:ktırl Diyecek:ıi
niz .... 

Evet, sulh ve müsalemet yolunda 
akıllıca anlaftt1ok dururken, biribi
rinin hahkına mütehabilen riayet e
derek ırulhün idamenne ralıımak 
v:ırrkıen budalaca biribirini öldür· 

' mekte ne mcinci ı>c:ır? ... 
Hele gene bu lngili:ı; jenerolinin 

dediği gibi: 
- Bilhaua karııda Türkler olur-

aa ...• 
Fakat hernedense lngiliıderin an-

ladığı bu hakikati bazı/an kasden 
anlamamakta ••rar ediyorlar. Bu de
r .!n cümlenin mcincisına nüfuı. ede· 
miyorlar .. Elbette onlann da anlaya 
cağı bir giin gelecelrtir. 

Harp h~aten aptallık mı? .. 
Bunda ıüphe edilecek nokta yoktur. 
Fakat harp ayni :ı;amanda mütecavi
zin va%iyeti na:zarı itibare alınır .. 
- bir ahlôksulık bir cürümdür. Bü 
tün dünyadaki ceza hanunlannın 

bir tek ciyaneti bile ıiJdetle teczi
ye ettiii bir devirde kütle halinde 
cinayete, yaimaya, bafkcısın:n hulıu 
kuna tecavüz; baflıa ne suretle tel
w edilebilir?.. Harbi tevlit eden 
sebepler bugün malümdur. ,Bunları 
alılaki ıekilde halletmek varken ni
çin mulıatelrye gitmelı? .. Vakıa 
diyecekainiz; ki, hak daima kuvve
tindir. Bunun için anlaşma&.a imkôn 
yoktur. Ve ta Habil ile Kabil dev
rinJ~n beri harp Jeuam etmİffİı ve 
edeulıtir. Bana karı• fU cevap ve
rilebilir: 

Harbe mani olmak İçin t!&1u~ıa 

mil/etl,,rin ahlôkıyatile mltftfUI ol
mak ve onun teralrlrisine hi~et et

meli lıUundır. 
Yokaa bir Çin hakiminin aöyledi

ii gibi maddi terakki, ahlô~i te
rakki ile tev'em olmaJıkfa bır ce
hennemdir!,, 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bu toplantıda mesleki mevzu -
lar üzerinde görıişii imü~ ve karar
lar alınmıştır. Bu meyanda umu -
mi merkezi AnknnoJ ı bulunan 
Türk mühend:sl~rı biıliğinin h -
tanbulda da bir ~ubc l\Çmasının 
istenilmesine karar verilmiş. te -
tebbüsatta bulunmak üzere bir 
komite seç.ilmittir. Komili! faa -
liyetim bir hafta içinde ikmal ede
cek ve gelecek hafta perıembe 
günü yapılacak içtimada heyeti u
mumiyenin günü tesbit edilecek -
tir. 

Türk mülıendisliğinin b.ir çok 
hususta inkişafını temine çalışa -
cak olan bu .§ubenin açılması İs -
t aobul mühendisleri tarafından bü
yük bir alaka ile beklenmekte -
dir. 

MAARiFTE 

Talebe Bayramı 
Bir çok mektepler bugün 

kırlara çıkacaklar 
Bugün 5 mayıs olmak münase

betile şehrimizdeki ilk mektepler 
ve liselerin tal.ebe bayramıdır. 

Bir çok mektepler bugün Bo
ğaza, Adalara, Filoryaya, kırlara 
çıkacaklar ve eğlenece1der<!ir. Te
nezzühe çıkan mektepler yarın da 
tatil yapacaklardır. 

Muallimler için Balkın seyahati 
Türk maarif cemiyeti umumi 

merkezi muaJlimler için bir Ba1 -
kan seyahati tertip etmiştir. Se -
yahate mt:allimlerden maada ıruı.a
r: fle alakadar diğer zevat ta itf -
rak edebileceklerdir. 

Seyahat 18 temmuzda batla -
lamak ve 31 temmuzda nihayet bul 
mak üzere 14 gündür. Seyahatte 
bütün Balkan devletlerinin mer -
kezleri ve büyük şehirleri gezile -
cektir. 

Dün halkevinde edebiyat fa 
kükesi talebe cemiyetinin kongre
si toplanacaktı. 

Kongre ekseri aza gel -
mrdiğin·lP.n haftaya kalrnıtır. 

zmir orta mekteplerinde teftış 
Maarif vekaleti hf'den terbiyesi 

unıumi müfettişi Selim Sırrı Bey 
•'un §elırin:zd ~n lzm:re gitmiş -
. ' tır. 

S!"Iİm Sırn Bey hmir mınta -
kasında li6e ve orta mekteplerde 
umumi bir teftiş yapacaktır. Se -
lim Sırrı Bey lzmirde 15 gün ka· 
dar kalacak ve jimnastik §enlikle
ı inden evvel şehrimize dönmiı~ o
lacaktır. 

ilk tahsil seviyesi 
llkmekteplerden veya millet 

mekteplerinden, bundan evvelki se 
nelerde mezun olan vatandaşla -
rın umumi seviyelerini anlamak 
maksadile yapılan yoklama İmti • 
hanları ikmal edilmiştir. Bu husu
sa ait müfettit raporları Ankara -
ya göndenlmiıtir. ---

İngiliz muharipleri 
Atinaya gittiler 

Evvelki gün §ehrimize gelm> 
olan lngiliz eski mubariplermden 
700 kifilik heyet dün sabah .\ti
naya gitmişlerdir. 

POLiSTE 

Metresi.ni vurdü 
Dün öğle vakti Küçükpazard~ 

demirıa. mahallesinde oturan Alı 
metresi Fatma ile bir meeeleden 
kavga etmit ve kamuını kadının 
sol kaburga bo,luguna saplıyarak 
yaralarrutfır. Ali yakalanmıf, ~at
ma da Ha.aekinisa hastahanesıne 
kaldırılmıtbr. 

Odada yangın 

Jerececle ki ben, senelerce lstan -
bulcla oturduğu halele mesela Ve
fa'nın, Karagümrüğün nerede ol
cluğunu bilmiyen pek çok - maa
lesef münevve~. - İnsanlar tanı -
rrm. Bir kimse ki cloğup büyüclüğii 
ve senelerce içinde oturduğu feh
rin semtlerini bilmez ve hatta bil
mek iht:yacını duymaz. Arhk böy
le bir insan hakkında seyahat yap
manın ne elemek olduğunu, onun 
için ne ağır bir kü1fet tefkil ettiği
ni tayin etmek pek güç cleğilclir. 

Son günlerde şimendifer idare
miz, yeni bir tecrübeye giri~iftir: 
Muayyen günlerde tenzilatlı Anka
ra seyahati! .. Bu seyahatin progra· 
mı çok güzel clüşünülmüptür. Oka
dar ki bundan, zamanı ve vakti 
müsait olanlar fÖyle clurıun, iş güç 
sahiplerinin bile istilaclesi kabil
dir: 

Persembe a~atnı mutat İ~ vakti
nin bittiği 6,3Q ela trene binerek 
Ankaraya gitmek, oracla günclüz 
10 soat haclar kaldıktan sonra cu
martesi sabahı 9,30 ela lstanbula 
gelmek. . 
Programın bu kaclar mü~aıt ve 

el l . t l l • na rag."men fıatlt!rclt! er ı op u ugu . b" 
'}'0 50 nisbetinde pek mühım 11 u-
cuzluk ta yapı~mı,tı~. . • 

ş·menJifer ıclaresının bu husus-
ta h~lka göstermİf olduğu kolaylık 
bundan ibaret cleğilclir: yolcunun 
yemt!k ve kahvaltısı da ihmal eclil
mem~, 160 karu~la iki övün öğle 
yemeği ve iki övün kahvaltı temin 
olunmu,tur. Bu liat, lstanbal'Ja 
her hangi vasat derecede bir lo -
kanta fiatinden fazla değil, aşağı
dır. Hatta iki kahvaltı ve iki övün 
yemek için bu liate pek emniyetle 
çok ucuz da diyebiliriz. 
Şimendifer iJare.i, bu suretle 

halkımı:r.a lıükWnet merı/unU..iz.i 
çok ucuz ve pek müsait ,arılarla 
tanıtmak imkanlarını vermiJ olu
yor. Bu tecrübenin iyi neticeler 
vereceği ve halkımızcla seyahat ar
zularını uyandıracağı muhakkak

tır. .ı 
Diğer nakil vasıtalarımızın aa 

bundan istifade etmeleri çok mu• 
va/ık olur müliihazasındayız. im
kan dahilinde Türkiyeyi tanımak, 
her vatandaş için elzemdir. Tü .... 
hiyeyi tanımak, biraz ela onu sev -
mek elemektir. 

Pek çok taraflarım gezcliğim A.
naclolunun ve kısmen Rumelinin 
öyle cennet manzaralı yerleri var
dır lıi onu manzara itibarile yer 
yii:zünün incisi denilen lıtanbul'Ja 
bile bulmak kabil değildir. 

insanların çalışmaları nisbetin
Je istirahat etmeleri de tabii hak
laııclır. 1-•e halkımız, bu iıtirahat 
müddetlerini nakil vasıtalarımızın 
gö.terecekleri kolaylıklarla mem -
leket dahilinde seyahaJ ederek ge
çirirlerse muzaaf bir kazanç elcle et 
mis olurlar. Biz, harice seyahatten 
v~geçtik. Hiç olmazsa keneli ana 
yurdumuzu olsun gezelim, görelim 
ve tanıyalım. 

Salahattin ENiS 

Gi:ıli nüfus nekadar? 
ANKARA, 3 - Nisan sonu - 1 

na kadar memleketin her tarafın
daki gizli nüfus kaydı iki milyon, 
yedi hin dört yüz üç kit~dir .. 

Bugünkü rakamlar uzerınclen 
yapılan tahmi~ler~ göre kay!t m~.
amelesinin netıcesınde mektum nu• 
fos miktarı Jört milyonu bula • 
caktır. • J 

Sıhhi filmler 
Sıhhiye vekaleti, halka hasta

lıklardan korunma çarelerini, te • 
davi usullerini öğretmek üzere 
kasaba ve köylerde gösterilmek i
çin sıhhi film1er hazırlatacaktır. 1 

Bu filmler, memleketimizin 
ıraziyetine göre hususiyeti haiz o
lacaktır. . 

Diğer taraftan Maarif veki.l~tı 
de halka g&terilmek üzere terbı-
yevi filmler hazırlatacaktır. J 

Konser 

Dün sabah Sultanhaamda cam
cıbatı hanının dördüncü katında 18 
numarada oturan mendilci Simon 
efendinin odasından yangın çık
ınıf, yanındaki terzi Mahmudun 
odasına da sirayet ebnİflir. Her i
ki odanın döteme tahtaları kısmen 
yanmı' ve at~ gele nitfaiye tarafın 
dan aöadüriilmü tür. 

Halkevi Güzel sanatlar 'ubesi 
sanatkarları tarafından dün saat 
16,5 ta Alaykötkünde bir konser 
verilmittir. Konser fevkalade ol· 
mllfhır. 
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Korku l*l Baharın resmi küşadı ... 
Gazetecilik mesleği, bir ı;oklan-

Bilmem merak edip de hesaplı- mıza senenin her mevsiminde, bir 
yan oldu mu: aceba her gün kaç takım resmi küşatlarda, bir takım 
ta.'le küçük hikaye yazılıyor? Ga- eğlence!i toplantılarda bulunmak 

FIRTINA 

' 

zetelerin çoğunda bir, hatta iki ta- fırsatını verir. Suat, dört ay evvel kazaya gel-

ne h ikaye bulundug"una göre elbet- mi,ti. lstanbuldan ayrılırken yaşa-Bugün, filan yerde, lalan yol a-
te binler hanesini geçer. Buna rağ- çılır, hadi bir ziyafet... yarın, li- mağa veda ediyormuş gibi bir hü-
men geçenlerde fransızca haftalık lanca yerde lalan fabrikanın temel zün duymuttu. Burada lıtanbuldan 
gazetelerin birinde küçük hikıiye lafı atılır, hadi bir davet. • ôbür- tanıdığı P.aif Beyleri bulunca teea.
kitaplarının günden güne azalma- gün, filanca devletin gemisi gelir, sürünü unuttu. Hayatı tekrar sev
sından şikayet ediliyordu. Demek hatf.i bir resmi kabul •• Ve gazete- di; fakat delikanlının bu hi&1inde 
ki hikayeler çoğaldıkça kıymeti ci, bütün bu toplantıların, bu içki- müessir olan Raif Bey ve ailesi 
azalıyor ve kitap halinde toplan - li, içkisiz ziyafetlerin, bu kah tatlı Şükriye hanımdan ziyade kızları 
malarına lüzum görülmüyor. Acı ve kah tatsız resmi kabullerin en Semradı, Semra, Güzel sanatlar 
bir netice ... Fakat bu kadar bed- tabii davetlileri arasındadır. akademisinden diplomalı, münev-
bin olmıyalım ve hikaye kitaplan- VazJile icabı bazan daveti de ver bir genç kızdı. Suat, Bekar 
nın azalmasını izah edecek batka beklemeden gittiği olur. Fakat, olmasına rağmen onlara az zaman 
bir sebep arıyalım: kari, her gün çok Jela onu çağırmayı ihmal et- içerisinde hülul etti. Mahcup vazi
okuduğu gazetede bir hikaye bul- mezler. Gazeteci, adeta Kamber'e yeti, ciddi tavırları bu aile içinde 
duğu için artık onu kitaplarda ara- benzer. Kamber'siz düğün olmadı- büyük bir itimat uyandırdı. 
mağa hacet görmüyor; hikaye ki- ğı gibi, gazetecisiz, toplantı da ol- Semranın tatlı esmer rengi, için
tapları da, çok müşteri bulamıyan maz. Anneler Birliği, çocuklara de billur kırıntıları parlayan iri si
ı. .. r matah gibi, yavaş yavat orta - yarım arşınlık gömlek dağıtmıya yah ·gözleri, mütenasip endamı 
dan kalkıyor. kalkışır, gelsin gazetedi, gelsin ga- gurbette hasretle boşalmıt ruhuna 

Daha birçok sebepler bulmak ka zete lotoğralı;ısı! .. Filan irfan mü- sıcak bir duman gibi doluyordu. 

b "ld" f k t · · kı" bunların essesesi, mezunlarına veda çayı ve-
1 ır; a a emınım Kasabadaki ilkmekteplerden bi-

. · · ld • rir, gelsin gazeteci, gelsin gazete hepsinde gazetenın tesın o ugu rinin muallimi a.skere gittiğinden 
1 k · K .. ük. h"k" · fotog"rafçısı ... Dahası var: filanca görü ece tır. uç 1 ayeyı ga- Semrayı o mektebe muallim vekili 

d fak akb 1 mahallede, filan meyhaneci karı-zete inki,af ettir i; at m u yapmıtlardı. Genç kız, Aimdi yalnız 
b d b 1 ak d ık sını, koyun gibi kıtır kıtır keser, gel T 

ir e e i tarz o m tan a o Ç ar- cuma günleri serbest kalabiliyor-
dı. l-ransızca gazetelere bakın, kü- .lin gazeteci, gelsin gazete lotoğ - d 
çük hikaye~erin kıymeti günden ralt;ısı. . . Filan zatın cenazesi kal u. 

