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Hep aynı dert ..• 
lTALYA- (Baımuhanirimizden)

Ne.eye gitseniz hep ayni dertle kerıda
tıraınız: Bütçe açığı, ticaret ve tediye 
muvazenesi açıkları ve bunların tabii 
ııeticeıi olarak ta milli para kıymetinin 
clüpnai. . . Hemen her memleket, mili 
bünyesini sanan ve hatta bazan yıkan 
bu de.tlere, elindeki maddi imkanlar ö). 
ç~ıünde - ve kendi huıuıi ıartlar.na 
tıore - çare aramakla meıguldür. 

Mussolini ltalya'11nda rejimin yarat· 
hğı 11kı bir ~isipli'! ve birlik vardır. 
Anlaıılıyor ki, cezrı, tümiıilü kararlar 
almak ve onlan tatbik edebilmek i in 
memlekette hem kuvvetli hır' 'd . hç d • d ı are, em 

e aynı .erecede kuvvetli bi~ ira :le Ji. 
zımdır. Bır memleket ınal' . . ik 

d. ıyeıının ve • 
tıaa •yatının düzeltilebilmeı· · · b' k mali 'k d" ı sçın, ırço 
bir i;e ı ?sa .. • ıartlar araıında ot.oriter 
. . arerun luzumu gün g~tikçe dah 
ıyı anlaplı . Amerik -y a 
bu sa ed yo~. .. a tecrübe.si, ancak 
nı.i an~ak •b~':'yor. S~v.~~~ Ruıya reji
lıalya idareıi ..!~ yhurutülüyor. Faşist 

H • u sayede tutunu • 
~~lrkı. aııah Franıa'nın ikbsadi ve mali 
"" nına areketi bil muvaffak oldu. e ancak bu sayede 

ltalya'da 11k11k iktı d. . · 
nıyor, mali tak . da ~ ~ . tedbirler alı· 
birlerin Ömrü Y~ ~ gıdilıyor. Bu ted
buhr ~o ıurmez. Esasen ıu 
U>:un •:en":relen~d~I hiçbir memlekette 
alı ere ~ karar ve tedbirler 
lar ~· Her &'Un değiıen umumi tart· 

• mılletleri de ıün .. .. .. 
!a mecbur ediyor. "Y':u.~unune Yaıamı· 
guracağın b' .. n,, m neler do
kab'J 1ınu' ır gun evvelden keıtinnek 

ı o yor. . 
ltalya' da bu ıe . . 

alınmı• ola ına1· neru.n ıubatındanben 
·· ' n ı ve iktı d. ..._, '--' toYlec0 ııralı ab'li . sa ı te ... wrıcrı 

1 .. Y ı nz: 
- Buyijk ve it.. "k 

aılarında _ .. u~u memur ma -
tan bafka uç 

6
•ene evvelki tenltihat· 

(%6) yÜ:;- u. d_efa )'Ü%de altıdan 
tenzilat el on ıltıye (%12) kadar 
ti, Yiiltoef:P• mlffır, Bu tenzilat niabe
Yirmiye it dmem.,,. maaılannda yüzde 

2 ~ ar çıkıyor. 
- Butçe • 

•adile l' açıgını kapatmak mak-
•enelik ~0~''? (de ltalyan tahviUitınm 
rle üç b aız~ 35) yüzde beflen yİİ%· 

3 uHçuıı:a (%3.J /2) indirilmiıtir. 
- Q ... 

man· 1 rıcı tıcoretin gerilemesine 
ı o malt . . b' 

nayiin 1• •Çın, ılhassa lıalyan ııa· 
lercih:n /:'; olan iptidai maddeler, 
lerde a Ya malı alan memleket • 

4 _: İf,'" alınmak yolu tutulmuıtur. 
atlerin' . racat mallannın maliyet li-

ın ınd' ·ı · I f<rıa bir ırı mesı, talyada baılı ba· 
Bütü,. l>le~zu olarak ele olınmtftrr. 
airn ha~::.lıye t~.ri~eleri, . ver~i ve re • 
kik ed 'l' 1 bu goruı zavıyesınden lef· 

5 
ı •Yor. 

- ita! d mani l ya an, .sennaye çıkmasına 
nıu§tu 0 'j~aı. kanuni hühümler han • 
dat r. k defa olarak «döviz tahyj. 

6' ve kontrolü,. baılam'flır, 
nıi b-;- H~Yat pahalılığına karıı •. 

7 ır mHucadeleye gİrişilmiftir. 
- us • b' " lerinde .. _","' ır anunla, icar bedel-

Yll.oae 'k ' 
bir tenzilôt t 0 ? 1 ı~e Ço/o12) kadar 

8 _ D e?'ın ed ılmlftİr. 
bütün ku:~!;tın Ve Faıiat Fırkcuı.nın 
edilmiı ~,.e tetehhülleri seferber 
1· , pera end t" "" 
ıatlerin indirilm ~. ı~arı. •atıılarda 
tadır. esı •çın çalııtırılmah· 

lıalya' da bür· b 
ketin yü\uek ın u~ u tedbirle. memle
~ıtikbalde daha~ tıaatleri düıü~ülerek ve 
i;!'letnek için alı~m '?lı, ınüıkül günleri 
• 

1! alınan her leci~. t~dır. Şüphe yok 
~· I ve muvaffak n tiır tn YÜzde yüze 
1 e e bunların taıb 'k ce er beklenemez. 
~kl.~r, meydan vO:. att~ doğuracağı zor· 
ıozonüne ahnırıa ecegı ıuiiıtimailer 
·~.•İni daha çok ..;, muvaffakıyetin dere· 
hukmolunahilir ki İak tabii olur. Yalnız 
t~dbir ..,Yeıinde İiret~l~a; bu tutum ve 
tikrarını kolaylık) k tinin kıynıet ve İı· 

Bizim giir" .. ~ oruyabilir. 
--ı· uşuınuze ·· l • ..., ı ve iktısadi b.. . l!ore talya'nm 
tası "b .. t unyeoının en zayıf ok lek • u çe mevzuu d . n • 

etlerde en b .. ük" ur. Bırçok mem
tcn. b;ından baş~Y b' dert ve ıatırap, za. 
Se >titrinde lıııJ ':, ır fe.y değildir. Büt
~a. ~·ar: ltalya; ~İr ~!" huauıiyeti da-
i!)ablanına nın • tan huınmaiı bir 

t'afl " agır ve d ınl . annı karıılamak "b .. eva ı ınaı • 
•ızlere it bulmak ' o ur taraftan da it· 
t-· ve ınem) k ı· · -..uın etmek "b. e e ın utıannı 
•eno artan g~ ı maksatlar uğruna her 
Ye koymak ve ~~a~ tahıııiıatı bütçe
denbe,.; dev.:ec unye~ındedir, Seneler
r~'.!' doiurdu .•de~ ~ıci, •dacı bir buh
hu~~n .~~lek~!~nbır ~orl~li araaında 
&a ı çoküntü içind tamıl bır nevi iktı
n_>a~an, bilhaısa " ~""1'-dan, saraıl • 
aızlıkler, menfi c IDuhıtte meınnuniyet • 
ıunı.da burada ..:;,"Yanlar, İnfialler ve 
dan bütün bu t-L· Ylkıimalar Yara•-

'"'111&atı b.. ........ 
nıek, her yiğit hük. ut~eye koyabil
lı:olay itlerden deln)d' Uınetın baıaraca:.. B e• ır. e• 

u mevzuda dikkate d • , · 
l ta~y~nlar için lı:ayıu ve k!~i.' olan ve 
t"l~ru -!.an bir netice de tudu~· kaynağı 
. etin butçe maırafları, ver .. ~emle
ıdari ve mali tazyikler h gı Yulderi, 
dab er sene b · 

a a~tıyor; fakat buna mükabil •.ra~ 

Yve aınaB. ı mahsulat verimi bilakis azzırlaı 
or ılh 'h . a •· tik •e .. aua ı racat lıcareti gün geç • 

dii ç duıınekt.e ve gerilemektedir. Bu 
lrı tme ve gerılemenin ıebeplen· b'I' ez §eyi d d • . . ıın-
1.endi ka~r .en egıldır: Her memleketin 
!lelerdenb u~':Jna çekilmeıl yolunda ıe . 
te.hıil erı eva"? ed':n ıava!lar; müs-
~bn ınemleketlerı tabıatile • ınüt · 
leı; ektedir. lstırabın, a1k1nt1nın ıe~•;•: 

,nı ıı nıın11111ınıınnmnıı 11 ıııııınııuwuıww1uıU1UJuuıuıııunmm11ıaıuımnıııım' 

~ · Yahudi meselesi § 

İ Kırklarelinde üç kişi : 
1 daha tevkif edildi ; = = - -== = 
~ Hükumet Dahiliye Vekilinin rapo-
~ runu bugün gazetelere verecek ~ 
~ ANKARA, 13 (Telefonla) - Dahiliye Vekili Şük-e 

rü Kaya Beyin T rakyadaki tetkikatma dair raporunu e 
=- hükfunet neşre karar vermiştir. Bu rapor galip bir ihti- ~ 

male göre matbuata verilecetir. e 
= Bu tetkikat neticesinde Kırklareli Ticaret odası reisi=: 

- ile Belediye reisi tevkif edilmişlerdir. Kırklarelinde polis ko 
= miseri de evinde bazı eşya bulunduğundan kendisine İşten5 
- el çektirilmiş ve o da tevkif olunmuştur. -
5111111 UIİ 111111111111 111111111111111 111111111 1111111111llBJUIHI11111111111111110111111111 llllllUllll nınınıı 11111 ın 

Avusturyadaki Nazilere karşJ 

Dollfus hükumeti çok şid
detli tedabir aldı 

Yeni kanunda, Avusturyada tethit harekatı 
yapanlara karıı ölüm cezası vazedilmiıtir 

Avusturyada da 
kooperatif sis

temi tesis ediliyor 
VIY ANA, 13.A.A. - Yeni Dol· 

fua kabinesi ilk içtimaını yapmıt· 
tır. Günün itleriyle metgul olduk
tan sonra kabine tethitcilere kar§ı 
bir müdafaa kanunu yapmıftır. Ka 
nunda ölüm cezası vardır. Ellerin
deki bombaları polise getirip tes
lim etmeleri için tethi,çilere bet 
günlük bir müsaade verilmittir. 
Bu müddet zarfında bazı tartlar 
altında tethitçiler ceza görmiye • 
c:eklerdir. 

İkinci bir ıkamin ile i§Çi ve me• 
mur konseyleri kaldırılmıf, bun • 
!arın ı.erine korporatif konseyle • 
ri getirilmittir. 

T erhia edilen ordu efradının 
hülcGmet idaresinde memuriyet İs· 
temeğe hakları olacaktır. 

r ~ 

'.Aııuaturya H eimııehrleri Reüi 
Starehenherg 

1 

Karadenizdekikleseyahat 
-Ereğli idman yurdu azasından 20 genç üç 

kikle dün limanımıza geldiler 

• • 

Şehrimize gelen 

Karadeniz Ereğliai idman yordu
nun denizcilik 9uhesine mensup 
20 kitilik bir kafile üç kikle limanı
mıza gefmi,ler ve halkevi tarafın
dan Galatasaray lisesine misafir 
edilmitlerdir. 

gene"er kiklerinde · 

cular bundan sonraki yolculnkları 
için bazı hazırlıklar yapacalı !ardır. 
Kafile reisi Şahidi Bey dün kendi
aile görüşen bir muharrh :mize 
tunları anlatmıttır: 

1 • meydandadır. Ne çare ki he• h t 
tgı t h" • aa a

eı 11 etmekle o hastalığı mutlaka 
~';?mek ve haıtayı mutlaka iyi etmek 
lı umkün olmuyor. Bu dert; dünyanın 
.ı::: '!'emleketinde kendini gösteren ayni 
d~hr. Milletlerin bütçe, verııi ve iktı. 'i·h savaşlarda çekildiklerini görüp ıe 11 
a sızlanma konferansını akamete uğ

t•tanlarr, umumi bir anlaşmaya mani o
b~~ları me•'ul ve mahk\ım etmemek ka-

Pazartesi günü Ereğliden hare
ket ederek dört günlük tehlikeli 
bir deniz seyahatinden sonra şeh
rimize ge!en bu gençlere yurdun 
umumi kaptanı Şahidi Bey riyaset 
etmektedir. Evelki geceyi Kavak
larda geçiren sporcular dün balke
vi namına bir heyet tarafından kar
tılanmıtlar ve halkevine getirilmit
lerdir. Denizci kafilesi dört gün 
tehr~mizde kalacaklar, buradan ge
ne kıklerle lzmit Karamürsele gi
derek seyahatlarını tamamlıyacak
lardır. 

" - Yola, pazartesi günü akta· 
mı çıktık. O geceyi denizde pek 
sakin bir tekilde geçirdik. Ertesi 
sabah, Akçateherin iki mil uzağın
da Darıdere önleriende oldukça 
tiddetli bir fırtınaya tutuld~<. Kik
lerimizin yayvan olmasaına rağ
men dalgalar b:zi betik gibi sallı
yordu. Bir hayli heyecan geçirdik. 
Seyahatimizin diğer kısımları he
men arızasız geçti. Yalnız Kefken 
adası açığında karaya otu:·duk. 
Kikleri dalgaların tesirinden kur
tarmak için soyunarak denize gir
mek mecburiyeti hasıl oldu. Kef
ken adasında üç buçuk saat kaldık. 
Buradan sonra Şilede konakladık 

1 değildir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

lstanbula gelişleri esnasında ha
vanın .nisbet~n sakin o'utuna rağ. 
men hır haylı heyecan geçiren spor-

Liseler dört 
Seneye çıkarılıyor 
Yeni ders senesinde yeni 
kararlar tatbik edilecek 

ANKARA, 13 (Telefonla) -
Yeni ~arif vekili Zeynelal: ·din 
Bey talim ve terbiye azaları ile 
birlikte maarifte alınması lf zım 
acil tedbirleri tesbit ile meu;ul • 
dür. 

Bu meyanda önümüzdeki ders 
senesi başında tatbik ı>dilecek ba
zı kararlar verilmektedir. 

Öğrendiğimize göre ilk mek
teplerden o.rta mekteplere ve or
ta mekteplerden liselere girecek 
talebenin imtihanla alınması ta -
savvurundım vazgeçilmek ihtima
li vardır. 

Bundan ba§ka liselerin ..lört 
seneye çıkarılması ile der~ pro
gramlarının ona göre tanzımi la
zım gelmektedir. Bu hususta ha
zırlanmış olan proje üzerinde tet· 
kikat yapılmaktadır. 

Bu kararın bu ders senesinde 
tatbikine başlanması kararlaşmıt 
ise de bu ders senesinde lisenin 
birinci sınıfına dahil olacak ta
lebeler lisede dört sene okumağa 
mecbur tutulacaklardır. 

Bu ıene lıselerin ikinci sını-
hnda bulunacaklar lisede ÜÇ t ene 
okuyacaklar ve üçüncü sınıfında 
bulunanlar da sene sonunda diplo
malarını alabileceklerdir• 

Bu ıeneden itibaren sınıflarda 
elli talebeden fazla bulunmama
sına itina edilecektir. 

Fırka Vilayet 
idare heyeti 

Cevdet Kerim Beyin ye
rine Dr. Cemal Bey geliyor 

ANKARA, 13 (A.A.) - C.H.F. 
umumi idare heyeti azasından An
talyl\ mebusu doktor Cemal Bey ls
aldıul vilayeti idare heyeti reisli
ğine tayin edilmit ve latanbul vila
yet idare heyeti reisi Cevdet Kerim 
Bey boşalan umumi idare heyeti a
zalığına seçilmittr. 

Şark misakı 

İngiliz hariciye nazırı li
beral muhaliflere mecliste 

umumi vaziyeti anlattı 
LONDRA, 13. A .A. - Avam 

kamarasında harici s.iyaset m üza-
kerelerine temas 
' deııek, liherd mu
ıaliflerden M. Her
.Jert Samuel tun
arı aöylemittir. 
- Bir çok kim

seler hükUmetin, 
,ilahları bırakma 
ıe diğer meselele
·e ait vaziyet hak· 
unda kat'i beya-
natta bulunması 

Sir H. Samuel icap ettiği kanaa
tindedir. Filhaki· 

Jia, siliihları bırakma iti bugün 
öyle hir vaziyettedir ki, artık hiı· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yunanlılarla yeni 
Bir misak 

Ege mıntakasındaki kaçak
çılığa karıı tedabir alınıyor 

Şehrimize gelmiş olan Yunan 
gümrükleri müdürü Mösyö Kara· 
cidis, hudutlarda kaçakçılığın Ö· 
nüne geçmek için alınacak müşte
rek tedbirler etrafında temaslar • 
da bulunmaktadır. 

Cereyan eden müzakerat neti
cesinde iki hükumet arasında bil
misak aktedilmiştir. Mösyö Ka -
racidis bu hususta demittir ki: 

- Türkiye ile Yunanistan a • 
rasında kaçakçılığın önüne geçmek 
için bir itilaf ~kt> fikri i!k defa o

(Devamı 2 inci sabıfcdc) 

ve doğruca latanbula !!'eldik.,, 
Sporculara yolda tahlisiye mo

törleri tarafından yardım edilmit, 
Kefken adası açıklarında batmak 
tehlikesinden kurtarılmıtlardır. 
Gençler, lstanbulda kaldıkları 
müddet zarfında şehri gezecekler
dir. 

• M. Venizelos Ağustos son
larına doğru Lonraya gidecek 
ve temaslar yapacak. Bir Gi· 
rit seyahati yapacak. 

Tel• { Müdür: 24318, Yazı i1leri müdürü: 24319. 
• ld•re ve Matbaa ; 24310. 

Şehinşah Hz. Tahranda 

Nazırlar hey'eti huzuru 
hümayunda içtima ettiler 
Gece lran klubünde 600 kişilik bir ziyafet 
verilmiş bunu eğlence ve dans takip etmiştir 

TAHRAN, 13.A.A. - Şehinşah 
Hazretlerinin kırk gün süıen bir 
rnüfarekatından sonra Tahrana 
avdetleri münasebetile burada gö
rülmemit Jenlikler icra edilmit ve 
hüklımet merkezi mükemmel su
rette tezyin ve tenvir olunmuştur. 
Halk fevkalade tezahürat göster
mit ve Şehintah Hazretleııinin sa
raya gitmek üzre geçeceği yollar 
üzerine kıymettar balılar tefrit e
dilmittir. 

Şehintah Hazretleri, Saraya 
ınuvasaletlerinde meserret içinde 
bulunan nazırlar heyeti ile muhte
lif tabakat ve tacirleıı mümessille
rini kabul buyurmuşlardır. 

Müteakiben nazırlar heyeti, hu• 
zuru Humayunda bir içtima ak
deylemittir. 

Ala Hazreti Humayun terefine 
dün gece Iran klübünde 600 ki•İ· 
lik bir ziyafet verilmit ve bu zi
yafette bilumum devlet ricali, se· 
firler heyeti ve Tahııan mutebera
m hazır bulunmuştur. 

Ziyafeti müteakip bir kabul res
mi yapılmıf ve gece yarısından bir 
kaç saat sonraya kadar dana ve 
eğlence devam etmittir. 

The Economist'in bir makalesi 
The Economist gazetesi Şebin· 

tah Hazretlerinin Türkiye seyya
hati hakkında bir makale netret
mittir. Gazete bu munasebetle di
yoı• ki : 

Iran Şehintahı Gazi Hazretleri
ni ziyaret etti. Memleketlerini as• 
rilettirmekte olan bu iki Şark li-

Şehinşah Hazretleri 

deri arasındaki görütmeler büyük 
bir sammiyetle geçti. Bu ziyare
tin tertibindeki maksat; iki mil
letin yeni liderlerinin idaresi al
tında Garp milletlerine yaklattığı
m, sanayilerinin ilerilediğini ve 
birbirlerine mütekabil menfaatlar 
temin ederek terakki edeceklerini 
dünyaya göstermektir. Şah Hazret
leri yeni Türkiyenin her tarafını 
gezmek arzusunu gösterdi. Gazi 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yogoslavlarla ma_1 
Fenerbahçe gelen takımı 

6-2 mağlup etti 
Fakat Yugoslav takımı güzel oyunu ile 
bu kadar ağır mağlubiyete layık değildi 

.Dünkü Atletizm ve Deniz müsabakaları 

Dünkü canlı apor müsabakalarından bir kaç resim 

Yugoslav takımı, dün ilk ma- nel'bahçenin, daha doğrusu hücum 
çını Kadıköyünde hatırı sayılır, hattının fevkalade parlak ve her 
bir kalabalık önünde, Fenerbahçe fırsattan istifade eden oyunu 

kar•ısmda 6 - 2 mağlup oldu. 
ile oynadı. ~ J k l" 

kıml Doğrusunu söy eme az~ 
Şehrimize son gelen ta ar· gelirse bu netice Fenerbahçenın 

dan Apohele on, Panatinaikosa beş (De-..amı 6 ıncı sahi!edc) 
gömlek üstün olan bu talurn, F e • 
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Avustur.l/a sefirinin bir makalesi IHA R İ C İ HA 8 ERLER 
Kemalizm Türkiye için ye
ni bir devrin başlangıcıdır 

Alman yada Londra müzakereleri 

Mahkum edilen I ktısat Vekili Eskişehre hareket ett 
komünistler 

Avusturyanın Türkiye elçisi M. Corol Buchber
ger Türkiye hakkında mühim bir makale netetti 

BERLIN: 13 A.A. - Seksen Si
lezyalı komünist devlet emmiyeti
n e kartı tetkilat yapbkları cünnile 

Alman gazeteleri 
ne yazıyorlar? 
BERLIN, 13 (A.A.) - Al-

man matbuatı, M. BarthoUııun 
londrayı ziyaretinin neticelerini 
t~hlil ve tefıir etmeğe devam et
mektedirler. 

