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Gazi Türkiye si 
Deyli Telgraf gazetesinde çıkan 

dikkate şayan bir makale 
-
1 
Eski Türkiyede Türk, kendi mem- Bakılamaz ı 
ekketinde misafir gibi idi. Yeni Tür· • 

i ede memleketinin sahibidir . • Dr. Akil Muhtar B. --Gflnde 100 hastava bakan 
~ ~"'fi_ doktor bu4unamaz divor 
~~-~~~· P.®-9 Birkaç gündür dokto;lar ara-

~ .. E~:.ç:~~::ııc::2..:C::~lld!::a~ ...... ;diiil----~ aında devam etmekte olan mU

lıir sevvah, J'alnaz Tdrlcçe 
~nuşarak .lldrivatik sa
luiinden Çin hududuna 
~dar gidebilir • Onun 
~rı T'/lrkipeyi bugflnkll 
hııdadu ile muhakeme 
etnıe1ı dolru de61ldlr 

Avrupaya itaat mecburiyetinde 
olduğunu ispat ederdi. 

Onun için yeni Türkiye, mer
. kezini Avrupa toplarının erişe
' miyeceği bir yerde vücuda 
' getirdi. Yeni Türkiye, yarattı-

ğı ordu ile memleketi kurtardı 
ve bütün Avrupaya meydan 
okudu. Tarihte ilk defa olarak 
mütecanis bir Tül'k devleti tesi 

C Birkaç sene evvel ·ırablus edıldi. Yeni hükumet milli bır 
k arpta dolaşarak Sennusilerin hükumettir. Onun merkezi 
t lltargabmda bir müddet kaldık- Amerıkavari yapılmıştar. Yeni 
iln sonra "azdıg- ı vazılarla hükfımetı n gözü mazide deg-il 

§öl J • 

..,~ret kazanan İngiliz seyyahı istıkbillded r. 
b 18• Rosita F orbes, o zaman _ an Yeni Tür ki yen n y'lptığı her 
~ tkrı seyahatle meşgul olarak b.r iş asridir ve kendi sayile, ken· 
\~ !Jlakaleler_Jazmı ve Ingil- d i sermayesile yapılmıştır. Fa-
t' enın en çok onanmış mu ar- !Kat ü.rkiye lier şeyden evvel 
tleri arasına girmiştir. Mis kendini müdafaaya OJecbur oJ-

Orbes, Fasta, Hicazda, Afrika duğundan, bütçesinin takriben 
".e Asyanın daha bir çok yerle- yansını gayri müsmir şeylere 
tınde dolaşa C: olaşa nihayet hasretmek mecburıyetindedir. 
geçenlerde Balkanlara uğramış Onun için bütçenin yüzde kırkı 
Ondan sonra Türkiycye gelmiş orduya ve jandarmaya, sevkel-le memleketimiz hakkında yazı- ceyşi mahiyeti haiz ve iktısadi 
.~rG ~az~ışt~r. . Mis F 01 besin kıymeti pek mahdut, demiryol-
" a~ı Turkıyesı ., serlivhas le lara sarfolunmaktaciır. 
\'~dıgı yazı Deyli Telgraf gaze- Türkiye, harpten evvel fındık, 
tsın.de intişar etmiştir. yün, meyva, tütün ve sair tabii 
~ Mı!i Forbesin memleketimiz mahsullerini ecnebi piyasalara 
~kkında yazdığı yazının dikkate sevkederdi. Bradfort, Türkiyenin 

i'an noktalannı naklediyoruz. yününü, Amerika, kuru yemiş-
ta~is Forbes yazısının başında lerini satın alırdı. . Bugün ise 

l\I • T" k · k Cenubi Afrika, Kaliforniya onun •e ve yem ur ıyeyı mu aye· rakipleridir. Balkanların tu"'tu··o 
.. ~derek diyor ki: 

le.- Abdülhamit devrinde Türk- mahsulü ise günden güne art-
! ' ıncmleketl~rinde misafir idi- maktadır. 
Jt. Başka her millet onları is- Bugünkü mali ve iktısadi buh-
·~rn T ranm sebepleri bunlardıt. 
\>... l'r ederdi. ürkiyede sanayi 
'" p l 1 Fakat Türkiye, Rusya ve 
~~ ara yabancı ar c inde idi. italya ile muahedeler yapmış, 
~"-~niler, Rumlar, Yahudiler ve bir taraftan Irak, digy ~r taraftan 
ttı;•upalılar Avrupanın hasta ada-
~ .. htıı daha fazla sağmak, ondan Suriye ile anlaşmış olduğundan, 
" '" f ı l k ve ayrıca Yunanı"stan ı'le ;aı " az a para oparma için 

ışırl d B 1 T" k' uyaşmuş olduğundan, ziraat, sa-
•att ki ar ı. un arm ur ıyeye nayi, nakliye, sulama işl "rİni, 
kirı:ı arı tüfekler işlemez, ma- kapitülasyonları hiçbir veçbile 
'İı>a ~r çalışmaz, ordu namına dirHtmeden, bunları inkiıaf ettir-
fluk{11 edılen ayakkabıların to- mek için, ecnebi sermayeye ih-

E i;ı mukavvadan yapılırdı. tiyaç vardır. 
be b· 1 

Türkiye çürük ve köh- Son tahriri nüfusa göre, Tür-
totl\Jk devlett ı . Bu vasi impera- kiye on üç milyonluktur. Fakat 
•et ' Türk milleti için bir kuv- Rusyada 30 milyon Türk vardır. 
ha, ~~nbaı değil bir zaaf men- Bir seyyah yalnız Türkçe ile Ad· 
lrleu

1 
'· Kapitülasyonlar, hüku- riyatik denizinden Çin hududu· 

•ett' ecnebilere karşı bu kuv- na kadar gidebilir. O halde 
li~k-nıahrum etmiş idi. Türkiye yalnız bugünkü budu-

<>hıraa unıet sesini çıkaracak du ile muhakeme olunamaz. 
bir ~r Avru.p~dan ı·göndberlilen Çünkü büyük bir kıtanın yarı· 

--:~ceın~ıs:ı~o~n~a~!st~a~n!!!!u~u~n~,,.J smdan fazla bir sahada siyasi 
Dehaları ve ırki bir nüfuzu haizdir. An-

ı.. kara, Türkiyenin ati namına da-
1\atı ed. 1 vasını temsil ediyor.» 

. IYOrUZ • Mis Forbes daha sonra Anka-
ı'\1 · "d - - ranın imanncian, orada inşa edi· 

ıı erris Şerif B. in len binalardan ve Ankaramn ank bir hars merkezi teşkil etmesin-
ettm izc verdiği den .• bahsettiKten sonra Ana

dolu köylülerinin hayatını anla-
ce vap tıyor ' köylünün tabii veya sun'i 

3 iin -. irva tesisatından mahrum ve ipti· 
cu SilJ'ıtamuda dai aletler kullandığı için fakir 

~-...... -..-_ ....... __ .._ __ J'' olduğunu söylemektedir. 

nakaşa mfinasebetıle İstanbul 
sıtma müca
delesi birinci 
şube doktoru 
Mitat Beyden 
aldığımız dik· 
kate çok şa· 

yan bir mek
tubu neşret

miştik. Mitat 

B. bu mektu· 
bunda, bir dok-

torun günde 
Or. Akil Muhtır B. 100 hastaya 
· ı.kamıyacağın, hastaların iyi 
..Jımak istiyorla;sa m~hur dok· 
torlara değil, evlerinin yanın
dakilere müracaat etmeleri la
zım geldiğıni söylüyordu. 

Dün bu nıütalea hakkında 
maruf doktorlarımızda Akil 
Muhtar beyin f ıkrini öğrenmek 
istedik .Mi tat beyin mütaleaıında 
isabet gör n Akil Muhtar B. 
tunları söyledı: 

- Emrazı dahiliyede bir gün· 
de 100 değil 30 hastaya bile 
bakmak bence doğru değildir 
ve bakılama2 . 