d k d. H f dırılacak olur, gelsin gazeteci, gel- Yüksek mevkideki evleri kuşba-
güne ü'me te ır. a tanın mu- loşı bütün kasabayı görüyordu. Su-
ayyen günlerinde, hepsinin de u - sin gazete lotoğralçııı • •• 
zunluğu bir olacak hikayeler ye - Diriye de gazeteci kof'lr, ölüye at, cuma günleri onları ziyarete 

el gittiği zaman genç kızı, kasabayı, 
tişlirmek birçok muharrirlere ağır e. • • 
değilse bile garip geliyor. Onu şenliğe ele çağınrlar, evlere baştan ayağa gören pencerenin ö-

şenliğe de!.. nünde elinde fırça palet yaptığı 
Bizde gazete hikayelerinin çoğu resimle görürdü. 

franııızcadan tercüme veya adapte Geçen gün, gene bir resmi küfQt 
edilfr. Böylece Guy de Maupa- vardı. ArkadtJJlardan birline sordu- Delikanlı, lstanbulun dağdağalı 
ssant'ın, son zamanlarda frederic lar: hayatından, adi zevklerinden, bo-

sen gı"tmı"yecek m:.:n., yalı çehrelerden, Anadolunun saf-
Boutet' nin hikayelerinin çoğu - - ~· • 
hem bazıları birkaç defa olmak ü- - Hayır!.. lığını, temizliğini, sükunetini kana 

·ı · · 8 Sonra gülerek ilave etti: kana içine sindirmek için buraya zere_ dilimize çevrı mıştır. u b l b" • 
hal bizde hikayeciliğin ilerlemesi- - Bu cuma, en öy e ır rumı kaçmı,tı. Buradaki hayatında iate-

d 1 d · ·ı Vakıa küfada gideceğim ki.·· diği sükuneti bulmu& mıydı? ne mani e o muyor egı · • 

b . . k d" d • z hı"ka"yeler - Yaaaa???. eledik, nereye?. Semra, onun için bu sessizlik, 
ızım en ı yaz ıgımı 

ekseriyetle karileri ecnebi bir dil- - Kanlıcaya!.. bu yalnızlık içinde bir alem, renk-
- Ne var Kanlıca'da? 1 · t · ·· • ·ı k k den alınanlar kadar ağlendinniyor, erı, a efı, ruzgarı e asıp avuran 

Ç
og"unda bir acemilik havası var; - Bir resmi küfat. • • bir fırbna gibiydi. Bazı günler ter-

- Fabrika filan mı açılıyor? ak ı lb" ·ı b" · · k fakat acemilik, eser vermekle kay- sane Y a ı e ısesı e ır gemıcı ı· 
bolur. Kıymete gelince, bizim hi - - Hayır, canım.• baharın resmi yafetine giriyor, Hazan da siyah 
kayecilerimizi Guy de Maupassant' küşadı var. Her zaman, bafkaları- önlüğile mektepli gibi giyiniyordu. 
la mukayeseye kalkacak değilim, nınkine davetli olacak değilim ya.. Kimi gün de yakası kapalı, üstün
çünkü 0 derecede bir muharrir za- Bu sefer, ı;ağıran da benim, çağın- de boya damlalan görünen it göm
ten nadir bulunur; fakat bizinı mu- lan da. . . Bahar hanımın peçesini leği ve arkaya taranmıt kabarık 
harrir\erimizin anlattığı hikayeler kendi elimle Kanlıca korusunda saçlarile hayali bir sanatkar gibi 

__ muhtevaları itibarile - Fransız Boğaza karşı açacağım.•• vaziyet takınıyordu. Suadin en faz-
gazetelerinden alınanlardan hiç de - Kimleıli çağırdın? la tahammül edemediği şey, dudıi.k-
fena değildir. Hatta birçok defa- _ A. • . hepsi de mühim fQhai- !arını kıp kızıl boyadığı, gözleri-
lar da iyidir, çünkü bizim muharrir yetler... Çiçek hanım, deniz ab- nin altını kalemle kararttığı, bol 
!erimiz - nasıl söyliyeyim? - da- la. • Çam amca. • hava anne. • pudra, dekolte, çıplak bacakJarile 
ha saftır, hikaye icat edip yazmağı hepsi gelecekler. bir Fransız akterisi gibi giyindiği 
mihaniki bir hale koyn>arnrtlardır Alqamcı bir arkadllf hemen ağ- zamanlardı. 

Sadri Etem'in Korku ismi ile top zını fapırdattı: Gene bir cuma güniydi, hava fır-
ladığı hikayeleri okurken bunları - Rakı karele/ varaa, ben de ge- tınalı ve bulutluydu. Rüzgardan 
dU,ünüyordum. Bence onun en lirim!.. ve tozdan başı uğuldaya uğuldaya 
büyük kusuru fazla acele yazma • M. SALAHADDiN Raif Beylerin evine gitmek için ba-
sındadrr. üslubunda insanı sinir- r----.......... - ................. --..... -----------------
lendiren bir gelitigüzellik var· 
halbuki uzun bir roman dolgunl~
ğu, orta->:"a atacağı davası, eşhasın 
Yatayıtı ıle bunu affettirebilse bile 
küçük hikaye bu ihmale tahammül 
edemiyor. Onda efhasın ııeyircile
rinin birer ikişer cümle ile gösteri
lebilmesi lazımdır; halbuki bu an
cak itinalı bir üslubun harcıdır. 
Kağıdın üzerine laalettayin çizili 
vermit satırlar hafızada bir iz bı
rakamıyacağı için bize e,hası da 
tanıttıramaz. 

Doğrusu Sadri Etem eşhas tas -
virine hcveı etmiyor; daha ziyade 
örf, adet tasvir etmek, bazı hika-

yelerinde olduğu gibi de birdava 
müdafaa etmek istiyor. fakat bu 
da yine üsluptan istifadeye mecbur 
dur. 

190 aayıfalık kitapta yirmi üç 
hikaye var, yani hiç biri uzun de
ğil. Bu küçük hikayel~rin hepsi 
değilse de bir kısmı insanı eğlen
diriyor; içlerinde "Mumcunun fa
resi", "Ömer Seyfettin' in köpeği'', 
"Kefereden bir veliyullah,, gibi 
çok hot olanları da var. "Ömer 
Seyfettin'in köpeği" bilmem bir 
hikaye mi, yoksa hakikaten bir ha
tıra mı? Ömer Seyfettin, kendisini 
tanımıf olanların anlatbğına göre, 
hakikaten hot bir adammıf; ama 

Milliyet'in edebi tefrikası: 68 

KANLI SIR 
Cevap vermiyorum. Elimi sallı - ı 

yorum. 
Avukat Nazmi, pitkin bir tavırla 

yüzüme bakıyor: 
- Yeni bir macera mı? 
- Hayır, azizim. Bir arkadatın 

yetim kalan kızı. . • Bana müraca
at etti. Ben, ne yapabilirim? Eve 
alsam, söz olur. Halbuki genç
tir. Kendisine bir yer, bir it bulun
cıya kadar bakacağım. 

Nazmi, ellerini oğutturuyordu: 
- Hüsnü niyetinizi, suitefsir et

tiğim için affınızı dilerim. 
- Bak, düşündüğün ,eye. . . Se

nin yerinde kim olsa, böyle dü'ü -
nürdü. Peki, geldi. Ne dedi? 

- Evvela, parayı almıya çekin
di. Ben, bu parayı ne yapayım? 
dedi. Oda arayayım, tekrar size 
uğrarım, dedi, gitti. 

Tahminlerim birer birer çıkıyor
dp. Ferhunde, tek batına, oda, pan 
siyon bulamıyacaktı. Ona, emni -
yetli bir yer bulmak lazımdı: 

-Azizim .•• Ferhunde Hanım, 

Yazan: Ma..'ımut YESARi 

bugün geldiği zaman tarafımdan 
söylersin. Neye ihtiyacı varsa, sa
na aöyleain. . . Sonra, bu kızcağı
zın, kendiliğinden oda bulabilece
ğini de pek zannetmiyorum. Ben, 
bu yakınlarda mefgulüm. Sen de 
yardım ediver. 

- Emredersin. 
Avukat Nazmi'den ayrıldım. 

Hep, Ferhundeye emin, temiz, na
muslu bir yer bulmayı düşünüyo • 
rum. Fakat ben de bu yolların öyle 
acemisiyim ki. .. 

T anıd.ık bir aile ols~ , Ferhunde, 
onların himayesi altında yataaa •.• 
Böyle bir aile nerede? Genç, tecrü
besiz ve yolunu ,a,ırmış bir kız, ki
me emniyet edilebilir? 

Semine de, Sırrr Nevres te, Fer
hunde'yi arıyacaklardır. Onların 
takiplerinden F erhunde'nin izini 
nasıl kaybetıneli? Ortada hiç bir 
şey yokken, sırf Ferhunde'nin neıe 
sinden ku~kulanan Semine ile Sırrı 
Nevres, genç kızın sırra kadem bas 
tığını görünce çileden çıkmıyacak-

hikayeleri niçin o kadar soğuktur? 
O 23 hikayeden ancak üçünün 

güzel olduğunu sanmayın, daha 
birçoğu çok tatlı okunuyor. Fakat 
öyle zannediyorum ki hepsinin de 
ayrı ayrı günlerde okunması doğru 
olacak, kitap birden okunmağa ta
hammül edemiyor, sıkıyor. Ben, 
meslek icabı, hepsini bir günde o
kudum; belki bunun için büyük bir 
zevk alamadım. 

Nurullah ATA 

* Remzi kihıphanesi, 50 kurus. 
(Kitap niçin bu kadar itimuız b;,. 
sılmıf? Bu kadar tertip hatasına 
pek az tesadüf olunur.) 

!ar mı? Bu darbeyi, yüzde yüz, 
benden umacaklar ! Para ile Semi
ne'nin tüphelerini giderebilirim. 
Fakat Sırrı Nevres, pek haklı kor
kularla kıvranacak, şüpheden şüp
heye düşecektir. 

Ferhunde'nin selameti ve icabın
da onu Sırn Nevres'e kartı bir si -
li.h gibi kullanabilmem için, emin, 
temiz, namuslu bir yer li.zım... • 

Avukat Nazmi, bu iti başarabi
lir mi? Ben de ayrıca uğratmalı -
yım.! 

Gülünç bulduğum halde, gene 
dütünmekten kendimi alamıyo • 
rum. Ferhunde'yi, acaba Gennaine 
Trefle'e emniyet edebilir miyim? 
Gennaine, görünÜ§te ~belki de ha 
kikatte hafifmefrep bir kadın .. Bel
ki gürültülü, hatta kirli bir mazisi 
var. Fakat hayata kartı o kadar kin 
ile dolu ki kafası, kalbi ve siniri bu 
mi olmıya<;aktı; bütün artistler bar 
kadar kinle zehirlenmiş bir kadı -
mn, hiç lekesiz, namuslu kadınlar
dan daha kuvvetli olması icap e -
der. 

Bu kadar kinle zehirlenmiş bir 
kadın, hayatın görünür görünmez 
bütün tehlikelerine karşı her mana 
sile mücehhezdir. 

Eğer Sırrı Nevres, bu kin zehiri
nin çanağı ise ..• Germaine'in elin
den Ferhuode'vi koparnıak, diti 

yıra brmandL Rüzgar o kadar ,id
detli idi ki taş binalan söküp ko
paracak, kocaman birer gülle gibi 
tehrin üstüne yuvarlıyacak vehmi
ne kapılıyordu. Eve yaklaftı. Ta, 
bina sessiz gibi görünüyordu. Ka
pıyı çaldı. Semra açtı, önde, deli
kanlı arkada Semra merdivenleri 
çıktılar. Misafir odasına girdikleri 
zaman ikisi de pencerenin yanına 
giderek dıtardaki fırtınayı seyre 
batladılar: 

Semıanın rüzgardan saçları da
ğılıyor, etekleri uçuyor, mevzun 
baldırlarının nihayetlendiği çıplak 
ve küçük ayaklan mini mini yük
sek ökçeli yetil terlikler içinde iki 
küçük kut gibi saklanıyordu. 

Tabiatin fırtınasile genç adamın 
kalbindeki fırtına birletmitti.: 

- Semra hanım, fırçanızla bu 
fırtınayı tasvir eder misiniz? Hem 
benim, hem de sizin için bir hatıra 
olsun. 

Beriki saçlarını düzelterek ce
vap verdi: 

- Hay hay efendim... Arzunu
zu yapmağa çalıtacağım. 

Bu ses ne kadar tatlıydı, ne ka
dar sıcaktı. Genç kızın da gözlerin
de aletler yanıyordu. 

Biraz sonra Rai{ Bey ile Şükriye 
hanım da geldiler. Kahvelerini i
çe~lerken babası kızına keman çal
masını söyledi. Genç kız deıhal ke
manını eline aldı. Perdeleri patır
datan, kulaklarda uğultu yapan 
fırtınanın içeri dolduğu pencerenin 
önüne geçerek hazin bir parçaya 
batladı. Bu, bir ninni idi. Genç a
dam, elinde kahve fincanile o ka
dar heyecana düttü ki sevdiğini 
bu anda esiri bir hayal, bir ili.he 
zannediyordu. Günlerden beri de
vam eden kalp fırtınası fazlalaftı .• 
Senelerdir aradığı sükfuıeti Anado
lunun sessizliğinde bulmak ona 
naııip olmamıttı. Şakaklarından so
uk ter dökmeğe batladı. Sonra yü
zü sarardı. Vücudü sarsıldı. Başı 

arkaya yaalandı, gözleri kapandı. 
Ve elindeki kahve fincanı yere 
düttü. 

Odadakiler ""ırmıtlardı. Sem
ra, kemanını bir tarafa attı. Oıtal'
dan su ve kolonya getirip delikan
lının yüzüne serptiler, oynak yer
lerini oğdular, onun mecalsiz, ve 
hareketsiz yattığını görünce karı 
koca doktora kottular. 

Belediye doktorile eve döndükle 
ri zaman Suadin başını Semranın 
kollan arasında buldular. Genç 
kız ninnisile ebediyen uyuttuğu de
likanlının yüzüne gözyaşlarını akı
tıyordu. 

Suphi Bey Suadi muayene etti, 
kalpten ölmüttü. 

Bundan sonra Semra da Anado
lunun bu sakin kötesinde kalp fır
tınasından kurtulamıyordu. Sevdi
ğinin vasiyetini yapmak için gün
lerce uğrattı: Ve büyük bir tablo 
vücuda getirdi. Bu, büyük bir pen
cereden yanyana dışardaki fırtına
yı seyreden bir genç kızla bir genç 
erkeği tasvir ediyordu. Kaybolan 
hayat pahasına elde edilen bu kıy
metli tablo Suatla Semranm büyük 
atklarımn bir timsali olmuş ve fırtı 
na ismi altında beynelmilel resim 
sergilerinde tefhir edilerek büyük 
bir şöhret kazanmıttı - O. N • 

kaplanın koynundan yavrularını al 
maktan daha ·güç, daha tehlikeli -
dir. 

Sırrı Nevres'le Germaine arssın
rlaki münsebeti öğrenmeli. Sırn 
Nevrea'in bu itlerde dehasını öğ
rendim. Zengin ahbapları, eıki 
gözağrdarma, eski llfinalara tanıt
mak, takdim etmekle, adeta eııki 
ve uautulmuş borçlarını ödüyor. 

Sırrı Nevres, beni otelde arayıp 
bulac.-.aktı. Ben, mühim bir it için 
birden bire çağırıldığımı söyleme
lerini tembih ederek otelden çık
tım. 