ANKARA, 13 (Telefonla) - lkısat Vekili Mahmut Celal BeY" 
fokatinde lzmir mebusu Osman :zade Hamdi Bey ve hususi kalıt' 
müdürü olduğu halde bu akşamki trenle Esk:şehire titmiftir. Orad'* 
Karaköy yola ile Barsaya geçecek tir. 

Fırka grupu reis vekillerinden Abdülhalik Bey de ayni trenle /r 
tanbula harket etmştir • 

• rl altı ay haps!le üç buçuk sene hide
matı takka arasında muhtelif ce
zalarla mahkfun edilmişlerdir. 

Bunlara atfolunan cürümler 1933 
senesine ait bulunmaktadır. 

M. Hitlere karın 
LONDRA, 13 A.A. -' Havana

jansı bildiriyor: 
Muhtelif aınıfJara mensup birçok 

zevat, M. Hitlere bitap eden bir Ye· 
sika imzalaınıtlar ve halihazırda 
temerküz kamplarında mevkuf bu
lunan Alman sulhperverlerinin tah
liye edilmesini rica etmitlerdir. 

Memleket mahkemesi 

Correspondance diplomattk ga
zetesi bu hususta diyor ki: 

Franuz nazırının Londrada 
Mac Donald siyasetine kartı ka
zandığı zafer Fransanın miaaklar 
siyasetine muhalif devletlere kar
§1 diplomatik bir taarruz tetkil et
mektedir. 

ilk tedrisat müdurü değişiyor 
'ANKARA, 13 (Telefonla) - ilk tedrisat umwn müdürü R"' 

Şemsettin Beyin umumi müfettişliğe tayini ve yerine sabık Gal.atdl' 
ray lisesi müdürü Tevfik b~yin tayini mevzarılxıhistir. 

Yeni rektör salı günü geliyor 
ANKARA, 13 (Telefonla) - lstanbul Üniversitesi Rektörü Cı 

mil Bey pazartesi akşamı buradan lstanbula hareket edecektir. 

Bir Bulgar çetesi Yunan arazisinJI 

Kayseride yapılmakta olan dokuma fabrikası i~aahndan bir kısım 
BERLIN, 13 A.A. - M. Hitler 

Adliye Nazırının teklifi üzerine 
memleket mahkemesi ile millet
malıkemeıinin azalarmı tayin et
mi,tir. 

Berliner Tageblatt gazetesi de, 
Londra müzakereleri·nin en esas • 
lı neticesini tC§kil eden F ranıız • 
İngiliz dostluğunu umumi harp
tenberi asla bu derece kuvvetli 
olmadığım kaydediyor ve diyor 
ki: 

Almanyanm s•yasi vaziyeti 

ATINA, 13 (Milliyet) - Dede ağartan telgrafla bildirildiğine 1 
re Kirgi ve Mavropetra mevkileri ne yakın bir noktada beş kifiJI# 
müteşekkil ve el bombalan l•e makineli tüfeklern ile mücehhez bir gJ 
gar çetesi görülmüştür. Bu çete üç maden amelesi yakalıyarak b~ 
Mavropetra haricine götürmüştür. Çetenin takibi için jandar,,.JJ. 
sevkedilmiştir. O civardan gelen yolcular silah sesleri işittikleri" 
söylemektedirler. Bundan anlaşıldığına göre mülre:z;elerle çeteler ~ 
Tasında müsademe başlamışt.r. La kin bu ane kadar müsademelerİ' 
ne netice verdiği meçhı'ıldür. 

. Benim İdareme Verilmİf olan elçilik, 
A vuıtury1111111 As yada yegane aiyaıi bir 
temsil makamıdır va Yakın Şarkta Tiir
kiye, Iran ve Irak memuriyetim sahası
na dahildir. Mütene..,,i kültürel ve ikti
sadi münasebetlerle bağlı olduğumuz bu 
memleketlerde c:ilıan harbinden sonra 
clabj Avusturya büyük bir kültür devle
ti sıfatile kıymet Ye itibamı muhafaza 
edebilmiıtir. Yakın Şark cezri mahiyet
te siyasi ve iktuadi iNalaplara sahne ol
muş, Türkiye va Iran büyük fikri inla· 
laplar geçirmiı ve bu memleketlerin kül
tür bünyesi on yıl içinde öyle cezri ve 
esaslı bir surette değİpnİftİr ki emsalini 
cihan tarihinde aramak beyhudedir. 
Türle ihtilalı ve inkılabı, Lo- sulbü ile 
intaç edilen istikliJ harbi o ...... ı. İmpa· 
ratoo'luğunun enkazından toplu ve ku ... 
vetli bir bünyeye malik Türk milli dev· 
Jetini. Türkiye Cümhuriyetini yaralmıf
tır. Bu inlolip ~ bir kumandan ve si
yaset rücülü olan Gazi Mustafa Kemal 
Patanın eseri olup kendiııinin bilra.kkın 
cihan tarihinde büyıik adamlar sırasın
da sayılma" lizımdır. 

Bütün inkıliıba renıll olarak burada 
kullanılan bir tabir ile Kamalizm, Türki• 
ye için yeni bir devrin başladığına ala
met olup Türk mileltini ikbsaclt, içtima
i, ilmi -.e lıültürel sahada yeni bir ruh ile 
canlandırmıt ve yeni bir itila denine gö
türmüıtür. Bu harelıetin bir abide ve 
hatırası olmak ii:ııere Türk milleti Anado
lunun kalbigahmda yeni bir hükiimet 
merkezi kurmuştur. Aayanm yüksek 
stepleri ortasmda cihanın modern bir 
hükumet merkezini inta etmek n ona 
Avusturya İnfa an'ab ile karakteristik 
bir mahiyet veımek Avııaturya mimarla· 
nna naıip olmuıtur. 

lktuaJi vaziyet 
Türkiyenin İkbsadi inkılabı da planlı 

iktısat fikrile t .. yyün etmiıtir. lkbsadı· 
yatı devlet idaresi albna almak bir umde 
obnuıtm Ye bundan Cui lıuıl&ndan i
lan edilen ve milli hakimiyetin ancak ik· 
tıoadiyata hakim olmakla kuvvetlenebile
ceğini ifade eden "f'lğulaki düstura uda· 
kat gösterilmİf&İr. "Sayiıi ve askeri za. 
ferler ikt11adi zaferlerle tetevvüç etme-
clikço baka bulmaz.,. ""'· 

Sanayi programı 
Erki Osmanlı imparatorluğu zamaıım

da tamamen mefkut olan bir Türk sana
yii. yaratmak bu suretle ilk ihtiyaçlar 
sırasına girmiştir. Zamanmuzm hakim 
cereyanlarından olan autarkie fikri, bu 
te§ebbüıte değer avamil arasmda müeı
air olmuı olu gerektir. Fakat baılıca 
hedef kendi ham maddelerinin kullaru
Lp kıymetlendiriJme.i ve bu suretle İt· 
balabn azaln.sıdır. Harici ticaret bliuı
çaaunun tevazün ettirmek için ithalabn 
yÜzde 30 azalblmaSI ümit eıliliyor. Ye
ni Türk zimamdarl&rmın Türk sanayi• 
ini ilk on yılda ne kadar aüratle inkişaf 
ettirdikleri, teıviki sanayi kanununun 
himayesi albnda sanayi müeueselerinin 
miktarı 1933 ten 1934 e kadar ı40 tan 
2317 ye çıkıruş olmaımdan pekala an
latıhr. Türl<iyenin ıanayİlepe faaliyeti 
bq senelik plan esasab • üzerine ı9JJ 
tenberi devam etmekte olup 200,000,000 
Avusturya ıilingine baliğ bir sennaye 
ile menıucat fabrikaları, ıanayü made
niye, sellüloz, kağıt ve kimya sanayü 
kurmalı. mutasavverdir. Sanayi programı 
resmi ve hususi teıebbüılerde bir koor
dinasyon vücuda getinnek suretile tat
bik edilecek ve bu meyaııda hususi mües
seseler dahi develtin vasi mikyastaki 
l<ontroluna tabi tutulacakbr. Bu sanayi 
tesisatı ,bir sene evvel 20,000,000 Türk 
lirası ( 80 milyon ıiling) ile lıurulan 
Sümer Bank vasıtuile fmanıe edilecek
tir, Menıııcat s:ıcayiinclen ilk Teııtil 
Kombina lan geçen ay Kayaeride faali
yete eçmiıtir. Mensucat sanayi tesisab 
Sovyet Ruıya yardnru ile yapıhnaktadır. 
Ruıya uzun vadeli kredilerle makine ve
riyor. Türk mensucat sanayii ıimdiye ka
dar memleket dahili ihtiyacınm ancak 
yüzde yirmi beıine kif yet edecek vazi· 
yelle iken diğer mensucat komitarlan • 
nın ilanalinden sonra iç pazarlannm bü
yük bir kısnn ihtiyacı yerli imalat ile 
tatmin ed bilecektir. Avustıırya için e
hemmiyeti ıruıhıusayı haiz olan kağıt fab
rikası tesisatıdır. ilk kağıt fabrikası bu 
llt'nc nihayetinde faaliyete geçecektir. 

AvU6tı:rya ile ticari münaselxıt 
Türk sanayi sava"°m Avusturya • 

T iırk tic.aret miinasebetlcrinin miistak· 
bel inkitafına yapaaığı tesiri tetkik et· 
mezden evvel bu ticari milnascbatın kııa
ca mutaleası faydalı olur. Geçen sene bi
zim Türkiyeye yapbğnnız ithalat mecmıı
u 7 milyon filin!!C baliğtir. Bu meyandı 
bizim başlıca ihracat eş)"lm•~ olan kiğıt, 
karton, demir malzcmeğ yün ipi ve ma!'i .. 
ne vardır. Türkiyenin AvustuTyiilya ıh· 
ne.atını ba~lıca tütütn, fındık, üziim, pa
lamut, incir, v.s. t~l etmektedir. Avus
tu.rya • Türk ticaret mukavelesinin esa
c.o..""l.:Q trecc-n ıene on iki temmuzda inı-

za .,.ı.1mit olan takas itilafı tetlıiJ eder ki 
bu, serbest tediye miinasebab iDerine 
mütevazin tediye blançosuna istinat et
mektedir. Türkiye hükUmeti tarafımdan 
ahiren kshi ihbar edilen bu takas "kom• 
pensaıyon,, itilafında en mühim Avoıtur• 
ya ihracat emtia&1 için kıymet üzerinden 
kontenjan verilmiı, Avuıturya ihracab
nun Türk ithalah ile mütevazin obnaS1 e
.,.. tntolmuttu. Serbest tediye müıı.ase
batmm temin ettiği fayda karıı.sında 
kıymete nazaran tesbit edilrniı olan ko,.. 
tenjımm sürüm konjunktur ne arzu edil
diği bir vüıatte tekabül edemememıi 
mahzuru. bulunuyordu, geçen senenin so
nundan beri Türkiye Clearinc prenubi
ni kendi ticaret siyasetinin kaideıi halin
de koydu ve hemen büttün devletleri 
cleuing mukaveleleri aletine sevketti. 
Kezalik Avuıturya ile ele ticari münaae
batm clearinıı eu11 üzerine tanzimi der
d.>ıttir. 

Bıı suretle T ürkiyeye ihracabm121n 
clearing usulüne uydurulması zarureti 
vardır ve ümit edilir ki clearing yapan 
n:emlelıetlere göıterilen müsaadat, A
vusturya ihracatı içoin sürüm konjurktur 
Ü nelen tamamile istifadeye imkan vere
cektir. 

Türk emtiasmm Avuıturyaya ihracı
nın artmaS1, Avusturyanm Türkiyeye 
fazla ihracat yapması demektir. Bu iti
barla ihracatmııu arttırmak İç.İn Türkiye. 
den ithalab artbnnak buauıımun naza
" dikkate alınalıılsr. Tiirlıiyenio istihsal 
ettiği tüttün, incir, kunı yemi, pamuk 
Te bilhassa tat kömürü gibi ı.i.. takım 
mahsulatın mııbaya&1 ticaret münasebet
lerinin 11k~bnlmasında mevzuubahis 
olabilir. Avusturya senede cernan yekün 
3 milyon ton ııibi ehemmiyetsiz olımyan 
bir milııtarda tq könıiiriinü Türlüyede 
satrtn alabilir ve mukabilinde Türkiyeye 
muadil laymette mal ihraç ederek müte
kabil ticaret münasebetlerinin geniıle
melİ imkanı elde editir. Bu mubadelede 
bilhassa A vuıturyanm ağır sanayii ( ma • 
kine, vagon va.) istifade edebilir, zira 
akti mutasavver bulunan clearing itila
fından satın alınacak taı kömürüne mu
kabil paziıyonlar emre amade bulundu
rulacakb. 

Avusturya ile Türlriyenin ikbsadi ve 
lıültiirel münasebetlerinin artbnlmaıı 
ıçm geçen ay Türk Turing klüp reisi 
Reı>t Saffet Beyin Viyanayı ziyareti ~e 
orada bir konferans v~i münouebe
tile Dr. St..afellanın riyaseti albnıla bir 
Avusturya • Türk cemiyeti tqekkül ede
rek ber iki taraf münaıebabrun bir pla
na müsteniden her sahada canlandınlına
sına pyret eclibnektedir. 

Carol BUCHBERGER 

Fransa manevralarından 
sarfınazar etti 

Mat. ~eme Ik defa olarak 14 tem
muzda toplanacaktır. 

Almanya • Amerika 
NEVYORK, 13. A.A. - Ecne

bi faaliyetleri hakmda tahkikat 
yapan tali komisyon, avukat M. 
Archibald Steve,_,nu dinlemittir. 
M. Stevenson, Sovyet Rusyanın, 
Amerika tarafından tanınması es
nasında Amerikada propağanda 
yapmaya çrkacağma dair vermiş 
olduğu sözü tutmadığını !Öylemit-
tir. Tahkikat esnasında Amerika 
komünist partisi ınnumi katıbi 
Earl Bravder de, 1933 kanunueY
velinde Moskovada içtima eden 
komünist partisi kongresinin veri· 
len bu söz hılafında karar ittihaz 
ettiğini bildirmittir. 

Diğer taraftan alman milli sos· 
yaliıt faaliyetleri hakkında yapı
lan tahkikat neticesinde de, Al
manya ile Amerika arasında ki 
münasebatı takviye etmek için, 
Nevyo . ı~ netriyat aleminin mühim 
simalarından M. lvey Leenin sene
de yirmi ~ bin dolar aldığı ve 
mümaileyhin geçen sene Berline 
reyahatı esnasında M.Hitler, Goeh
belı ve Von Papen ile görüştüğü 
tebeyyün etmi~ir. 

M. Venizelos 
Ağustos sonlarına doğru 

Londraya gidecek 
ATINA:, 13 (Milliyet) - Mev

suk haberlere göre , Mösyö Veni
zelos geçen pazartesi günü Ban -
yoldan hareket ve Parise muvasa
lat eylemiştir. 

Mösyö Venizelos ağustos ba
şında Londraya giderek bazı ln • 
giliz devlet adamlarile görüşecek· 
tir. 

Liberaller !iden eylulün ilk 
haftasında Atinada bulunacak 
ve iki üç hafta kalmak üzere he
men Giride gidecektir. Eylul so
nuna doğru Atinaya dönecek siya
si faaliyetine devam edecektir. 

PARIS, 13.A.A. - Harbiye na- y }~ l } B l 1 
zırı, 1934 manevralarmın tata.ıruf ugos av ara. u gar ar 
maksadile yapılmıyacağını ve r.... arasında 
kalarm kamp talimlerine devan: ATINA, 13 (Milliyet) - Ati-

vahim, fakat ümitsiz değildir. 
Almanyanm elinde bir rehine da
ha vardır ki, o da şudur: 

lngiltere Avrupada sulhu te • 
min için Almanyaya muhtaçtır ve 
Avrupada sulh teessüs etmedikçe 
lngilterenin iktıaadi kalkınması 
daima sarsılabilir. 

Orman yangını 
--o--

1500 hektarlık bir çam 
ormanı yandı 

BORDO, 13.A.A. Saint-
Leger nahiyesinin çam ormanların 
da tiddetli bir yangın çıkmıtlır. 
Kuvvetli bir poyrazın tesiriyle a
fet iki kasabaya sirayet eylemiş
tir. Gece geç vakta kadar yangın 
devam etmekte idi. Yangın netice
sinde 1500 hektar çamlık harap ol
muftur. 

Uzak Şarkta 

I spartaya gelen Antalya muallim/et 
ISPARTA, 13. A.A. - Dört gündenberi şehrimizde misalir /JI 

lunan Antalya muallimlerinden mürekkep 34 kişilik heyet bııl. 
mebus lbrahim Bey taPalından Nalkevinde şereflerine veıilen tJ~ 
ziyafetinden sonra Burdur yolu ile Antalyaya dönmek üzere srhrirrıİ' 
den ayrılmıslardtr. ' 

ISPARTA, 13. A.A.- Dün şehrimize gelen Deniui Hallı" 
sporcularından sekiz kişilik bisikletçi gençler bugün şehrimizden İl 
çiburlu yolu ile Dinara hareket etmiştir. 

Sovyet tayyareleri Romaya gidiyof 
ROMA, 13. A.A. - Ağustos bidayetlerinde Romayi bir 'Sot'f' 

askeri tayyare filosunun ziyaret etmesi bekleniyor. 

Rayhıştag dün gece toplandı 
BERLIN, 13 A.A. - Rayc.vtag Meclisi bu gece saat tam 20 de~ 

lanmıfhr. Başvekil M. Hitler derhal kürsüye gelerek 30 haziran /.al 
seleri hakkında izahat venneğe ba şlamı,tır .• 

Bir tayyareci heyeti 

Seylap felaketi çok mühim Amerikadan Mos-

Sovyet Rusya 

lngiltereden tayyı 
re satın alacak zararlar zaph k k 

TOKYO, 13.A.A. - 1ohikva ve Ovaya UÇaCa 
Toyama da suların l&fması netıcc- NEVYORK, 13. A.A. - Vıl· 
sinde f\i zararlar olduğu teabit e- liam Alexandrer heyeti bir ağus-
dilmi,tir. tos tarihinde Va.ıbingtondan Mos-

EUi kifİ ölmüf, yüz kiti kayip kovaya müteveccihen uçacaktrı. 
olmuttur. Sular 460 evi alıp götür- Bu tayyareci ilk defa olarak Ame-
müt,ür. Bin evi su basmı,br. Su- rikadan Avrupaya geçmek için 
laı• bugün çekilmeye ba,lamıfl,r. cenup yolunu, yani Vaııhinglon, 

Maddi zararo var 25 milyon yen Bermudes adaları, Açores adaları 
tahmin edilmektedir. ve Lizbon tarikini takip edecek

T elgrafçılar grevi 
RIYO DE JANE1RO, 13, A.A.
T elgrafçıların grevi bütün Bre

zilyada umumi biıt mahiyet almış
tır. 

Umumi grev tehlikesi 
NEVYORK, 13 (A.A.) 

Bahrimuhit sahillerindeki şehirler 
umumi grevin yapılıp yapılmıya
cağı hakkında karar verilmesini 
heyecan ile beklemektedir. 
Kasaplar sendikası da gre" yaptı. 

SAN FRANS1SKO, 13 (A.A.) 
- Kasaplar sendikası kamyoncu
ların grevine karşı tesanüdünü 
göstermek üzere grev ilan etmiş
tir. 

tir. Tahavvulatı havaiye mutah&S· 
sıslarının söyledikle.ıine na:zaran 
bu yol, Atlantiği her iki cihetten 
hava tarikiyle geçmek için en em
niyetli yoldur. 

Göering gene ateş 
püskürüyor 

BERLIN, ı3 A.A. - Ceneral Goe
ring dün beyanatta bu~~narak M. ~i~
lerin 30 haziran vakayu esnaa1ndakı ıc
raatmı mühik göıtermit ve demiştir ki: 

Hiç bir makam, Almanyayı kurta -
ran ve bir kanunla meşrutiyer keobe · 
den bu icraatı tetkik ve muhakeme 
ebnek hakkını kendisinde göremez. 

LONDRA, 13. A.A. - oJ 
Herald gazetesi, Sovyet Rusy~ 
lngilterede imal edilmit as ~ 
tayareler satın almaya niyeti ol 
ğumı yazmaktadır. ~ 

Bu gazeteye nazaran, Sovycl 
kumeti bu kararını Sovyet taY1~ 
cilik mutahasssdannın Londrf1 

ziyareti üzerine ve;unittir. _./. 