Ben hiç bir refikimin bundan 
ziyadesine baktığını zannetmi
yorum. Kendi hesabıma ben 
buraya geldiğim zamanları da
ima hastalarımı randevu üzerine 
le abul eder ve vasati olarak 
her bir hastaya yarım saat için 
randevu veririm. 

Fakat hastalığın nevine gör~ 
bu müddet bir, hatta iki saat de 
uzayabılir. Bunun için günde 
baktığım hastaların adedi def· 
terimde de görüldüğü veçhile 
alelekser 1 O dur ve azami ola 
rak ancak sabah akşam baktı
ğım günlerde bu miktar 15-16 ya 
çıkar. Onun için yilz hastaya 
bakılmaz diyenlerin hakkı var-
dır ve bunun da hiç bir yerde 
vaki olduğunu zannetmiyorum. 

Bir hasta bir hekime müra· 
caat ettiği zaman hekim her 
şeyden evvel hastalığı anlainak 
ve hastasına iyılik etmek mec• 
buriyeti vicdaniyesi karşısında 
kendisini hisseder ve bunun için 
de hastaya iki saat bile hasret
mek mecburidir. 

Sonra bilmiyorum 100 hastaya 
bakıldığından bahseden arka· 
daşlar hangi etıbbayı kastedi
yor? .. Filhakika bizde bir hekim 
kendisi"e bir hasta geldiği za
man yam sıra bazan iki, bazan 
beş arkadaşı gelir. Onlar bakıl
mak için değil doktor kabinesini 
doldurmak içindir . Acaba o 
arkadaşla : bunu mu gördüler?. 

Genç arkadaşlarımızın müza
yakada bulunduklarını ve bunun 
için bir çare aramak doğru ol
duğunu pek güzel anlıyorum. 
lakin maalesef hekimlik, opera
törler milstesna, hatta en ziyade 
muvaffak olanları bile zengin
leştirecek bir meslek değildir. 
Yalnız her hekimin bir derecei 
refaha hakkı vardır. 

;:;..._ --- -- ..,;-. --

Yarın Gençlik ve Çocuk sayz .. 
faların1 yeni ve 111iitekamil 

bir şekilde bulacaksınız 

A 
60 kilometrelik bir cephe 

halinde ilerliyen sürü 
Merakiş çekirgeleri hududumuza 
girdi, Sud~n çekirgeleri yoldadır 

Ekinlerde ve bağlarda yüzde on beş hasar Yardır, 
ciddi tedbir alaJın1 ! 

Cenup vil&veilerimizin azılı düşmanı : çekirge 
Savur muhabirimiz yazıyor: yük çekirge envaından Sudan 
Cenuptan külliyetli miktarda çekirgesidir. 

çekirge akınları geldiğini ve bu- Menşei Merakeş olduğu için 
nun için tafsilat vereceğimi tel- bu namı alan Merakeş çekirge· 
grafla bildirmiştim • Haşerat sinin beynelmilel ıstılahı ilmisi · 
milstakimülcenab sınıfına men- Stanrontus Marocanus olup, bu 
sup olup vakit vakit yaptığı çekirge sa~ya ~akın kır~ızı 

. . renkte ve uç santımetre tulun· 
akınlarla memleketımız mezrua- d d" 5 ...... •· · d ı· k e ır. ı.-unın uzerm e aa ıp şe • 
tını hasara uğratan ve zavallı lini alan esmer ve küçük lekc-
çiftçilerimizin bir senelik mesa- lerle diğerlerinden farkolunur. 
ilerini birkiç gün, hatta birkaç Milyonlarcası haziran nihayetle-
saat zarfında mahveden; malum rine doğru uçkun halinde akın-
olduğu üzere: küçük çekirge en- lar yaparak ağzını terkip eden 
vaından Merakeş çekirgesile bü- kuvvetli taşirlerile mezruatı tah-

Türk ocağında konser 
Dün Türk münevverleri güzel 

bir gün geçirdiler 

Türk ocağında. 
Dün TUrkocağında profesör 

Skarsellinin riyaset ettiği sarı' at
karlar grupu tarafından bir 
musiki müsameresi verilmiştir. 
Müsamer~de ıdasik parçalar 
çalınmış ve laganni edilmiştir. 
Bu konserde Basso Osman Ca
vit B. Verdinin' Siman Bokn
negrasını muvaffakiyetle taganni 
etmiştir. Bundan sonra Bariton 
M. Konstantin Panciri ve Kon-

knnjer verenlfr 
golidis Tenor V alnan ütücüyan 
ve Vantis Efendıler de muvaffak 
bir şekilde taganni ettiler. 

Soprano Madam Polyanski 
Meziyet Hanım da bu güzel mü
samerenin en kıymetli uzuvları
nı teşkil ediyorlardı. Profesör 
Skarsellinin piyanodaki muvaf
fakiyeti bilhassa takdire layıktı. 
Konser samimi alkışlarla nihayet 
buldu. 
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rip ettikte11 sonra temmuz niha
yetlerine doğru çiftleşir. Daima 
yüksek yayla ve ıırtlara ve ba
zan daha alçak ve fakat kıraç 
ve sert tepelere çekilerek kar
nının kuyruk şeklinde incelen 
nihayetindeki kuvvetli kancalarla 
ıemini deldikten ve tftkrük man
zaraaanda ifraz ettiii lilzuci bir 
madde ile dahili cidarlannı gtı
zelce sıvayarak ıağlam bir mah· 
faza haline getirdikten sonra, 
pirinç taneleri şeklinde olan ıa
yet küçilk yumurtalarını az me· 
yilli olarak üstüste istif edip 
zeminin sathından bir santimetre 
afağıdan mahfazanın ağzını kü
çültür ve üzerine toprak çeke
rek izini kaybeder. 
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Deliği kazdığı vakit arka ayak
larının kaidelerine kadar toprağa 
g6mülür, ancak adalitı basıtala
rmın f aaliyetile kuyruğu aşağıya 
doğru fazla uzandığından açtığı 
deliğin derinliği; kamının tulü 
tabiiıinin hemen bir buçuk mis
line baliğ olur. Her bir çekirıe 
40 yumurta bırakır ve neılinin 

idameıine ait bu aon vazifeyi 
yaptıktan ıonra arbk yqamaz. 

Yumurtalar klfl geçirdikten 
yani, takriben sekiz buçuk ay 
sonra inficar ederler. Çıkan ıür
feler bidayette yalnız ytırürler. 
Sıçnyamazlar. Tedricen arka 
ayaklannın bllytımesile sıçramağa 

batlarlar ki en tehlikeli deTre
leri de bu zamandan baflar. 
Bazan kesik kesik 'e bazan da 
kilometrelerce uzun ve gayet 
kesif cepheler teşkil ve hemen 
biç değiıtirmemek üzere ekse
riya muayyen bir istikamet takip 
ederek atindüzleri kutluk za
manından guruba kadar müte
madiyen yerler ve ilerlerler. 

Her türlü tedabiri maniaya 
ve önlerine tesadüf eden dere, 
çay ve emıali mevanii tabiiyeye 
rağmen istikametlerini değiftir
mezler. Geçtikleri ekinleri, aun'i 
ve tabii çayırlan, ehli Ye yabani 
blUOn yqil otlan harap ederler. 
Hele geceleri konakladıklan ekin 
ve yeıilliklerin yerinde sabahle
yin çorak topraktan baıka bir 
ıey g6rtUmez. iki buçuk Oç ay 
kadar bir seyli beli halinde 
faaliyetten sonra klhil hqere 
haline gelip uçar ve ıeyyar bu
lutlar tetkil ederek çiftletme 
zamanına kadar konduiu yerler
de tahribabna devam eder. 