Akşam üstü, Gennaioe, apartı -
manında idi. Beni nezaketle kabul 
etti. 
Konuşmağa başladık. Ona: 
- Hava çok güzel, madam ..• 

Biraz gezelim mi? dedim. 
Hemen hemen bütün ömrü; ci

gara dumanı, içki kokusu içinde 
ge~mit ve açık havaya hasret yata
mıs bu kadının gezmek, en büyük 
zafı idi. 

Ellerini çırptı, sıçrıyarak odadan 
çıktı ve biraz sonra tık bir tuvalet
le içeri girdi: 
-Hazırım! 
Sokakta sordum: 
- Nereye gidelim? 
_ Siz, nereye isterseniz? ,. J 
Beyoğlunda, Sırrı. Nevres' in bizi 

Bugünkü program 
JSTANBUL: 

.............. ~ ........ 
Deniz yolla 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprüb•fl 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarı" 

18,30 Fransızca. ders. 19 Himayeyi 
hayvanat cemiyeti nanuna Rober Kol- ı 
lej muallimlerinden Cemil Hikmet 8. 
tarafından konferans. 19,30 Alatur-

Han Tel. 22740 

Ayvalık sür'at 
ka musiki neşriyatı. (Tanhuri Refik 
B. Kemençe Fahire H. Ut Nevreı 8. 
Fikret 8. Safiye H. 21 Eıref Şefik 
Bey ta.arfından konfera.no. 21,25 Ne
cip Ya.kup Bey o~kestraaı tarafından 
nıuhte\if eserler. 

V A. R Ş O V A. 1415 m. 
17,50: Tacannili ca.:ı: mu•ikiıi. 18,lSı Muh

telif bah.Uler. 20,25: Var4ova ÜX•rİne bazır
laomıt tİİr Te milli ıarkılar. - Müıahabe. 
21,05: Chopinin eserlerinden mGrekkep piya.n~ 
konıeri. 21.35: Müıababe. 21,SO: !aıannıh 
hafif muıilri konseri. 22.SO: Mme k.ind•rman 
tarafından Piyano ref•katile taıan.ni. 23,20: 
Danı ve h.a.fif muıiki. 

B 0 K R E Ş. 364 m. 
13: Borıa. - Plik. - Haberler. - P!ik. 

17,15: Çocuk netriyab. 18: Fanica Luca orke•· 
traıı . 19: Haber)er. 19,15: Orkeıtranın deva• 
mı. 20: Radyoda Üniversite. 20,20: Plik. 20, 
45: Plak. 21: Radyo orkeatrau tarafından ope· 
ret parçaları. 21,40: MÜ•ahahe. 22: Neteli 
popurilerden mürekkep konıer, 22,45: Haber• 
ler. 23: Kahvehaneden naklen koo•er. 

B U D A. P E Ş T E, 550 m. 
18: Mü.ahabe. 19,45: Kahvehane musiki•İ. 

20,15: Stüdyodan bir tiyatro. 22,20: Sahibi-nin 
Sesi pli.klan. 23,15: Tibor Polıarın idare•ind• 
opera orkeıtra•ı. 24,30: Heinemann takımı la· 
rahndan caz mu•i.kisi. 

H A. M B U R C. 332 m. 
18,30: Ricard Eurinser kendi eaerlerinden 

okuyor. 20: Neteli neıriyat. (Proıramıo Wt· 
tarafı diğer merkezlerden nakledilecektir.) 

M O S K O V A., 1714 m. 
21: Edebi netriyat. 22: Almanca neıri,..t. 

ZJ,05: Fransızca neıriyat, 
P R A. C 470 m. 

18.25: Plak. 19: Amele neıriyah. 19,10: Al· 
manca neıriyat çocuk natriyab. - Haberler. 
20: Pral' operasından naklen: 11Brandenburı· 
lular Bohıemyada , iamindeki Sm~lananın eser• 
lerinden opera t~msili. 22: Haberler. 23,4!S: 
Mütenevvi neıriyat. 

B R E S L A.U 316 m. 
20: Stolı.holmdan naklen: Beynelmilel Av

rupa lc:onaerİı. 21: Kı•a haberler. 21,!0: Mü .. 
aahabe, 21,40: Milinodan naklen Skala OIMJr•· 
•ında verilecek "MANON LESCAUT., (Ma· 
non Le•ko) opera temaili {Pccinia.i.n eaerle• 
rinden.) 23,30: Neıeli netriyat. 

y 1 y A N A, 507 m. 
19,30: Bir ai&ara fabrikasını ziyaret (Kon• 

feranı,) 19,50: Saat. a.y~n vs. 20,45: Tirol ı•r 
L:ıları (Köylü muaıkıaı.) 21,45: Mi.IAnodalri 
Skali operasından naklen Puccininin eaerle
rinden mürekkep ııMANON LESCAUT., ope

rası. 

KONICSVUSTERHAUSEN. 1571 m. 
20: Neteli netri7at. 20.55 K.iliae çamlan. 

- Müaahabe. 21,10: Dana Pli.kları. 21,4Şı 
Milanodaki Skali. operaaından naklen Pucd· 
nin eserlerinden "MANON LESCAUT,, 01»
rası. 

İrtihal 
Darülaceze ve emrazı alcliye haıota

hanelerô göz mütehassrsı doktor Ah -
met Cevdet Beyin kayın pederi ve 
tüccardan Halil Kamil Beyin pede
ri Samsun alay kumandanlığından 

mütekait miralay Amasyalı Ahmet 
Hilmi Bey dünkü gün iı-tihali danbe
.ka eyleımit 'V'e cenaze namazı Y eld .. 
ğinneni camiinde eda edilerek Ka.
raca Ahmet kabriatanrnda makberi 
mahsusuna defnedilmittir. 

SATILIK BAG VE BAHÇE 
Yeniköy ile Tarabya ortaıında 9-10 

dönüm miktanndaki bağ ve ~e ma
halli satılıktır. içinde kuyu, tatlı ıu, tu
lu~a, 200-250 kad:or Yemİ! ve ağaç çi
legı vardır. Daha Z'lYade tnaliimat. ye
ni Postahane kartı1tnda No. 20 ı~a 
Ohanneı Papasyan efendiden alınabilir. 
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yolu 
ANTALYA vapuru 5 M• 
CUMARTESİ 18 de Sirk 
rıhtımından kalkacakbr. ( 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 
Mayıs PAZAR 10 da Sirk 
rıhtımından kalkacak. Gidi 
Çanakkale, İzmir, Küllük, 
rum, Rodos, Marmaris, Dal 
Fethiye, Kalkan, Kat, Fi 
Antalya, Alanya, Mersin'e. 
nütte bunlara ilaveten Tat 
Anamur, Kutaaduı, Geli 
lu'ya uğrayacaktır. (2203) 

--- Urolor - Operatör 

Dr. Reşit Sa 
İdrar yollan lı.astalıklırı 

Mütehassm 
Beyojtlu: Parmıkklll'ı - lstiklil c•~ I•-• No. 61 •(15849) 7482 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERlYOLOJİ 
LA.BORA TUV ARI 

Umumi kan tahliliıh, frengi 
nazanndan (W aaaennan ve 
teamülleri) kan küreyvatı aa 
Tifo ve urtma haıtalıklan t 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ~ 
tahlili.ti, Ultra mikroıkopi, hu•°' 
ttlar iıtihzan. Kanda üre 
Klorür. Kolleaterin miktarı.roı" 
yini. D:vanyolu No. 189 Tel: 
16279 

iLAN 
- Talas lcasabasmm ha :. .1 
müstakbel şehir pli.nımn ~ 
kapalı zarf usulile mün~ 
verilmiş isede talip zuhur ib/. 
ğinden 21-5-934 tarihinde "'J 
icra edilmek üzre 2-5-934 ti': 
den itibaren 20 gün müddeti' 
dit edildiği ili.o olunur. _)_ 

\lliUi~~ 
Aınn uındesi " MILLIYE.V. 

ABONE OCRETLf'..~I 
Tllrki1• içi• il' ı... 

L JC. t 
3 ayhiı ... • • , • • • • 4 - ~ 
·"·········750 ti_,, 
~" ........• 14- ~ 

Celen enak pri verilmes.-~ 
ceçeıa. nüahalar 10 kunqtw.- "" 
matbaa.ya ait iıler içia müdiriy•t:.;J' 
caat eclilir. Ga:zetemi:ır. i.la..lann Ol 

tini kabul etm••· 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

bulması, bize tesadüf etmeai çok 
muhtemeldi. Biraz sıkılarak sor -
duın: 

- Son vapurla adaya geçelim . ., nu. 
-· Adaya mı? 
inanmıyor sibi bakıyordu. 
ihtiyarlık olmak, hazan insana 

ne acı gülüyor, cüretini kaybet
mek, yllf&yan mah!Ukların, ilacı 
olmayan bir sarsaklığı. 

Tutuk tutuk durdum: 
- Geri dönemeyiz .•. Adada kal

mak mecburiyetindeyiz. Eğer bir 
mahzur varsa. .. 

Germaine, gözlerimin içine bakı 
yordu; kafamın da derinliklerine, 
karanlıklarına gizlediğim 'üpheli 
niyetleri okumak istiyor gibiydi: 

- Hayıf' ... Hiç bir mahzur yok •.• 
Ciddi bir tavırla ili.ve ettim: 
- Otelde, sizin için ayrı daire 

tutarım ... 
Bu cevabım, onu biraz tatırtmı

fa benziyordu, gözlerini gözlerim
den ayırmıyordu: 

- Siz, bir centilmensin iz! 
Neşeli bir kahkaha attı, savu

rur gibi kolumdan çekip sürükledi: 
- Sizinle ben, her yere giderim. 
Bu, bir iltifat değildi; o dakika

da benimle çok yüreketen konuf-
tuğu muhakkaktı. Ben, onun bir 
iltifat tarzındaki bu sözüne tetek-

kür etmedim. Zannadiyo~f 
nim aükutüm, onu daha f~ 
nun etmitti. /, 

Vapurda, Germaine, h~ J 
bakıyordu. Sabah aydı~ 
öğle •tığında, akşam k~f 
ayrı ayrı renklerden,ayrı •1'jJ 
viflenen, ayrı ayrı yakaJllll""1 
oynak deniz, hep kapah ~ 
lık yerlerde yaf8mağa .,J/ 
Fransız kadınını, hülyalı 
deta hasta etmitti. . ..lı: .f, 

Denizin de o akfam, P""" f. 
!iği üzerinde idi. İçinde~ f 
yan bir musikinin tatlı 11•~' 
mi ile için için kaynıyo~;(. 
!attıkça lacivertliği tat~ 
nizin insam büyüleme 
değildi. •(il/ 

Adaya çıkınca Gernıa;1 j 
- Biraz tur edelim ııı~• 
Onun apartımandaD ç 

dığr tavrı takındım: . 1 
- Siz nasıl istersenı~~~ 
Kolumdan çekti ve gol 

lattırdı: _ Jrt!' İ 
- Senli benli konllf8 

- Konutalım. I ,,ı~ 
- Öyle ise, biraz do 8 ,,,ıl 
- Dolaşalım. ., el'.ıl 

d 1 '"' Ah, genç ol say ıııı · le tı' 
ner, gülerek, sıçrayar• 
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BEETHOVEN 
Beethoven 1 770 senesi 16 birinci J. 

kanunda Almanyanın Bonn şehrin- 1 
de fakir bir evin üst katında doğ- j 
muttur. Beethovenin çocukluk ha
yatı hüzün ve iztirapla geçmiş ve 
daha küçük ya,ında ailesinin mai
t~tini temin için çalıtmak mecbu
rıyetinde kalmıştı. 

26 Yatından itibaren Beethove
nin kulaklan hastalanmış ve sa
ğırlık tahribatına başlamıfb; bun
dan, Beethovenin hemen bütün 
eserlerini sağırlık zamanında yaz
ltıİf olduğu anlatılıyor. Sağırlığı 
belli olmasın diye insanlardan ve 
bütün cemiyetlerden kaçıyordu. 

"Eğer san'atim musiki olmaDUf 
olsaydı bunun o kadar ehemmiye
ti olmıyacaktı, fakat musikide hu 
müthiş bir haldir .. diyordu. 

45 ya,lannda ititrne kabiliyeti
ni tamamile kaybetrnitti. Tanıdık
larile yalnız tahriri olarak görü
fÜyordu. Arkadaflarmdan biri o
na hitap edince, mahzun bir tebes
sümle cebinden mükaleme defteri
ni çıkarıyor ve ne istediğini yaz
maunı söyliyordu. 11000 sahife
~en fazla olan bu defterler, Ber
lın Royal müzesinde saklıdrr. LuJwig Van Beethovm 

MiLLiYET CUMARTESi S MAYIS 1934 

............ 

Miniminiler için: 

K~çük hikayeler 
Bır gün bir arı, kovanının 

Yanında bir sinek gördü. Hid
detle bağırarak dedi ki: 

- Murdar hayvan burada 
n~ arıyorsun? Ben bal yapan 
hır arıyım. Sen vızlamaktan 
başka bir şey bilmezsin. Haydi 
defol buradan .• 

Sinek şu cevabı verdi: 

İki yolcu 
iki yolcu günün birinde büyük 

yolda kartıla,tılar, birisi aşağıdan 
Y~~arıya öteki yukarıdan aşağıya 
g~dıyordu. y okuluk alemi böyle
Jır. Tanıtılmasa bile selamlaşmak, 
hatır sormak lazımdır. İki yolcu 
selamla.ttılar, hatta yolun kenarına 
oturarak biribirlerine nereden ne
reye gittiklerini sordular. 

Birinci yolcu dedi ki: 
- Ben aşağıdan geliyorum. Şim

di orada tuhaf tuhaf teyler var. 
Yanar dağlar alev saçıyor, nehirler 
tattı, köyleri, tarlaları su bastı. Bir 
dağ yıkıldı. 

- Ben kendi halimde yaşar 
bir zavallymı, fıkaralık ayıp 
değildir. Amaıı kendini me
tetmek, hiddetle bağırıp çağır
mak ayıptır. . . . ; 

Bir gün tenha bir sokaktan 
geçiyordum. Küçük bir çocu
ğun kendinden daha büyük 
ve yaşlı olan diğer bir çocuğu 

Daha garibini söyliyeyim, hay
vanlar konutmağa batladı. Bazıları 

, a~ip. haller aldılar. Tavşanlar vah 
'ılettı, tavuklar dit çıkardı. İnekler 
sağılırken süt yerine ayran venne
ğe ba,Iadılar. Öküzler damların 
üzerinde gezintiye çıktılar. 

İnsanlar bütün bu itlere sanki 
herfey yolunda gidiyormut gibi ba
kıyorlar. Belli ki hepsi deli ... 

1 

dövmekte olduğunu gördüm. 
Büyük çocuk yalnız küçüğün 
tokatlarına siper almağa çalı
şıyordu. 

- Seni böyle döven bu ço
cuk kardeşin mi? diye sordum. 

Adamcağız anltamğa devam e
diyordu. Öteki sözünü kesti: 

Odamızda yarı tabii manzaralar 
Brı=======r=~~ 

. .. ... .. . .: .. · •.. . .. .. : .. : ....... . 
' .... .... 1 •• '-;.·.. . ·:-·' ·h .. .. .. . . 

•"..' ""'. . .. .; ~ 
~ •• ,1· .. (". ,• • .. . .,. .. c 
' .. . ' . . . . . ::- . . .. . ". .. ' ·.•ı.· .... '· · .... 