Yunanlıl~rl~ mis~ 
(Başı 1 inci sahil ede) 

!arak şefim bulunan Yunanis~ 
muhafaza teşkilatı umumi mü , 
rü Mösyö Serraios tarafıııclİ 
ileriye sürülmüf ve bu fikir T~ 
kiye tarafından kabul edilmift~ 

Bu sebeple yapılacak misa;;I 
esaslarını müzakereye memur 
dim. Ü 

Her iıki hükı'.lmetin böyle" 
misakın aktinden büyük istifa~ 
ler edecekleri şüphesizdir. ıJI. 

edeceklerini bildirmi,tir. na ajansının bir telgrafına göre, 

Y çılabilmi, olan taşlıonlıklarm is • 
tİınaHz cezalandınlması liozım geldi · 
ğİ gibİ iftiralann da gayet tiddetli SU• 

rctte takip edİhnl0$İ elzeındir. 
M. Macdonald'ın seyahati Mil&no şehrinde çıkmakta olan Roosevelt balık avında 

"İspirinos Tahitromus,. gazetesi 
LONDRA, 13. A.A. - M. Mac Yugoslavya ile Bulgaristan ara • BALBOA, 13.A.A. - Hous- 2500 taksi işsiz 

Kaçakçılrk her tarafta güıt · 
güne çoğalmak istidadını gö&I~ 
yor. Bu hal de her tarafta rtJe 
cut buhrandan, gümrük tarife~ 
rinin yüksekliğinden ve güıııP.: 
tahdidatından ileri gelmdd~ 
Kaçakçılar da her memlekette(/ 
likeli fakat semereli olan m~ 1' 
!erini ifa için muhtelif tedb•' Donald Kanadaya gitmek üzere smda Selaniğe dair bir anlaşma kruvazörü Havaiya hareket etmi,.. SANFRANSISKO, ı3 A.A. - 2500 

Be Far'dan Duches Richmond va- mevcut olduğunu neşretmekte • tir. Reisicümhur, Cocos adasına da taksi şoförü yarından itibaren grev 

(_ru_n~-b-inm_C:..i,_ti-r._E_B;::_i ___ d'r_. ___ U_A ____ J_N_D_uğ-rıy-a-rak-~-nl-~-a-v~-m=ı.ç_D:..ıka=-cak-U=t=rrK_·-' _-' -~:.."_p~ma=~=a=;==J""." .. _erm=M=itl=erl"'."."d-ir=.Z==) 

münevver yetiştirmenin önüne geçi
lerek ve yalnız kendilerini göstere
cek ;ı;ekalara yol açılarak müstakbel 
mezunlar, hayatta mücadeleye, yaıa
mağa ve çal•1mağa kabiliyetli olarak 
yetiştirilecektir. 

Akdeniz misakı hakkın· 
da Yunan hüku-

metinin noktai nazarı 
Hü.kümetin na~iri efkarı Proia ga. 

zete .. , Akdeniz misakı hakkında Yu
nan gazetelerinde yapılmakta olan 
münakCJ§alar üzerine afağulaki tebli
ği nefrelmİftir : 

« Son z.a.manlarda Fransanın te .. 
ıebbüsü ile yapılmakta olan, mınta
kavi rru> aklar akdi hakkındaki mü
zakereleri nauırı dikkate alan bir ak
ıam gautesi hükümete, siyasi. Fırka 
reislerini içtimaa davet ederek on .. 
larla Yunani.ttanın alacağı va~yeti 
münak(lfa etmeaini tavsiye etmekte .. 
dir. 

Alakadar makamlar, böyle bir si· 
)'(Ui reialer lıonleransına lüzum olma
dığını bildirmektedir. Zira Yunanis
tanın vaziyetini tavzih etmesi .zama
nı gelmemiştir. Çünkü bu hareket, 
hal'i feklini almadığı gibi halen miıs· 
bet neticelere ıJa$1l olacağı da fÜphe· 
li bulunmaktadır. 

ltalya ve Almanya, Venedik mü
lakatı esnasında, mıntakaui m\,aklar 
hakkındaki Framız • Sovyet proje
leri aleyhine vaziyet almqlardır. E
•r.uen bu hu•ustaki faaliyetin kat'i 
bir veçhe almasının M. Barthou'nun 

Londraya seyahatinden sonra kabil O· 

lacağı gayri kabil itirazdır. 
Her halde, istihbaratımıza naza

ran, Yunanistanm bir Akdeniz misa
kına girme.si, anccık istisna.su: her 
Akcleni::: devletinin bu m haha iştira
ki kayıt sarihi ile kabili izahtır. Bu 
deuletlerden, veleu bir tanesinin, bu. 
misaka iştirak etmemesi, onun bir Ak
d.,nl:z; mi•akı olmak mahiyetini ıel
beder. 

Ege denizinde Bulgar 
ristana mahreç 

Atinada çıkan Katimerini ga~etesi, 
Bulgar gazeleelrinden iktibasen E
ıı• denizinde Bulgaristana verilecek 
mahreç hakkında yakında Bulgaris
tan ile Yunanistan arasında müzake
relere baılanılacağını yzmakdır. A}·· 
ni gae :zte, M. Yevtiç•in de, Belgratta 
M . Barthouya, Ege denizinde Bulga
rİ8tan arasında yakında bir anlaşma 
tıukuunun çok melhuz olduğunu söy
lediğini kaydetmektedir. M. Yevtiç 
., lkti.aadi ve Mali ajans'' muhabirine 
de ayni tarzda beyanatta bulunmuş
tur. 

Venizel!st ,, Elelteron Vima,, ga%e
tesi M. Yevtiç'in bu beyaantını beğen
memektedir. Halbuki M. Yeotiç bu 
beeaJ!._ile Yıınan hükrimetinin her· 

kes tarafından bilinen noktai nıua· 
rını ifade elmİf ve kendiliğinden hiç 
bir ıahsi fikir i!ve ey!ememiftir. Esa
•en dört aBlkan hükumeti arcuında
ki tefriki mnai, an:ılanndalıi müna .. 
sebetin inkİ§afına o derece hizmet ~t .. 
miktir ki ( Elelteron Vima)nın hoşu
na gitmiyen ev bu gazete tarafından 
gayri tabii göru!en bu vaziyet, haddi 
zatında, gayet tabii ve çok iyi bir na• 
reketten başka bir §ey değildir, 

Bulgarirlana Ege denizinde ikti
sadi bir mahreç itan Yunanutana hiç 
bir müıkilat oerme:z: ve Yunanistan, 
hiç bir uıman komşunun iktisadi bir 
lale!>ini reclcletmemiştir. 

Katimerini gazete.si bu makalesini 
ıöyle bitinnektedir : 

,, Yunanistan bu mehelede fikrini 
hiç bir uıman cleği§tirmiyecektir.,. 

Bulgaristan Maarifinde 
yapılacak değiıiklikler 

Bulgar Maarif Nezareti Umumi Ka· 
tibi M. Çakarof, Bulgaristan maarifin
de yapıalcak islahatın ana hatlarını 
matbuata izah etmif ve demittir ki : 

Yeni nesillere oerilecek tahsil, .. .. . ı 1 mühim surette degaşmıf o an mem e-
kelin ,artlarına tevfik edilecek ve 
memleket hayatında bir huzursuzluk 
doğuracak tarzda lüzumunda fazla 

Bundan dolayı, düşünülmekte olara 
islahat, liseler miktarını asgari had· 
ele indirmeği istihdaf etmektedir. Ted
risatın nüvesini, orta mektep le§kil e
decektir. 

Hususi ~idat gösteren fakir tale
be, hükUrrıet veya Belediyeler tahsi
satı ile tahsillerini ihmal edecek ııa
:oiyete getirilecektir. Diğer taraftan 
gece karslan ve Sana't mektepleri faz. 
lalaştırılacak ve Or~a M ekt.ep mezu~
ları istidatlarına gore, bırer sana t 

• el' öğrenecekler ır. 
Mekteplerin açılma tarihi olan 15 

Eylrilden itibaren uç •eneilk . hayat 
mektepleri faaliyete geçecektır. 

Talebelere yalnız ilk iki sene uırf ın· 
,fa umumi malümat vrecelı olan ~ıı 
mekteplerin hedefi, h~yatta P~".tık 
ve yaratıcı işler göreb•.lecek ~abılıy~
t • zekii..ı inki§af etmış mutefebbıı 
ilençler yeliftirmektir. . , . . 

Miktan asgari hadda ınclırılecek lı· 
:-elerin vazifesi ise, husU\~i isti~at 
gÖateren taelbenin talim oe terbıye
sini ikmal etmek olacaktrr. 

almaktadırlar. .J 
Biz de onlara karşı koY'fı 

için mukabil tedbirler alrıı' 
mecburuz. _;ı 

Faaliyetimiz karada ve d~ 
de olacakbr. Yapılan misak ~,1 
fe edilmiştir. Yalnız t:ıavip eO:' 
mek üzere Atinaya gönderil~ 
tir. Bazı ta<lilata uğraması !~ . .I 
mali. ol~uğun~an esasları ha~ 
da şımdıden hır şey aöylemek 
ru değildir. . Iı" 

Mis akın müzakeresi içııt ~ 
ciye vekaleti umumi katibi ~ ff 
man Rifat Bey, gümrük m~b', 
za tetkilatı kumandanı Seyfı ~il 
f&, Hariciye vekaleti Balkan (il_ 
ri şefi Mehmet Cevat Bey ve fY 
rükler müdürü Mustafa Fazıl 
!erle beraber çalıştım. ·ıl 

lstanbulda muhafaza teşl<lııl' 
şefi Hasan Beyle temasta ı,.ıl JI. 
dum. Bu zevattan gördüğüıı> ı'J 
tane ve samimane muarııe ~ .. , r 
karşı burada bilhassa teşekkll 
mek isterim. . -ı~ 

Gümrük muhafaza teık1ı7 
da ziyaret r,ttim. Size gaye~r~ 
~ samimi olarak söylil'.e~ı 'ıı~ 
ki Türk muhafaza teşkilatı I• 
efradını~ , hem ~e . c~z'iit~~.)I' 
rının mükemmelıyeh ıle 1 