Sudan çekirgesine gelince : 

• 

Darülfünunda 
lsJahat gelecek ıene 

yapılacak 
Ankara, 2 ( A. A ) - Maarif 

Teklletinden teblii olunmuftur : 
"Milliyet,, gazeteıinin 1 mayıs 

tarihli nushasıada darülfBnun 
ıalahatı ıerlivbuile iatif&I' eden 
fıkrada Darülfünun ıslahat pro-
jesinin heyeti vekilede reddedil
diii hakkındaki haber tekzip 
olunur. Hakikat şudur : 

Darülfünun divanının ıslahat 
için teklif ettiği projeyi Maarif 
vekaleti kifi bulmam1Ştır. En 
büyük ilim müe11esemize taalluk 
eden ıslahatın daha vhi ve 
şümullü olmasını temin için önü
müzdeki ıene içinde de mesele-

Niaamn on altıncı ıününclea iti
baren akınlara bqlayarak dağ
lanmızı, ovalanmızı, vadilerimizi 
iatili eden bu nezaketsiz misa
firlerin menşe'i Sudan oldupn
dan o da bu namı almııtır. Maa
mafih beynelmilel hayvanat lle
minde Acridium Perernnum is
mini taııyan bu haıerenin hemen 
daimi karargihı: Nil nehrini do
iuran vlıi f6llerle Senegal, 
Gambi ve Nijer gibi cesim ve 
coıkun nehirlerin ihya, muazzam 
Mimoza, Temir Hindi ve Siko
mur ormanlarının tezyin eylediği 
o Siyahiler ve Yamyamlar diyan 
olduğu halde vakit vakit Akde
nizin cenup sahillerine, Elcezire 
ve Irak taraflarına Te hazan da 
Filistin 've Suriye tarikile cenup 
villyetlerimize kadar milz'iç te
nezzühler, harisane akınlar yapar. 

Bu çekiraenin erkeiile difiai 
arasındaki farklar daha barizdir. 
Erkeğin uzunluğu 6 ıantimetre 
olup vUcudü ve ayaklan tama• 
men san renktedii. Diıiainin 
tuln 7 santimetreyi geçer, rengi 
sencabi eaımerdir. Yalnız etrafı, 
ayaklara doğru gittikçe aanm• 
taraktar. 

Bu çekirge buralara eberiya 
nisan zarfında relir. Büttln gör
dtığü yeşilliklere pek oburcuana 
saldırarak, üç dört (Ün çarfında 
açlığını giderdikten sonra çift
letmeğe ve iki üç giin zonra 
gayet keıif süvari mnfrezeleri 
halinde -yani difilerin sırtlannda 
erkekler olduğu halde- muhtelif 
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Yazan : Hüseyin Rahmi 

Şimdi ite neresinden ıırıt· 
meli?.. Bu keyfiyet aalla pata 
aceleye ıelmez. Vakit geçirmek 
hiç olmaz. .. 

Bir malümdan birkaç meçhul 
çıkarmak melekeaine malik olan 
Şahap timdi kelbi bir tebes
sümle t6yle dOfhüyordu : 

Meatinaıın yanındaki o 
güzel delikanlıyı görünce tanı
dım.. Gebe gebe evlenen kızın 
karnındaki çocuğun babaıı ... Bu 
keşfim mea'eleyi kavramak için 
elime bir demir kulp daha verdi. 
Hemen kapıyı çalarak Mestinaz 
Hanımdan bir mülikat isteyim 
mi? Talebim reddedilirse muka
beleten ben ne yapabilirim? 
Kan beni içeri alıp ta güzel bir 
k&tek ziyafeti çekerse? .. Konak 
onlana.. Öyle bir kazaya uğra
sam bağınp çağırmaktan batka 

elimden ne ıelir? .. Koca berha· 
ne sesimi kime işittirebilirim ? .• 

Şahap dütündü. T qınclı. Bu 
ilk kqfinin nq' esile f&tırmadan 
uslu, akıllı, ağır hareketle mete 
karar verdi. 

O aktam çekildi. Gitti. Konak 
mevkiini deiittiremezdiya.. Ne 
zaman gelıe muhakkak bu koca 
ikametgahı yerinde bulacaktı. 
Yeni gelin güvey Avrupada bal 
ayının tadını çıkara dursunlar. 
Anlatılan Mesti.;az da bu kibar 
evinde fena va kitgeçirmiyordu. 
Şahap T ahkilcatını ilerletmek 

için ertesi gilnü o mahalleye 
gene damladı. Sordukça dolat· 
tıkça memultın8n fevkinde mü· 
him ıeyler öğreniyordu. 
Sokağın karıı sıraıında bir 

bodrumda iıliyen bir kunduracı 
g6rdü. Oraya bir çift iılrarpin 

Hındistanda menfi mukavernet 
Giiya mahkumlar nedamet etmeğe baılamışlar!! ı 

Bombay, 2 (A.A.) Bomba\' hükOmeti tarafından neşredilen bir teblij!;de şöyle 

deniliyor: za,·ahiri ahvale bakılırsa menfi ınukavcmet tarafrarlannd•m hanlarının his· 
siyatıııda tahavvül husule gclmcğc ba~lamıştır. Zira, mahkOmlardan üçü şimdiden 

teessüf ve teessürlerini beyan etmişl erdir. Bu mahkömlar tahliye olunmuşlardır. 
Raşka bir teblifde şö~ le deniliyor: Gayri meşru !urette tedarik edilmiş olan 

tuzların nümuneleri tahlil edilmiş 'c bunların bir takım zehirli maddeleri ihtı\'a 
etmekte ,.e binnetkc i-tihlalce sal ih bulunmamakta olduğu ~örülmüştür. 

nın esaslı tetkikini muvafık 
görmüştür. Bunun içiJJdir ki ıs-
lahat esaslarının bir sene içinde 
hazırlanmuı kaydile barem ka
nununun bu sene de darülfDnunda 
tatbik edilmiyerek ıreçen seneki 
vaziyetin bir sene daha aynen 
ipka edilmeaini Maarif Yeklleti 
bugünlerde lcra vekilleri heye
tine teklif edecektir. 

istikametlerde yavq yavaş hare
kita ve yumurtlamalanna mOsait 
zeminlere yayılarak ganiyata 
baılarlar. 

Merakeş çekirgesi yilkaek 
ıırtlarda, kıraç ve sert zeminler-
de gars·yat yapbiı halde; Sudan 
çekirgesi ıojuk rlzrirlarclan 
nisbeten masun olan m&nhat 
tepeleri, vadileri, yol kenarları 
ve yol Taltla ve yamaçlan, mez
ru tarlalar araaıadaki çı~ fa
sılalar ve alelumum toprak yol-
larla gayri meuu tarlalar fibi 
nisbeten mukavemetleri az olan 
zeminleri tercih eder. Yalnız 
yeni sDrülmüş tarlalara pek so
kulmaz. Yumurtlıyacağı vakit 
tapkı diier çekirgede olduju 
gibi kamının nihayetinde mevcut 
az mukavves ve çok kunetli ve 
sivri çenıellerle 6 - 7 santimetre 
derinliğinde ve 5 - 6 milimetre 
kutrunda açtığı deliklerin kai-
deden itjbaren Uç santimetrelik 
kısmını biraz daha genişlettikten 
ıonra buraya ıakuli vaziyette 
olarak 80 - 90 adet yumurta bı· 
rakır. 

Bu yumurtalar 7 - 8 milimetre 
uzunluiunda ince ; uçlan ainice 
ve kirli esmer renkte olup gayet 
koyu un bir mayii ihtiva eder
ler. 

Toprağın ve havanın rütubet 
derecelerine tebaan inficar müd
deti az çok tehalüf ederse de; 
qaiı, yukan bir ay sonra çıkan 
ıllrfeler evveli ylirilyerek ve 
tedricen ııçnyarak ekinlerin 
yapraklarile kısmen bqaklanna, 
ve ıebaelere sald1rdığı gibi 6n-

aamarladı. Maksadı mlltemadi· 
yen oralarda de>lqmak için bir 
Yeaile bulmaktı. Saatte bir 
ltoclruma uğnyarak ıtın ne 
kadar ilerlemit olduğunu soru
yor, çabuk bitinneıi için adamı 
ıık1Ştanyor, bot bir iskemle 
buluna altına çekerek ucu 
bucaj'ı gelmez çal çeneliie 
dalar rörilnüp ,aılerini karııkı 
konaktan ayırmıyordil. 