. ' .. . . . ·:. . .. .. 

Bazan kapalı odalarımızda hiç 
olmazsa yarı . tabii manzaralar 
görmek İsteriz. Bunun kolayı var. 
Ve odanın da bir zineti olur. 

Klitede görünen A fekli tarif e
deceğimiz peyizajın ikmal edilmi• 
,eklidir. Dört tahta parçası, bir 
kart postal ve biribirine yapıftırıl
mıt çakıl parçalarından mürekkep
tir. Bu çakıl parçaları dipteki pe
yizaja nazaran iri kayalardan mü. 
rekkep bir mağa~a manzarası arze
der. B fekli kart postalın dip plana 
yapıttırılmıt halini göstermekte -

. . " .. ··~ .. 
!J:.1 1 l 

... 
dir. Demek ki tahta parçalarını da 
kart postal boyunda kestireceğiz. 
Kenar tahtaların ebadı da tekilde 
görüldüğü gibi olacaktır. Yalnız 
çakılları zamkla yapıftırırken üzer 
!erine kalın kum serpİftirirseniz 
daha iyi olur. Çakılları mutlaka A 
modeline yapıfhrmak lıizım değil
dir. Model sadece bir fikir vennek 
içindir. C fekli mağaranın yukarı
dan bakıldığı zamanki halidir.Bu
nu yaptıktan sonra beğendiğiniz 
bir yere koyunuz, dostla~ınızın da 
hoşuna gidecektir. 

" ~822 de, yegane opereti olan 
Fıdelio" nun umumi repetisio

nunu bizzat idare etmek istedi, fa
kat sağırlığı yüzünden sesleri işi
t~ıniyordu, umumi bir karıfıklık 
0

1 
du. Artık Beethovenin idaresi 

a tında devam etmek kabil ola
rnıyacaktı. Fakat bunu ona nasıl 
knlatrnalı idi? Her vakıtki şef Dor
d estr !Jmlaoff, sebebini izah etme-

avec choeur" ü idare ederken bü- - Hayır, komşunun çocu-
' y 1 ded" 

- Birader, dedi, sen atağıdan 
geliyorsun, ben de yukarıdan geli
yorum. Yukarıda ne var, ne yok, 
ııormayorsun. Sana söyliyeyim mi? 
Yukarıda senin söylediklerinden 
hiç mi, hiç biri yok. Herfey sakin .. 
Yalnız meclis yeni bir kanun layi
h~sı kabul etti. Öyle zannediyorum 
kı, bu kanuna göre yalancıları ya
kaladıkları gibi asacaklar. Allaha 
ısmarladık. 

Çocukların sevdikleri: 
tün salon kendisini alkışlamak i- gu • ı. 
çin büyük bir gürültü ile çınlıyor - Çok yaramaz şey, o seni 
fakat o hiç bir fey ititemiyordu'. dövüyor, sen onu neden döv
Nihayet muğanniyelerden biri e- miyorsun? 
}inden tutarak kendisini ahaliye 
çevirince, halkın, fapkalannı aal- • - Hayır, dövemem efen
layarak el çırptıklarını görmü, ve dim. Çünkü ben ondan büyü
ancak o azman, alkıtlandığınm küm ve ondan daha kuvvetli-
farkına varmıftı. Yİm. en hıraz istirahat etmesini teklif 

etf " b ı. . Artık çekil! zavallı be~~ 
ı:ht, ıdare edemiyorsun" demegı 
d rnsenin vicdanı kabul etmiyor
du. Beethoven, karıtıklığm nere-
en geldiğini anlamak için me

~llkla_ sağa sola dönüyordu. Bir-

Beethoven Londrada yerleşme- Şu sözden büyüğün ne iyi 
ği ve 9 uncu senfonisini orada çal- kalpli olduğunu anladınız, de
dırmağı düşünmüttü. Fakat Viya- ğil mi? Kendinden küçüğüne 
na asilzadeleri memleketi teıık et- iyi muamele etmek, kötü mua-
memesini kendisinden rica ettiler. l 

b ::ne e etmekten iyidir. Beethoven, asilzadelerin u ha-

Bir gÜn bir çocuk!: 
enbıre Umlaoff ' u amirane bir 

e~a ile yanına çağrrdı ve defteri
nı uzatarak yazmaklığını söyledi. 
Uınlaoff : " istirham ederim de
Vaın etmeyiniz, sebebini evde i
:ı:ah ederim" diye yazdı; bunun ü
:ı: . "ç erme : abuk çıkalım" diyerek 

reketinden son derece müteessir 
oldu ve 1824 te, 9 uncu senfoni 1 
ilk defa olarak Viyanada çalındı. J 

Muvaffakiyet son dereceyi buldu. 1 
Beethoven sahneye çıkınca bet 
defa sürekli alkıtlarla k&rfllandı. 
Viyanada kıra! ailesini kartılamak 
için bile adet üç defa alkışlamak
tı. Polis bu nümayi,lere nihayet 
vermek mecburiyetinde kaldı. Sen
foni son derece büyük bir heyecan 
uyandırmıftı. Bir çok kimseler ağ
lıyorlardı. Beethoven konserden 
sonra heyecandan bayılmıftı. 

- Ben kaplandan bile kork 
~am, onu ayağımla ezerim, 
.>arça parça ederim, diye ku
!uluyordu. 

Gölge oyunları 

a?ağrya atladı ve hiç durmadan 
~ır nefeste eve kadar koftu, elleri
-~ fi!zünü kapayarak bir minderin 
uzerıne hareketsiz düttü. Yemek 
Vaktine kadar o vaziyette kaldı. 
Sofrada ona bir kelime söyletebil
nıek kabil olmadı. Yemekten son-
1'~, kulak hastalıklanmla büyük 
~ır töhret kazanan hekimine ka-

uar kendisine refakat etmesini 
mlaoff'tan rica etti. Beeth0-

Ven, hayatının sonuncu dakikası
na kadar bu met'um günü unuta
madı ve daima bu dehtctin nufu
zu altında Ya,adı. 

? l824 Mayıs 27 de " Synıphonie 

" Schindler " in evine götürüldü, 
orada, bütün gece ve ertesi sabah 
elbisesini çıkarmadan ve bir şey 
yeyip içmeksizin uyuklar bir va
ziyette kaldı. 
Yeğeninin irtikbalini temin için 

yaptığı bir seyyahatta soğuk aldı, 
zatülcenbe yakalanarak Viyanada 
hastalandı ve ölüm yatağına düttü. 

Cene~~-1 Kondilis Ankarayagitti 
(Başı 1 ıncı •ahücdc) Türk ve Yunan mili ti ... 

danı Fehmi p.,._, Yunan jeneral bundan böyle beraber e erı ıçın 
konsolosu Mösyö Kapso)ie ve kon· biribirlerile tefriki m Y~mbk ve 
soloshane erkanı Ve Yunan ata,e- mak mukadderdir u::·· ~ ı°lun
milteri miralay Y oiopulos atatena- ben bugün Türk t~prag- a .1 ya ıraa, 

L d Y 
_ ı ı e unan 

val kaymakam un ras ve unan topragı arasında bir fark göremi-
konııolosu muteberanı tarafından yorum. Ve ümit ederim ki zaman 1 
karşılanmıf ve bir müfreze asker ile bu müşterek h. edefe varmak İm-
taraf ından selamlanmıştır. 1 kanı hasıl olacaktır. 

Vapur geç geldiği için muhterem Esasen gerek Türklerin ve gerek 
misafirler, İstikbale gelenlerle gö- Yunanlıların sulhün temini ve mil
riişür görüşmez vapurdan çıkmış- !etlerin refahı için besledikleri ar
lar ve muzikanm çaldığı Yunan zu bize bu fikri telkin ediyor. Müf 
mil~i martını kemali hürmetle din- ter~k gayeye varmanın yegane ça
ledıkten sonra halkın alkıtları ara- reıı. s~lh .:V~. te~_riki. mesaidir. 
unda otomobillere binerek Pera- Bı.zım u~u~cu hır devlete karşı 
palas oteline gitmitlerdir. arazı «:melımız. yoktur. Hiç kimse-

Jeneral Condilis otelde ancak ye hasımane hır dütüncemiz de 
Yarrm saat kadar istirahat etmit y~ktur. Yeg~ne istediğimiz fey evi. 
v_e bu müddet zarfında gazetecile- mızde efendı kalmak ve hiç kimse 
rı k!'-bul ehnittir. Saat 18,45 te refa.. tarafından taciz edilmemektir. 
katı?de bulun~n zevat ile birlikte Ankarada bittabi bazı siyasi ve 
D nız yollar ıdareei iakeleainde askeri müzakerat cereyan edecek
hkır bulundunıla'! bir mUfa bine- tir. Fakat bu müzakeratın mahiyeti 
r Haydar!'a~ ya geçmit,ir. hep tedafüidir ve hiç kimse aleyhi
Muhterem mısafırler burada da ne müteveccih deg-ildı'r s· b"'t·· 

.. ı 1 · d ld - . . . . . . ıze, u un 
md~lva~al,etd~rınA eko ugu gı.bı te,yi mesaımızın yalnız aulhün İstikrarı· 
e ı mış er ı~. .n ara trenınin ar- na matuf olduğunu bir defa daha 
kasına kendılerıne mahsus bir va- tekrar ederim. Biz hiç kimseye do
gon ilave edilmifti· Tren 19,35 ha- kunınak istemiyoruz. Maksadımız 
r k t tın' t' refahımız t · · · . e e e lf ır. k' 1 emın ıçın ıeı·bestçe ın-

J J l •· b ıtaB f ede.bilecektı'r. eneral C on i il ın eyanatı: ı 
Jeneral Condilis dün ak•am Pera k ul!l"arıstanın misaka iftirakini 

' ema ı memnun. ti k b 
Palas otelinde gazetecileri kabul G k b · ıye e a ul ederiz. 
ederek sorulan suallere cevaben e~ d ızk':e. gerek Türkler timdi
hazı beyanatt bulunmu•tur ·, 1· ene- ~e da ar afı derecede harp ettik. 

, u a ancak sulhü elde etm k . . 
raI cenapları, Ankarayı sebebi zi- di. e ıçın 
Yareti hakkında demiştir ki: Belgrattan geldiğini söyled''" 

- Türkiye Reisicümhuru ve Bat miz bu haberden malumatımız ıgık 
Vekil ismet Pata Hazeratına hür- tur. Hatta Atinadan hareket efe~. 
~etl~rimi arzeylemek, aziz dostum ken Yugoslac ııefiıile görütmüş. 
evfık Rüştü Beyi z:yaret etmek tüm. Bana böyle bir şeyden bahset 

~e E,ı kanıharbiye umumiye reisi medi.,, 
d e;zı Pafa Hazret'erile Milli Mü- iki Yunan meslekla•ımız: 
k~a Vek:J; Zekai Bey ve diğer Jeneral Condilis ile beraber iki 

h~ ;nla hükumetle tanışmak üzere Y 1;1nan g~.zetecisi de tehrimize gel-

Bu sırada kapının altından 
bir ufak fare göründü. Cesur 
~ocuk titremeğe ve bağırıp 
kaçmağa. başladı. 

Cesaret ağızda değil, yürek
te olmalı. 

-\< -\< -\< 

Bir küçük tavşan topraktaki 
yuvasından sade burnunun u
cunu cıkararak bakıyor, hava 
alıyordu. 

O sırada bir av köpeği geç
ti. Tavşanı yakalayıp parçala
mak istiyordu. Dedi ki: 

- Küçük tavşan, gel seni 
güzel bir yere götüreyİm. Ora 
da bilsen, otlar ne tatlı.. Hem 
şu güneşli havada beraber ko
şar, eğleniriz. 

Tavşan bu sözlere aldanma
dı. Şu cevabı verdi: 

- Yuvamdaki yiyecekler 
herhalde daha tatlıdır. Sen işi
ne git. Ben anam ve babam
dan başkasının sözlerine ku
lak asmam. Lazım olursa on
lar beni o güzel yerlere götü
rürler. 

Türk - Macar dostluğu 
(Başı 1 inci sahifede) 

Huszar da bulunmakta idiler. 
M. Almaaai mebusan meclisi na

mına Türk nıiaafirleri selamlamıf 
ve umumi harp esnasında yanya
na kan d"k 

• 0 en ve harpten ayni va-
~ıyette çıkan iki millet arasındaki 
t ostane müna ebattan hahsettik
~nMsonra kadehini kaldırarak Ga- 1 

zı ustafa K 1 H ti . . 
ve Türk . e':'1~ azre erının 
d . ı:nıll~tının refah ve saa-
etı şerefıne ıçmi,tir. 

M. Almaasi'nin çok alklflanan 
nutkundan sonra M. F abinyi söz 
almıt ve ezcümle demittir ki : 

- Ticaret nazırı milli turam 
liai reiai sılatiyle beynelmilel ale'::.i~
sulh~rverane mesai aahcumtlaki asil 
muaabakalannı görmek ü.ı:re memle
ketf:.miz.e gelen aziz misalirlerimizi 
•elomlanm. Büyük Gaıı:i Mu.tala Ke
mal H~retlerinin yükııek ıell.iği ol
~ıncfa azımkcir. Türk milletinin yüksek 
ıntıbahını dennden 6elen bir •evinç, 
memnuniyet ııe gıpte ile takip etmek· 
teyiz. Yarası çok derin olan Macarıs· 
tanın da kendi hayati menaliini mü
dafaa için iktisadi müncuebat saha· 
''"da sar/ettiği levkalbeıer gayret 
üzerine nazarı dikkatinizi celbederiz. 
I kı memleket araamdaki ikti.,,,Ji mü
nasebatın ümidin leukinde netayiç 
vereceğini ümit ediyonız. Macariıta .. 
nın coğrafi va~iyeti memleketimizi 
•ark ile garp arasında bir köprü t•a· 
Zİ)·etinde bulundurmaktadrr. Bunun 
i.çindir ki büyük Fedakarlıklar bahası
Pa iki milleti daha ziyade yukla~lı· 
•a<'ak olan latanbul • Budapefte • Ka· 
le • Londra beynelmilel yolunun Ma· 
car fube5İnİ rJÜcude getirdik. 

M. Fabinyi kadehini Türkiye ve 
Macaristan atasındaki dostane mÜ· 
nasebat Türk milletinin refahı ve 

nıitlerd ir. 
Misafirler salıya dönecekler: 

Muhterem misafirler ve refaka
tindeki zevat pazartesi aktam• An. 
karadan hareketle salı sabahı teh-

misafir Türk mebuslannm sıhhati 
tcrefine kaldırarak içmittir. 

Bu nutklara mukabele eden Ha
san Bey altı ay evvel cümhuriyetin 

onuncu yıldönümü merasiminde 
Türkiyeyi ziyaret eden Macar ar
kaadtlarına minnettarlığını beyan 
etmit ve demittir ki : 

- Samimi münaıebatın kıymettar 
•emenler vereceğini. ümit ederi.m. 
Büyük bir memnuniyetle gÜ:ul mem
leketinize gelmiı ve T ürlı milletinin 
ve Millet Meclinnin kardeı •elaml«rı
nı getirmıiı bulunuyoru~. Unutmanta• 
lıdır ki bütün mebuılann, münevver
lerin ııcı idare eden sınıfın ııaıı:ife6İ 
eıtaaen hepsi bana mütemayil bulanan 
bütün aınJlar arasında Türk • Ma
car do.tluiiunu neıretmektir. M. Göm
böf'ün Ankara'yr, ismet Ptıfa Hauet
lerinin Büdapeıteyİ ıı:iyaretleri, 
Türlt • Macar dolltluiiu yalanda atıl
mq unutulmaz mühim adımhırdır. 
Bize karp 11iUtadiiiinis na:ııik. "" luı
raretli hünıü kabulden tlol.ayı heye
canlı tetekkürlerimi takdim ederim. 