edebilir • ., 

• 
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(f L.iÜt)J 
Ahı hayat 

Altıncı mektup 

Yalova 

l .clSuSlt~ Mecit tahta çıkmıştı. Va
ı e uı,,an kocası iki . M hnm 

dun• ölümü ile miitees:1 oiİwıun
paclı~ahlığı Üe ele mem~n. Bu iki 
zıt hıs arasında bocalamakta iken 
g~ne mahut ağnlan başlamıştı. Bu 
ağnlar onun bir türlü çarmni bu
~~~~ğı başlıca dereli idi. Ne he. 
-:u•""'fının sürdüğü ruhlar, ne hiid 
d~ı ~ocalann ~diği. nuıskal.ar 
kar~tmıyorclu. Bir giin geldi ki• 
Valide Sultan'ın feryadı SQT Jıai 
~nın rahatını kaçırdı"-- had ay • 
J;-L el . • l 5' ar pa. 

'!"'" a sınır fmclirrniye başladı 
1'f ıhayet Saltan Mahmuclun s ·ı: 
gıncla saray hekimliği etnı. ~ ı 
lanclalı doktor Millinaen•·'' • od
lar B M·n· .. ı çagır ı
L-~· u 1 ıngen Yunan iatikliil" 
nıuııselerine K al-' . 1 

L .. ı L~.. av " nın ıayanı va-1<C11artna ""nam b" _., ta h • ış ır <ı<ıamdı. Hat-
m~ ar Yunan muhibb" el · re lorcl B , 1 eıene-

L-L yron a •on clemlerind 
UUR1111f, otopsisini bile e 
Gelir gelmez Valid S 1Yapm11tı. 
""' • e u tanı mu-
-.,.ene etti ve gördü ki k el .. 
mtn rornat" ad a ın muz-

Ho ızm an mustariptir. 
_., fiinclalı hekim tarih b"l" bi 
-amdı B" ı ır r 
lun (Ko. " .... •za~s devrinde latanbu. 

• ~•<rntino r ) · · maaına aebe l P~ 18 ıamıni al-
naaı ela 

0 
P 0 an ımparatorun a· 

elan hast;; asır evvel romatizma • 
rtna nazar:::'hl .ve ta.rih kitapla
le payitaht . ıtnleıın tavaiyesi
clide btr k ~~~ncla yeşil bir va
li. B k ap "·'""a tedavi eclil · • 

u aplıcan1 el L _ mış 
cleta muc" n Ona O zaman a-
dı"•• __ ,.•ze derecesinde .;ı 

gı "-umdu L. . ,. a ver-
nerecle idi? · iikin bu kaplıca 

işte Holanclalı h k. 
bin •eneclenb . e un Millingen 
bu kap~1cayı 6'1 unutul~uş olan 
Yecek yolla u durdu. Araba işli
l<ın gitti v r. Y'!lPlı~ılclı. V alici e Sul
kay,,,.-'N e ıyı eşti. Halk bu fifa 

. .. ..,. •ntn k"ffincl k . • 
ettı ve h en ço ıatilaııle 
'ela İyileş: .senb binlerce adam ora-

işte y alıye aşlaclı. 
zan. dev • odva kaplıcalarının Bi -
l 1 ıın en •on,,- ı.. bö" e o musfıır c,, ..... uyanı,ı Y 
köylüleri_ · .,,...pheaiz ki, civar 
bilirlerJ• orada bir ılıca olduğuna 
mi~ bir ~anıcı, asırlarca tarihleş • 
l>ilmezlercl~hur SU olduğunu tabii 

Yalova j; 1 rihi nec[· , <ıp ıcal<ırının hakiki ta-
ır. Do· 

YaP<lm<ıd • grusıı uzun tetkikat 
eti;tler m tm. Bunun İçin yapılmıs 
okuyam:dVctıftur. Onları da iyic~ 
P<ıcla aıhh ";'· yalnız fQrki Avru • 
ve h<ıttô ı':ııih~cle!, nesil bereketi 
İie marul l uzerıncl eki tesirleri 
rtııın b 1 ° an Yalova kaplıcala-
k el ~ arıgıcırı M • • ıı ar at 1 

1 ı.attan evvele 
lfte .tn ar var. 

Vq budu:e Pef~ çektiğim Y alo-

Harpt~n ao b" 
alan b rıra ır harabe hal" · uraa1 929 el ım 
Yerde bize ol .. a Gazi'rıin her 
dırılanc11 • 6 t ll~•tererı nuru ile ay
Q)><ık bas<ınlararı le Y alovaya ük 
f.egône lüka 0;Juırrn kaplıcaların 
!n orta katırıda 'b 0 ~ Büyük ote
llllnu anl<ıtı ...... l eylgır b<ığlı olclu-
oras .,~r ar ki ., ı tanınm1 • •ene sonra 
dı.mifti. )'Ocak kadar İmar e-

. Ben olsam Yal 
;::ıı resimleri~ b. ov~ kaplıcaları

ika hele 929 ~ tarıhçesini yapar, 
ıırt<ırı fİmd"k• .. aki halile her gün 
ıe İmkQ ı ı guzelliğini m k 

D .. .. nını verircl" u aye-
uşurı ·· •m. • 

o uyomm k"h K 
naaını, kah S { <ı ostantin'in 

tıaıııı ledav· du tan Malunuclun ka 
bu ·· b 1 e en bu <ıh . gurı İzim l" • f arıe ılıca 
tif<ıJesj e •mızcle ve halkı . 

rıe açıktır n ıs-
' 

Buraya gelirk 
~~l<ııım bana Yn gazetedeki arka 
;~ haY<ıt m<ıaral <ılovada bir gün

grendim ve b mı aormustular. 
~~zm<ıyı, h<ılkı i,"u ~.u aiiturı.\rrcla 
ız Yere gelmiye u gu.zel ve emaal
memlekeı v ·ı ıe,vık etme...: b. b azı esi b" ,,. ır 

orcu te_lakki efti ve ır İrısanlık 
işte •ıze m. 

halıdan en resmi fi<ıtler: ( E. 
UCtızcı kodQr ). 11 pa. 

Bü .. lira 
Yuk otelde tek yaı..ı,ı, ocleJ.,. -

!).. .. çift : 2.4 
ort ela " 3 ıre ve Çınar otellerinde. - l O 

Tek Yataklı oclal 

1' "şotelcle çilt " ar 
2 

p . bir yatak " 3 
k ""'Yonlarda 30 k 1 
adar Yataklar ~ruştaıı 75 kuru'4 

•11.,.den le .,: On gun kalanlara bu fi-
}' nzı at YltJ>ılır em • . 

ege gelirıce: 

lıüy ' k 
Y""1~· otel lokantasında üç 

"" (aalıeh - · ı Park ı-ı. • og e ak§an>) 280 p -antaaınd ( ••iyon a uç Yemek) 175 

Ş ,. ,, 10 
u halel b" " O 

a,,.;:o e ır ad anı ·· el •-.;ı 130 kur gurı e en a-
rqya kacl Uftan en fazla altı li
lır Yer . ar Yalova otellerinde ka
..._:_ •çer. Lüks tarafı"'' L--mı 
• ..., Ortqh (/" b" "'"!>' -a ı ve ır çocuklu bir ka-

••• 
MiLLiYET CUMARTESI 14 TEMMUZ 193\ 

' • • 

EH 1 R HABERLERi 
Sinemalar 
Nihayet açıldı 
Darülaceze hiısesi hak

kındaki 
kararı komisyon verecek 

Yirmi beş gündenberi kap•lı 
duran sinemalar dünden ıil:iıere ı 
td<rar açıhmtlardır. 

Son anlaşma §ekline göre, Da
rüliceze hissesi eskiden olduğu gi
bi t.hakkuk ettirilecek, fab.t tah
lil ~iHp edilmiyeceği bu mesele· 
yi tetkik için tetkil olunacak ko· 
misyon kararı ile taayyün ede -
cektir. 

Dün sinemalar , havaıım bir 
bayii sıcak olmasına rağmen pek 
fazla kalabalık olmu§tur. 

Rıhtım şirketi 
İle müzakereler 
Şirket her sene bir milyon 

700 bin lira iıtiyor 
Rıhtım tirketinin satın alınma· 

aı için Nafia vekaleti ide tirket· 
müdürü Mösyö Canonge uasmda 
müzakerata başlanmıştır. 

Şirket heyeti umumiyesi bun
dan evvel yaptığı içtimada MösyÖ 
Canonge'i §irket murahhas azalı
ğına intihap ederek Nafia vekale
tile cereyan edecek müzakerat 
için kendisine lazım gelen salabi· 
yet ve mezuniyeti vermiştir. 

Aldığmuz habere göre, şirket, 
tesisatı mm alındığı takdirde, 
imtiyaz müddetinin hitamına ka • 
dar hükumetten her sene bir mil -
yon 700 bin lira tesviyesini talep 
etmiş idi. 

Nafia vekaleti bu miktarı çok 
görmüş ve şirketin senelerdenbe
ri taahhüdatmı ifa etmediğini ile
riye sürerek şirketle götürü bİ;r 
miktar üzerinden anlapnak iste -
miştir. Müzakerata devam edil -
mektedir. 

EVKAFTA 

Şişlide cami 
Evkaf idaresi inşası için 

30 bin lira sarfedecek 
lstanbul e~af müdürlüğü, Şiş

lide yeni bir cami inşa ettirmeğe 
karar venniıtir. 

Bu cami için 30 bin lira sarfe
dilecektir. Mimarlarımız bu iş i
çin davet edilmişlerdir. 

inşaata üç aya kadar başlana
br. 

Sultanahmet camisinin 
kurşunları 

Sultanahmet camiinin harap bir 
halde bulunan kurıunlannın tami
ri takarrür etmiştir. Yakında tam; 
rata başlanacaktır. 

, __ B_O_R_S_A __ I 
( I~ Bankaaınan alınan ctvelir 

12 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

• iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikr•zı dahili 93 Rıbbm 17,75 

1933 Ersani 93.50 Müm~••İI ku-
Onitüı-k 28,60 pon.u:a 48,25 

" ıı 27,65 " ıı 43,15 
• ili 27,65 " ili 50 

ESHAM 

it Bankaaı Nama 9 
n ,, Hamiline 9 

.. H Mü••İ• 98 
Türkiye Cümhü-
riyet Bankau 56 
Tram••J' 35 
Anadolu. Hisse 27 010 
Şi.r. HayYİJ"• ıs 

Reji Kupon
•uz 
Telefon 
Terlı:os 
Çimento 
lttiat dcıy. 
Şark dey. 
Balya 
Şark m.ec:aa 

2.SO 
ıo.50 
19,4C 
11,15 
14,00 
1,-
1,SS 
3,20 

ÇEK FiYATLARI 

Londra 2341 p,.,.i 19,11,12 
Part. 12..()fi Belvat 3,41 
Nüyork 79,54 Mad.,.it 5,82 
Mili.no 927,40 Berlin 207.34 
Cenevre 2.44 Zloti 4,20,10 
Atin.a 112.39,25 ı P •nao 4,05,50 
Briiksel 3,40,50 BükJ'ef 79,20.SO 
Arn•lerdam 1,17,90 Mosko•a ı0.74.SO 
Sof1a 66013,56 Viyana 4.JO.SO 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kurut 

20 . Fransı• ı&O 20 J. •••İçr• 808 
1 Dol.ar ll7 1 Pezeta 18 
1 Şile A•. 22 t M;ırk 49 

21 Kur. Çek. 106 1 Zclulİ 20.SO 
20 Le•a 23 20 Ley 19 

1 lsterlin 6.35 20 Din.ar 53 
20 Liret 214 1 C eruo•İç 
20 F.Be1ç.ika ııs Altın 9.25 
20 Drahmi 24 1 Mc<:"idiye 35 1-2 

1 Florin 83 llanknot 237 

rı koca İçin gürıcle bes lira pek alii 
yetişir. ' 
Dünyanın lriç bir yerinde 130 

kuru,a yani 15 franga yemek ve 
yMmak mümkün değ'lclir. 

FELEK 

Küçük san' atlar . --
ilk parti önümüzdeki haf-

ta tasfiye edilecek 
' ...... ' 

Bunların toptan ticaret yapmaları da 
kanunen mümkün görülmiyor 

Türk vatandaşlanna hasredi
len küçük sanatlar hakkındaki 
kanunun tatbik teklini gösteren 
talimatname mevkii. mer'iyete gir
diği için, yabancı tabiiyetli i§Çi • 
lerden ilk grup gelecEk cumartesi 
günü işlerini bırakmış bulunacak
lardır. 

Taiimatnamenin tatbikatile doğ 
rudan doğruya vilayet meşgul ol
duğundan, yabancı tabiiyetinde 
bulunan küçük sanat erbabına 
mektup gönderilmek snretile ay -
rı ayrı tebligat yapılmıştır. 

Bu mektuplarla talimatname -
nin kendilerini alakadar eden hü
kümleri ve temmuzun 21 inde iş
lerini terketmek vaziyetinde ol -
dukları resmen bildirilmiştir. 

Bu hususta yapılan bazırlrklar 
bitirilmiş olduğu için cumartesi 
günü umumi teftişler yapılacak 
ve tebligata rağmen vaziyetleriqi 
değiştinnemiş olduklan görülen -
ler hakkında kanunun cezai hüküm 
lert tatbi1< olunacaktır. 

Küçü:k sanatlar kanununun 
tatbik teklini gösteren talimatna
me mucibince, ilk grup olarak 

mesleklerinden çekilmeleri icap e
denler, şoförler, toför muavinle
ri, seyyahlara tercümanlık ve 
rehberlik edenler, berberler, elbi
se , kasket ve kundura imalci:le -
ri, bors~ mübayaacıları ve çalgı -
cılardır. Bunlar işlerini bn'llktık -
tan sonra yerleri Türk vatandaş
lar tarafından doldurulacaktır. 

Aldığımız ma1ıimata göre, ken
dilerine tebligat yapılan küçük 
sanat erbabından birçoklan vila -
yete ve emniyet müdürlüğüne 
müracaat etmişlerdir. 

Bu muracaatları ile bwıdan böy-
le toptan iş yapacaklarını ileri 
sürmüşler ve talimatname hüküm
lerinin haklarında tatbik edilme
mesini istemişlerdir. Halbuki, bu 
sanatlarda bi'lfiil çalışan yabancı
ların fnç bir kayda tabi olmadan 
işlerini bırakmalan icap etmekte
dir. 

B)naenaleyh, toptan iş gören
ler ha!dom:la da tatbik edilecek 
tekil aynidir. Maamafib, bu mü -
racaatlar alakadarlar tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Amerikan bahriyelileri abideye 
çelenk koydular 

Limanımızda misafir bulunan 
Amerikanın Cayuga ve Sebago 
sahil muhafaza gemileri kuman -
dan ve zabitanı dün sabah Cüm
huriyet abidesine bir çelenk bırak
mışlardır. 

Gemilerden ayrılan zabit nam
zedi ve efrattan mürekkep yüz ki
tilik bir ihtiıram ·kıtası muntazam 
yürüyüş halinde Dolmabahçeden 
Taksime gelerek abide önünde 
ahzü mevki etmişlerdir. 

Biraz sonra kumandan Ran
dolph Ridgely yaveri ile beraber 
gelerek abid~ önünde selam vazi
yetinde durmuşlardır. Kunman -
dan çelengi abideye koyduktan 
sonra efrat muntazam bir kıt'a 
halinde gemilerine dönmü§lerdir. 

Çelengin önünde lngilizce o -
larak şu cümle yazılıdır: "Ameri
ka sahil muhafaza teşkilatının Tür 
kiye Reisicümhuru hazretlerine ve 
Tüdc milletine karşı beslemekte 
olduğu hayranlığın bir niıtanesi ve 
samimi bir dostluğun ifadesi ola
rak.,. 

Amerika gemileri halka aÇJk ol 
duğundan arzu edenler tarafından 
ziyaret edilebilmektedir. 

Kumandan Randolph Ridgely 
,ehrimizde gördüğü hüınü kabul
den pek memnun ve minnettar ol
duğunu söylemiştir. 

Gemiler pazar günü ıaat 6 da 
limandan hareketle Boğazda bir 
gezinti yaptı'ktan sonra Pireye gi
deceklerdir. 

Edirneye tenezzüh treni 
lıtanbul ve Edime Halkevle

rinin teşebbüsü ile hazırlanan E
dirne seyahati için dün sabah bir 
tenezzüh treni hareket etmiştir. 

Bu trenle kalahalı'k bir kafile 
ve Halkevi sporcuları da Edirne
ye gitmişlerdir. Fiatlarda esaslı 
şekilde ucuzluk olduğu için bu ıe
yah'&t pek fazla rağbet görmüş, 
tenezzühe pek çok aileler de işti
rak etmişlerdir. 

Dün sabah Edirneye gidenler
den bir kısmı akşamki konvansi -
yonelle dönmütlerdir. Birçok kim
seler de tenzilatlı tarifenin bir haf
ta muteber olması dolayısile E -
dirnede kalmışlardır. 

Bunlar da hafta içerisinde dö
necdc:lerdir. Trakyayi lstanhullu -
lara tanıtmak gayesile tertip edi
len bu tenezzüh seyahati, görülen 
rağbet karşısında arttırılaC:.W.:tır. 

Ga yrimübadillere 
Tevziat başlıyor 
Bu sabahtan itibaren ev

vela küçük istihkak sa
hiplerine hakları verilecek 

Gayri mübadillere istibkakla
rına mukabil yapılacak para tev
ziatı hususunda bütün hazırlrklu 
bitirilmi§tir. 

Bu sabahtan rtibaren tııılroiri 
kıymet komisyonunda tevziata 
başlanılacaktır. Evvela küçük is -
tilJkak sahiplerine alacakları veri
lecekti.r. 

Maamafih 10 bin liraya l«ı.
dar olanlar ayırt edilirken şıra 
numarası takip edilecektir. 

Bin liraya kadar olan alacak
lu doğrudan doğruya komisyon
ca ödenecektir. Daha fazlası için 
Ziraat bankasından alınmak üze
re çek verilecekti(!'. 

Veriien malfunata göre, para 
tevziatı işi, birçok gayri mübadil
lere ait muamelelerin fazla 'karışık 
olması dolaynrile, dört ay kadar 
uzayacaktır. 

iN HiSARLARDA 

Barut inhisarında 
Yeni teşkilat 
idare inhisarlar umum 
müdürlüğüne bağlandı 

Barut inhisarı, temmuz ipti
dasından itibaren inhisarlarm tev
hidine ithal edilerek, inhisarlar 
Umum müdürlüğüne raptedilmiş
tir. 

Barut inhisarının ya\nuı: satış 
kısmı İnhisarlar Umum müdür
lüğüne bağlanmış, imalat kısmı, 
eskiden olduğu gibi imalatı har -
biye askeri fabrikalar tetkilatı 
dahilinde kalmı§hr. 

inhisarlar umum müdürlüğü, 
barut inhisarının taşralardaki ı.a -
tış yazıhanelerine emir vererek 
bunların işgal ettikleri yazıhane -
leri tahliye ettirmiş ve bu idare
baneler, ;nbisarlar teıkilatmm 
bulunduğu binalara tatınmıştır. 

Barut inhisarmm merkez teşki
latı hakkında yeni bir kadro yapı
lacaktır. 

Yeni kadro ve bütçe biri inhi
sara, oiğeri imalatı harbiyeye ait 
olmak üzere ilri kısımdan mürek
kep olacaktır. 

Bu kadro heyeti vekilece tas
dik edildikten sonra barut inhisa
rınm inhisarlar Ummn müdür
lüğü ile mütenazır ol.an servisleri 
birleştirilecektir. Barut inhisarı u
mum müdürü Lfrtfi Bey mezuni
yet almı§tır. LUtf:i Bey başka bir 
vazıifeye tayin edilecektir. 

Danimarkayı şarap ihraç 
ediyoruz 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
son zamanlarda Danimarkaya bir 
miktar şarap, veremut ve konyak 
satmıştır. Danimarka, son zaman
larda inhisar idaresi>dıı müşterisi 
olmuştur. 

EKONOMi 

Afyon fabrikası 
inşaat için Kartelle 

müzakerelerin 
neticesi bekleniyor 

Ankarada inşası mukarrer af
yon fabrikasına ait yapılan ilk 
hazırlıklar bitirilmiştir. Ancak in
şaata geçebilmek için Avrupadaki 
afyon kartelleri:le devam eden te
masların neticelenmesi beklenil -
mektedir. 

Malfun olduğu üzere,. uyuf~U
rucu maddeler inhisarı ~dareaıle 
kartel mümessilleri arasında de -
vam eden müzakereler bazı sebep
ler dolayısile inkitaa uğramı§tır. 

Fakat, M?'1 hafta içerisinde bu 
temaslar yenilenmiş ve bir anlaşma 
zemini hazırlanmıştır. 

Eğer müzakerelerden müsbet 
bir netice alınacak olursa, esasen 
ellerindeki stok miktarı tükenmek 
üzere bulunan fabrikalara bam af
yon sevkiyatma başlanacaktır. 

Temaslar neticesinde anlaşma 
temin edi·lemediğine göre, İn§ası 

mukarrer fabrikanın laırulması i
çin hazırlanan esaslar dahilim:le 
harekete geçilecekt>r. Bu faLri -
kada, ham afyon işlenerdı: mamul 
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Odun trüstü 
Amerikacla petrol tröstü, çelik 

tröstü, şu tröstü bu tröstü olsurı ela 
bir rıeclen bir tröstcük olsun yap
mıyalım. Orıun için bizimkiler ele 
düşünmüşler taşınmışlar ve bir o-
clurı tröstü vücuda getİrmİ,ler. ' 

Zaten tröst meselesi bir görenek 
meselesidir. Yirminci asır bidaye
tinde gayet mahdut miktarda olan 
tröstlerin birkaç sene zarfında dal 
budak aalma.ııırıın sebebirıi birçok 
iktısaççılar bu göreneğe atfetmek
te ve hatta bunurı irin "Trustorna
nie,, kelimesini kul~taıılırl~ 

ı,te bu "Trustomaine,, yani 
trös ha.ııt.alığı fiindi ormanlar va
sıtcuile bize de girmektedir. Yal
nız arada sır lark var: Amerikalı
lar sanayi· sahasında tröst kur· 
muşlardır. Biz ise, bu tröstü odun 
ticaretinde tatbik ediyoruz. 

Tröst nedir? Tröst, hedefi inhi
sar olan devasa bir iştir. Bu hede
fe vasıl olmak için ele evvela reka
beti, rekabetle ortadan kalclırma
ğa çalışır ve muayyen bir malın 
iatihsal;ni keneli elinde temerküz 
ettirdikten sonra liati İstediği gibi 
yükseltir. 

iste bizim odun tröstümüz de 
bu~u yapmaktadır. Y alrıız yukar
da ela söy:ecliğimİz gibi istihsali 
değil satışı elinde temerküz ettire· 
rek liatleri istediği gibi yükselt
mektedir. 

Bugün odunun çekisi yani bir 
çeyrek tonu 310 kuru,a satılmakta
dır. Halbuki maliyet fiati bu
rıun yarısı bile değildir. 

Gelin hep beraber vaziyeti bir 
tetkik edelim: 

Alakadarların söylediklerine 
nazaran bir çeki odunun ormanlar 
claki maliyet liati: 40 - 45 ku""
tur. Buna 10 kuruş kesme paran, 
10 kuruş kadar nakliye ücreti bin
mektedir ki, hepsi aşağı yukarı 120 
kuruş eder • 

Çeki başına düşen ardiye para
sı, odunların tekrar yanlması, e
lektrik, sermayenin faizi vesaire 
gibi umumi masra#:ar ise arıcak 10 
kuruş tutar. Haııli bilemediniz 20 
kuruf hadi gene bilemeclirıiz 30 
kuru, olsun, etti 150! .•• 

Halbuki odun bugün 31\ kuruşa 
sah/maktadır. Demek aşağı yuka
rı yarı yarıya bir kô.r vardır. 

Istanbulun senevi odun aarliya
h 200,000 çekidir. 150 kuruş karı 
burıunla clarbeclersek ne eder? 
350,000,000 kurus yarıi 300,000 li. 
ra .. Bu ela çekini~ 310 kuruf oldu. 
ğuna göre hesap edilmiftir. Halbu· 
ki sonbahara doğru bu fiatin ·c1a
ha yükseleceğincle fÜphc yoktur. 

Şimdi vaziyeti müstelılik nokta.•
sından gözden geçirelim: Gene a
li.kaıılarların söylediklerine naza
ran bu 200,000 çeki odunu 80,000 
çekisi sehrimizcl eki umumi mües
sesat t~ralından ku! 'anılmaktaclır. 
Geri kalan 120,000 çekiyi kulla
nanlar ise halktır. fırınlardır, ha
mamlardır. 

Şimdi gelelim orman meıelesi
rıe: Ormanlar kimindir? 

Ya eşhası huauaiyenin, ya evka
fın veya clevletirıclir. Birçok mües
aeaal keneli ellerinde bulanan or
manlardaki odunları müzayede ile 
3540 kuruşa satıp sonra bu1Jlan 
münakasa ile 310 veyahut 30fl ku· 
rusa almasındaki h ·kmet ne o\:rbi
li,:? iste bu noktayı anlaycanıyo
ruz. Maksadımız hiç kimseye tariz 
etmek değildir. Y almz vaziyeti 
t~rih etmek, nahak yere beş on ki
sinin menlaatrıe terkeclilen servet
leri meydana koymaktır. 

Bu tröste karşı gelmek mümkün 
el eğil midir? 

Mesela belediye Ziraat banka
sile anlaşsa, şehrin muhte!il yer
lerinde, odun depoları temın etse, 
ve burada halka ucuz odun satılsa 
ferıa mı olur? Bu işte hem halk 
hem alakadar banka, hem ele bele. 
diye kar eder ve tröst te suya dü
fer. 

Bunun yapılması o kadar mÜs• 
kül bir iş olmasa gerektir. • 

Mümtaz FAiK 

hale getirilecek ve piyasaya çıka
rılacaktır. 

ihracat maddelerimiz 
Türkofis merkezinden alaka • 

darlara gönderilen bir tezkere ile, 
ihracat maddelerimizin stok mik
tarı sorulmuştur. Bu hususta cet
veller hazırlamnaktadır. 

Ticaret filomuza bir gemi 
daha iltihak elti 

Deniz ticaret filomuza yeni bir 
gemi daha iltiha·k etmiştir. Zon -
gulOak vapurculuk ve kıömürcü· 
lük şi .. keti tarafından Norveçte ı 
satın alman bu gemi limanımıza 
gelııniş ve Kanarya ismi venlmit
tir. 
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Bir propaganda 
) 

'<itabı 
Rus muharriri llya Ehrenburg' -

un bahsini çok duymuf, fakat hiç 
bir romanını okumamı,tım. Geçen 
sene la Nouvelle Revue lrançaise'
de çıkan bir makalesi çok hoşuma 
gitmitti; birkaç Fransız ve bir İs
panyol muharriri hakkında ?'a':dı
ğı tenkitleri ihtiva eden yem kıta
bını ( 1) lezzetle okudum. 

Tenkitler, dedim, fakat Ehren -
burg, çok kimsenin münekkit de.r
ken kasdettiği teye çok tükür hıç 
benzemiyor. Hazır fikirlerle geçi
nen herkesçe malum olduğu üzere 
münekkidin batlıca vasfı "bitaraf,, 
olmaktır; halbuki llya Ehrenburg 
bu vasıftan büsbütün mahrum. O, 
şu veya bu muharririn eserini ince
den inceye tahlile, üslubunu per • 
tcvaizle tetkike, mevzularını tasni
fe kalkışmıyor. Hatta böyle bir id
diada olmadığını kitabının daha 
isminde söylüyor, bağırıyor: "S. S. 
C. 1. muharrirlerinden birinin gö
züyle Duhamel, Gide, ... ,, Yani 
llya Ehrenburg o muharrirlerden 
bahsederken yalnız edebi zevki ile 
de hareket etmiyor; onlara siyasi, 
içlimai kanaatlerinin, imanını~ 
verdiği gözle bakıyor. Onların kı
taplarını okurken, kuru lafla ser -
hot olmaktan pek hoşlandıkları 
"bedii heyecan,, denilen ince, ki
bar, canımın içi haleti aramıyor; 
onların itikatlarına hücum ediyor, 
kendininkileri yaymağa çalıtıyor. 
Uya Ehrenburg'un kitabı bir pro
paganda kitabıdır ve bunun için 
değerli bir kitaptır. 

Onun hükümlerine ittirak edi -
yor muyum? Böyle bir suale cevap 
verebilmek haylı zor bir ittir. Ilya 
Ehrenburg'un itikatlarına ittirak 
etmediğim için kitabının esas fik
ıini, yani bir siyasi regimin mü
dafaasını yapan, onu yaymağa ça
lışan tarafını kabul edemem. llya 
Ehrenburg Avrupa "bourgeoisie,, 
sine, onu temsil eden muharrirlere 