Bir gün konafın kapısı önün
de ıık bir otomobil durdu. Şa
habın yüreti hopladı. Çok geç· 
meden kocakan ile mahut de· 
likanlı arabaya yerleştiler.. oto
nun hareketile beraber Şahap ta 
hemen diğer bir taksiye atladı. 
Takip emrini verdi. 

Öndekiler bir çok büyük 
mağazalara girdiler. Ellerinde 
paketlerle çıktılar. Bu hazırlık 
ne? Gene düğün mu var? Bu 
defa kocakarı bu genç çocuk
la mı evleniyor. 

Sonra besbelli öğle yemeiini 
yemek için olacak T okatlıyana 
tirdiler.. timdi burada ikisini 
bir arada baıtarmak pek mllna
ıipti. Bir az ara verdikten sonra 

Eski Baıvekil 
Tahran 2 , (A.A) - Eski başvekil 

prens Firuz Nasırudde,·le, lran tarihinde 
ilk dcf a olmak üzere mahkeme huzuruna 
~cvkcdilmiş ve muhakeme nedcesindc 
300 lngiliz lirası almak ııuretile irtişa cdr
müni.i irtiklp etmiş oldu~u tebeyyün 
etmiştir. Mumaileyh,4 ay hapte ve 1100 
lngiliz lirası naktt ceza itasına mahkörn. 
edilmiş ve siyasl hukuktan iskat olun
muştur. 

lerine gelen meyvalı, meyvasız 
bütün ağaçlara tırmanarak mlıthit 
tahribat yaparlar. Kırk gün de-
vam eden bu devreyi mOteakip 
uçmağa baıladıktan ıonra da 
ayni tahribata bir kaç gün daha 
devam ettikten sonra defolup 
cenuba giderler. Seyirleri esna
sında sağa, sola yaydıklan bazı 
zikzaklardan sarfı nazar yeni 
geldiklerinde hemen daima ti· 
mal istikametini ve inficardan 
ve havalandıktan sonra da cenup 
istikametini takip ederler. 

itte bu aene buralara gelen 
bu çekirge şark· garp istikame
tinde takriben altmıt kilometrelik 
bir cepheyi haiz olup pitdarlan 
Dicle nehrine kadar yetitmitler 
ve takriben 3000 kilometre mu
rabbaı dahilinde bulunan mftsait 
sahalara külliyetli garsiyat yap
mağa başlamışlardır. 

Garsiyattan enci geçtikleri 
sebzeler ile kısa lioylu ekinleri 
kimilen mahvettiler. YOkselmif 
ekinlerle bağlarda yüzde on bq 
nisbetinde hasarat yaptılar. 

Bir ay sonra çıkacak olan 
diğer çekirgelerin geçecekleri 
yerlerde hububat : taneden ytızde 
otuz, samandan yüzde elli ; eı
carı müsmire yüzde altmıt; bağ· 
lar yüzde ıekaen; ıebzeler ytızde 
yOz hasarat tehlikesine maruz 
bulunmaktadırlar. 

Halka ve hazineye çok baba
laya mal olacak olan bu azim 
beliya karfl pek ciddi himmetler 
sarfedilmesi memuldür. 

K6mil Vehbi 

aynı yere Şahap ta daldı. Umu
mi salona bakb onlan g&re
medi. 

Mliteaddit tahkikler, millakat
lar için oralar da dolaıa dolap 
garsonlarla göz qınalığı peyda 
etmifti. Onlardan birine sordu: 

- Afif beyle Mestinaz hanım? 
- Ne yapacaksınız? 
- G&r&tmek için bu saatte 

beni bunya davetetmiılerdi de ..• 
- isminiz? Kartınaz? 
Şahap bili tereddüt kartını 

uzattı. Ganon istizan için huıuıi 
kabinadan içeri girerken &teki 
de relecek haberi beklemeden 
hemen arkasından saldırdı. 

Mestinaz önOnde irili ufaklı 
müteaddit kadehler, bardaklar, 
çatallar bıçaklar, kibarca bir ye· 
meğin metheline hazırlanırken 
kartııında birdenbire ıene Şa
habın ittiha keıen kopuk sura· 
tını göriince sinirlerine buyura• 
mıyarak haykırdı: 

- Terbiyeıiz b6yle zırpadak 

bili istizan içeri ıirilir mi? Bu
raları senin Jibi adap bilmiyen· 
lerin dolaşacağı yerler mi? 

Bu ağır iıtiıkalin önOnde Şa· 

1 mayıs 
Her tarafta sükunetle 

geçti • . 
Atin•d•: 

• \ ıina, 2 (A.ı\.) - Bir mayıs be~· 
ramı , memleketin her tarafında ~uki" 
içinde geçmiştir. 

İngilterede : 
Londra,2 (A.A.) - Muhtelif h•''t 

liden alınan haberlere nazırın kodlu· 
nistlerin bütün nümayiş teşebbütl'ti 
akim kalmışur. 

Fr•naed•: 
Paris. 2 (A.A) - Ehemmi.-euil ~ 

ufak tefek hadi5eler ilariç ol..;ak ~ 
gerek Paristc ve gerek eyaletlerde 1ıiF 
ma),S bayramı sükıın içinde ~ 
Me' kuflırdan 61 i halen mnkuf ~ 
maktadır. Vaziyetleri gayri mun..
ecnebt hudut haricine çıkanlacaknr ... ,. 
tiln gazeteler, nümayifçilerin adedini•; 
velkl senedckilere niıbeten pek dllll 
du&unu yazmaktadır. 

Fransada tevkifler 
Paris, 1 ( A.A ) - Franacll 

Mayıs bayramı Komünlıtlerin tı• 
muvaffıkiyeıslztiklerf ile ptmlftir. 
rini tcrkeden amelenin mikrannda 
senesine nazırın bariz bir ld'.':"'"~ 

vardır. Geçen seneler hill'!l 
l'aristeki taksi otomobiller ltl~ 
Pariste tevkif edilen nifllıyi 
mıktan saat 18 d,. 781 ldtlye 
buluumakta idi. Bunlardan 94 tt ~ 
dfr. Ylliyetlerdcn · haber geld1kçe ~ 
merkezlerde 1 Ma11• bayramıNn ra.,..... . 
akim kalmış oldutu anlaşılmıtar. 

Komünistler tarafından ~ 
olunan mitingler dinliyen bulun~ 
ğından yaptlmımışbr. 

Madritten bildirildiline pe. bM! 
ispanyada 1 mayıs bayramı stkdn ijl 
geçmiştir. 

~evyorktan abnan bir telırafa ~ 
rın Nevyorkta sakin Hindilerden 111~ 
kep bir grup (Hindistandaki cinı)'...
durdurunuz) ibaresini havi llvhal~rıf' 
lunduğu halde fngıırz kon!oT9AJı,tf;.ı 

önünde bir nümayiş icrasına teşebbiia 
miştir. Polis kendilerini kolaylıkla ~ 
mış ve aralanndan iki kişiyi tevkif 
miştir. 

Müzakere dev 
ediyor 

Ankara, 2 ( Telefon ) -
yinler Tekilleri MaU,. 
temas ve mllzakerelerine 
de devam ettiler. 