Hasan Bey nutkunun nonunda 
kadehini kaldırmıt ve hükumet 
naiib amir 1 Horti Hazret\erinin 
mebusa.n meclis reisi ile bütün Ma
car mebusları terefine içmittir. 

l.Jün öğleden ııonra Türk misa
firler mebusan meclisinin diplo
matlar locasında bulunmuflar ve 
bütün mebusların alkıtlariyle kar
•ılanmıtlardır. Kürsüye çıkan me
bus M. Bano Macar milletinin mi-
safirlerine hof geldiniz demif, ken 
dilerinden Macar milletinin hakkı 
için nasıl mücadele ettiğini görme
lerini rica etmif, iki milletin dost
luğunun ehemmiyetini tasrih eyle
mİf ve Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retlerini selamlamıttır. Bu Dutuk 
bütün Macar mebuslarının sürekli 
ve gürültülü alkıtları arasında bit
miftir. 

Türk misafirler lıarp ölüleri a-

Kızarmış ekmek 
Dört dilim ekmek için bir yu

murta ahnız. Çukur bir tabakta i
yice çalkalayınız. Sonra içine ya
rım bardak süt ilave ediniz. ince 
olmak üzere bir kaç dilim ekmek 
kesiniz. Bayat ekmek olursa daha 

makbuldür. Dilimleri sütle karışık 
yumurta tabağına koyunuz. Altlı 
üstlü bulaymız ve bırakınız. O sı
rada hazırlanmı' olan ate,te tere
yağını krzdınnrz ve dilimlerin her 
iki tarafını güzelce kızarttıktan 
ııonra üzerine tozteker serpiniz. 

Bu çok kolay İfi anneniz yapıve
rir. 

Yazısu: hikaye: 
-

Şevki B. Bulgar 
Kralı huzurunda 

(Başı 1 inci sahifede) 

hatmetanelerinin saadetleri ve Bul 
gar milletinin refahı aldundaki t~ 
menniyatmı arz ile zatı hatmetane
leri nezdincle icras.ile şeref duyaca
ğım yüksek memuriyet>,1 ehemmi
yetini müdrik olarak bütün cehdi -
ıni iki devlet arasında esıueıı taYa 
nı memnuniyet bir surette mevcut 
iyi komtuluk ve dostluk münaıe -
betlerini iki memleket menafiinin 
lehine olarak taıkviıyeye hasretme -
ğ~ kendime vazife telakki edece -
ğinı. Bu hususta zatı haşmetanele
rinin hayırhah müzaheretlerini ba 
hıt buyurKaklarına ve hükümetlt; 
rinin vazifemin ifasında kıymetli 
yardımlarını esirgemiyecelderine e 
minim. Kral Hz. aşağıdaki nutuk 
la cevap vermiılerdir. 

Elçi Hz. 
Türkiye Rei.ioiimhuru Hz .• nin 

zatıalinizi nezdime fevkalade mu
rahhas ve salahiyettar elçi olarak 
tayin eden mektuplarını elinizden 
büyük bir mahzuziyetle alıyorum. 
Bu münasebetle Türk devleti reisi 
tarafından getirdiğmiz çok nazik 
hitaplar beni pe~ ziyade mütehas
sis etti. 
Tarafımdan da, samimi dostluk 

hissiyatımı ve kendilerinin tah•i 
saadetleri ve Türk milletinin refa
hı hakkındaki temenniyatımı ken
dilerine bildirmek suretile şanlı 
Reisicümhurunuz nezdinde ter
cümanım olmanızı rica ederim. 

Size havale edilmit olan yük
sek memuriyetin ehemmiyeti hak
kındaki sözlerinizi hotnudi ile hüs
nü kabul ediyorum. Sizin fikir ve 
niyetleriniz ayni zaman da bizim 
de fikir ".e niyetlerimizdir. Mem- I 
lalc<>tl•ı·miız~arJlsında e Y&o 

Asılsız bir ha be; 
(Başı 1 inci sahifede) 

sathi bir balatla nazara çarpar. 
Yunanntan Balkan misakını imza
layan ve bütün tasdik muamele -
!erini bitiren devletlerden biri ol
duğuna göre bu haberin aslı ve e
sası olamaz. 

Bu olsa olsa, Balkan misakın• 
kartı muhalefet edenlerin uydur • 
mumdan ibarettir. Türl:iyeye ge
lince; biz Y unanistanın misaka 
kartı olan bağlılığından asla fÜp -
he etmedik. Esasen bu haberi dün
kü nüshamıza dercedel'ken ihti • 
yatla telakki edilmesini yu.ınıt • 
tık. 

nı memnuniyet bir surette mev· 
cut ve eyi komşuluk ve dostluk 
münaseebtlerinin gittikçe daha faz 
la kuvvet bulduğunu görmekle 
çok memnun olacağım bundan do
layı vazifenizin ifasında daima 
benim samimi müzaheretimi ve 
Bulgar hüki'imetinin titapkar yar
dımınr bulacağınıza emin olunuz. 

Selefinizin vedanamesini aldı
ğım bu esnada yüksek memuriye-
tinin kendisine tahmil ettiği vazi
feleri icra tarzından dolayı Tevfik 
Kamil Beyden ne kadar memnun 
kalmıf olduğumu Resicümhur 
Hazretlerine bildinnenizi rica e
derim. Memleketimde Türkiyeyi 
temsil için zatı alinizin İntihabın
dan dolay pek mütehassis olarak 
bugün size ho• geldiniz demekle 
bahtiyarım, Elçi Hazretleri. 

Ali Şevki Beyi götüren saray a
rabasına bir süvari müfrezesi re
fakat ediyor<lu elçinin beraberindt 
Kral Hazretlerinin mü~virlerin
den M. Groef ile bir yaverleri, el
çilik müstetarı ve katibi ile atate-

ilit r bul vordu. 
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Süngerciliğimiz del 
Tanzim edilecek 

Dünkü Lilt macları 
İstanbul-Spor Süleymani
yeyi, Vefa Bey kozu yendi 

lstanbul ve lzmir liman 
şirketleri faaliyete geçiyor 

Liman şirketi müdürü Hamdi 
Bey bu hafta içinde lzmire gide • 
cektir. Hamdi Bey İzmirde bil • 
hassa yeni sünger istihMl ve ihraç ' 
§irketi etrafında İzmir liman fİrke· 
ti ile temas ederek şirketin faa • 
liyete geçmesini temin edecek - t 
tir. 

On ıekiz ay sonra ı 

Almanya Fransadan dahaı 

Dün T aluiıın stadında birinci 
küme takımlarından 1.ıanbulapor 
ile Süleymaniye hakem Suphi Be
yin idaresi altında karşılaftılar. 

lki taraf la İyi bir oyun gös • l 
teremecliler. Billıaua Süleymani • 
ye takımı çok zayıftı. Takımdaki 
bir çok hıtbolcülerin acemi hare • 
ketlerine rağmen bu devrede İs • 
tanbulsporun sayı çıkaramaması, 
Süleymaniyelilerin karı§ık ve o • 
yun bozan bir tarzda oynamasın
dan ziyade atanbulspor muhacim· 
lerinin pek beceriksiz davranma • 
)arından ileri geldi. Bu oyunun 
cereyan tarzına göre esa.en Süley
mani,yeden de gol bekelenemezdi. 

Bu auretle ilk devre sayısız bit
t i. Ba devrede rüzgar İstanbul • 
apor aleyhine idi. 

İkinci devrede Jştanbulspor 
rüzgarı lehine alınca vaziyet. ka • 
tiyetle Süleymaniye için v~ımle§· 
ri. lstanbulsporun ergeç galıp çı· 
kacağı anlaşılıyordu. F.kat sert 
rüzgarla mütemadiyen havalanan 
tozlar içinde iki tarafın -da :zevk • 
siz oyunu seyircileri sıkıyordu. 

Zaten bir buçıık saati bir asır 
gibi g&teren bu sıkıcı oyunu sey
reden ancak iki yüz ki•i kadar me
raklı gelınitti. 

l'lônci devrenin ortalarmda Sü
leymaniye müdafilerinden birinin 
topu el ile tutması üzerine J stan • 
bulspor penaltıdan ilk golünü ka
zandı. 

tik devremn ba§ında da Reşa
da çelme takılmuı üzerine gene 
Süleymaniye aleyhine bir penal • 
tı olmut, fakat Retat bunu atama· 
mıştı. . 

lstanbulaporun bu ılk gölün-
den pek az sonra Süleymaniye ka
leaine yakın bir yerde topu yaka. 
layan Enver lstanbulsporun ikin
ci aayısmı da yaptı. Bunu biraz 
soma Enverin üçüncü sayısı ta • 
kip etti. Bu ilci golde Süleymaniye 
kalecisi çok ha talı dır. 

Çünkü uzun degajman yapa
m ryan kaleciler ya kaleden fazla ay 
rılmamalı ve yahut ta kaleye dö
necek vakit bulabilmek için topu 
taça doğru atmalıdırlar. Halbuki 
Süleyınaniye kalecisi bunun aksini 
yaPtı ve iki defaaında da kalesi • 
ne dönmeğe vakit bulamadan gol 
yedi. 

Oyunun sonlarına doğru, Hali
din bir hat.ısı yüzünden Süleyma
niye de yegane golünü yaptı ve o
yun 3 - 1 lstanbulsporun lehine 
bitti. 

Bu maçı yapan takımlar §Öyle 
tetekkül etmi§ti: 

latanbulspor: LU.tfi - Halit, 
Sabih - Aziz, Hasan, Sami -
Fahri, Orhan, Orhan, Enver, Re
ıat. 

Sü\eymaniye: Necati - Ta • 
nk Necdet - Basri, Bülent, Ta
na; - Daniş, Hakkı, Ali, lskender 
Zeki. 

Hilal 2 • 'Altınorda O 

Gene Taksim stadında ilcinci 
lr.ümenin Hilal ve Altınordu takmı
ları kartılattılar. Bu maç lstan • 
bulapor - Süleymaniye maçından 
çok daha zevkli idi. 

Hililin umumiyetle bakim oy
namasına rağmen ilk devre O - O 
bitti. Hililliler ikinci devrede iki 
gol çıkardılar ve bir kaç fınıat ka
çıran Altınorduluları 2 - O mağ-
1;.p ettiler. 

İatanbulspor - Süleymaniye 
8. takrmları maçını 2 - 1 latan • 
bulsporlular kazandılar. 

Fener bahçe stadında: 

F enerbahçe stadında birinci l<ü
rne lik macını Vefa - Kumkapı 
ve Beykoz· takmıları yaptı. llk 
• E. - -H& ____ ;_ .J ... -: 

İktısat vekili Celil Bey §dıri• 
m;zde bulundukları esnada Ham · • 
di Beyle görüşerek bu şirketin bir 
an evvel faaliyete geçmesi için 
direktif vermiılerdi. 

Süngercilik şirketinin bisse -
, tlarları İş ve Sümer Bankalarile 

Jstanbul ve İzmir liman şirketle • 
ridir. Halen &iinger i.stibsal ve ti- ' 
caretile ınq.gul olanlar da ıimete 

~ 'hissedar olarak alınacaktır. 

ld>ileıcdC oyunu wı karşılıklı akın
larile geçti Bu devrede iki taraf 
ta Myı yapmağa muvaffak olama· 
dılar. 

Halbuki Vefa §İddetli bir rüz-
gar altına dütnıüştü. Beykoz bun· 
dan ,mubacimlerinin ağırlığı yü

zünden istifade edemedi. On ikin
ci dakikada da Beykoz müdafii Se
dadm aakatlanarak çıkmuı teva
zünü temine kafi geldi. ----İkinci denede Vefa rüzgarı 
lehine alınca, Beykozun on kişilik 
takımım tazyike başladı. Bu laz -
yik on sekizinci dakikada, Muhte· 
§emin yaptığı golle neticesini ver· 
di. 

Oyunun bi1:mesine on · dakika 
kala da Gazi sıkı bir şütle Vefanın 
ikinci sayıaını yaptı. 

V efanm 2 - O galibiyetile bi· 
ten bu maça iki taraf Sait Sala • 
hattin Beyin hakemliği altında şu 
tekiller de çıkmı§laroı: 

Vefa: Haluk - Saim, Hali1-
Süleyman, Lutfi, Cevdi - Ahmet, 
Hamıdi, Gazi, Muhteşem, Nuri. 

Beykoz: Kandili - Sedat, Ne
bi - Behçet, Mehmet, Turgut -
Kazım, Sait, Şahap, Rıdvan, Ba· 
hadir. • - • -

Ôteki maçlar: 

Fenerbabçe•atadında · yapılan 
diğer maçlarda Vefa B takımı Bey. 
kın: B takımını 3 - 2 , ikinci kü
menin Topkapı takımı Beylerbe
yi takımım 4 - 2 yendi. 

Sadun GALİP 

Paris sefaretinde --Suat Bey Türkiye dostla-
rına ziyafet verdi 

P ARiS, 4.A.A. - Türkiye bü
yük elçisi Suat Bey ve refikaları 
dün bir öğle ziyafeti vermi,lerdir. 
Ziyafette M. Heryo, M. ve Madam 
Saro, mebusan meclisi hariciye en
cümeni reisi M. Bastid parlamen· 
todaki Türk • Fransız do&tluk gru
pu azaaından mebus M. Liro, Pa
rni belediye meclisi reisi M. Fike 
ve siyasi ve edebi mahafilin diğer 

bir çok yüksek '81ısiyetleri, 
hazır bulunmutlardır. Ziyafet 
te bütün yemekler, Türk yemekle
ri idi. 
ı_·-K-ı-,-,-k-h-.-.. -.-r-l•_r __ _ 

* Dariiıtdakaya Teberrü - Mü
hendia Şeftet Bey merhwn aileai ta
rafından D~aya yinni lira le· 
berri edilmittir. Müdiriyeıtinden te
fdd<iir olunur. ----

Muğlanın bütçesi • 
MUGLA, 4 (A.A.) - Bir niaan

da aon toplantısını yapan belediye 
meclisi varidat ve muraf bütçele
rini mütevazin olarak kabul etmit
tir. Bütçe 46568 liradır. Bütçede 
bilhassa su yollan ve su deposu için 
8500, mezbaha için 3000 ve bele
diye akareti için 2000 ve yeni teaia 
edilecek asri mezarlık için 500 li
ra vardır. 

İspartada park 
ISPARTA, 3. A.A. - Belediye 

~hir parkının tezyini ve genişlet
tilmesi islerine faaliyetle devam e
dilmekt;dir. Cümhuriyet meyda
nından• pavyonlara giden metha · · 
deki yolun şose ve yaya kaldırımı 
beton olmak üzere in'8sma batlan 
mış ve bitmesi yaklaşmıştır. 

Hamdi Bey İzınirde firkete 
Jstanbul ve İzmir Liıoan firket " ~ 
}erinin vereceği vesaiti de tetbit ~ 
edecektir. Sünger müetahııilleri " 
nin elinde sünger çıkarmak için· 
brr kıum dalgıç ID1ll:r;emeaa oldu • 
ğu gibi İstanbul ve lzmir liman 
§irketleri de süngen:ilik t1rketine 
dalgıç malzemesi, maçuna ve aa.İr 
malzeme tedarik edeceklerdir. 