çatıyor, bir heccav olduğu için on- 1 

ları "disqualifier,, etmeğe uğratı· 1 
yor, onların zaaflarını gönlüğü za-, 
man neteleniyor. Bir ihtilal adamı
dır ve bu haysiyetle olanı değİftir- ı 
mek i&tiyor. Olanı, yani bugün sırf 
eski fikri zaferlerile geçinen, men
featlerini müdafaa için kafayı bir
takım kayıtlara bağlayıp durdur -
mağı bile makul gören küçük bour
geoisie alemini benim sevmeme de 
bir sebep yoktur. o alem sanatkarı 
rı, filosofu, alimi ancak bir süs sa
yıyor, onları birer kukla hii.line 
getiriyor; 1789 a rağmen yine bir
takım budalalar, babaları bilmem 
nerenin derebeyi idi diye yerlere 
kadar reverans yapıyor; zeka ile 
kurnazlığı bir tutuyOf'. Öyle bir a
lemi sevmeme, sevmemize hiçbir 
sebep yoktur. Bunun için Ehren -
burg'un kitabındaki ihtilil tarafı 
bizim için de doğru ve hatta mü
barek bir mücadele sayılabilir. 

Fakat bu yıkıcı tarafın yanında 
bir de yapıcısı var; bunda Ehren
burg sadece ihtilal adamı değil, 
muayyen bir ihtilalin adaını. Bu -
nun için Ehrenburg'un hükümleri
ne tamamile ittirak edemeyiz; da
ha doğrusu onlara Türk ihtilii.li ile 
Rus ihtilalinin birlettiği noktalar
da ittirak eder, iki ihtilalin arasın-

(1) llya Ehrenbourg: ... Vus 
par un ecrivains d' U. R. R. S. (N. 
R. F. 15 irs.) 
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Küçük ahı verişlerde 
uysallık! •• 

Kayığını nhtuna sürterek geçti: 
- Balık ister misin elendi? 
- Ne balığı? • 
- istavrit! 
- Hayır, istemem. 
- istavritin üstüne balık bula-

mazsın. 

- . . . . 
- Istakozun varsa alırım? 
- IsUıkozu ne yapacaksın? 
- Istakoz, ne yapılır? •• yenir! 
Yüzünü ekşitti: 
- Ben ıstakoza el sürmem ... O

nu Yahudi balıkçılar tutar .. 
- Neden sen tutmuyorsun? 
- Yataklarını bilmem ki tuta-

yım ••• 
Biraz sonra, Arnavutköyünden 

bir Yahudi kayıkçı sökün etti: 
- Istakoz verelim mi bey? 
-Kaça? 
- Sana otuz kurusa bırakınm. 
Koca ıstakozdu. Ucuz buldum, 

aldım. 
Geçen gece, açıkta dolaşan bir 

kayıkçıya seslendim: 
- Bizi bir saat kadar gezdirir 

misin? 
Başını bile çevirmeden kürekle

re sarıldı: 
- Şimdi İfİm var! 
Istakoz aldığım Yahudi kayıkçı 

uzakta değilmiş. Çarçabuk yanaştı 
- Aydi binin, ben götüreyim! 
- Ne vereceğiz? 
- Yirmi kuru11! 
Yirmi kuruş verdik. Ve deniz 

üstünde bir saat doltZfhk. 
Sabahları büyük kayıklar içinde 

ya~ılara zerzevat t(lfıyan Yahudi
ler olmasa, bütün V aniköy aç ka
lacak. Bu Yahudiler, başka sahcı
lara hiç göz açtırmıyorlar. Hepsin· 
den ucuza sattıkları için! .• 

Küçük alışverişlerde biraz bece
rikli olalım ve biraz uysallık ede
lim! Yoksa, bizi geride bırakanla
ra yeti~mek, sanıldığı kadar kolay 
olmıyacak! 

M. SALAHADDiN 

YURTTAŞ! .. 
Unubna ki Bankadaki tasar

ruf hesabın kazancının tasar
rufatını bekliyor. 

Bugün her halde tasarruf he
sabına para koy. 

M. l. ve T. C. 

daki farklar nisbetinde o hüküm
leri reddederiz. 

Ehrenburg'un kitahınm bir pro
paganda kitabı olduğunu söyledim 
bunu, ismin gösterdiği gibi, kendi
si de inkar etmiyor. Fakat muhar
rir asıl ustalığını burada gösteri
yor; kitabın da doğrudan doğruya 
propaganda, kendi memleketinin 
methi, müdafaası pek az yer tutu
yor. Ehrenhurg maksadını bilha~ 
sa kartı tarafa hücumla temine ça
lıtıyor. Doğrudan doğruya propa
gandada, bir ilan gibi, insanı ra -
hatsız eden bir taraf vardır; Eh -
renbul'g'un kitahı da böyle bir his 
bırakmıyor değil, fakat muharrir 
onu asgari bir hale indirmeğe mu
vaffak olmuf. Hem yazısı nete ile 
okunuyor, çünkü alay etmesini bi
liyor. Ehrenburg' da, belki aslı ka
dar derin olmamakla beraberğ bir 
Voltaire tarafı var ki insanı bilhas
sa o cezbediyor. 

Y ukanda her değerli kitabın bir 
propaganda eseri olduğunu söyle
dim. Bittabi bu, böyle çiy bir hal
de, her sanatkarı, her mütefekkiri 

Milliyet'in r~manı: 21 

- Aferin oğlum! tefd<lı:ür ede
rim. İyi yürekli bir çocukmutsun. 
Fakat bana kalırsa bu parayı al, 
ıen kendine harca. Bak, ayakla
rında kundura da yok. 

Sansarosun sinirleri çok geril • 
mi,ti. Parmakları kaskatı olmuf 
tırnakları avuçlarına batıyordu. A
cı acı sırıttı: 

- Siz bana bakmayın beyim. 
Herkesin parası benim sayılır. Ben 
nerede olsa para pul bulurum. Yal
nrz bu para hırsızlık parası değil 
de onun içKı buraya getirdim. 

Ba~ka bir söz dinlemeden çıktı 
gitti. Merdivenleri inerken dizle
ri titriyordu. Hep böyle olurdu.Ne 
zaman hırslansa, sinirleri gerilse, 
büyük bir ıstırap veya heyecan ge
çirse ağzı köpürür, gözleri bula -
nrr, dizleri titrer ve bütün hayvan
lığı, cinsi ihtirası taha kalkardı. 

Yırık Ayte aklına geldi ama na
file. Ayfeyi boyacı Ahmet kapat
mıttı. Divrikli deli kızı polisler 
kadın hastanesine yatırmıtlardı. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Çankırıkapıdakilere gelince onlar 
bedavacı değildiler. Petin para is
terlerdi. 

İyisi mi gene llki Yenge sağ ol
sun. Bu yangın sönsün de isterse 
çatlak, eski arozözle sönsün. 

Kapıdan içeri girdiği zaman göz 
leri bir 'ey görmüyordu. Yama ya
malıyan ilki Yenge bu vakitsiz ge
lite fafmrya meydan bulamadı. 
Sansaros'un demirleten incecik 
kolları arasında kaburgalarının ça
tırdadığını duydu. Sansaros aç bir 
para dehtetile her et parçasına hü
cum ediyordu. Ve her uzun sinir 
buhranından sonra olduğu gibi bu 
sefer de bayıldı. Ağzının sol kö,e
sinde ağdalı ve sarımsı bir köpük 
kıpırdıyordu. 

Takacı Kaplan Reis 
Karadenizin en uslu aktamlann 

dan biri daha yalda,ıyor. Uzaklar 
pafta pafta yefil. Ortalar karanlı
ğa yakın mor. Kıyılar ince beyaz 
çizgili laciverl Sağdaki dik ya • 
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GÜÇ ŞEY 
Hikmet fapkasmı ve pardesü

sünü astıktan sonra odanın içinde 
bir aşağı, bir yukarı doıa.mağa 
ba,Iamıştı. Masanın üzerindeki 
tablada sekiz sigaranın külleri ve 
izmariti toplanmıftı ve dokuzun
cusu da dudaklarında idi. Bir ne
fes daha çekti. 

Hikmet o gün hiç te ba,ka gün
lerdekine benzemiyen Hikmetti. 
Neden? Çünkü artık blı Süheyla
dan bıkmıştı, yahut bıktığını zan
nediyordu. Kat'i kararını da ver
mişti: Ayrılacak. 

Fakat kıza ne sebep gösterme
li; dokuzuncu sigaranın izmariti 
de ötekilerin arasına karıştı. 
Odanın derin sükuneti içinde 

konsoldaki saat beşi çaldı. Sühey
lanın neredeyse geleceği zaman .. 

Hikmet hala kıza ayrılmak la
zımgeldiğini makul gösterecek se
bebi bulamamıftı. Omuzlarını sil
kip geçmekten başka yapacak şey 
yok. O delikanlılık çağında da hür 
riyetini kolay kolay feda edemiyor. 
Yaşasın serbest hayat, arkadllf 
toplantıları, biriç, poker, meyha
ne.. Y ahaut gönül istediği zaman 
gene bir arkadaşla tanıdık evler
den birine gitmek.. Halbuki Sü
heyla ile beraber bulundukları za
mandanberi, bunların hepsine de 
veda etmekmecburiyetinde kalmış
b. Arkadatlarını yüzünü bile gö
remiyordu. Süheyla hanımı kolu
na alarak sinemaya, lokantaya, 
gezintiye gitmekten vakit kalıyor 
mu? Ya sonra o kıskançlığı? Ne
den sağa baktm? Niçin sola bak
tın? Aman Allah, dört ay bu ha
yata nasıl tahammül ettiğine şim
di kendisi de fllfJYOrdu. 

Merdivenlerden ayak sesleri du
yuldu. Süyehlanın ayak sesleri de 
ne kadar belliydi. Dış kapı açıldı. 
Arkasından da odanın kapısı.. Sü
heyla bir nete ve hayat kaynağı 
halinde ellerini çırparak içeriye 
girdi. Her zamanki gibi: 

- Hikmetçiğim, diye sevgilisi
nin boynuna atıldı. Delikanlı için
den: "Eh, son defa, neye olma
sın?,, diye bu deraguşa ses çıkar
madı. 

Fakat Süheyla kadınlara has 

sinirlendirir; hiç olmazsa eöyliye
nin bir nevi istihfafla kartılanma
sına sebep olabilir. Fakat doğru -
dur. Biz "propaganda,, kelimesi -
ne fena bir mana izafe ediyor, onu 
ilanla kanttırıyoruz. Sırf ferdi ga
yelerle yazan muharrir de etrafa 
kendi haasaaiyetini, kendi fikirle
rini yaymak (propager) istiyor, 
onların propagandasını yapıyor de
mektir. Bir kanaat ferdi olmaktan 
çıkıp da içtimailetince asaletini 
kaybetmif olmaz; demek ki etraf
larının fikirlerine ittirak edip de 
onları yaymak istiyenler de yine 
haklı ve asil bir vaziyette kalabi
lirler. 

Bu manada propagan<la eserinin 
zıddı, hiç bir fey söylemek iatemi
yen, hiçbir gayesi olmryan, sırf 
beylik sözleri bir araya toplıyan, 
özü olmıyan eserlerdir ki bunlar 
daima fenadır. 

Ancak propaganda eserlerinin 
değerli olacağını söylemek hepsi
n 'n. değerli olduğunu iddia etmek 
de değildir. 

Nurullah ATA 

maç solda batan günefin son ıtık· 
larile kızıl !arı. Yarı sincabi yarı 
eflatun gök o kadar alçak, kartı 
görçek (ufuk) öyle yakın, ki elim 
gözlerine siper edip çömelen bir 
adam biraz dikkatle baksa Sıvas
topolu göı~ek. 

Rüzgarsız havanın sıcaklığını 
denizin akf&Dl serinliği biraz gide
riyor. 

Boy boy çocuklar. 
Kumlara uzanmıt, biribirile gü

reten, kotufan, denizde çakıl sek
tiren, yüzen çocuklar. 

Uzaktan bir kadın sesi: 
- Ali! akşam oldu, gel! 
Delikanlımsı bir ses dahaı 
- Ahmet! gel, babam çağırt • 

yor. 
iki büklüm, sakallı bir ihtiyar ge 

çerken çıkıfıyor: 
- Ha köpek Ufakları! Sizin ev

leriniz yok mu ki .. 
Çocuklar aldırmadan oyııuyor-

lar. 
Sonra yavat yavaş dağılıyorlar. 
Her çocuğun bir arıyanı var. 
Yalnız bir tanesi kalıyor. Onun 

arıyanr yoktur. Evdeki anası aylar 
danberi hastadır. Bir iğne bir ip
liktir. Habire öksürüyor. Odadan 
çıkamıyor ki deniz kıyısında ak -
famlara kadar kalan çocuğunu a
rasın. 

anlaYJf kudretile, havada bir bat· 
kalık olduğunu hemen sezmitti. 
Bir adım gerilerek Hikmete baktı. 
Hikmet put gibi dik ve sessiz du
ruyordu. 

- Ne var Hikmet, ne oldu sana? 
- Süheyla, sana bir şsy söyli-

yeceğim. Hem de bu suretle terte
miz hal'ket etmiş oluruz. 

- Anlamıyorum Hikmet. Sen 
de bugün bir hal var. 

- Hal mal yok, yalnız söyliyece
ğim bir iki sözüm var. Artık biz 
ayrılalım. Sana serzeniş etmiyo
rum, bir fikayetim de yok. Fakat 
öyle icap ediyor. Şimdiye kadar ba
na kartı çok janti davrandın. Dört 
ay içinde bir gün bile bana sada
katsizl k ettiğini zannetmiyorum. 
Fakat ben böyle bağlı kalamam. 
Mizacım müsait değil. Anlıyorsun 
değil mi, gencim, daha tahsilimi 
bitirmedim. Hava değiştirmeğe, 
itiyat değ:ştirıneğe ihtiyacım var. 
A,-kadaşlarım gözden kayboldu. 
Daha bu yafta, ayağımızda panta
lonla evde oturmağa batladık. Ben 
serbest kalmak istiyorum, anlıyor 
musun, serbest, serbesl. 

Süheyla biran şahlanacak gibi 
oldu. Fakat kendini tuttu, izzeti 
nefsini korumak istiyordu: 

- Beğimize o kadar yapıftık 
mı ? dedi. 

Hikmet te attığı adımdan artık 
geri dönemiyecek vaziyete gelmit
ti: 

- Ben öyle bir şey söylemedim, 
dedi. Yalnız ayrılalım. Herkes ken· 
di hayatını bildiği gibi yaşasın. 
Tecrübemiz iyi netice vermedi. 
Ben gene eski hayatımı aramağa 
batladım. Kimseye hesap verme
den yaşamak istiyorum. 

Hikmet cigarasından derin bir 
nefes daha çekti ve kanapeye otu
rarak bacak bacak üstüne koydu, 
Penceren bakmağa başladı. Sühey
laya bakmamakla kendisinde da
ha fazla cesaret buluyordu, gene 
dedi ki: 

- Zaten biz uzun müddet bera
ber yaşayacak insanlar değildik. 
ileride bedbaht olmaktansa, iyi&i 
mi vakit varken şimdiden ayrıla
lım. Sen gencsin, güzelsin, elbette 
kendine daha münasibini bulursun. 
Sonra ben seni başka bir kadın için 
bırakmıyorum. Sadece arkadaşları 
ma kavuşmak istiyorum, o kadar .• 
En nihayet bedbaht olmaktansa, 
mütterek hayatımızı burada hıra· 
kalım, sonunda bana dua edersin. 
Günler geçince insanlar herşeyi u
nutur. Bir daha iyisini bulursun, 
evlenirsin, mes'ut olursun. 

Hikmet bütün bu sözleri bir ne
feste söyledi. Fakat bir teY merakı
m mucip olmuttu. Kendisini o ka
dar sevdiğine emin olduğu Sühey
la bir tey söylemiyor, isyan etmi
yor, harekete geçmiyordu. Kıza 
baktı. Süheyla kanapenin öbür u
cunda bafını yastığa dayamıt, öy
lece hareketsiz duruyordu. Herhal
de bayılmrf olacaktı. 

Hikmet hemen koştu, kolonya 
titesini getirdi. Yastığa düten batı 
kaldırdı. Hayır, Süheyla, bayılma· 
mı,tı. Fakat yüzü, dökülen gözyaf· 
ları ile adeta yıkanmış gibiydi. 
Ne bir ses, ne bir sayha, ne bir ti· 
kayet.. Sadece gözratları .. O za
man Hikmet genç kızın ıstırabını 
anladı. Programa dahil olmayan 
bu vaziyet kartısmda ne yapacağı-

Bu çocuğun bahası da burada 
yok. Takasını alıp Hopaya, Batıı
ma, Sohuma, Çamçiraya doğru sı
rası ile yollanmıttır. Çünkü evin
de hasta bir karı ile cılız bir çocuk 
hırakmıttır ki sırtları gömlek mi • 
deleri mısır ekmeği ister. 

Çocuklar evlerine dağıldılar. 
Arayanı olmıyan cılız çocuk kı

yıda kaldı. 
Anasının hesaplayıfına göre ba

bası takacı Kaplan Reis bugün ge
lecek. Belki rüzgarsızlıktan gecik
mittir. 

Küçük elini katlarının üstünde 
siperliyerek sağdaki buruna bir da 
ha baktı. 

Babasını bu kadar seven çocuk 
az bulunur. 

Birdenbire içi titredi. 
Burunun ilerisinde, birdenbire, 

bir kara benek ve üstünde kirli be
yaza çalan bir yelken parçası gö· 
dü. Geceyarısı bile olsa, babasının 
takasını taaa uzaklardan tanırdı. 
Alıtkın bir göz yordamı ile hesap
ladı. Eve gidip gelesiye kadar çok 
vakit vardı. 

Nah taban! ko,ınıya bqladı. 
Güm! diye sokak kapısına ardına 
kadar çarptı. Küçük avluya daldı. 
içeriye haykırdı: 

- Anne! babam geliyor! Baham 
geliyor! Kocaburunu dolattL 

Hugünkü program 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,25: T aeannili solist konseri. 19,: Edebi 

neıriyat. 19,lS: Popüler senfonik or~eatra 
konseri. 19,45: Musahabe, 20,15: Plak. 21: 
Chopinioin eaerlereinden mürekkep konser. 
21,30: Musahabe. 21,40: Orı aenfoniıi. - Mu 
sahabe. 22,12: Fransız: eserlerinden konser. 
2.3: Aktüalite 23,10: Plô.k ( aeali film.) 24 Mu· 
sahabe. 24,05: Danı musikiıi. 

823 BUKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Hergünkü neıriyat. 19.05: Univeraİ· 

te. 20,45: Plak. J\.tüteakıben "14 temmuz,. 
Fransız milli bayramı netriyab. 21: Fransa 
21 40: Fransız eserlerinden taganni. 22: Musa• 
ba

1

kkında konferans. 21,10: Fransız musikisi. 
babe. 22.20: Fra.nsu.: eaerlereinden konter. 

230 Khz. LUK~EMBURG, 1304 m. 
Fransu: nr.ıriyau. 21.20: Çocuk netriyab 

20,40: Plak. 2Z: musahabe. 22,05: Radyo or
L:eatrası. tarafından. katıtık neıriya.t, 22.SS: 
Haberh•r. 23: Fransız konseri. 24,10: Danı 

klan. .. 
401 "-h:ı:. MOSKOVA, 748 m. 
17,30: Musahabe. 18,30: Kzıl ordu İçin net· 

riyat. - Musikili neıriyat. - M~sahabe. 21: 
Akıam musikisi. - Karı,ık neırıy:ıt. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stal;n) 361 m. 
18: Musikili netriyat. 19,20: Edebi ne4ri-

7at. 20: aKrı"'ık konser. 22: Dan• nıusikiai. 
545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,30: Taıanni (Operalardan.) 21: Tiyatro. 

22,10 Haberler. 23: Dana musikisi. 24: Opera 
orkestrası. 

686 hz. BELGRAT. 437 m. 
20,30: kovinden neldl. 22: Musahabe. 22,05: 

Franınz neıriyatı. ve musiki 24,30: Dana mu
sikisi. 

713 hL ROMA, 421 m. 
21 ,45: La Conquiata di Ne• • Y ork, isimli 

li musikili temsil (Dax) 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: ''Delitto e Caatiao., isimli Pedrollo

nun musikili piyesi. 
592, ViYANA 5Q7 m. 
20,20: Gift piyano konseri. 21: .. Oç zaTal

lı ıextan., isimli W einberıerin operet temsili 
23,15: Haberler. 23,30: Dans musikisi. 24,50: 
Musahabe. 1: Gece konseri. ( pli.k.J 

904 khz. HAMBURG, 332 m. 
20: Bando mızıka. 21,tS: Musahabe. 21,45: 

Flenaburı neıriyat. 23: Haberler. - Musi
kili netriya.t. 24: Gece konseri. 

nı ,a,ırdı, Süheyla da bu kadar de
rinden bağlığı, bu kadar içten tef
kati daha evvelden sezememİftİ. 
Biran kararından geri dönmek is
tedi. Bu ıesiz ıstırabın mehabet ve 
ulviyeti Hikmeti yere sermit gibiy
di. Fakat kararında geri de dönse 
artık eskisi gibi olacaklar mıydı? 
Süheyla erkekte hodbinliğin nere
lere kadar gidebileceğini görmÜf· 
tü. Münasebetlerinde bir çıyan 
kendini göstermitti. 

O zaman Hikmet, genç kızın ya
kasını düzeltti, şapkasını başına ge
çirdi ve yavaşça, sanki bir hasta gö
türür gibi hiçbir şey söylemeden 
Süheylayı kapıya kadar götürdü. 
Genç kız bir ses dahi çıkarmadan 
sevdiği adamın kolunda kapıya ka
dar yürüdü ve yaşlı gözlerile son 
defa Hikmete bakarak çıktı. 

~!~!.~:~ 
Delikanlı kapıyı fiddetle kapat-

ABONE ÜCRETLERİ __ : 
T • k' •. u • ..J~ ur ,,...çın~-, 

ı.. ıı::. J.. h. Süheyla muhakkak dıtarda düt
memek veya bayılmamak için ya 
duvara, ya kapının tokmağına da.. 
yanmıth. Hikmet odaya döndü, ka
napeye oturdu. aBtmı iki ellerinin 
arasına aldı. Çok bedbahttı, çok 
bedbahttı. 

4 ·-3 ayhiı. • • • • • • • - 14 _.. 
6 .. .. • • • .. • • .. 7 so 

12 " •••••••• 14 - %1 -- -~cld·· Gelen ena.k pri Terilmez_.. .m.u -ti 
... •n niiahalar 10 kuruıtur.- c...eeı:_.. 

• · 1 • · "d" · ete OJ.P-"matbaaya aıt lf er ıçıo mu ll'IJ' tuJ"f' 
caat edilir, Gas.etemiz iUnlana ~ 1 

tini kabul etmez. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine ıigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acent.::• bulunmayan ıeJıirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887 • ....ıl .... 3835 -

Güzel San'atler Akademisi 
Müdürlüğünden: . 

Akadeınizde muhtelif Şu bt>lcrin bir senelik mesaiıİJI' 
gösteren bir sergİ açılmıştır. .. u· 

Bu sergi, 15 Temmuzdan 3 O Temmuza kadar her guıı 
mııma açıktır. (3840) 4170 

A 
·--- -- JI 

Oda kapısında görünen sarı zan petrol ıtıklan bunun yanıt. 
yüzlü annesi gülümsüyordu. ~ da nokta nokta.-. 
Kaplan Reisi, oğlu kadar sevıyor• Babasına donanma yap~ Ç~~ 
du. Oğluna seslendi. ğun göğsü körükletmif, ıevınÇ 

-Çira bıt! çira tut! yecanından fosur fosur .... 
Çocuk mutfaktan kaptığı koca Derken bir silah sesi. Keskİ11' 

'bir çira parçasını koltuklayınca ao- ıslıklı bir ses. Karadenizin k~ 
kağa fırladı. lık mor havasında uzaya tıı11 

Bu baba oğul arasında bir eğ - söndü. 
Ienceİi adet olmuttu· Kaplan Reiı lıııı' 
ne vakit böyle geç dönse, oğlu de; Bu silah sesi babasının oğ ş!ı• 

d b ki k~· bır cevabı idi. Çirayi görünce ve Y nizin kenarın a e er ve ~ 
çira yakıp babasına tenlik yapar- !aşınca: 
dı. - Benim! Geliyorum! 

Ve kıyıda çira alevi gören kasa- Yerine bir silah patlatırdL I 1r 
balı da Kaplan Reisin geldiğini Çocuk elindeki matalayı fır j~. 
öğrenirdi. ve katla göz arasında soyuj si 
Çocuğun bu sefer yüreği iki defa Dar çapulalarını, zıpkasını, Y~ e eı 

hopluyordu. Çünkü babası Batuın ni nasıl çıkardı? Şimtek mi idı ıı 
dan dönüyordu. Batuın dönütleri Suya atıldı. ,) 
en parlak dönütlerdi: Rus karame· Yüze yüze babasına daha çıJı~, 
li üatü tekerli küçük bisküiler, ko- kavuşmak istiyordu. Yüz ku)ıJÇ 

11 Wu çay falan getirirdi. Hele bir dar gittikten sonra sırtüstü Y"11~ 
az çokça kazanmıtsa bir torba da 1 " I d ve yaptığının doğru olmadığtrı 11~ beyaz, buğday unu bu unur u. ~ündü. Nereye gidiyordu. Kar~fl •' 

Kıyıda denizin ince şıpırtısın - T B r r 
dan başka çıt yok. Gittikçe karan- ta hiçbir feY görünmüyordu. .:. J> 

d b. Ç uk kı ralık geriye dönmek istedi. poııeıı Irk mora Önen ır gece. oc • 
mıldamıyor. Gözleri karanlığa de. Fakat o ne? Yanlış istik~ıl' 
saplı. Birdenbire çırayı tutuştur- yüzüyordu. Başını sallıyarak go 1r 
du. Dumanlı sarı bir ıtık, sonra rine dolan suları silkti. Eğer ~ıı 
uzun bir yalaza. Çirayı sağa sola ya doğru gibniş olsaydı, kasa 
sallıyor. ıtıklarnr görecekti. . ./ 

Kasabanın pencerelerinden aı - - Bitmedı 
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y ııhartJa • kad • • erkek art" tl. . en artiatlenn Sex - Apipeal'i Jean il 
13 

errn Sex • App~'i: Clark Gable. 
ıiıda 

lili Sinema dedikodu' arı 
aıa Harvey artiatlikten gitmit. Herkes yanında 19 Yatın-

.. çekiliyor rnu? da güzel mi güzel bir kız görünce 
Ulıan Harvey fil merak ebnitler. "Kim? acaba 

Yor tıllı? .. lıte b' rn Y:>Pıtıaktan çekili- kim?,. N hayet kızın hususi knti-
rrnı ve biUı,.aaa ·~~ok aın....., l'Oeraklıla- 1 
nuı z~b .. fOYle Y"tını b al besi olduğunu öğrenebilmi,ler.Ya 

E nıııt.., .. ir ed b' aıını · mz kim oldı• P.ur"' ileP.i) Eddie'nin l' vet nıaı.ı~ .. en ır haber .., 
ıan, tek..,. L ·ı; oy le ... Lilian ıev T 'ü onu yanma almak için pansiyon • 

cek ç·· ı an artık fil ' gı ı . . 1 
bi •1d unkü debıetli sini U rn çevin;niye- dan çıkarttığını da öğrerunıf er. 

;. 11. r • dehıeth aaa· Ondan sonra alsın yürüsün dedi • 
ilrnde bu kad kodu: 

ltıas~ ııığrncn ": rnuvaffalayet kazan- h 
~~dıaıni rnuhak on zaınanıarda kendi "ltittiniz mi Eddie Cantor usu-
""' enıe "trniı ve demiıtir si katibesine aşıkmıt? .. "Evet duy
h - Ben hiçbir feY d "li dıım. Hem de kızı geceyarıaı mek-
~~~~!ç:·1ırd f~y y:!:O~;..:;:,,~.,:- teb;nden kaçırmıt ... ,. 
ka - ugum s · · d . Ah tU Hollywood ! 
• ~. Ve tekrar A~ena eyı de brr,... 
0~unıe Önlüğü takıp k tnanYeya dönerek Ha~buki katibe kimmit bilir mi-
flreceğirn.,, ocanıa Ç<>t-ha pi- siniz? Eddie'nin timdiye kadar 