Ercüment Ekrem S 
Ankara, 2 ( Telefon ) -

buat umum mlldlrtl E 
Ekrem B. latanbula la 
etti. 

hap biraz sorardı. Fakat 
netini kaybetmiyerek ceYap 
di: 

- Buralan lteaim ıilN 
bilmiyenlere de;il.. ..na 
yOluelr namua tellallanaa 
sustur. Jj 

Binlik suratına bir darba ~ 
inen bu hakaret ....,U• 
bararak: I' 

- Ede.,.iz terhiyeaidijilt; 
bir haddi vardır. T..
defol kal'fımdan.. haydi dıfJ" 
yallah. . .~ 

- Ben seni hafta~ 
arıyorum... Kozumu payetllll""""' 
bir yere gitmem... · 9" 

- Haydut benim 1 .. payedilecek ne lcoıu• dl ~:.A 
- Var mı? Yok 11111 ~ 

anlaşalar. 
- Çık diyorum... Çık··· 
- Davamı bitirmed .. 

yere çıkmam ..• 
Binlik bir az Pflfllllf 

jestle: ? 
- Davan nedir kuJUlll....,;:. ti' 
- Senden kaUDÇ ,..,._. 

mata ıeldim... ? 
- Tahsildar mı oldllll .. .,.rr:.; 

( 
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Hint meclisi reisi r 
Sanayi kongresi daha fay dalı bir 

netice vere bilirdi 
y ~er feyden evvel devlet ha
i~· •nda bilhassa demokrasiye 
td~~at eden bir sebeple idare 
illi 

1 ~n memleketlerde bir (umu
tin '' meydana getirilmek iste
" te ~vvcli bu umumi işin ol
ı~:•• •e~ahut olmaması o mil
lo t Y•nı onun muhamminlerine 
d, tulur. MUsbet bir dilek mey
Cih"•. çıktıktan sonra tatbikat 
'-ib etı bırakılır. Umumi bir iş 
~._;Yet cemaat hayatının ihtiya
{~itıjn çıkan bir neticedir. Bu 
l'\tı] Yaratılması ve yahut ya
~ ••ması hadisesini tetkik 
tttı le • bir mutahaasııın yapa
~ bıleceği bir meaele de
' ~ r. Mutahauısların vazifeleri 
~. t.~yyün ettikten ıonra gelir. 
~ bır çok ümitlerle geldiği
~ .. nayi kongresinde maat
~f bu cihet naıan dikkate 
~ 

1
• llllf kanaatime g6re yanlı~ 

'latemle hareket edilmeğe 

bu imal edeccjimiz ıeyleri milli 
pazarlarda satacağız r ) Bugünkü 
mühim ve aklı selim, iktıut sİJ
teminde milli bir pazar yoktur. 
Çünkü b~ynelmilel bayata ka
tılmıı bir milletin mübadele en
sına iltinat etmesi lhımdır. Bu
nun böyle olması da milli ser
Yet noktai nazarından çok doi· 
rudur derizBunu bir misalle izah 
edelim : Meseli, Patagonyada 
çıkan her hangi bir emtia Tür
kiye pazannda on kuruıa satı
lırken biz bunu millile9tireceğiz 
diye elli kurup maletmek her 
halde doğru değildir. Evveli o 
emtiayı memlekette yapmıya 

kalkıfmak devletin himayesini 
istemektir. 

Gandiye iltihak 
için vazifesinden 

istifa etti ... 

NE OKUY ACAÖ:IZ ? 
Tercüme ediyoruz diye 
dehaları katl~diyoruz ! 

~lllıtbr. 

Devlet himaye etmek için ya 
prim verecek ve yahutta onun 
memlekete girmemesini temin 
için gümriiklerini yllkseltecek. 
Şu halde devlet prim verirse 
kesesinden bir para çıkacak de
mektir. Gümrüklerini arttırarak 
onun girmesine zorluk çıkanrsa 
o emtia memlekete girmiyecc· 
ğinden devletin bu noktadaki 
gümrük varidatı az.alacaktır. 
Diğer taraftan bu on kuruıa 
alınması mümkün olan Patagonya 

Hindisfan tqrii meclisi reıst 
J. V Potel, Hindistanda başlıyan 

Ye tiddetle devam etmekte olan 
milli cidale İJtirak için, Hindis
tan umumi valisine mecliı reis
liğinden ve aıalıjından istifaaını 
vermiftir. Potelin son poıta ile 
gelen T aymiıte intitar eden is-

tif a11e111esinden -fU utırlan nak· 
lediyoruz: 

" Milletim, bugnn serbeatisi 

~eli daha ne yapmak iste
~'l malum olmadan encü
i~ e aynldık. Hatta bunları 
,. encümenleri şeklinde de 
f1ı ~ ettik. Biılere kongrenin 
't'•finc göre verilen sıfat 
~ b~ketin her tarafından gel· 
clıt ırçok mütahassıslar sıfatı
~l liılbuki bizler miitahaşsıs 
lııtı\a • halkın, sanayi erbabının, 
~~ '-'ı ar7.ularını söylemıye gd-
' ~Ura?ha~larn:. Murahhaslar 
it ht. rnılletının küçiik bir küt 
ı.. •linde b" t" ·ı . "lt. ır araya ge ırı mtf 
~6"'unesi d"mektir. Binaen
t•t•k bizleri encDmenlere ayı
~tt' beyhude yorucu hem de 
~ •c~ıiı bir işe se,·ketmekten 

emtiasını köylüye elli kurup al· 
dırmağa kalkmak köylünün is· 
tihsal ettiği buğdayın mübadele 
kuvvetini azaltmak demektir ki 
bu iisul zorla tabiatle mücadele 
ederek memlekette bir sanayi · 
tesis etmeğe kalkmaktır. Meıell 
İtalyada renkli mermer sanayü 
vardır. Bilmiyorum bizim mem· 

Hintli meclis reisi Potı 1 

ufrunda bir hayat ve nıemat kav
gasına giritmiı bulunuyor. Gan
dinin hatladığı medeni isyan 
bütün kuvvctile devam etmek
tedir. Böyle bir zamanda benim 
yerim, meclis sandalyesi değil 
vatandaşların safıdır. 

lekette bu maden var· mıdır. 

Yoksa olmadığı halde renkli 
mermer sanayiini y~ratmağa. kal
kışmamız biray gülünç olur. Kon-

"tu milli sanayiin teessüsile 
\._ lttıini bu sakat bürokrasi
\ h u~altlaştırarak daha velüt 
l :__ e ~etirrnek lazımdır. gremiz daha miisbet prensipler 
\ın· VVela milli sanayi de- için çalışmalı idi. 
,.// Nzarnan ne demek isti- Şu hc1lde kongrede ·nasıl ça-
~ e anlıyoruz? Bu iki su- l •şmah idi? Evveli encümenleri 
'· ~a~iyctiııi tayin etmek is- t("fetmeli idik. Fılhakika bu gibi 
~enım anlayışıma göre miHi umumi kongrelerde heyeti umu-
~ _be.ynclınilel bir taksimi miyenin t'ncümenler şeklinde 
'lif 1ftırak etmiş yani mün- çalışması işlerim kolaylaştırsa 
~4, ~~ ıne~leketin kabiliyetine da bu bugünkü kongre için va

>id ayyun etmiş birkaç sa- rit deiildir. Çünkü esaşcn ra
'i/ 't t devlet yardımlarını tek- porl r hazırdır. Daha kongreye 
r .. k"'ek demektir. 

tıL " , murahhaslar gelmezden evvel 
·"'.. 81 diinyanın her tarafında 
) "'I b memlckl.'tlerinde böyle cndlmen 
1 '<'•~ 1 te İr. müddet insanın ıhti•k""q at hal nde toplanmış müsbet mad-
d· •tte ITUn eden herşeyi mem- deler tesbıt etmişlerdir. Tekrar 
it, ~> Yapmağı istemek değil- bu encümenlere ne lüzum var? 
~•t~er bu şekilde hareket Encümenler miisbet bir gayenin 
l t~ ... "L bugünkü.iktısadi sistem- d h il 
~ •,."' k a a şümu Ü ve maddeler ha-