Romen borçları 

1,600,000 seterilng 
Teklifi reddedildi 
Roman yanın bundan fazla 
verebileceği söyleniyor 

Financial Times'ten 
Romanya hükfuııeti ile, Roman

ya bonolarının ecnebi hamillerinin 
mümessilleri arasında ahiren ak
dolunan konferansta yeni bir an
laşmamaya vüsul imkanı olmamıt
tır. 

"Agence Economique,,e naza
ran bono sahiplerinin mümessilrei, 
M. Hail Tatch, G. Bruins ve Fran
çois Richards dan mürekkep olan 
mütehassıslar heyetinin verdiği ra
porların bütün yeniden yapılacak 
müzakerata esaa tetkil etmesi hu
susunda müttefikan ısrar etmitler
dir. Mütehusıslar raporlarında Ro 
manyamn tediye kudretinin ecnebi 
kambiyoau münakale kudretinden 
çok yüksek olduğunu bildirmıtler· 
dir. 

Romanya hükumetinin delgeleri, 
mütehassıslar raporunun kıymetini 
tanımakla beraber kat'i bil' netice
ye vüsul imkanlarını selbettiğini 
söylemekte ve mütehassısların, 
kendilerine verilen mahdut zaman 
zarfında Romanyanm iktısadi va
ziyetini arzu ettikleri gibi tetkik 
edememit olduklarını itiraf etmek
te olduklarına nazaran, rapordaki 
tahminlerin metklık olduğunu iddi
a etmektedirler. 

Memleketin varidatinı temin 
eden amillerin ve bilhassa önümüz 
deki buğday mahsulünün müphemi 
yetini ileri süren Romanya delege
leri, bir milyar leyden (1,250,000 
İngiliz lirası) fazla mali sene zar
fında Romanyamn, ecnebi borçla
rının tediyesi için münakala yapa
mıyacağını bildirmektedirler. Bo
no hamiller;nin mümeuilleri de 
bu miktara ~razla Romanyanın 
daha fazla miktarda münakala 
yapabileceğini iddia etmitler ve 
azami miktar olarak teklif edilen 
bir milyar leyi kabul etmemitler
dir. 

Hindistan da 
lngiltercde teşkilah 

esasiyede yapılan 
tadilat reddedildi .. 
RANŞİ, 3. A.A. - "Hindistan" 

milliyetpe"er Hindistan konfe
ransı fırka reisliğine doktor Ansa
rı'yı ittifakla intihap ehnittir. Fır
ka Hiııclistan tetrii mecliai için son 
baharda yapılacak intihabata iti
raz edecektir. Konferans İngilte
renin ne,rettiği beyaz kitapta bu 
lunan Hint tetkilatı esasiye kanu
nu tadilatını reddeden bir karar 
suretini de ittifakla kabul etmit· 
tir. 

Pahalılığa karşı 

Italyada şiddetli 
Mücadele var! 

Edirncde sıcaklar 
EDiRNE, 4. A.A. - Sıcaklar 

çok tiddetlidir. Kuraklık devam et· ı 
mekteoir. 

ROMA, 4.A.A. - Hükumet ve 
fırka fiyatların tenzili için başla
dıkları faaliyete devam eylemekte
dirler. Roma, Padu ve Bergam gi
bi birçok tehirlerde bir çok mües
seseler resmi listedeki fiyatlardan 
fazla fiyat İnledikleri için muvak
katen kapatılmıtlar ve cezalara 

Dtırılmı,lardır. 

kuvvetli olacakmış 
Bir Belçika meb'usu böyle söylüyor 

Gaz hücamrarına hazırlıklar 

Belçika meb'uslarmdan Baron Dorlo- ı pıyor, Bir dela model hazırlandı mı, ya
dot Almanyanın harp hazırlığı h~da .. Pılacak ıey,seri halind_e s.!lah i~ e~ 
§ayanı da.kat bir makale neıretmıttır. Bu uzre,bunu Almanyadaki amı fabnkaya gon 
makaleyi iktib'ls ediyoruz: dermelı:tir. Ahnanyanın çok ıa... bir za-

'' Abnanyanın sulh muahedesi ahkamı- manda gerek kemiyet~e, '~keyfiyetçe 
oa riayetsizlikleri hakkında elde mebzul Fransız silahlarına fajk silihlan olacağı
vesaik var. Almanya daha dünden değil, na ıüphe etraemelidir. 
senelerden beri muazzam teslihat hazırla- Almanyada hemen bütün eolci ailihlar 
maktadır. Eğer hazırlık buııünkü teldin- muahede muci.bi~c_e tahrip edİlmİftir. Fa
de devam edene Almanya, 65 milyon nü- kat muahederun ımza11ndan on aJtı saıe 
fuıu ile on sekiz ay sonra 40 milyon nÜ• sonra Almanya hücum lut'alannı son de
fuılu Fransaya askerlik noktainazanndan rece ~en.' ~ahlarla teçhiz edecek va
tefevvuk edecek ve orta tariblien itibaren ziyete IJırmlfhr. Halbuki Fransadaki 1j. 
büyük muvaffakıyetleri ihtimalleri dahi· ıahlarm çofu eıkidir. Bu noktadan da 
linde harp ilan edebilecek vaziyette bulu- Alman faikiyetini teslim etmek icap eder. 
nacaktır, Almanyanın timdi takip ettiği Alman fabrikaları iıtiyenlere muhnik 
küçük politika oyunları, sadece silihlarını gaz bombaları satmaktadırlar. Bunlardan 
tamamlamak için vakıt kazanmağa ma- bir kaçının yapılan tecrübelerinde, Belçi
tuftur. Zaten beynelmilel kontrol komis- ka ordusunun gaz maskelerinin fayda et
yonu çekildikten sonra, yani 1929 dan be- ınediği görülmüttür. Halbuki Almanların 
ri Almanya da adeta açıkça silahlannW<- daha kunetli aııl muhnik ıazlannı piya-
tadır. saya çık..,.Dftdıklarına ıüpbe yoktur. 
Unutmıyalım ki 1924 le Almanya büt- Bu zehirli ııulara kartı kendimizi aca· 

çesine Reidıswehr'i tetkil eden 100,~. ha hanci maskelerle koruyacağız? 
ki~inin teçhizatı, kıtla masrafı ve s&1re11 Belki bir harp halind~ FnıuMUn müt-
için konan lllhıisat 100,000.000 Belçika tcfikleri 'Olabileceği hatlrra gelir. Bunu ka-
frangından fazla idi. Yani 1914 telönden bal edelim. Fakat Alman1anın da mütte
adetçe fazla bir orduyu idare etmeğe mÜ· fiideri olacaktır. Sonra bazı ittifaklanmı
oait bir bütçe. . zıo da o kadar bel bailıımamalıya. Biı· 

AlmanyaW. askeri tayyare memnudur. inç hafta evvel Amerika Cümhurreiııi M. 
Fakat bir tek mali sene bütçesinde ,Uya Roosevelt, iki ıene ıeçmeden Amerikanın 
ticari denilen Alman tayyareciliği için 46 bil' Avrupa müsella!ı ihtilafına tek nefer 
milyon altın mark kabul edilmittir. gi;ndenniyeceğini söyl~ti. Geriye ln-

Muabedelerin müsaade .ettiği 2,~ ~- gi!tere kalıyor. İngiltere de hazır değiJ. 
l:ineli ıüf~k i~. kabul edılen tabıısa~ bır <'ir. lncilter~~ a~keri hizmet on iki sene 
senede mıtnllyöz be.tına 31,000 fnuıkbr. rr. uvazzaf gonullu1er tarafından t'em.in e-
Halbuki Fran11z ordusunda makineli tü- d'lmektedir. Bunlann da miktan takriben 
f<k başına 300 frank konmutlu~. Demek 200,~. kitidir. Bunun 118,000 i lngilte
ki ıcriye gizli teslihata sarfedılecek 30 re dahilinde bulunmaktadır. Demek ki 
bin 700 franklık fark kalıyor. [ngiltere muhasemabn bidayetinde ameli 

Almanyada bir senen,in kredileri müte- hiç bir §eY yapacak vaziyette değildir. 
akıp seneye devredilebılmektedit. Vasati Sonra bugünkü şerait 1914 senesine 
her birinde devredilebilecek iki milyarlık ı...t'iyyen benzemiyor. O zaman tayyare
kredi olan bet altı bütçeyi bir araya ge· cilik daha iptidai bit'. halde idi. Halbuki 
tiriraeniz, nasıl bir yeküna varılacağı he- simdi çok değiımi,tir. D&ha muhaseınahn 
sap edilebilir. · ilic gününde lngill<er şiddetli bir hücuma 

Frankfurter Zeit:ung yalnız. 19~0 b~t- maruz kalabilir. Tayyareler heaaba girin· 
çeıi için nakledilebıle_cek kredıleTı 2 mıl- ce, deniz nakliyatı da 1914 teki kadar e
yar 300 milyon Belçıka frangı olarak min olamıyacaktır. Umumi harple lngil-
hesap ei.lmitti. .. . . . tere, ltalya, Rusya ve hatta Amerikanın 

Böyle bet altı _butçe_ on, on ı~ rnıılyar r üdahalelerine nrğmen kendini cüç mü-
demektir. Mesela 3 mılyon Belçıka fran- d.ua ebniıti. Umpmi harp tarihinin de 
gı ile şöyle böyle cephanesile birlikte bir 1918 senesinin bahar ve ~ aayıfalarını 
mily~n silah elde etmek mümkün olduğu 
düşünülürse, Almanyanın son senelerde 
naaıl muazzam bir harp hazinesine sahip 
olduğu görülür. 

Almanya hazırlığını umumiyetle fabri
kalarının hariçte bulunan ıubelerinde ya· 

lngilterede 
Mak Donald vaziyeti siya

siyeyi izah ediyor 
LONDRA, 4.A.A. - Senelik 

resim sergisi münasebetiyle san'at
lar akademisi tarafından verilen 
ziyafette Prens dö Gal, sefirler, 
nazırlar, san'at, parlamento, bah • 
riye, ordu, kilise aleminin mühim 
p.haiyetleri hazı~ bu~unmutlardır. 

Söylemit oldugu bır nutukta M,. 
Mac Donald beynelmilel vaziyete 
kisaca temas etmif, vaziyetin i~ 
krarsız, ve belirsiz olarak kaldığı
nı, lngilterenin sadece kendisi i
çin yatayamıyacağmı söylemiştir. 

Başvekil, hükumetin faaliyetin 
den bahsederken misafirlerden bi
risi sözünü keserek tunları aor
muştur? 

" Bu sergi hakkında ne diye bir 
teY söylemiyorsunuz ? 

Batvekil bu suale cevap verme
den nutkuna devam etmittir. 

-o--

Japon rekabetine karşı 
LONDRA, 4. A.A. - Ticaret 

nazırı M. Runsiman bugün Japon, 
lngiliz ticaret müzakereleri hak
kında Japonyıı sefiriyle yaptığı 
mülakat esnasında sefire yeni tek
liflerde bulunmu;;tur. Bu teklifler 
Japon h?~u!°~ti tarafı~dan cev~p. 
verilnıeaını ıatılzam ettirmektedır. 

Spor ve San'at 

Leclerc iaminde Fransız bir 
keltra.t çok takdir edilen bir 
kel yapmı,tır. Bu heykel, resi 
görüldüğü gibi suya atlayan bir 
2ücünün tam suya temaa esna• 
ki vaziyetidir. Heykel çok tabii 
bütün yüzücülere model olıı 
kadar güzeldir. 

Sa sporlannın tUnatörlejl. 
ti e, bilhaaa aıya yüksek ir'f;JI. 
elan atlıyarak rekor kırmak 
firei arttıkça artıyor. YukarJ' 
ı.:imJe kayanın irtifaı gözle 
min edilebilir. 

bir kere daha okumak 2ahmete def'! 
Ceneral Petain 1918 de demi, ti 111~ 

manlar 1 ngilizleri adamakıllı bezi7, 
ratacaklar, sonra da bizi mağhip 
ler.,. O kadar yakın olan bir mazi ti 
buk unütuluyor? ti, 

1930 ela kendi kuvvet~eri~ 'Ö" ~ 
timdi de dütünüyorlar ve gıtııkç•.., 
ziyade silahlanan ve siljhlanacak '1 
manyaya kartı hiç bir ıey yapıl, 
ğını söylüyor]ar. j 

Almanya kuv.etlenince müst~1 

rini de iıtiyecektir.Bu müstemlekJ. 
diıine verilecek ve 1914 ten eve~ 
ziyet hasıl olacaktır. Almanya ı.ıı r:J 
da kalacak mı? Avuaturyayı, L~ 
Ukranyayı, Ataası, Loren'i iati 
Hil'ler de :ı:aten buna böyle yu.dı. 



Yarış Talimatnamesi ....... ' 
İstinye - Zincirlikuyu: 9150 metre 

ili cü yokuşlu sür' at koşuları 

25 Mayıs 1934 
1. YARIŞ KA YlT VE KABUL ŞARTLARI 

1.- Yarışa girecek Otomobiller, Mo
tosikl~tler ve Bisikletlerin kayt muame
leıi 10 Mayısla ba~layıp 22 Mayıa saat 
18 de bitccek:ir. Bu maksatla tertip e
<lilen kayt varakalannı bu müddet zar
f nda doldurarak imza etmek ve 22 Ma
Yısa kadar Turinı: ve Otomobil Klöbü
r e - Otomobiller için 5 lira, Motosiklet
!er için 2 lira ve Bisikletler için O,SO 
lira kaydiye ücrctile beraber vermek i
.:ap eder. Bu tarihten itibaren yapJacak 
müracaatlar kabul olunmaz. 

Kayt varaka11na yazdan malumat ba
l.ikate uymadığı takdirde o yar;f vasıta.-

' musabaya girmek hakkı."' ~aybeder 
"' •·e. verilen kayt ücreti gerı ve':'lmez. 

2.- Yarıta girecek Otomob.1, Moto-
• ik)el ve Bisikletler 23 Mayıs 934 çar
amba günü ıaat 9 .. 12 de muayene ve 
ısnif komitesi tarafından muayene edi 

tecektir. ~u muAyate ııra ile yapılacak 
ve sırası 1"ürkiye Turing ve Otomobil 
Klöbu tarafından verilecek numaralara 
gOre o]acakt?r . Muayene yeri Taksim· 
de ford Acentesid'r. Muayene Heyeti 
kay( varak ... ~aı -::lda yazılı maliimatın 
doğru olup olmad·ğıru anlamak için reı· 
nıi veıil<alar İstemek ve icabında silin
dir l<apaklarını açmak hakkını haizdir. 
. 3:- Yarışa g:recklerin ehliyetname· 

h o maları li.zımdır. 
4.- Yarış vasıtaları Beynelmilel Ya• 

rı4 talinıatnameıi hükümlerine uygun <>" 
laı::al<tır. 