Hakikaten LT ' melrtepte bulunan kızı Marjorie i-
tur, Artık sin~:.':İ' rn fikri çok bozuk. 
kararmdadrr O an .tarnarnile çekilmek miş .• 
sadığı rolle.i b::~ ıımdiye kadar oy
-~Yer'nin karı., Pa~n P sonra, Cbarles 

c_t.,., ateaan oynıy:ı. 

Arabist l . 
G anın avrensı 

. eçen •ene f 
fılnı kuınpa zar ında yalnız bir 
senaryo tekÜrt:,ın": 12000 e yakın 
panya bunların akı olınuştur. Kum 
zünü daha İyi te~~ından üç yü. 
Yırmıt, üç yüzün . 1~ etmek için a
tanesini seçerek çıçı~de~ de kırk 

. . evırınıy k 
vennı~t r. e arar 

Bu sene çevrilecek f'I 
sında Lawrence'in h ı ~ler ara. 
hikaye edecek 1 usub~ı h:ı-yatını 
vard B o an ır fılın de 
.. ~r. unda kendi rolün" k 

dısının u en • 
"'ood' d{ap~ası.nı te.ı;nin için Holly 
git . n hır dırektor Londraya 
ki ~~• .. fakat ~awrence bu husı:sta
tn ' şt~~n teklıfleri, ricaları reddet-

Filınin ism' "A b' , re , " . 1 ra ıstan ın Law. 
h ..,~;;•bi1~\~~. filmin çevrileceği 
tnr:ı tır B uY1;1k heyecan uyandır 
hasıl İ: unun t ımdiye kadar o'an 
)"' a rekorunı• kıracağı yü d Dz addedilmektedir. z e 

• 

iGory 
Sinemaya ıril@\~oo giırdR

gnnn aırııuatayoır 
Bu sevimli artistin sinemaya girmesine bir 

güzellik müsabakası sebep olmuş~ur 
Marie Glory çocukluğunu ve si- 1 kere ,ansmıı dene6e7'dım •.• Herkes 

nemaya nasıl girdiğini anlatıyor: bir piyango bileti ~,,ya çıkar ya 
- Küçükken,diyor, çok yara • çıkmaz. Çıkarsa n~ ala, ~azsa 

mazdım. Ele avuca sığmaz afacan- ne olur? Ben de brr kere ~~saba. 
lardandım. Normandiyalıyım. He- kaya girerim, kazandım ala.. Ka
rnen hemen bütün çocukluğum kır- zanamazsam bir ~y kaybedecek 
!arda geçti. Havayı güzel bulmaz değilim ya ... Nitek.ı.m .~azana:na • 
mıydım? Beni evde aradmızsa bu- dnn da. .. Fakat M~syo. de Wal~ffe 
!un. . . Benim gibi birçok çocuklar "üzülme kızım dedı, hır de Parıs
bir araya gelirdik, kotar, oynar a- te umumi bir müsabaka olacak, se-
" ı d-'- E d" d" · yaza) m O kadar ısrar et-gaç ara tırmanır ıı<. ve on u • nı ona ı ... ,. • 
ğüm zaman kollarım ve bacakla- ti ki bir kere muvaffak olamadıgı-
rım da esvabım gibi paramparça mı unuttum, razı oldum. k 
idiler. Oradaki ilkmektebe de gi- Paristeki seçmelerde sona alan 
diyordum .. Ama çalışmak nerde, bet kişinin arasında ~en ~e v_ar • 
ben nerde •.. Budala değildim, ka- dım. Suzy Vemon Nıs ~~ze~ı ola
fam alıyordu ama çalıtmıyordum rak işt'rak etmişti ... O .~ınncı ben 
işte ... Hep sınıfın sonuncusu idim. de ikinci olduk. Bu ?1usabakadan 
Böylelikle bu mektebi bitirip lise- ben ne kazandım! Hıç; yok ha:ı;ır 
ye gittim. Muhasebe ve Stenogra- Mösyö Letrange'ı ~1,'.""ma vesıle 
phie . Daotylographie dersleri al- oldu. Sonralan bir gun ona rut
chm. Kim derdi ki sonra beyaz per geldim bana bir şapka mağazası
dede daktilo rolü yapacağım. nın sinema ilanlan için poze etme-

Bir gün annem, babam hep bir- mi .s?yledi. P.ek~, dedim. Böylelik
likte Parise gittik. llk zamanlar le atüdyoya gardım. O ııralarda 
orada burada dolaştım, tehri gez- (Paris) ismindeki film çevrilecek
dim. Nihayet aklıma "ben ne ola- ti. Bana da bir rol verdiler. Be -
cağım?,, geldi. Ben ne olacaktım? nimle beraber o pn ilk defa film 
Küçüklüğümde yere bir ip serer ü- çevirecek birçok kızlar vardı: Ar
- :-inde muvazene bularak yürü . Jette Marchal, Marie Beli, Dolly 
meğe çalısırdım. Bu oyunu çok sev- . Davis bunların arasında idi. O za
diğimi he~ de çok muvaffak oldu- manki filmlerde Marie Glory'yi a
ğumu hatırladım. Babamın bana rıyacak olursanız, botuna zahmet 
ip cambazlığı yaptırmıyacağıru bil etmi~ olursunuz. O zaman ismim 
diğim için daha yukarılara göz dik Arlette Genny idi, ve ilk filmleri 
tim. "Ben, dedim, operada dansöz hep bu isimle çevirdim. Beni bir 
olacağım . ., Babam: "Sen bilirsin gün Jaques Manuel'e takdim etti. 
kızım, dedi, fakat bir daha bana !er. O da Marcel l'Herbiet"'ye tak
göriinme.,, dim etti. O da bana Miss Helyett 

Ne yapayım? ne yapayım?. Mo- filmini çevirtti. Sonra baktı ki ça
dayı çok severdim .. Modayı ma • lıtmıya pek niyetliyim tuttu iami
dem ki !eviyorum ben de şapkacı bile deği•tirdi Marie Glory oldum. 
olurum .. Şapkacı olurum demek ko Beni çalllbrmıya ~!adı. Öncele
lay ama, olmak güç. .. Elimden ri pek beceremiyordum. Yavq ya.
bir iğne sokmak gelmez, değil di- Vat öğrendim ve on bet gün sonra 
kiş dikmek teyel bile yapamam. Ü- Marcel L'Herbier "Para., filminde 
tü yapayım derken parmaklarımı batrolü oyruyacağmıı söyleyince 
ütülerim... Bu iş böyle yürümiye- tatkınlıktan adeta dilim tutuldu .. 
cek ... O sıralarda Havre'da bir gü- Filmi çevirmiye başladığımız za-
zellik müsabakası yapıldığını öğ- man da tirtir titriyordum. 
rendim .. Birinciye nakti mükafat llk muvaffakıyetim bu filmdir. 
vardı. Ne olurdu sanki ben de bir M. l'Herbier bile beğenmişti.,, 

.... . ; ._ . .. .. ,_. .,,; ,· . 

Jean Crawlord'ıın en ıon bir portesi. 

35 
Raymoını Coır<dln evveoee 

neleır yapmoş? 
Bunun da aktör olmasına kızı sebep olmut ve 
kısa bir zamanda kendiaine şöhret temin etm · şti 

Daha küçükken sinemaya giren- kar, Moris Adası, Hindistan dört 
!er müstesna, her artist, artist ol- döndük. Otuz kadar rol yaptım. 
madan evvel bir veya birkaç mes- Derken i'in içine harp kantmca 
lele tutmuştur. Bunlann içinde en tiyatroculuğun yarım kalacağı bel
çok iş değiştiren kimdir bilir misi- li idi. Mütarekede gene tiyatroya 
niz?. Raymond Cordy! Şimdiye döndük. Bu sıralarda bir çocu • 
kadar kaç ite girip çıklığmı kendi- ğum daha oldu. AkUrlük adamı 
si bile tam olarak sayamarnakta • beslemiyor ki .. Hele insan dört ki-
dır. Kendisi diyor ki: fi oldu mu .. Ne yapmalr? Elden 

- Bir gün merak ettmi, saya • düşme, kullanılmıt otomobil sat-
yım, dedim (35) e kadar çıktım. mıya başladım. Ondan alrp öteki
Unuttuklanm da caba! ne satıyor gündeliğimi çıkarıyor· 

Bir sürü yere ha.tvurduktan son- dum .. 
ra nihayet artistlikte karar kılan 
Raymond Cordy'nin hayatını ken
di ağzından dinliyelim: 

- 9 kanunuevvel 1898 de saba
hın altısına doğru Vitry - ıur - Sei
ne' de büyük kardeşimden tam 25 
dakika sonra doğmutum. Annem 
aktristi. Babam mı?. Babam bizim 
meslekten değildi .. Bana gelince 
17 Yatımda sahneye çrktım. Ben • 
deki tiyatro merakını irs i zannet
meyin, yaradılıttan filan değil. 
Sahneye çıktım. Çünkü para ka • 

b d N.. '7 
zanmıya mec ur um.. ıçın mı .... 
Çünkü baba olmuttum. Ya ite be
nim aktör olma:ma kızım Jeannine 
sebep oldu. Yoksa annem tiyalro 
yapmama kat'iyyen razı değildi; 
"Sen ticaret yap., derdi. 

• 

Harbin batlangıcmda turneye 
cıktık. Sekiz ay Mısır, Madağas-

·-

Araba satmak modası da geçin· 
ce kahvecilik ettim. Ondan sonra 
neler olmadım: Necilik etmedim: 
Seyyar satıcılık, komisyonculuk , 
makinibtlik, postacılık, esnaflık . •• 
Daha ne ·bileyim ben bir ıürü işler.. 
Kim parayı gösterdi ''haydi tu iş 
var yap., dedise o İfİn daha doğru
su o paranın p~inden koştum. Ne 
yaparsın parasızlık. Arada itsiz 
kaldığım zamanlar da oldu. O za· 
man haydi tiyatroya. Kasahr.lara, 
köylere gidip temsiller verir, ekme 
ğ im izi çıkarırdım. Sinemaya gir -
mezden evvel de toförlük yapıyor· 
dum. Eğer taksimi kullandığım sı
ralarda birisi çıkrp ta bana "sen 
bir günartist olacaksın., deseydi 
katıla kahla gülerdim. Rüyamda 
artist olacağımı görsem hayıra yor
mazdım, o kadar artistlik aklrnıda 
fikrimde yoktu .. 

Bir gün Rene Clair "Milyon pe
tinde., filmini çevinniye b31lar.Bir 
toför lazım olur. Kartılarına b~n. 
çıkarım. "Haydi derler, ıana ıkı 
günlük it var ... ., ben iti .. d.~ğil .. ka
zanacağım 200 frangı du,undum. 
peki, dedim. Sahneyi tarif ettiler: 
Mütteriyi poli~ merkezi~e götüre· 
cekmifim, benı kapıda hır saatten 
fazla bekletecekmit ben de huni\ 
hiddetlenip içeri girecek ve adama 
çatacakmışım. "Bundan kolay ne 
var"!., dedim. lte batladrk. Miişte• 
ri beni çok bekletince sahiden şo
förlük damarlarım kabardı. Sahi
den kızdım. içeri bir girit girdim, 
bir söylenit söylendim. Karşımda· 
ki adamı sahici müşterimmiş gibi 
içimdekileri bofalttım. Söyledikle
rim oradakilerin pek hotuna gitmit 
pek eğlenmişler. Bunun üzerine be 
ni iki gün yerine 17 gün çalı~tır
dılar. 

"Milyon peşinde" den sonra Re· 
ne Clair "Yaşasın hürriyet,, i <'e
virmiye başladı. Ne dersiniz. Bu 
filmde bana milyarder rolünü, ya
ni başrolü vermesin mi? 

edikodunun el aniskası 
k ~ollyWood'da yapılan dedikodu 
ıi: ar acaba dünyanın hangi köte
C de d~d k~dıılar yapılır? Eddie 
b .an;~r ısmındeki arti&t yeni bir 
ır ılm çevirmek için Amerikaya 

Sinema artistler'nin hayatı zannedildiği kadar kolay ve eğlenceli değildir. Hergün on binrerce mumluk projektörlerin saçtığı alf!f al
tında sabahın 11aaJ: yedisinclen akşam geç vakite kadar ıtüdyolarda çalışmak mecburiyetinde kalan arlİstler, yazın ancak bir halta on gün 
kadar bir tatil yapmaktadırlar. Yukardaki resimde tatillerini Kalilornia sahillerinde geçiren ve stüdyoların aıkınturını unutmağa çalıfan ne

şeli bir grup görüyorsunuz. 

işte bu rol beni figüranlıktan çı· 
karıp artist sırasına soktu. Ondan 
sonra artık epeyi muvaffakıyet ka
zandım. 
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H d ı hı 
dünkii oyunile tamamen hak et-

erş ey en evve ta ı• ye tiği biıı;.netice olmakla beraber, 
Yugoslavya takımı umumi heyeti 

Mustafa Kemal Türkiyenin insan kuvvetini 
daima en sonuna kadar korumuştur 

Muatafa Kemal, hakimiyeti 
Türklere iade etmek ve Türkiyeyi 
ecnebi dütmanlardan kurtarmak 
için olan yorucu mesaisinin hiçbir 
devreainde, uzun Sakarya sav~ile 
daha kısa süren Dumlupınar harbi 
başlangıçları arasındaki 11 aylık 
fa.sılada (1921 eylfılünden 1922 a
ğustosuna kadar) çalıfbğı kadar 
yorgunluk ve ga)'l'et sarfetmemit
tir. Türkiyenin bu zeki liderinin 
vurmak kabiliyeti lüzumsuz bir is
tical ile iaraf edilmez. Bir vakitler 
riyaziye muallimliği yapmq olan 
bu zat her feyİn riyazi bir mükem
meliyette olmasında ısrar ederler. 
Nitekim Yunan istilasının kat'i ve 
intihal imhası için de yapılan ha
zırlıkların bütün teferrüatile bera
ber birriyaziye tamam olmasında 
ısrar ettiler. Bütün Türk toprakla
rının her türlü ecnebi istilasından 
azade olmasını birçok defalar söy
lemi~tiler. Ve yabancı memleket
lerdeki mümessilleri de Türkiye ile 
Yunanistan arasında akdedilecek 
herhangi bir mütarekeden evvel, 
bunu farl koftDu~lardı. Ecnebi dev 
Jetlerin mütarekeden sonra tahliye 
b~lıyacaktır gibi sözlerini Musta
fa Kemal dinlemedi bile. "Her ~ey
den evvel tahliye,, talebinde bil -
hasa ısrar buyurdular. Son darlıe
yi indirmek için de hiçbir an dur
madan hazırlandılar; evet bütün 
müzakereler bir neticeye varmıya. 
cak olursa, kendisi bu ite bir neti
ce verecekti. Fakat buraya dikkat 
edin: Bu akıllı devlet adamının 
b8'1ıca gayesi, Türkiyenin insan 
kuvvetini mümkün olduğu kadar 
korumaktır. Vatanı düşmandan 
tahliye etmek için her türlü musli
hane tedbirlere müracaat edip te 
bir netice alamadıktan sonradır ki 
harp tedbirini vasıta olarak kulla
nacaktır. Mümessilleri yabancı ül
kelerde bu gaye için çalıtırken ken 
disi de anayurtta son hücıun saati 
çalıncıya kadar askerlerinin baya
tını her türlü hazırlıklarla emniyet 
altına almalı: için durmadan çalıf
mıftır. 

Bu yorucu ayların hikayesini an
latırken fÖyle başlamıflardı: "Ev
vela benim Ankarada Büyük Mil
let Meclisi ile olan münasebetleri
mi gözden geçirelim,,. Sakarya har
binden evvel Meclisin kendilerine 
vermit olduğu salıihiyetler
le başkumandanlık mahdut bir 
zaman içindi ve bu müddet te so· 
nuna ermişti. Büyük Türk zaferi 
memleket dahilinde her tarafı o 
kadar memnun ebnişti ki hemen 
herkes Yunanlıları Anadoludan 
tardedecek ve birincisinden daha 
ezici bir darben;n derhal indiril -
mesini istiyordu. Mustafa Kemal 
böyle bir darlıe için lazım olan çok 
büyük ve genit hazırlığı tam ma
nasile takdir ediyordu. Ancak An
karada politikacılar sabırsızlık gös 
teriyordu. Kendi Vekiller Heyeti 
bile batkwnandanlığın Meclis ta
rafından tecdit edilmiyeceği kor -
kuau ile istifa için müsaade istedi
ler. Bunlara "yarına kadar bekle
yiniz,, kaJ'lılığım verdi. Meclise 
giderek bizzat başkumandanlık 
meselesini açtılar ve bu sefer altı 
aylık müddetin büsbütün kaldırıl
ması hususunda ısrar ettiler. Mec
lis istediklerini verdi ancak bu re
yi verdikten sonra Yunanlılara kar 
fi derhal laaruza geçmesini de ıs
rarla istediler. Gazi Hazretlerinin 
bütün bunlara cevabı sadece: "He
nüz vakti gelmemiftir, birçok ha _ 
zırlığa ibt'yacımız var,, sözlerin _ 
den ibaretti. 