~•tt tı almıı ve beynelmilel l 
b '" inde teıbiti için çalışır. Halbuki 

l. ~c.ıı kayrılmıf oluruz. "% •"tl ij bu çahşma esasen ölmüştür. Bu 
.ılL •a,,. .. terakkiyatı asriye h" b 
"""~ '" ıç ir faideıi olmayacağını 
~I U 11ı·u munakalattaki sür'at zannettiğım encümenler yerine 
& 'ıil~l bı. i takıimi imali bey- h 

~~~lltJ ...... l ır vaıiyete sokmuştur. eyeti umumiye içtimt1ları yap-

t ·-.ı el r mala idi ve her murahhas arL,' ır. a. ıcarctte mübadele 
~tt· IYlcscl· d kada, raporunu müdafaa etmeli 
~ '" tab·· a iğer bir mem- şayanı kabul görülenler kabul' 
\ ~'k kil elemanlarına istinat 
~~'-)'ı Ço ·ucuza malettiği bir tdilmeli idi, ve kongreye de fa-
) ••t b l'taemleketimizde eğer ideli bir netice ile nihayet ver
~~"'-i:~a daha az müsait ise meli idik. Bizim dıleklerimizi da
,~lt tt alkışınak tabiatle mü- ha umumi ve daha şümullti bir 
t,~"-~ıca ~~k demektir ki bu tekilde yapmamız lbımdır. 
l~ tu t ır hareket olur. Ev- Evvela biz Tlirkiycde hangi 
~ •ayy·· . ~ı.llilet un etmelidir: Biz sanayii yani hangi sanayi ıube-

.ıı, "•k L~•zarlara hangi em- sini tercih etmeliyiz ki bfttün 
· """ •oılir ? y d k ıı ••na . ız ani mcmle- kuvvetimizi onun üstün e te sif 

t clata ya şubelerinden han- edelim. 
~ ~t 14ıı~:Ü•aittir, bu bilin- Bu, bugün, bu kongrede tayin 
~~·it fÖyleır. b. . edebilirdi. Çünkü murahhasl~r 

it, r ~f . ır hıtap varit içinde bugün memlekette mev-
..... . endı il.. b J • 
~Yıde b """ eyne mı- cut olan sanayii temsi) eden ze-

Son hadisat, bana, İngiltere 
hükumetinin bize karşı hattı 

· hareketini değiştirmek hkrinde 

olmadığt ~anaatini Vl'rdi. Hin
distana vadolunan "dominyon,, 
luk göz boyamaktan ibarettir. 

Gandinin tamamile haklı oldu
ğunu görüyorum. Onun için her 

namuslu vat nperver gibi Hindistan 
hükümctile kat'ı münasebet ede-

rek halis mücadelesinde meşru 
mevkiimi alıyorum.,. 

kiyede kendi tubeıinin himaye 
edılmesini müdafaa eder 
ve bize tabiatile kendi şu
besinde bilgisi olacağından mü-

. dellel bir şekilde isbata çalışıp 

bu kongreyi tatmin ederse o 
aanayi kabul edilir. 

Ve arkadatların beraberinde 
retirdiii ve o ıubenin nasıl hi
maye edileceğine dair olan rapor 
ilsak edilir ve devlete verilirdi. 
Bu dilelderimizden birini teşkil 
ederdi. Şayet mevzuu bahis ola
cak Sanayi kongreyi tatmin 

etmez ve yukarıda arzettiğim 
beynelmilel mübadele esasına 
göre o tubenin iklim, tabiat ve 
yahut herhanıri bir sebeple 
memlekette inkişaf ettirilmeıi 
imkanı iÖrülmeue bunu kon
gremiz dilekleri arasından çıka
rırdı. 

Bu şekilde çok büyük bir 
hüsnü niyetle yapılan şu kongre 
daha velüt bir netice verebilirdi. 

Bir dev ve cüce meselesi .. 
l\lliiderris 1rusuf Şerif Beyin fikirleri : 2 
Hangi garp eserlerini tercüme 

etmeliyiz ve bunun için nasıl 

bir usul takip ctmelıyiE ? Bu 3 
Uncü ve bence en mühim sua
linizde biraz fazla tevakkuf ede
ceğim. Burada son derece dik-
kat edilecek üç mühim nokta 
vardır: Kitap intihabı meselesi, 
tercllme u1Ulü, devamla program 
meselesi. 

Bence ilk önce asırların ve
ya uzun senelerin, ıabeaer dam
gUJnı vurduğu kitapları tercü
me etmeliyiz. Maalesef şimdiye 
kadar bu yolu tutmadık ve o
nan içindir ki yanm asırdan 
fazla bir mUddettenberi garp 
medeniyetini taklit ettiğ-imiz hal
de bir tnrlü garplılqmadık ve 
garp eserlerile 6lçütebilecek e
serler yazamadık. 

Biz bu eserleri çok defa doğ
rudan doğruya metinlerinden Yeya 
biç olmazsa tercümelerinden 
değil de bu eserlerden bahseden 
ilmi kitaplardan biliyoruz. Şllp· 
hesİE bu da bir şeydir, fakat 
bir piyeain temsil edildiğini gör· 
mek bqkadır, onun temsilinden 
bahseden bir yazıyt •okumak 
baıkadır. Biı fU veya bu ilim 
veya tebahhur eserini tercftme 
etmelcJe büyük bir iş gördBğtimüzü 
zannediyoruz. Dütünmiyoruz ki 
bir ilim veya tebahhur eaeri ne 
kadar kıymetli olursa olsun es. 
kimeğe mohkümdur ve yine dü
tünmiyoruz ki ilmi bir eserin 
bahsettiği eserlerin kendileri bi
linmezse bu ilmi eserin de yüzde 
ellisi anlaşılmaz. Meseli, Penıees 
ve Provinciales'leri okumamış 
olan bir okuyucu Lanson'un Pas
cal' a dair olan bahsini liyakile 
anlayabilir mi? Hulasa önce eser
ler, sonra onlardan bahseden ki
taplar. Şüphesiz bu sözlerimin 
umumi malumat veren ve bittabi 
elzem bulunan muhtasar eserlere 
~ümulü yoktur. 

F <tkat şaheserlerin intihabın
da da çok dikkatli davranmak 
lazım: Şaheser var, şahesercik 
var. Çok defa görüldüğü veçhi
le hoşumuza gıden veya kolay
ca tercüme edilen üçüncü, dör
düncü derecede orijinal eserleri 
Türkçeve nakletmeğe devam 
eder de anlaşılması uzun bir 
hazırlanmıya ve büyük bir dik
kate mütevakkıf olan asıl ıah
eserleri ihmal edersek, belki 
zevkımıza, belki kesemize çok 
hizmet ederiz, fakat milli kü
tilphaneye pekaz: faydamız olur. 
Mesela Montaigne gibi fikir ve 
edebiyat aleminin bir devrini 
dili bir az eskidiği ve çetin
leştiği için kütüphanemizden 
atıp onun yanında cUce kalan 
bilmem hangi hikayeci veya 
şair, cUssesi cüssemize dili di
limıze uyuyor diye tercUmc 
edersek gülünç olmaz mı? 

Fakat asıl güçlük kitapların 
intihabından ve tercümelerine 
koyulduktan sonra başlıyacak. 
Eski eserlerin tercümesile birkaç 
sene evvel yazılmış olan eserle-

kadar fark var. Eski eserleri 
tercüme etmek için o eserlerin 
yazıldığı zamanların dilini ve ha
yatını bilmek lazımdır. "Müpte
zel bir hakikat,, diyeceksiniz; 
milpteıel, fakat maalesef çok 
unutulan bir hakikat. Mesela 
Voltaire'in bolşevizmden bah
settiğini hiç tasaYVUr eder misi
niz? Halbuki bir takım tercüme
lerde buna benzer harikalar ya· 
pılıyor. Açık ve bu se~r kaba 
ıöyliyeceğim: Eğer milli kütüpa
neye hediye etmek istediğimiz 
tcrcilmeler son zamanlarda nü· 
munelerini gl>rdOğtlm bazı tercü
melerden CSmek alacaksa, eğer 
Dantelere, Paskallara ancak 
Mazhar Oıman Beyin gedikli 
mUıteri)erinin aizına yakqacak 