5.- Yarışa girecekler 3 sınıfa aynl-
nu ~ti'!" 

a) Erkek amatörler 'i' J!! ı • 
\.J' •·•·:l•hlfl, an . .o.:.l.);t ~r 
< l H U•uıi otomobil kullanacak ŞO-

.. förler. 
I ~-- Yarış vasıtaları har..gi sınıfta o
~l")ar3a o'ıı.:nlar, ıjlindjr hacmı istia
bılerine (Umumi silendre) göre §U ka
tegoriler(' ayrılır : 

a) Otomobiller : 
1 ci kategori: O : 1500 ım 3 

(Hariç). 
it ci kateııori : 1500 sm 3 

(Dahil) : 3 litre (Hariç). 
il 1 cü kategori : 3 litre (Dahil) 

ve: daha. yukarı. 
'uretl mahsuaada yarıt vasıtası ola

rak Yapılmıt olanlar bulunursa ayrı bir 
kategori teşkil edecekler.lir. 

b) lvıoto•ikletler : 
1 ci k:ıtegori O : 350 om 3 

(Dahil) ; 
il ci kategori : 350 1111 3 

(Hariç) : 500 (Dahil) sm. 
1 il cü kategori : 500 anı 3 

(Hariç) ve daha yukan. 
iV cü kategori : Sepetli 

c) Bisikletler : 
1 ci : 14 : 18 yatlar ara11nda um ... 

ma mahıuı. 
it ci : 19 yatından itibaren umuma 

mahıuı. 

ili cü : T. 1. C. 1. tetkilatına men
sup biıikletciler. 

ili cü kategorinin tertibi T. 1. C. 1. 
lı.anbul mıntakaaı bisiklet heyetine hı
takılmıştır. Bu sınıf icin dühu1iye yok· 
tur. • 

I 7.- Yarıta girecek olan yarıt vaııta· 
arına her ırnıf dahiiinde kura çekmek 

suretile birer numara verilecek ve ya· 
~ış vasıtalan yanşa bu sıra numaralan 
;ıe girecek .ea·dir. Her Otomobil veri
cc~k olan nwnarayi kapak üzerine -
l~Yll' eanaaında tenıaanen okunacak veç· 
~ıle -:- takacalttır. Motoails:let ve Bi· 
ııkletcaler numaralarını arkalarına taka· 
caklardır, 

b.- Her hangi kaza ve hasardan do· 
vı Türkiye Turing ve OtomohiJ Klö

oLi ile Mil.iyet gttzetesi ve t.-r i~ ..... 
Teknik Heyeti hiç bir mes'uliyet bbul 
etmez. 

il.- YARIŞ ESNASINDA RiAYET 
EDiLECEK HUSUSLAR : 

9.- Y arı~a girecek vasıtalar 25 Ma
yıs cuma günü en nihayet saat 8,45 de 
lstinye iskelesi ile htinye Köprüsü ti
malindeki çeşme arasında ve Şitli isti
kametinde 11ra numaralarile arka arka
ya ve yolun temami.le- aağına ynatnut o
lrak duracaklrdır, 

. 10.-:- Saat 9 da Birinci kategori Bi
sikletcıler ve saat 9,50 de bisikletlerden 
ıo~ra hareket edecek i.k yarı§ vasıtası 
lstınye Köprüsü üzerinde Stard maha
line gelecek ve Starter emrine girecek· 
!erdir. 

11.- Heo- Biaiklet 11nıfile her yanı 
~ııtaaının hareketinden ıonra mütea
ıp '"'•f '".!Ya..".~··~ kol~ıntlan ayrı
~cak ~e kop':" uzea-.ne celip Starter em .. 
100 arıreccktır .. 

12.- Bisikletler 11mfları içinde he 
r ve Otomobille Motoaildetler m ra

en fa11lalarla birer birer hareket ~{;: 
ilecek ve zaman kronometre i!e tes
ıt olunacakta. Yanı cetvelinde tesbit 
dilen zamanda hareket batımda hazır 
lmıyan yanf bakkıru kaybeder. 
13- Kotucu, Stard mahallinde Stard 
umandaıından evvel bir arızadan do
yı bir müddet ·mü•aade edilmesini ri
ederse Starter bu vaJJtayı geri bı

akıp ken'di sınıfı sonunda hareket et
irmelı; hakkıru haizdir. 
14.- Bisikletlerin Stardaki yerleri 

ura ile tesbit edilecektir. Kura 23 Ma
tı muayene eı 11nda çekilecektir. 
15.- Stard için çetvele nazaren muay· 

•n olan zamandan 5 saniye evvel Star
•r harekete 5, 4, 3, 2, 1 ıaniye kaldığı

1 
haricine çıkacak yoksa yolun müsait 
noktaıına kadar yoluna devam ederek 
yolun tema.mile aağı.na yanafıp yolu ser .. 
beıt bırakacak ve hiç bir va.kitte geçe
cek diğer n11taları tehlikeli vaziyete 
dütürmiyecektir. Ayni zamanda sür'at .. 
le yol emniyet memurlarına haber vere
cektir. 

18.- Her hangi bir ama dolayıoile 
yolun kapalı olduğu kırmızı bir bayrak • 
la itaret edilecektir. Kırmızı bayrağı 
gören Y&nfçı yolun sağ kenanna yana
şarak duracaktır. 

19.- Yolun bir ama dolayıule ka
panmaıı halinde derhal Starter haberdar 
edilecektir. Starter bir arıza ve sair eye· 
dair alacağı haber üzerine Y&J'Jfı dUl"
durma.k hakkını hazclir. 

20.- Laıtiii patlayan veya hatim bir 
sebepten yanıı bitiremeyen Yarıt• teı.
rar edemez. 

21- Otomobil kullanacaklar yanla
nna diğer bir kimse almakta selt.est
tirler. 

22.- Y antta iateyen Ekıoı bo.-ulan
nı açabilir. 

23.- Y arıtı bitiren va11talar icahında 
Teknik Heyet tarafından tetkik edil
mek üzere kendilerine gösterilecek yer
lerde Park teşkil edeceklerdir. Yalnız 
bunlar Şitli yolunu İtgal edemezler. Ya
rı§ vasrtalan Teknik Heyet reiıinin mü· 
audesinden sonra gidebilirler. 

24.- Bisikletcilere yanı eınasmda 
,u atmak memnundur. Yarım saat z.ar
frnda he.lefe varamayan bisikletci yol 
dıtına çıkmaia mecburdur. Diğer hu
susat baldmıda BeyM!milel hioiklet ni
zamnamesi tatbik olunur. 

25.- Y ant esnasında yolların sağ ve 
ıolunda 5 ter metre bo! baaialacak ve 
virajlarda harici kavisdeki bu bo!luk 
her hangi bir kaza ihtimaline karıı da. 
ha genİf tululacaktJr. 

111.- iTiRAZLAR : 

26.- Teknik Heyete kartı itiraz edi
lemez. itiraz yalnız müsabıklar hakkın· 
da olur. itirazlar yazile yapılır. ve ~~-
d. .. ...,_ ·0 3 miıli bir para ile bırlık 1ve ucre1.u.11 • 
le · verilir. itirazlar yanttan evvelki va· 
7İyetlere ait olursa yanf bqlama aaa.
tinden en atağı 15 dakika evvel St~rte
re verilir. 1 tirazlar Starddan sonrakı ah
vale ait ise yarıı bitmesinden nihayet 
15 dakika sonraya kadar yanı Teknik 
Heyeti Reisliğine verilir. 

27.- Yukarıki lartlar dahilinde ya
pıbnayan itirazlar kabul edilmez. 

28.- itirazlar Teknik Heyetçe tetkik 
ve karv verilir. Bu Heyetin kararı kat'i
dir. Ve yarı .. girenler bu brara biç bir 
veçhile itiraz e.!emiyecelderini P"fi
kabul eylemitlerdir. 

29.- itirazlar varit görüldüğü tak
dirde itirazla birlikte verilen para ge
ri verilir. Aksi takdirde bu para Türki
ye Turiog ve Otomobil Klöbüne vari· 
dat kayt edilir. 

iV mUkafatlar 
30.- Her kategoride mesafeyi en kı

sa zamanda alana birer mükafat verilir. 
Ayrıca bütün sınıflar içinde mesafeyi en 
kısa zamanda yapana (günün en sür'at· 
li araba.ar) mükafatı verilir. 
ll.- Harumlar arasmda Y arıtr en ln

aa zamanda biti.rene bir aene müddetle 
ıa,rmak üzere aynca bir ipekten Tür· 
lüye Turing ve Otomobil Klöbü Bay
rağı verilir. 

32.- .~iıikletler için her sınıfta bir
df:" 38~~ .. r kadar birer Madalya ve
r1 u·.T ılıı et 3 cü kategorinin müQ .. 
fab . • C. 1. htanbul mıntaka&ı Bi
siklet Heyetine aittir. 

--·--o-------
YENI NEŞRIYA.T 

Ülkü 
Ülkü mecmuuının 15 inci sayısı 

mutat zenginliğiyle çdantttrr. 
Necip Ali Beyin "İnkılap Hukuku

muz" yazıaıyle ba,flıyan mecmuada 
Kmnilettin Sami P....,., Ankara Tütün 
Kongl"elİ, Tarama det-gisi, Y abancr 
dil m-lesi, ileri hukuk, Türle adı, 
Opera, Zehirli gaz, mevzuları üzerin
de değerli yazılarla tiirler ve Enver 
Behnan Beyin Türk efaa.nelerinden a· 
lınmıt bir hik&-,-i vardır. 

Zeki Meaut Beyin her ay "Ülkü"' 
de yazmakta olduğu '" Aym politika
.. " cidden şayanı dikkattir. İnkd.A
ba ve inkılap münevverliğine hizmet 
eden bu mecmuayı bütün okurlanmı-
2a tavsiye ederiz. 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
ınahkeemsinden : 

MlLLIYET CUMARTESi ' MAYIS 1934 , 
-- ------- -

MEMLE-KET 
· ~~ HABE LElli 

Samsun tütünspor klöbü Nazillide belediye meclisi intihabı 
.. . ..... 
Uç bin tütün amelesini bir araya toplı-

yan cemiyet bir teşekkül vücüde getirdi 

Tütürupor klöbü gençlerinden ikUi 
/ getirmittir. (Tütünspor) kulübü

nün sarı yetil fonu altında topla
nan bu gürbüz gençler futbolden 
bllfalc bilhuaa eiiret ve denizciliğe 
ehemmiyet vennislerdir. Henüz 
mintakaya federe 

0

olmak için hazır
lanan gençler pmdiden çok kıy -
metli bir varlık gösl'eriyorlar. Ce
miyetin temsil heyetile sporcuları 
kulübün spor levazımını temine 

Tütün.por B•nçlerinden bir 
grap 

SAMSUN, (Milliyet) - İnhisar· 
lar idaresi yerli ve ecnebi tirketler 
imalathanelerinde çalıf&D 3000 tü. 
tün amelesini bir araya toplıyan 
(Tütün itçiler cemiyeti) son ıriln· 
!erde bir spor tef"ldriilü vücuda 

medar olmak üzere bir kaç gece 
evvel Kazım Pafa tiyatrosunda 
bir de müsamere tertip etmitlerdir. 

Müsamereye helkevi bandosu
nun çaldığı istiklal martile batlan
!!ııf, gür~t v.e ~~zlı~8:1' yapılmıt 
hayırlı ızdıvaç., ıaımlı bır perde! ik 

komedi oynanchktan aonra, ortada 
Büyük Gazinin tabii büyüklükteki 
taplolarının altına tütün yaprakla
rile yazılmıt ( varol Gazi) cümle
si bulunan ve kadınlı erkekli ame
lenin çalrtm• tarzını göıteren bir 
perdelik tablo gösterildikten sonra 
alkıt tufanı arasında mliaamereye 
nihayet. v~rilm~ftir. Çalıfma .zaman 
lan barıcındelu bot vakı"tlerıni spo. 
r• ~olan aençlerin bu çok 
kısa müddet zarfında gösterdikleri 
muvaffakryetler takdire fayandır. 
On dokuz senelik iyi bir maziye 
malik olan Samsun sporculuğunun 
iltihak edecek olan yeni uzvile ye
ni yeni mU'Yaffakıyetler elde ede
ceği fiiphesizdir. -· 

Köylerde köy kanunu dersleri 

'.Aydın halkevi 
KARAPINAR, (Milliyet) 

Aydın halkevi köycüler tubeıi ko

mite heyeti nahiyemize gelerek fır 

ka salonunda nahiyemize bağlı köy 

Aydın mıntakası lik maçları 1 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

spor mıntakası lik maçlarına evvel
ki gün ba,landı. ilk oyun Aydm ve 
Nazilli klüpleri arasında oynandı. 
Aydın kulübü ilk deverede penal
tıdan bir gol yaptı. ikinci devrede 
Nazilli'liler Aydın aleyhine verilen 

firikik cezasını gole çevirerek o
yunu 1 - 1 berabere bitirdiler. 

İkinci devrede Aydın kulübün -
den muallim Nesimi'nin ayağı Na
zilli kaptanı Fehmi'nin ayağından 
topu almak isterken kazaen yediği 
tekmeden kırıldı. 

Denize atılan çocuk 

köycüler fUl>eııİ 
muhtar ve ihtiyar heyeti azalan 
ile köy -kanunu ve tatbikatı üzerin
de konutmalar yapmıtlardır. Mu· 
hasebe teklinde köy kanunu ders
lerine her hafta devam edilecektir. 

Aydın inhisarlar binası 
AYDIN, (Milliyet) - Cümhu

riyet devrinin ikinci on yılı batlar
ken temel ablan, Aydın inMsarlar 
batmüdürlüğü dairesinin İn?aatı 
bihnek üzeredir. Çok gü:ıo;el ve mf)
dem bir tarzda yapılan binanın İn· 
fa&tı bir haftaya kadar bitirilerek 
teslim muamelesi yapılacaktır. 
Cümhuriyetin on yıllık feyizli ida· 
resinin bir çok mamureler kaza
nan Yetil Aydın lnhiaar Baa
müdüriyet dairesile ikinci on yıl 
içinde mühim bir ümran eseri da
ha kazanrnıt oluyor. 

Fethiye • Muğla yolu 

Nazilli Belediye mecli•i intilıabalutda tezalıüral 

NAZiLLi, (Milliyet) - Nazilli belediye meclisinin inhilal ettiğini 
evvelce bildirmİftİm. Yeni intihaba ta martın 31 ci günü batlandı. 7 
gün ıoounda ekseriyet olmadığın- dan intihap 13 nisana kadar devam 

etti. Yapdan tasnif neticeıinde C. H.F. tarafından yapılan yoklamada 
teıpit olunan namzetler ittifaka yakın bir ekseriyetle kazandılar. 

Yeni tehir meclisine Avukat Ulvi. Avukat Sami Dr. Ali Vehbi lh~:ın 
Halil İbrahim, Mehmet Nedim, Nuri, Ragıp, hoca' zade Emin 'Rifat 
hasırcı za~ ~min, Terzi Mustaf~._Hakkı, Ahmet Hamdi, Tayyar.' 
Hasan, Nıyazı, Hakkı ve davavekılı Ihsan Beyler aeçilmitlerdir Bütçe 
55 bin liradır. • 

Samsunda tütün satışı iyi gidiyor 

Yukarıda ihracat için htaırlanmq 

SAMSUN, (Milliyet) Samsunda 
bu sene tütün satıfı çok iyi olmut
tur. Son iki ay zarfında 15,SOO ki
lo dizi dengi (kilosu 4Q - 85 kurut) 
ve 20,000 kilo Samsun karı denk 
(kilosu 80 - 170 kurut) 931 - 932 
mahsulünden elde hemen bir şey 
kalmamıştır. Bu seneki mahsulün 

Tekirdağ 
Oda kongresı 
Limanın modern bir bale 
getirilmesine çalııılıyor 

KonBreye riyo.•et eJen oda re
İ•İ Bekir Sıtln Bey 

TEKfRDA<'.l, (Milliyet) - Şeh
rimiz Ticaret odasının sekizinci 
kongresi 40 - 50 tüccarın ve mali 
müeıseseler müdürlerinin ittirakile 
açılmıttır. 

denltler, .,aitti• kwatma '-Ban. 