Karfıl~tıkları meselelerin en 
.küçüklerinden biri, ordu maliyesi
ne bir düzen vermek işi idi. Ancak 
bu if ehemmiyet bakımından çok 
düfündürecek bir vaziyet gösteri
yordu. lcra Vekilleri Heyeti ken
dilerine bu hususta yardım edemi
J?rdu. Ma~iye Y ekilini değittir
dıler. Yenı vekil bütün hu"·~·· · . ._unı • 
yetme ve bütün mesaisine rağmen 
para bulamıyordu. Bunun üzerine 
Mustafa Kemal sırf kendi tetd>büa 
ve gayretlerile ordu için turadan 
buradan 400000 dolar topladılar. 
Fakat 100000 mevcudu olan bir or
duyu 400000 dolar pek de uzakla
ra götüremez ! 

Bütün bu müddet esnasında da 
'imalde Eskitehirden afağıda Af
yonkarahiaarına kadar uzanan 120 
kilometrelik Yunan hattı mütema
diyen takviye edilmiı bilhana bu 
iki tehirle yarıyoldaki Döker çok 
kuvvetlendirilmitt;, Ankaraya Af
yonkarahisardan daha yakın ol -
maaı dolayısile Eskisebir Yunan
lılar için hiç ~phesiz' çok mühim
di. ltte bu yüzden Yunanlıların a-

na kuvvetleri burada idi. Nitekim 
karşılarında da Türklerin anakuv
veti yer tutmuftu. Ancak Mustafa 
Kemal sevku~ceyş bakımının bir
çok cihetlerinden AfJookarahisa
rının çok daha miihim olduğunu 
hissetmitlerdi. Çünkü bmuı 300 
kilometre ~daki hmirden ge
len demiryolumm tdi.!ci noktası 
idi ve Yunan kuvvetlerinin enak, 
cepöane ve diğer malzemesi lzmir. 
den temin olunuyordu. itte bu se
bepten dolayı bu ba,.tt ehemmi
yeti haiz telaki noktası yalnız üç 
sıra dikenli tellerle değil ve fakat 
diğer istibkimla.rla da fevkalade 
tahkim edilmifti. Bu iııtihkimları 
teftif eden lngiliz askeri istihkam. 
cı ve mühendisleri burasının gay
ri kahilizatp olduğunu eöylemit -
)erdi. 

Mustafa Kemalin Ankarada 
Franklin - Bouillon'la yapbğı mü
zakerelerin muvaffakıyetle netice
lenerek Fransız kıtaatının Suriye
ye çekildiklerini, böylece Ankara
nm müdaiaaıııı için birçok Türk 
kuvvetlerinin serbest kalmıf oldu
ğunu görmüftük. Türlder ordula
nm kuvvetleştinnek için elden ge
len her türlü gayreti aarfederken 
Yunanblar da bot durmuyordu. 
Harbe yeniden batlamak zamanı 
gelince kaı-tı karflya duran kuv -
vetlerin mevcudu, her iki tarafın 
asker toplamak için yapbğı gay • 
retlerin neticelerini gösterir. Yu
nanlılann o vakit 130000 piyadesi, 
1300 süvarisi ve 348 topu vardı. 
Türklerin 98670 piyadesi, 5286 sü
varisi ve 323 topu vardı. Bu rakam 
}ardan görüleceği veçhile her ne 
kadar topçu kuvvetleri llf&ğı yu -
karı müsavi ve Türklerin atlı sa -
yısı Yunan süvarisinden üstün ise 
de T'ürk piyade sayısı Yunan pi • 
yadesinden çok zayıftı. AncalC 
Türklerin piyade bakımından za
yıflığı Sakarya meydan muhare
besinin derecesinde değildi. 

Mustafa Kemal gihi büyük bir 
sevkulceytçi, bütün bu aylar zar -
fmda yapmıf olduğu hazırlıkların 
ne dereceye kadar ilerlemit oldu
ğunu, yalnız düşmandan değil he~ 
kesten gizlemek için, hiç füphesiz 
elden gelen gayreti sarfehni~. 
Dostu Fethi Bey bir murahhas he
yetinin b~mda olarak, Yuna.nlıla
nn lam dökülmeksizin Türkiyeden 
çekilmesini Londrada 83,fVekil 
Lloyd Georges'a temin ettirmek 
maksadile Y'lrkuvvetile çalıfıyor-
du. • 

Bu temin edildiği takdirde bir
çok can ve kan esirgenmis olacak
b. Mustafa Kemal de h~kikaten 
ve cidden bunu istiyordu. Fakat 
Fethi Beyin Londradan gönderdi
ği havadisler cesaretverici mahi -
yette değildi. 1922 ağustosuna 
yaklafıncıya kadar vakitler böyle
ce sürüklenip gitmif, istilayı dur -
duran Sakarya zaferinden takri -
ben on bir ay geçmi•t;. 
L~ndra müzakereleri timdi hız: 

lı hır S'Urette nihayete ermek üze
re idi. Fethi Beyin Lloyd Georges' 
a karşı sarfettiği say ve gayret mu
vaffakıyetle neticelenmediii.i tak
dirde, Türk Ba,kumandanı taar
ruz için olan hazırlıklannı artık 
daha ziyade gec:ktiremezdi. 
Tül'Kçeye çeviren: Ahmet EKREM 

Şehinşah Hz. 
Tahranda 

(Başı ı inci sahifede) 

Hazretleri de misafirine Ankara
dan lzmir, Çanakkale ve lstanhul'a 
kadar refakat ederek fabrikaları, 
tayyare merkezlerini ve muharebe 
meydanlarını gezdirdi. Her iki 
liderin asker ve inkilapçı ruhlan 
onları biııbirlerine daha ziya.de 
yakl1l9lırdı. 

Mülakatın bir de siyasi ve ik
tisadi cephesi vardır. Siyasi cep
heden eski rejimler zamanındaki 
ihtilafa nihayet vermifler ve ya
kın .,.rKtan Orta Asyaya kadar u
zanan memleketlerinde yeni man
tikavi bir refahın tesisi için Rur 
ya ile faideli münasebetler temin 
ederek birbirlerile tqriki mesaiye 
karar vermitlerdir. brusadi cep
heden Türkiye demiryollarını 1-
ran demiryollarına bağlıyarak 1-
ran ticaretine Mersin'de ve Trab
zonda birer mahreç temin etmek 
ve bn euretle lran'ın Garp mem
leketleri ile ticari temasını kolay
latbrmak meselesi görütülmüt ve 
bu esaslar prensip itibarile karar
latbrılmıftır. 

~ oyun tarzı itibarile bu kadar 
ağır bir mağlubiyete liyık bir ta
kını değildir. Hatta Fenerbabçe
nin ikinci bir karşılaşmada bu ka
dar farklı bir galibiyet alacağını 
kabul etmek değil, az farklı bir 
gal~iyet alacağını bile iddia et -
mek biraz yüksekten atmak o -
hrr. 

Bu noktayı kaydetmekten mak
sadımız, Fenerbabçe takımının 
dün ümidin üstünde giizel ve 
zevk veren, son derece seri ve her 
hraatıan istifade eden mükem
mel oyun oynadığını bildirmek j,. 

çindir. 
Epi zamandanberi .,ehrimizde 

bu kadar müessir bir hücum hattı 
görmediğimizi söylersek mübala -
ğa etmemit olunız. F enerbahçeli.
leri parlak galibiyetleri ka<i'ar bel 
ki de daha fazla fevkalade oyun. 
lan için tebrik etmek lazımdır. 

Hakem Atq - Güneşten Adil 
Giray Beydi. 

Evveli Yugoslav takımı, sonra 
da F eneıbahçeliler alkışlar arasın
da sabaya çıkblar. 

Fenerbahçe ilk denede: . Bedii -
7.iya, y qar - Reşat, Ali Rw., E
•t - Niyazi, Naci, Muzaff~! Şaban, 
Fikret· ikinci devnode de Bedıı - Fa
zıl, n;,. - Necdet, Ali Rıza, Esat -
Niyazi, Namık, Şaban, Fikret şeklinde 
oynadı. 

llk clenede en güzel sayı fınatlannı 
kaçıran Trabzonlu Nacinin )"!rine Na
mığın geçirilmesi sıo'< isabetli oldu. Ve 
bu sayede Feuerbahçe gol adetlerini 
yükseltti. 

Maç Fenerin kınlan bir akınından 
sonra derhal misafirlerin tazyiki al -
tma ııirdi. Onuncu dakikada sağ içle -
riııin, on beıinci dakikada ıağ açıkla -
nnm fakol.u ıütlarla yaptıklan gol • 
ler daha oyunun ilk çeyreğinde m.isafir
leri O - 2 galip vaziyete gelirdi. 

Bu bal kar,ısmda Fenerin büyük 
bir farkla mağlup olma11 bile beklenir
di. Fakat bu iki gol Fenerbahçelileri 
harekete getirdi ve r;ıJ<iplcrinin biraz a
ğır oyununa nıukabıl çok seri bir o -
yunla mahıus bir hakim.iY<>t tesis etti
ler. 

Yugoslav kalesi Fener akınlarile 
tehlikelere uğramağa başladı. Bu arada 
Naci iki nıühim fırsat kaçırdı. Yirmi 
dördüncü dnkikada Fikretin biT akını 
eanaaında Yugoslav müdafii ceza çiz -
ıriai içinde topa elile dokundu. Fikret 
ırüze1 bir ıütla penalhdan ilk eolü yap
b. On dakika sonca Muzaffer arka -
clqlımna ı>a• vere<:cluniş gibi Y(1.gos • 
lav müdafilerini üst Üste aliatarak ne

. fis bir tütla beraberlik saymnı kay • 
detti. 

llk devro 2 - 2 berabere 
Jkinci devrede Fener t:dt1i1lrncla -

ii değişiklik tesirini gösterdi. Miida -
faa sağlam bir oyun oynadığı k•clar 
hücum bath da çok seri akınlarla Yu
goslav müdafaasını müşküllere dü 
dü. 

Bu devrede Yugoslav muhacimleri
ne düşen dört, bet muhakkak gol fır -
sallarını misafirterin biraz şanssızlık, 
biraz da Bediinin kurtarışları yüzün
den kaçırmalanna mukabil, sekizinci 
dakikada Namık üçüncü, on üçün -
cü dakikada gene Namık dördüncü, yir 
mi clördüncü dakikada gene bu oyun -
cu beşinci, on dakika sonra da Muzaf
fer altıncı golleri, çok güzel tütlarla 
yaptılar. 

Atletizm müsabakaları 
Dün Taksim stadında atletizm mü -

aabakalarile Betiktaş • Galatasaray şilt 
maçı yapıldı. Stat kapmnda görünen 
renkli ve bayraklı ilana rağmen, Yu -
nan ve Bulgar atletleri gelmemiş, Yu
goslav, Arnavut ve Romanya atletleri 
gelmişti. 

Bunlar da her hangi bir müsabaka • 
da sipesyalist değil, fakat dekatlon ya
pan atletlerdi. 

Atletizm müsabakalan ve ıiltl maçı 
iki bin kadar seyirci önünde yapıldı at· 
letizm neticelerini yazıyoruz: 

100 metre (Küçükler? - Birinci 
Galalaaaraydan Ahmet ( 12), ikinci Fik
ret (G. S.) 

200 metre (Büyükler) - Birinci 
Betiktaıtan Rail (23 2/5) , ikinci 
Müfahham (Fenerbahçe) , üçüncü Vir
jil (Romanya). 

400 metre - Birinci Papaduploa 
(Fenerbahçe) 53 2/5, ikinci Gogo 
(Arnavut) , üçüncü Virjil (Romanya?. 

110 manialı - Birinci Brodaviç 
(Yugoalav) 15 3/5 ,ikinci Sedat (Ga
latuaray) , üçüncü Şolo (Arnavut) • 

Yüksek - Birinci Brodoviç (Yu -
goalav) 1.80. ikinci Sedat (G. S.), ve 
Necder (Fenerbahçoe) . 

Ciri.ı ;--- . Birinci Çakloni (Romanya), 
51.79, ikina Karakat (G. S.) üçün -
cü Necdet (Feneri>ahçe). ' 

Üç adun - Birinci Pulyof (Fener· 
bahçe) 13.32, ikinci Selim (G. S.) ü-
çüncü Tevfik (Fenerbalıçe). ' 

GüUe - Biı:i~ci ~teı lbrabim (Fener
balıçe) 12,41, ikincı Caklan; (Romanya.) 
. ~00~4 Bayrak - .Betiktaılı Raifin 
ııhrakile Galatasaray takımı birinci, Fe
nerbabçe ikinci, misafir atletler takımı 
üçüncü.. .d 
Beş1ktaş Galatasaray• 

yendi 
Evvelki hafta berabere kalen betiktat 

- Galatasaray takınılan, Galatasaray· 
da Siıpbi Beyin hakemliği altında tek
rar karşılaftılar. 

Takımlar §Öyle tqd<kül etmitti: 
Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, Ad. 

nan - Nuri, Fahri, Feyzi - Hayati, 
Hakkı, Şeref, Bambino, EP"ef. 

Galataaray: Avni - Faruk, Lütfü -
Kadri, Nihat, lbnıbiro - Necdet, Refü, 
Muıl.ih, Fazıl, Danyal. 

llk on bet dakika zarfında Galatasa
ray müessir ve BCfiktaş durgun. Fakat 
bu dakilı:aıla, Banıbino merkez muhacim 

Erkek lisesi mezunları kongresi 
İstanbul erkek lisesi mezun

lar cemiyeti, dün sabah lise bina
sında fevkalade•bir kongre yap
mıştır. Bu kongreye cemiyete ka
yrtlı bulunan lise eski mezunla
rından 300 kadarı iştirak ebniş
lerdir. 

Cemiyetin reisi Münir Bey 
kongreyi açarak toplantının se
bebini kısaca anlattıktan sonra 
eski mezunlardan Yavuz Bey ri
yasete seçilmiştir. 

Dünkü toplantının mevzuu, 
Kabataş ve İstanbul erkek lisele
rinin leyli kısımlarının Haydar
paşada yeni kurulacak liseye nak
li tasavvurudur. 

Kongrede birçok eslci mezun
lar söz alarak bu düşüncenin bir 
karar şekline inkılap etmemesi i
çin teşebbüslerde bulunulmasını 

temenni etmişlerdir. Söz alanla -
rın temas ettikleri: nokta şudur: 

"- Lisenin şerefli bir mazisi 
vardır. Dolgun tedris vesaitine 
maliktir. Eğer leyli kısım kaldı
rılacak olursa bütün emekler he
ba olacak ve memleket bu irfan 
müessesesinden mahrum kala
caktır. 

Esasen geçen sene bidayetin
de de mektebin tekemmülü yo
lunda yüz bin liraya yakın bir 
para sarfedilmiş, birçok techizatı 
yenilenmiştir. Memleket irfanının 
kazancı noktasından derhal te
şeb'büslere girişilmek lazımdır.,, 

Dünkü kongrede, İstanbul er
kek lisesinin leylilikten çıkarıl
maması için alakadarlara müra
caatta bulunulması kararlaştırıl • 
mıştır. 

Darüşşaf akalılar toplandı 
1 ••••••• 

Dünkü kongrede muvaffakıyetli işler 
başaran idare heyeti takdir edildi 

r 

Dünkü kongreye iştirak edenler 

Darüşf3f akalılar cemiyetinin se- ta ve dalı bazı hususlardaki ihmali 
nelik kongresi dün saat 15 te Hal- tenkit ediliyordu. Bu mevzu bir 
kevinde toplanmıştır. Kongreyi hayli münakaşaya yol açmıştır. 
Şirketi Hayriye Teftiş Heyeti re- Neticede bir sene zarfında cemyeti 
isi ve cemiyetin ikinci reisi izzet gayesine ulaştıracak muvaffakı-
bey açmıfbr. Riyasete Mehmet iz- yetli itler bafllrıldığı görülmüt ve 
zet, ikinci reisliğe Dariittafaka idare heyeti takdir edilerek rapor 
mektebi riyaziye muallimlereinden aynen kabul edilmittir. 
Refik, katipliklee de Rıfkı, Rüştü Bundan sonra, yeni sene faali
ve Mükerrem beyler seçilmişlerdir. yetinde gözönünde tutulması iste
Dünkü toplantıya mektebin eski nen hususat hakkında görütülmüf, 
mezunlarından pek çoğu ittirak et- ve genç mezunlardan Doğu Bey a-
mi,tir. Bu arada Darüşf3lakanın tılan yoksul Darüttafakalılann hi-
il kmezunlanndan Telefon Şirketi mayeai için esaslı bazı tedbirler a-
sabık başkomiseri Fuat Bey de ha- lmmasIDI teklif etmittir. Heyeti u-
zır bulunmuttur. Cemiyetin umumi mumiye bu hususla yeni idare he-
katibi ve Darüttafaka müdürü Ali yetinin me~gul olmasını kararlafbr-
K&nıi bey idare heyetin bir senelik mıştır. 
faaliyetini gösteren raporu oku- Yapılan intihapta yeni idare he-
muştur. Raporda, cemiyete ait ida- yetine habık Maliye müstetarı lb-
ri itlerein ikmal edildiği, azalar a- rahim, Telefon tirketi sabık ba~ko-
rasındaki tanışmayı temin etmek miseri Fuat, Şirketi Hayriye teftiş 
üzere bir deniz gezintisi yapıldı- heyeti reisi Mehmet izzet, Gümrük 
ğı, Darüttafakayı hakiki çehresile teftit heyeti reisi Vefik, Darünafa-
tanıtmak ve terefli mevkiini mey- ka müdürü Ali Karni, Şehremini 
dana çıkarmak üzere altmışıncı yıl nahiye müdürü Hüsnü, Dariitf3la-
dömününün teber tiyatrosunda bü- ka muallimlerinden Fethi Sezai, 
yük mera.simle ve münevver br küt- Gümrük memurlarından izzet, ve 
le huzurunda kutlulandığı kaydedi hulruk talebesinden Hayri Beyler 
liyordu. Bundan b~ka, Darünafa- tefttif heyetine de Üsküdar mınta-
kalılar cemiyeti tarafından yapı- kası tahakkuk müdürü Amir, Riya· 
laın tetebbüsler neticesinde mekte- ziye muallimlereinden Hasan Hey-
be giden yolların açılmasının ve ta- ler seçilmitlerdir. 
mirinin temin olunduğu, ileri ismi- Reisicümhur Hazretleri ile Mec-
1~ yeni bir kültür mecmuasının net- !is Reisi Kazım, ve 8<lfvekil ismet 
nne Ôaflandığı da itaret edilmittir. pa,alar ba.zerabna ve Maarif Veki-

ldare heyeti raporundan tı<>İıra Ji Zeyuelabidin Beye tazim telgraf-
teftit heyetinin hazırladığı rapor !arı çekilmesi alkıtlarla kararlaf-
okunmllflur. Bu raporda idare he- tınldıktan sonra kongreye niha-
yetinin aza taahlıüdatını toplamak- yet verilmittir. 

·~_.:..,~~_;__~~----~--

':'.! ~eref sol iç.m~~.kilerine geçince it de- ı ıılaıan lstanbul muhteliti maçı 7 - Oka-
ğiJti. Bddenildıgı ıibi Beşiktaı ağrr zanmqtır. lstanbul muhteliti Beıiktaı, 
baamağa baıladı. Yimri beşinci dakikada Fenerbahçe ve Gaaltasaray kulüpleri ba-
aağdan gel~ topu Bembino güzel bir ricindeki kulüplerein futbolculanndan le§ 

kafa vuruple Galatasaray kalesine soktu. kil edilrnitti. .-
Galataaary hücum hattında bir iki deği- Beykoz denizcilerinin 
pldilrten .0...... ilk devre J • O Se§ikt&§ le-
hine bitti. muvaffakıyeti 

Üçüncü ve on beşinci dakikada, ihat 
ve Lütfünün ceza aahaımda yaptıkları Dün Anadoluhiıannda Kıbnslı yalısı 
hentNbolleri hakem iki penalb ile ceza- önünden Kanlıca körfezine yapılan kürek 
landrrdı. Bu penaltıların birincisini, teşvik müıabakalarmda 13 yarıştan i>nün 
Bambino, ikincisini Eşref gole çevirdi- da Beykozlular, üçünde ele Galataaarylı· 
Ier. lar birinci gelmiılerdir:!_~_suretl~ deniz· 

Bu gollerden sonra Galatasaray neti- cilikte büyük bir muvHtTIUUyet gesteren 
ceyi değiştinneğe çok uğraşb ise de mu- Beykozluları takdir ederiz. 
vaffak olamadı. Şild dömü finali 3 - 1 16 J 
Beıiktaş Lehine neticelendi. Final Fener- Sf O 
bahçe ile Beıiktaı arasmda oynanacakbr. Ateı - Günet futbol takımı dün Bey-

İstan bul muhteliti galip :zı~o";~Pc;!i:!.i~ lmrıılaşmış I 
Dün Edirııede Trakya muhtelitile kar- Sadun GAL]P 

Komİs.)on bugünlerde 
faaliyete geçecek 

1hti1karla mücadele için dahili· 
ye vekaletinden belediyeye geleıı 
son bir tamimle, derhal bir ko • 
misyon teşkili bildirilmişti. 

Valinin riyaset edeceği. bu ]<o· 
misyon bugünlerde faaliyete ge · 
çecektir. 

Komisyonda vilayet, belediye 
ve ticaret odası namına birer mü· 
measil hulunacalrtır. BelediyedeP, 
iktısat müdürü Asım Süreyya Be
yin iştira'k etmesi takarrür etmit" 
hr. 

Vilayet ve ticaret odası mu· 
rabhaslan da bugün tayin edile • 
cektir. 