kerametler .CSyletilecekae, mısır 
ekelim, buğday satalım ( bunlar 
pek meşru ve memleket için 
faydalı iılerdir) fakat beşeriye
tin yOzUnO ak eden b6yük adam
ların heykellerini deYirmekten 
aakınalım. 

Bu, yalnız bir deha katilliği 
olmakla kalmaz, ayni zamanda 
memleket için çok mazarratlı 
bir tqebbüs olur; bir takım 
abuk ıabuk sözleri, yükaek dü
ıDnceler diye ortaya atacak 
o)ursak her abuk aabuk dOfü
nen ve söyJiyene kendini dahi 
sanmak hakkını vermiş olacaiız. 
Kafası esasen çarpık Teya bi
zim tercümeleri okumakla çar
pıklaıan bir genç: « işte Aris
tot'un sözleri, ifte benimkiler; 
o, bir dahi; ben daha büyük 
bir dahi» iddiasilc karşımıza 
çıkacağa zaman, batımıza eğmek· 
ten baıka bir cevap hulamıya· 
caju. Mütevazı olalım: bu çeıit 
parlak dehalar yetiştirmektense 
doğnı düşünüılü ve doğru duy
ğulu kafalar hazırlamağa ran 
olalım. Bunun için de eserleri
mizde ve terctimelerimizde titiz 
ve sabırlı olalım. Y azılanmııın 
kıymetini sayfaların adedılc 
ölçmiyelim. 

* Bu işi başaracak mfitercimleri-
miz var mı? Bence vardır ve 
yetişebilir. Bir defa bizim mem
leket en çok yabancı dil bilinen 
bir memlekettir ; sonra, metru
tiyettenberi Avrupaya kafilelerle 
talebe gidip gelmiştir. Ger~k 
b~ra~a gerek orada yabancı 
dıllerı . pek güıel öğrenmif 
olan bırçok gençlcrimiı vardır. 
Bunların birçoğu bugün banka
larda veya şirketlerde kara 
etimle yapmakla meşguldür; bu 
münevver gençlerin en iyileri 
bu iş için seferber edilemez mi? 
Asgari bir hesapla ciddi tercü
melerle iştigal edebilecek yirmi 
otuz mütercim bulamaz mıyız ? 
Bütün vaktini bu iıe hasredecek 
olan bu mütercimlerin herbiri 
senede vasati olarak iki eser 
tercüme etse her sene altmış 
ve on senede altı yüz şaheser 
tercüme edilmiş olur. işte size 
on sene sonra için mükemmel 
bir kütüphane, 

n ahsediyorsun biz. vat vardır. Her murahhas Tür-
l ~ak munıhassı 

Rl.teddin ' rin tercümesi arasında dağlar [ De' amı J ım:ı sa' ıfamızda ) 
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Mefkiıre · yolunda 
Birkaç gün evvel Aksaray 

Tilrkocağı murahhası ola· 
rak kurultaya iıtirak eden mu
allim Afet Hanımın irat ettiği 
hitabe Tilrk medeniyeti ve TOrk 
bani noktuından milhim bir 
hadisedir. Çnnkll genç bir mu
alllim Hanımın ağzından çıktı
jma inanılmıyacak kadar kıy
metli ye kuvvetli olan bu hita
benin ıonunda Afet Hanımın 
teklifi ve Sadri Maksudi, Reşit 
Galip, Mithat Şlikrü gibi bazı 
arkadaılarının bu teklife iştiraki 
lberine kurultay tarafından TUrk 
tarih ve medeniyetini ilmi bir 
1Uette tetkik etmek için huausl 
•e daimi bir heyetin tetkiline 
karar •erilmif Ye bu heyetin 
ua11nı ıeçmek uWıiyeti merkez 
heyetine havale olunmuttur. An
cak .bu kararın ehemmiyetini 
takdir etmek için Afet Hanımın 
hitabesini çok dikkatli dinlemit 
olmak lhımdır. Afet Hamm 
llzlerinde Cumhuriyet, muuır 
medeniyet, milliyet, halkçılık 
sibi mefk6re euılannı ilim, 
han ve içtimaiyat uhuında 
Defİr Ye telkin etmeyi bir vazife 
olarak deruhte etmit olan Türk 
ocajmm bu •uifeaini ne dere
CeJe kadar munffalayetle yap
bjuu mevzuu babsetmit ve 
hallan için ne yapmak llzım 
plecetini anlatmqbr. Bu mak
udam izah ederken de memle· 
ketimizde tarih mOtahauısı ge
çinen birçok kimselerin bile 
Tilrk tarih •e medeniyeti hak· 
kında bilmedikleri bir takım 
mühim hakikatlerden babıet-

mittir. 
Afet Hanım hOl.haten ıayle 

diyor: 
• Ben bir tarih hocasıyım. 

. Şimdiye kadar yapbtım· tetkikat 
.neticesinde fU kanaate vardım: 
T8rk milletinin ylkaek tarihi 
hakkındaki bilğilerimiz noksan· 
clar. Bize, hepimize geçmifin 
mekteplerinde bu hususta &tre
tilen ıeyler nokaandır; bence 
hem de yanhfbr. 

Bqeriyetin en ytıksek ve ilk 
medeni kavmi, vatanı Altaylar 
ve Orta Aıya olan Türklerdir. 
Çin medeniyetinin esasını kuran 
Ttırklerdir. Mezopotamyada, 1-
randa Milittan en qağa (7 ,000) 
aene enel beşeriyetin ilk me
deniyetiat kuran Ye beıeriyete 
ilk tarih devrini açan Sumer, 
Akat, Elin isimleri verilmekte 
olan Türklerdir. Mııırda Deltanın 
Otokton .. kinleri Ye Mısır me
deniyetinin kuruculan Tnrkle.·dir. 

Anadolunun Otokton ahalisi, 
ilk ve hakiki ubipleri baılann
da Atalar ve Etoler bulunan 
TUrklerdir. Baann Yunanistan 
denilen yerlerde Akalar, Ada
lar da ve Giritte Egeler ilk me
deniyeti kurmutlardır ve bunlar 
TOrklerdir. Ne Giritte, ne Yu
naniıtanda bugOnlln medeniye
tine esas olan medeniyeti kur
mut olanlar Avrupalı veya Hint· 
Avrupalı veya Grekler denilen 
Yunalılardeğildir Bunlar Sami de 
biç değildir. Mılittan 1,200 sene 
enel idi ki Arnavutluktan Do
liJan namı albnda gelen çok 
yahfl ve zalim bir insan kütleıi 
Aka eltni ( fimdiki Yanani.tan) 
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Ye ondan sonra Eke elini, yani 
Adalan zaptetti. O zamanlarda 
Yunanistandakı Aka TOrkleri 
ile Adalardaki Eke TOrkleri 
bugünkü vatanımız Anadoluda 
kuvvetli bir Devlet kurmut olan 
Eti Türkleri ile birlqerek ara• 
larında bir kardqler konfede
r•syonu yapmıılardı. Bunlar Mı
aır Firavunlarından ikinci Ram
seale kadq meydan muhare
besine girdiler. Akalar ve Ekeler 
büyllk babaluı Etilerle beraber 
Mısır Ozerine yllrllrken kendi 
memleketlerini adeta mildafaasız 
bıraktılar, büyOk bir dfa dGtOr
düler. itte bu zlf neticeaidir ki 
Arnavutluktaki Doriyenler ( tim· 
diki Yunanlılann vahfi babaları) 
Aka ellerini vabıiyana zaptede
bildiler. Aka elleri ve Eke elleri 
ahalisi bu vahıet kart111nca kOt
leler halinde Anadoluya muha
ceret ettiler. Anadolu garp sa
hillerine yerlqtiler. Oralarda 
Akalar medeniyetini tqkil eden 
Misen medeniyeti ile Girit me
deniyetinin memzucu olan yeni 
bir medeniyet kurdular. Bu me
deniyet MilAttan 900 sene ev
veline doğru tekrar Adalara ve 
bilihere Yunanistan ismini almıt 
olan Aka ellerine geçti ve ıDp
hesiz orada zamanla inkifaf etti. 
işte Yunan medeniyeti denilen 
medeniyet budur. Litin mede