Yanar aablilllfhr. Köylü memnun
dur. Y alnrz Ziraat bankasma olan 
eıki borçlan vardır lci, hüldimetin 
15 sene vedaya tahdit tekfinde ha
zırladığı layıha kanuniyet kespe
derse köylü tam ınanasile kalkın

mıt olacaktır. 

Kaşta spor sahası 
KAŞ, (Milliyet) - Kaza Genç· 

!er Birliği kulübünün sahasını ik· 
mal ve tesviye İçin verilen 150 lira 
para kafi gelmediğinden gençleri· 
miz aralarında aözleterek müttefi
kan sahayı ikmal için çahtmıya ka 
rar vermitlerdir . 

Bu meyanda Oçağız iıkelesi tüc
carlanndan Koçali Ağa zade ve ku 
lüp azaıından Süleyman Efendi bu 
yolda aarfedilmek için kulübe 25 
lira teberru etmittir. 

Gençler Birliği, sahası ikmal e
dildiği takdirde, daha fazla çalı••· 
cak ve komtu kazalar takımlarını 
çağırarak maçlar t«;rtip edecektir. 

Sivasta grip 
SiVAS, (Milliyet) - Şehrimiz. 

de son günlerde bir grip salgını 
aldı yürüdü .• Herlı.eı hasta, üç dört 
gün yatakta bat ve bel ağrıaı çek
tikten sonra kalkıyor. Caddelerde 
kö,e batlarında kahvelerde etiıı, 
dostun biribirlerine tesadüf ettik
leri zaman ilk konuftuldan: 

- Geçmit olsun, intallah grip 
geçirdiniz. 

- Dört gün yattıktan sonra. Ha
la üzerimde sersemlik var. 

Birisini ararsınız. Yahu nerede 1 
Muhakkak yatakta, grip! sayarak hareket emrini verecektir. Ha

. •t emrinden evvel çıkan her saniye 
·ın 5 saniyelik c~ya uğratılır. 
l~·:- Arkadan gelen bir vasıta _ön

ekını geçmek iıtcr ve iıaret ~enrıe 
nrleki ıa~a çılncak ve soldan yol ve
.. •ktir. Yol vermeyenler d:skalifiye e-
lır. . 

latanbul' da Kurtulut mahalle&1n
de Kaytancı sokak 25 No. hane
de Muradiye hanıma: Kocanız 
Mehmet Zeki Bey tarafmdan a. 
leyhinize ikame olunan tescili ta
lak davasında ikametgihınızın 
meçhul bulunmasından n14i 
26-4-934 tarihine mü~adif pertem
be günü saat 10 da tahkikatta ha
zır bulunmanız hakkında ilanen 
tebliğat yapıldığı halde gelmedi
ğiniz ve bir vekil de göndermedi
ğinizden gıyaben tahkikat yapıl
masına karar verilmit olduğundan 
muayyen olan 15-5-934 salı günü 
saat 10 da Ankara Asliye birinci 
Hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmanız lüzumu usulün 401 İnci 
maddesi mucibince ilanen tebliğ 
olunur. (2196) 

KAŞ, (Milliyet) - Geçenlerde 
Kalkan nahiyesi merkezi Kalama
ki iskelesinde limanda yüzen bir 
çocuk cesedi bulunmu• ve ceset tet 
kik edilince üç aylık olduğu görül-
lnüttür. · 

FETHIYE, (Milliyet) - Vila· 
yetin en uzak kazası olan F etbiye
mizle Muğla arasındaki yol bitiril
rnit ve dün ilk otomobil alkıtlar 
araeında Muğladan tehrimize ııel
mittir. Bu ıuretle kazamızın vila
yet merlı.ezi ile karayolu açılmıt
tır. 

ithalat ve ih~acatın teshili; nak
liyat mevzuları veıair iktısadi hu
susat görütülmüt ve çok yerinde 
faydalı kararlar ittihaz olunmu,tur. 
ittihaz olunan mukarrerat ile Te
kirdağın modern bir liman haline 
getirilmesine çalıtılacaktır. Maka
matı aliye nezdinde tetebbüaata ge 
çileceektir. 

Zirai kredi kooperatifleri 
MUCLA, 3 (A.A.) - Muğla 

merkez ve nahiye,eri zıral kredi 
kooperatifleri bütün zürraına pa
ra ikrazına batlamıtlrr. Bu sene ko 
operatifler ortaklarma bet yüz lira 17 ' . ... 1 b' :- LaStıgı pat ayan veya ır arıza-

ugrayan hır vao.ta yer varsa yolun Adliye tahkikatına bqla.DJIUflır. )'a kadar .,.,. . • 



VAPURCULUK! 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

Mudanya yolu 
SAADET ve BART1N 

vapurlan cumartesi gÜnünden maada 

HERGÜN saat 9,30 da Tophane 
rıhtımından kalkarlar. 

Karabiga yolu 
Haftanın CUMARTESi. 

ÇARŞAMBA günleri bir va
pur Tophane nhtmundan kalkar. 

Satılık Vapurlar 
Haliçte Ayakapı iskeleıı.inde kıç

tan karaya bağlı bulunan Vap"r
culuk Türk Anoni.m Şirketi va
purlanndan YENIDUY A, IZMIT. 
FEYYAZ, MUDANYA, ZAFERi 
ve IZMIT yolu postasını yapmak
ta bulunan GÜZEL BANDIRMA 

1 vapurla.':1•. kapa.lı zarfla satıl":~
tır. Katı ıhalesı 10-5-934 tarıhin

de yapılacağmdan talip olanların 
yiizde 10 teminat parasile doğru-
dan doğruya Sirkecide Liman ha
nında ,:rket müdüriyetine müra

caatlan. 

VAPUR KAHVE 
OCAKLARI 

Vapurculuk Türk Anonim Şirketi 

nin çalıştığı Trabzon, Merain, lzır.i:r 

sürat, Karabiğa, Mudanya, lzmit, ve 
lmroz yolu postalarını yapan vapur
ların kahve ocaklan toptan veya ay
rı ayn açık artım>a ile Mayısin 

9 uncu günü saat 14 te ihale edile
cektir. Taliplerin muayyen günde 
yüzde 10 teminat paralarile Sirkeci
de Liman hanmda müdüriyete mü
racaat1an. 

Kiralık büfe ve dükkanlar 
Akay İtletmesinden: 

Köprüde Kadıköy - Haydarpaşa iskeleleri dahilindeki 
büfe ile bahçe kapıda ecza deposu Büyükada iskelesindeki 3, 
8, 9 numaralı dükkanlarla Bostancı iskelesindeki dükkan 1 
Haziran 934 tarihinden itibaren (1-3) sene müddetle kira
ya verilecektir. Kiralamak isteyenler şeraiti öğrenmek Üzere 
her gün Levazm Şefliğine ve müzayedeye iştirak için (10 
Mayıs 1934) tarihinde idare Encümenine gelmeleri. 

(2161) 

Diyarbekir Belediye Reisliğinden: 
" 102,072" yüz iki bin yetmiş iki lira bedeli keşifli 

Oiyarbekir Şehri Elektrik tesisat kısmı ve (37,323) otuz ye
di bin üçyüz yirmi üç lira bedeli keşifli İnşaat ve hafriyat kıs
mı şartname ve projesi mucibince 19 Nisan 934 tarihinden i
tibaren altmış bir gün müddet le ayrı ayrı olarak kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuş tur. Taliplerin 19-6-934 salı 
günü saat on ikiye k~dar teklif mektup~armı Beledi!e Encü
menine tevdi etmelerı ve daha fazla malumat almak uzere şart 
name ve projelerin birer nüshasını yirmi lira bedel mukabi
linde Istanbul ve Diyarbekir Belediyesinden tedarik edebile-
cekleri ilan olunur. (1941) 2511 

Iıtaabul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gümrük nümune hanesine ait olup anbalajları yapılmn 
kompile bir halde bulunan ve 32 parçadan ibaret camlı do
lap ve saire Ankarada GümrUk ve ln~isa~lar Vekaletine se~
kedileceğinden nakil işi münakasa ve ıhalat kanununun 18 ın 
ci maddesi A fırkasına müsteniden pazarbkla münakasaya ko 
nulduğundan talip olanların Mayısın 21 İnci pazartesi günü 
saat 15 de lslanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil komisyo
nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2190) 

, .L YET 

2472 

Lira K. 
4095 00 2047 metre terbiinde bulunan Kadirga'da Şah. 

suvar Bey mahallesinde Kadirgalimanı caddesin
de 53 No. lı arsa ve üzerinde mevcut barakann ta 
mamı. 

140 70 28 metre terbiinde bulunan Langa'da Katipkasnn 
mahallesinde Sepetci sokağında eski 52 yeni 55 
No .11 arsanın tamamı (2484) 

252 50 Bermucibi kayıt 126 arşın miktarında bulunan 
Langa'da Çakırağa mahallesinde Sultancamii 
sokağında 77 No. h arsanın tamamı. (4884) 

123 12 61 metre terbiinde bulunan Samatya'da Hacıhüse 
yinağa mahallesinde Analipsi sokağında eski 3 ye
ni 30 No. 1ı arsanın tamamı. (5640) 

381 35 Küçükmustapaşa ' da Mollahüsrev mahallesinde 
Kücükmustapaşa caddesinde esiri 19 ila 25 yeni 33 
ila 39 No. lı arsadan müfrez 152 metre 54 santim 
terbiindeki bir harita No. lı arsanın tamamı. 
(2673) 

120 00 80 arşın miktarında bulunan Kocamustapaşa ma 
hallesinde Sulumanastır mektebi sokağında eski 
14-16 yeni 12 No. lı arsanın tamamı. (1893) 

200 00 Istinye ' de Mahınutçavuş mahallesinde Istinye cad 
desinde eski 42 yeni 62 No. h dükamn taınanu. 
(1477) 

Yukardaki emlak yirmi gün müddetle satlmak üzere ila
na konmuştur. ihalesi Mayısın 7 ci Pazartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin pey a.kçelerile beraber İstanbul Evkaf Mü
düriyetinde Mahliılat kalemine müracaatları. (1756) 

Kiralık kahve ocaklan 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy . Haydarpaşa, Adalar - Anadolu ve Yalova 

hatlarına işleyen vapurların kahve ocaklar bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Taliplerin şeraiti öğrenmek için her gün 
Levazım Şefliğine müracaatları.Pey ve fiatlarını kapalı zarfla 
21 Mayıs 934 pazartesi günü saat (14) de Şefler Encümeni
ne tevdi eylemeleri. (2105) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğündem 
Sandık dahilinde 929, 930, 931, 932, 933 senelerin

de muhtelif tarihlerde bulunmuş paralar vardır. Bu seneler 
de Emniyet Sandğı dahilinde parasını düşürmüş olanlar var
sa nihayet üç ay zarfında müracaatla İspat müddea etmeleri 
lazımdır. Bu müddetin hitamı u;la müracaat etnıiyenlerin pa
raları sandık hesabına irat kaydolunarak hakları sakit olaca
ğı ilan olunur. (2195) 

• ,_z • 1. - .. ·~ _;;.<.. - •• ,. 

MISIR it t 
Sermayesi: 100,000 Türk Lir sı 

Merkezi: ANKARA - Şu et>i "SKENDERiYf 
TÜRKİYE iş BANKASI tarnfından tesis edllnıi tir. 

iTHALAT, f HRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de •atılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, he•abımıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surett~ 
İf ııörmek isteyenlerin MISIR iş LİMİTED'i tercih etmelerı 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre•l: MISIRİŞ - İ•kenderiye 

~~~~2474 ~ 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde (11) nci dereced 

mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfik 
müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 1 Te 
muz 934 de saat 10 da Hariciye Vekaletinde yapdacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanun 
nun 4 cü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı ev 
haiz olmaları laznndır: 

Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siyasiye, iktisadiye ve iç~ 
ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mekteplerı v 
ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek ırı 
teplerden birinden mezun olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyle : . 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, HukukG hu• 

siyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi, (1815 de z 
nnnıza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme 
3 - Müsabakada ussü mizahı doldunnak ıartile 

fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan mada bir ecnebi 

na vukuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şahadetnaıneleri, askerlik vesika1' 

rı Hüsnühal ve sıhhat tahadetnamelerile hüviyet cüzd 
v~ya suretlerini istida ile beraber 25 Haziran 934 alq•ntlJll 
kadar Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine tevdi eylemel 
ve 1 T cmmuz 934 da Ankarada Vekalette hazır bulunm 
ilan olunur. (1753) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI J 
Belediye karşısındn satılık arsa: 

Esas No. Mevkii ve Nev'i ıT emiıı" 

629 İstanbul Belediyesi karşısında 236 Ada 
22 Parsel numaralı 280 metre arsa. 

Lir• 
252" 

Yukarda yazılı arsa 8 Taksitle ve kapalı zarfla satıla 
ğmdan taliplerin ihaleye müsadif 16/ 5/934 Çarşanba ··) 
saat On birde Şubemize müracaatları. ,(20;~ 

Belediye karşısında satılık arsalar: 
Esas No. Mevkii ve Nev'i tJ"eınİJ',ı 

\ Lir' 
' 15" 

ıoıf 

11ı6 

123' 

624 İstanbul Belediyesı karşısında 236 a'da 
l 7 parsel numaralı 206 metre arsa. 

625 lstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
18 parsel numaralı 231 metre arsa. 

626 İstanbul Belediyesi karşıamda 236 ada 
19 parsel numaralı 229 metre arsa. ı 

627 Istanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
20 parsel numaralı 297 metre arsa. 

628 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
21 parsel numaralı 345 metre arsa. 

630 Istanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
23 parsel numaralı 308 metre arsa . 

631 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
24 parsel numaralı 302 metre arsa. 

632 Istanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
3 parsel numaralı 150 metre arsa. 

633 lstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
2 parsel numaralı 132 metre arsa. -"" 

291 Beşiktaşta Kılıcali mahalesinde Tek Servi ~ 1~ 
sokağında cedit 18 numaralı 8214 metre muraJ>J"" 

bahçe J1 
Yukarda yazılı emlak 8 taksitle ve açık artırma ile ,.~ 

cağından ta~plerin ihal~ye m~sadif 10/5/ 934 Pert~.ıaJ 
nü saat on bırde Şubemize muracaatları. ,(~ 

Hariciye V ekaletindeıı; 
Hariciye Vekaletine 4000 - 4500 kuruş asli ~ -;I 

bir İngilizce, bir Almanca, bir ltalyanca ve bir Rumc:ıa Ji~ 
tercimi alınacaktır. işbu lisanlara hakkile vakıf olan t• e'I 
rin Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine müracaat ey)eıJJ' 
ilan olunur. (2007) 2 

Kiralık büyük bina aranıyor. 
Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünd~ 

T alehf' .yurdu olarak kullanılmak Ü7;ere S~!t~~;;/,, 
Cağaloğlu, Dıvanyolu ve Beyazıt semtlerınde huyu ııJ'./. 
olupta "Kağir olanlar tercih olunur" kircyıı. vermek 8'.·rİI. 
da buhınawarın Çemberlitaş civarında Fuat paşa .. t~--~ 
karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğüne mura ~ 
rı ilan olunur. (2142) / 

Nepiyatı idare eden: MVMT AZ F AIK 