Komisyon, ilıtikirla mücadele 
hususunda kararlar almadan ev • 
vel bu mevzu üzerinde timdiye 
kadar yapılınış olan tetkikatı ve. 
bazırlanmıt rapor'lan gözden geÇI' 
recektiT, 

Hava vaziyeti 
Bugün derecei lııararet ve deniz se

viyesini indirilmiı barometro saat 7d• 
759 saat 14 te 759 buçuk derece hıv 
raret saat 7 de 21 vasatı saat 14 ıe 
26 : azami derecei hararet 27 buçuk 
asgari dereci hararet 17. Rüzgarla' 
kısmen lodostan kısınenden babd40 
esmittir. Azami aurati saniyede 4 bU• 
çuk metreye kadar çıkmııtır. 

Fener nahiyesinin kır 
gezintisi 

Cümhuriyet Halk Fırkası Fe • 
ner nahiyesi tarafından. tertip edi· 
len kır gezintiM. dün yapılmış .;e 
fevkalade eğlenceli geçmiştir. 

Gezinti için Haliç şirketinİJI 
üç vapuru tahsis edilmiş, ve s•· 
bahleyin Haliç iskelelerine uğra • 
narak davetliler alındıktan sonra 
doğruca Beykoza gidilmi§tir. 

Akşam geç vakite kadar bura· 
da kalınmış, davetliler çok eğieıı· 
celi bir gün geçirmi§lerdir. 

Bu arada birçok oyunlar ter • 
tip olunmuş, dans edilmiş, kır eğ· 
lenceleri yapılmıştır. 

Dünkü gezintiye kaza idare 
heyeti azalan, nahiye ve fırl<• 
mensuplan da iştirak ebnişler• 
dir. Beykozdan akşam geç val<it 
hare1tet edilerek Boğazda bir ce· 
velandan sonra aeat 23 te dönül• 
müştür. 

Şark misakı 
(Başı 1 inci sahifede) 

kfunet meselenin halli için beynel· 
milel bir mukavele yapılacağııl1 

ümit edemezdi. Ve timdi de bil' 
va müdafaası için icap eden terı•· 
batı almak mecburiyetindedir. 

Hariciye nazın cevup olarak ~unlar! 
.öylemiştir.: 

]ngiltere hükumeti M. Bartbou'yı ı..0~ 
drada kabul etmekle pek bahtiyar olırı~t_ 
tur. M. Barthou'nrn başlıca ıebebi, tab"' 
kuku kahil olduğu takdirde, vo bazı t"; 
ki Avrupa dev !etlerini de içine, alacı>lı,, 
lan bir mütekabil muavenet misakuuf1 ' 
p.ılnıaaı itini münalı:ap etmekti. oJıil 

Tasavvur edilen plana eöre mütel< ~ 
muavenet misakı, Baltık devletleri lı 
unsur telikki edilmek f"l'l:ile, fU bq 8:f 
suru ihtiva ediyordu: Sovyet Rusya, ,, 
hk devletleri, Polonya, ekeslovaky•b·ı 
Almanya. Misak Lokarno misakını11ş#' 

• 1 
benzeri olacaktı. Bundan ba§ka mı ,, 
bir cihetten Lokarno ile Sovyet Ru•~ 
Masrnda bir nevi bağ teııkil edecclı ,,.ı 
Şartlan esas itibarile Lokarno m:isal<l· 0 
uygun olduğu takdirde Rusya tarahrıd~, 
bir taraftan F ranaaya bir taraftan ;; 
Almanyaya karıı zunan teşkilini ala< 
b. 

Sir ~·' Simon Fransanm da, RusY• 1,., 
lıudutlan ile Almanyanm 'l"rkİ hudlll~'f' 
n için bio- teminat vereceğini de sÖY 1 

rek demitıiı- ki: dıl 
- Bu bir ınintakavi mnan mi..,Jıl ·ıı 

ıre 1 ngiltere taahhiitlerini hiçbir ~~il 
genişletecek değildir. Bu anla§ma '.~ 
Rusyanm milletler cemiyetile birleşı11:_ 
esastır. Büyük Britımya hükUıneti Ru"~ 
nın milletler cemiyetine giımesini I>"" 
retle kart dar. 

Fransa ile lngilterenin noktai ""·ı: 
:zarlarını da Almanya hiıKUınetine b';1 
dinneğe mezunum. Esasen bu, d,J; 
fİmdiden yapılmıt bulunuyor. ·ııi 

Bu, bana ümit Yerici bir teklif y 
göriinüyor, fakat hiı· tlekliften daha 
la bir 'l"Y telakki edilmemelidir. • 

lneiJtere hiikUıneti Avrupada eı>' .,1 
niyetin avdetine ve suHı esaslannıP .

1
, 

lamlaımaıma yardım için taninat 11 

tıeminin ııeniıletilmesini düşünüy'?r~" 
Binaenaleyh, lneiJterc hükiıv~ , 

mütekabil ziman Şark misakının t~? 
men ve ciddi bir mütekabiliyet P"!"~ 
lerine istina~ ettiğini ..., )Dgill, _, 
hükiımeti ile halkının müzaberel•ır 
liyik yeni biı· eaaa yaratarak ve Juıt! 
sulhunun esaalanru kuvvet.lcnd~ıı 
maksadile tasavvur edilm.iş oldu&" 
alenen beyana karar vermiştir. , 

Sir Simon, bugiln ltalyada ~rD ,. 
lunacak olan M. Mu1101ininin beıı.;•",.~ 
tını alımı olmakla bahtiyar olduıt" 
da ilave etıniıtir. ·& .,,,, .. 

Beyanatta, lıalyanın, vaziyeti., • 
Lokarno misakını imzalamış olınal< • 
fatile lngillıerenin vaziyetine benı<' 
diği ıöylenmektedir. •" 

Sir Siınon meclisten müzaheret ;Jı • 
teıvik istemiştiı·. Bundan sonra sil ı<' 
ları bLrakma meselesinin vaziyeti"" 
mas -edilmiştir. • 
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Hamızı bevili 
halleden•yegane 
müstahzardır: 

Mafsal rumatizması 
(Goutte) 

Adalat rumatizması 

Elemi asabi 
(Nevralgies) 

Kum hastalı§ı 
(Gravelle) 

/,~' ,~ . -

,·;_p" ... ~ 
Tesalüblşeravın hastalıklarile muztarip olanların 

< Arterio-scıerose > ...,,. . 
:':: 1 
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B TORK ANONiM ŞiRKETi 
. ~eli keşfi (2415) lira (60) kuruş olan Zafer ah~- lSTANBUL ACENTALICI 

der.ı divarı ve Merdivenleri inşaab 1 Temmuz 934 tarihin Liman Han, Telefon: 22925. 
d~n itibaren 22 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazar gü
n~~ saat on altıda kat'i ihalesi İcra kılınmak üzere yirmi 
guu müddetle aleni usulle mürı~tkasaya konulmuştur. Keşif
~a~e ~e fenni şartnameyi tetkik etmek isteyenlerin ı~afıa 
~ıresıne ve -'Ünakasaya iştirak etmek isteyenlerin de ihale 

uunü ır.uayyen saatte Vilayet Daimi Encümenine müra-
<"aatları ilan olunur. (3654) 4006 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Sıhhi müesseselerin 193 4 mali senesi makama, un, 
şehriye, irmik, kuskus ihtiyaçları ile Akliye hastanesinin 
Ve Kuduz T. Müessesesinin siıt ve kase yoğqrdu ve keza 
Akliye hastanesi ve Kuduz T. l\'1üessesesi ile Sanatoryo-

çlllun yaş sebzelerinin tama rnı ve Tıp Talebe Yurdu ile 
ocuk hastanesinin bir kıson yaş sebzeleri 31 Temmuz 

934 Salı gÜnÜ saat 14 de kap:ı l.ı zarf usulile muamele yapıl
rnak Üzere münakasaya korun t.ı;:tur. isteklilerin müracaatla 
rı. (3673) 4025 

[ DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI r 
Lokomatif Duman ve Alev borulariyle bağalık çelik bo 

r~ların kapalı zarfla münakas ası 27 Ağustos 934 pazartesi 
gUnü saat 15 te Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde Onar liraya 
satılan şartnamelerde yazıhd ır. (3850) 4171 

1 - Irmak - Çankırı üzerinde Tüney istasyonu civa
rmdaki taş ocağından 3000 M3 balast. 

il - Kayseri - Sivas üzerinde Gemerek istasyonu cı
varındaki taş ocağından 9000 M3 balast. 

111 - Fevzipaşa - Malatya üzerinde Köprüağzı is-
tasyonu civarındaki taş ocağından 15000 M3 balast. 
. iV - Kayseri - Sivas üzerinde Sarıoğlan istasyonu 

cıvarındaki taş ocağından 5000 M3 balast. 
Samsun • Sivas üzerinde Samsun istasyonu icvarm

daki taş ocağından 5000 M3 blok 
I Yukarda mahalli teslimi ve miktarı yazılı blok ve ba
tas~larm kapalı zarfla münakasaları 4 Ağustos 934 cumar· 
tesı {Ünü saat 15 de Ankara' da idare Merkezinde yapılacak 
-~t · afsilat, Tüney Sarıoğlan ve Gemerek için Ankara ve 
M at•eri Samsun için Samsun ve Ankara; Köprüağzı ıçın 
lla~ jtya ve Ankara Veznelerimizde beşer liraya satılan şart-

e erde yazılıdır. (3805) 4200 

İstanbul Sıhhi müesseseler 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılmakta olan 
rn~'?Urin pavyonunun 6776 lira 89 kuruş bedeli keşifli baki
~~~ ınşaatı kapa~~ .~arf usulile _müna~~saya v~zolu~muştur. 

7 -934 salı gunu saat 14 te ıhaleaı ıcra edılecekır. Şart 
~~rnbe v~ keşifnameyi görmek isteyenlerin Sanatoryom Baş 
a a etınc ve münakasa için de Komisyona müracaatları. 

3970 (3635) 

48~2 

Trabzon yolu 
Tarı vapuru 15 

1 cmmuz 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtınundan kalkacak. Gidişte Zon
guldak, 1 nebofu, Ayancık, Sam•un, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re), Trabzon ve Rizeye. Döniişte 

bunlara jJiveten Of, ve SUrmeneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve CAR· 
ŞAMBA günleri saat 20 d

0

e Top
hane rıhtımından bir vapur kalkar. 

Gidi! ve dönüşte mutat iskelelere 
uğrar. 

fzmir yolu 
Haftanın curtfA, p AZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane rıh
tımından kalkar. 

Mudanya yolu 
CUMA ARMUTLU 

TENEZZUH SEFERLER! 
Cumartesi gününden maada her 

gÜn Mudanya yoluna Tophane nh
tımından bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya. 
pan vapur l•tanbuldan ıaat 8,30 
te diğer postalar 9,30 te kalkar
lar. Tenezzüh poata.aı ayni gün Ar. 
mut)udan 16,30 ta döner. 

4196 . ..................... -. 
T oohanede Levazım Amir-ı 
liği Satın Alma Komisyonu 

ilanları 

Istanhul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için 35,000 
kilo Beyaz Peynir 8-8-934 
Çarşamba günü saat 14 de ka 
palı zarfla alınacaktır. Şartna· 
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saattan ev· 
vel tekliflerini Tophanede Ko
misyona vermeleri. (93) 
(3760) (4199) 

• * * 
Harbiye Mektebi için 24,00::' 

kilo sade yağı 25-7-934 ça1"
şamha günü saat 14 de kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. Şart
namesıru göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatten 
evvel teklifleriyle teminatları 
nı komisyona vermeleri. (55) 
(3419) 3892 

Devredilecek ihtira herah 

" Merakibi havaiye için :nadeni kap .. 

lamalı İnşaat tarzındaki ialihat" hakkın· 
daki ihtiraa mahsu• neşredilmiş olan 
17 Kanunevel 1930 tarih ve 1091 nu· 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kere başkasına devir veya)ıut i
cara verileceği teklif edilmekte oldu· 
iundan bu hususta fazla malümat edin
mek İsteyen zevatın lıtanbul'da, B•h· 
çekapuda Taş Hanmda 43-48 numa· 
ralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. ( 1041) 4127 

Usküdar İcra daireıinden : Pangal· 

tında Altun baklı:al Cebel So. No. 16 H., 

Mösyö Raymo. Bir borçtan dolayi mah

cuz olup satılmasına karar verilen bir 

adet ayna ve bir komidin ve yağlı bo

ya tablosunun 15-7-934 tarihine mÜaa· 
ıiif pazar günü saat 16 kadar Taksim 

Pangalti Altun bakkal Cebel So, 16 No. 
hanede sablacağından talip olanların ta~ 

rih ve yevmi mezk.Urda mahallinde haz-ır 

bulunacak memura müracaat etmeleri 

ilan olunur ( 1114) 

------.... ----------------, 
Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
(6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-19.>4 

Cumartesi gÜnÜ saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Mü
sabakaya iştirak edeceklerin "Mülkiye " veya «Yüksek 
iktisat ve Ticaret • Mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından 
aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları lazundır. 

Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki 
senelik stajdan sonra yapdacak mesleki İmtihanda mu
vaffak olanlar (175) lira maaşla müfettişliğe terfi et
tirilir. 

imtihan programını ve sair şartları havi matbua
lar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlü
ğünden ve İstanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından te· 
darik edilebilir. Talipler hu mathuada yazılı vesikaları 
bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası T efti:ı 
Ht>y'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe gÜ· 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek su- N -retilc müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) ';; 

....................... 11:11 .......................... . 

ot.' ... 1 - 1 • ' • ' • l . ·. ... ; 

Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 

1 - Erganide Maden sahasında yapılacak olan : 
a) Bir izabehanenin demir i<kelesi, 
b) Bir kuvvei muharrike santı.alı binasının demir ıs

keletile 
c) Yine demir.den mamul dört adet müteharrik vinç.in 

imali, teslimi ve yerlerinde kurulması toptan münakasaya 
konulmustur. 

2 -· Talipler evvelce bu gibi işleri b~annış olduklarına 
dai~ muteber evrak ibraz ederek, fenni şartnameler ile plan
ları Şirketin Bahçekapıda Taş Han' da kain ldarei Merkeziye
sinden yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustosun yirminci pazartesi gü
nü saat on beşe kadar kabul edilecektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarını 
muhtevi kapalı zarfı ve şartname ahkamının kabulünü mu
tazammın imzalı biı' varaka ile şartname mucibince Şirkete 
teslimi lazım gelen plan ve projeleri, Türkiyede müesses ve 
muteber bir banka tarafından verilmit muvakkat teminat mek
tubu ile birlikte diğer biT zarfa koyarak, 3 ncü maddede tayin 
olunan vakte kadar, Şirket Müdiriyeti Umumiyesine makbuz 
mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat teminat mektubu
nun natık olduğu meblağ teklif fiatının yüzde yedi buçuğuna 
müsa-;-i olacaktır. ihalenin takarı·üründe teminat mikdarı yüz
de on bete iblağ olunacaktır. 

5 - Tek liflerin fenni ~rtnarneler ahkamına tamamen 
uygun olma•ı metruttur. 

6 - Talipler tarafından tanzimi icap eden mukavemet 
hesapları Alman normalarına göre yapılıp teklifnamelerle 
birlikte Sitkete tevdi edilecektir. 

7 -' Teklif mektupları ile me ıbudatrnın tetkikinden son
ra Şirket bu siparişi münasip gördüğü talibe, 'fermekte, yahut 
ihaleyi tehir veya yapılan münakasayı fesheylemekte muh
tar ·alacaktır. 

8 - Fiatlar müteamil peşin tediye esasına göre tayin 
ve teklif olunmalıdır. Talipler tediyenin vadeli kredi Üzerine 
ifasını da ayrıca teklif edebilirler. 

9 - Daha fazla tafsilat almak isteyenle~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyon undan: 

18,000 kilo Yaş sebze: Açık azaltması 15 Temmuz 1934 pa
zar günü saat 14 de. 

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

karda mıktarı yazılı yaş sebze 15 Temmuz 934 tarihine rats
layan pazar günü hizalarında gösterilen saatlerde açık azalt 
maile satın almacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya İştirak edeceklerin de muvakkat te
minatlariyle birlikte mezkur gün ve saatte Kasımpaşa'da kain 
komisyonuna müracaatları. (3368) 3880 

' - .. ' .... - . - ' .. •=============~~~~~ 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

~ erkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iş BANKASI tarafından tesis edilmittir. 

lTHALAT, f HRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET fŞLERI YAPMAKTADIR. 

(SKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

şubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek ist~yenlerin MISIR İŞ ı;.t~ITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatlerı ıcabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRİŞ lskenderiye 

"SAT 1 E,, V ANTILA TÖRLERİ 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

VERESiYE SERiNLiK 
(893) 

La Turqt..'"' 
" Milliyet" in fransızca nüsha". 

olan "La T urquie" gazetesinin a
bonmanlarına gösterdiği sühulet: 

La Turquie Türkiye ve Ecnebi mem
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faidcli bir teşeb
büste bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekse Ecnebi memleketlerdeki tüccar 
k 

. • 
omısyoncu, ithalatı ve ihracat tiiccari 

f~br~k.atör, aan'atkir ve teknisyenleri 
bırbınne tanıtmak ve icabında abone
lerine büyük ticarethanelerin tanınrnıı 
firmalann, Doktor, Avukat, 'otel, pli.j, 
lokanta umumi bahçe vesair büyiik ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu sütunda lıtanbul, vi
Jjyet ler ve ec1.ebi memleketlerdeki abo
n~lerinin isimleri adresleri ve mesleki 
ilii.nları meccanen neşredilecektir. Bu 
adres ilıinlarında müracaat makıat
Jarının izahı li:zımdır. Bu suretle abone· 
ler ticaret ve iılerini ayni zamanda ha
ı·içte de tanıtmak fıraabnı bulabilecek
lerdir. Bu maksatla gönderilen ilanların 
dört be1 satırı tecavüz ebnemesi lizıın
dır. 1Jer üç aylık abonenin İIİlru üç de
fa altı aylıklık abonenin dokuz defa 
12 aylık abonenin yirmi defa tekrarla
nacaktır. Gönderilen ilanlarda abone 
numarasınm bildirilmesi her tekerri.ır 
için de (2) kurut pul gönderilme•İ la
zımdır. 

La Turquie abone fiyatları 
Türkiye İçin Ec:nehi memleket içim 

Lira Kr~ Lira Kr. 
Müddet Ay - - Müddet Ay 

3 3 3 50 
6 6 6 50 

12 12 12 -

3 s 50 

6 10 50 
12 20 • 

......................... 
Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
1111---Han. Tel 22740 _ .. _ 11111 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSİN vapuru 14 Temmuz 
CUMARTESİ l 7 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. lzmire 
kadar gidip dönecektir. (3877) 

4191 

Mersin yolu 
CANAKKALE vapuru 15 
Temmuz PAZAR 10 da Sir· 
keci rıhtımından kalkacak. G:. 
difte Çanakkale, lzmir, Kül
lük, Bodrum, Rodos, Marmari~. 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Ka•. 
Finike, Antalya, Alanya. Mrr
s=n' e. Dönüşte bunlara ilaveten 
Taşucu, Anamur, Kuşadası, Gc
libolu'ya uğrayacaktır. (3878) 

4192 

'f rabzon yoJu 
CUMHURiYET vapuru 17 
Temmuz SALI 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidistc 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, S~m 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye. Dönü,te bun 
lara ilaveten Sürmene, Ordu.ln 
uğrayacaktır. (3876) 

4201 ..... _ .. _m!ll ____ ........ 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galata•,.rayds Kanzük eczahaneıi 

karıısında Sahne sokağında 3 numa. 
rRlı apartunanda 1 ı.umara.. 

3831 

... -Kimyager-... 
Hüsameddin 

1 om idrar ıahlılı 100 kurıış-c· B. o 
mum ıahlila• l\ahçcbpı, F.ınlök ve 1 v 
t m Jtınk:ı.;.ı k.1rşı ınd-ı l77t't Dev l l:ın· 

(1096) - 4197 

, Doktor 
1 HORI-IORUNİ 

1 lergtin akşama kadar lıa>ta!.mnı l'ıııı
onu \ 'alide kıraa•h>nesı \anırdakı ~u 
a\·enehane:-iinde tcd:ı' i rder. 

Tcldon: 1~111 - 1lrı 

İstanbul kumandanlığı sa . 
t~nalma komisyonu ilanları 

lzmir Mst. Mv. Satınalma 
Komisyonundan: 

lzmir Mst. Mv. kıtaat h'ly· 
vanatı ihtiyacı için 239850 ki 
lo kuru ot kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. ihalesi 1 • 
8-934 çarşamba günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere hergün ve müna 
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile birlikte iz • 
mirde Kıslada Mst. Mv. Satın 
alma ko~İsyonuna müracaat· 
larr. (3071) (3754) 

4089 
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Netriyatı idare eden 
MUMTAZFAIK 
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En nefis: 
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En halis kahvenin 

Satış yeri yalnız: ----------------
Mısır~arşısı ·rtapısı karşısı 

Kurukahveci Mehmet 
endi du ı 

.. 

DiKKAT! 
• 

• • • es. ve alik Si yoktu 
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