niyetinin de esasını kuran Et
rlak İ•qıainclekt Tilr.lderclir, • 

Dikkat edilirse Afet Hanım1n 
bir tarih muallimi 11fatile Tilrk 
medeniyetinin menıeleri hakkın
da ortaya koyduğu fikirler çok 
mühimdir ve asıl tayanı dikk•t 
olan cihet ise bu fikirlerin indi 
iddialar değil, lranda, Anado
luda, Mısırda, Yunani•tanda ve 
en nihayet Türkistan• Çinide 
yapılmıı en son hafriyat ve tet
kikat neticeainde salihiyetleri 
bUtlin dOnyaca tanınmış en bn
yilk Alimlerin ketf ettikleri haki
katler olduğunu bublann eaer
leri ile isbat etmeaidir. Kurul
tay tarafından intihap edilen 
heyet bu vadide tetkikata de
vam ederek bugilnkil Tllrk mil
lletine mensup olduğu eski bll
ytik medeniyetin ıerefli mazisini 
b~ldirecektir. 

Herhalde Afet Hanımın hakkı 
nrdır. BugOnkn Tnrk nesli ma· 
alesef Türk milletinin bllyilk 
ve ıerefli maziai hakkında çok 
cahil ve gafil olarak yetiımiftir. 
Mevcut mektep kitaplan da 
yeni ilmi kqfiyabn Terk mille
tinin yllkıek mazili ve cihaDJU
mul medeniyetini hakldle g&
termekten uzaktır. 

Bu itibar ile muuar T6rk me
deniyetini milletine tanıtmak 
için onun mazisini de tetkik ve 
tesbit edecek olan ilmi heyet 
TOrk ocaklanna yeni bir ruh 
verecektir, bu ıayede yeni ye
tifen Ttırk neaillerini yeni mef
k6re kuvvetile techiz eyliyecek· 
tir. Afet Hanımın dediii gibi 
«Geçmitten miraı kalan aiali 
yolu aydınlatmak, Tnrk milletini 
Tllrk çocuklannı yeni bir nurlu 
tarih yolundan ylrllterek yan· 
nın parlak ufuklanna eriftirmek• 
mümkiln olacakbr. 

.Mılıd .A&.. 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Şeh!tlerimiz 

Kerbell topraklarını binlerce 
Htıaeyin kaniyle bol bol 

subyan mObarek ıebitlerimizi 
bugOn, her zamandan çok ve 
derin bir vicdan ağrısı ile anı· 
yorum. Ttırktın c&mert kanına 
bulanmam11 dOnyada pek az yer 
vardır. Sibirya datlanmn buz• 
lanndan ta Bura k6rfezine, Dic
lenin ılık aulanna M11ınn kızgın 
kumlanna bu asil kan asır uır, 
devir devir daktllcll durdu. 

Sina çllO, o lemi clamlalann 
batıran:11, her akşam g6n ba
tarken kızaran kanlarmda tekrar 
yatabr. Kafkaa tepelerinde, Nil 
kıyılannda bazaa botu botuna, 
fakat her zaman pnla ıerefle 
döklllen bu aziz kana cilıaDın 
d6rt k6feai doymUftur. 

Can fidanını yatatan en kıy· 
metli varhtım yaradıhftanberi 
hesap vermeksizin dakttltnmilz 
bu kamn milyonlarca ıehitleri 
var. Onlan biç dlifilnmez gibiyiz. 
Yahut dlfllnaek bile bu ibadet 
nevinden ruhi bir bal olur. 

Şehitlerine sade g6n0Uerinde 
mezar yapan milletler, çok geç-
meden k.--ndi tarihlerinden zafer 
ve f&D hamlelerin1 kendi ellerile 
•ilen betbahtlar haline dOferler. 
Evet Tllrk ıehidinin ferağabnı 
herkea kadar ben de bilirim, 
bilirim ki hudut 'oylannda tek 
bqlanna bir kale, bir palanga, 
bir burç macer•ı, bir deatan 
mevzuu yaratarak yerlere seri· 
len Memetçikler kanlanna paha 
biçmezler. Onlar, ıehitlikte her 
türlü baz ve nimeti bularak bu 
ça..,..r yıpnına 16zleriai 111mar-
laı\ ôlle .-ncreac-.awn 
Yazifeleri C.e bu kahramanlan 
unutturmamak, o ruhu vatan ço
cuklarının g6ğ0alerinde ulvi bi-
rer çarpınb halinde yatatmakbr. 

Dnn bir ıazetede ° K6t ,, te
hitleri namına Irakta yapılan me
zarlığı gördüm. Seyyit Talip atla 
bir mOalOman, kenai vatanını 
korurken 6len T&rk ıehitlerine 
bir mezarlık yaphnDlf. Aynı 

Bağdat mektubunda iktıaadi 
buhranın pek tiddetle büknm 
ıürdOtn ve buna rajmen Seyyit 
"Talip,, in bin lngiliz lirasından 
faıla para sarfederek bu kadir
tin••hğı yapbrdıp bildiriliyordu. 

Bqka hudutlar, ayn ırklar 
araıında yatan plıitlerimizi, ben 
iki kere yetim zanneder içlenir
dim. Kendi vatammda Çanakka· 
le ve Sakarya abidelerini yOk· 
aelten kabramanlann bq uçla
nnda daha bir tat dikilmeditini 
,ardlkçe bu dOtlncemi altık 
haklı bulmu1or, fakat daha beter 
zehirleniyorum. 

GELiSi , 
GOZ EL_ 

Üstat! 
Yana batımda oturan blJlk

lan kaytana benıetilmif 
toy delikanlı karıwnda oturup 
uykuauzluktan sararmlf çehresi
ni elindeki kahn baıtona da
yayan kllçük beye hitap etti: 

- Oıtatl 
Son seneler zarfında tramYay 

bileti kadar mebzul bir ıurette 
kullamlan bu hitaba ne linirle
niyorum, ne ıinirleniyorum ••• 

Kartııındaldnin iktidar ve 
dirayetiyle etlenmek i•tiyen mai· 
rur edip bu yolda bibp ediyor: 

- Oıtat ı 
Eaerinin pohpohlanma11nı di-

Muharrırı : Ömer R•_. 
Dailer,ağlarını kurmuş} 
faaliyete başlamışlardı 

insanın içinde kendisinin bile fa Jı 
varmadığı bir izi bulmak kafi İVJ 

-29-
Albncı derece: Hilccet- ilmi ıeyden evvel, insanin iç 

madunlanna damla damla emdi- !{Örecek derece ferasetli 
renlere Hilccet denir. Hüccet ıarttı. Dai bir adamın 
dinsiıliğin milhim naıiridir. Ken· haline rağmen, onun h 
disi bu vadide mafevkinden al- mayüllerini kqfettikten 
dığı marifeti. huzuruna çıkan'ara onunla sarfedeceji zam 
telkin eder, onların idrak ve mazdı. Meseli, avlanma 
ihatasını, onların zevkini nazarı lup olan adamın ruhund-.: 
dikkate alarak bilgisini onlara bile gafil olduğu bir · 
telkin eder. meyli keşfetmek klfi 

yedinci derece: imam derece- ketfolunduktan sonra i . 
sidir. imam en yüksek gayedir. kolaydı. Bu daılerden 
Kendisi doX.....•dan dogv ruya ul\i- ibadete mlltemayil bir 

a•w bulduğunu farzedelim. 
hiyetle temas eder ve gaybın evveli ibadete devam 
ilmi ona bilivasıta vasıl olur. 
"Bellğı azam,, ve "namusu ekber,, 
bu adamdır. Bu adam isterse 
ul6hiyeti, dinleri, inkirdan baş
layarak berıeyi yapabilir. Ona 
mubah olmıyan hiç birıey yoktur. 
Onun sultasına girmiyen, onun 
emrile harekete geçmiyen, onun 
arzuıuna mutavaat etmiyen bir 
kuvvet bulunmaz. Onun her is
tediği olur. Can, mal, ırz, namus 
ve bUttln mukaddeaat onun em
rine tlbidir. .... 

lbni Meymun taraf.odan tesis 
edilen tarikatin eaaslan ve de
receleri bunlardı. 

lbni eymua ha· 
zırlatlıktaa 80M'a balİnıDlll bı
raktığı adamlarla hemen işe 
baflamıı ve her tarafa propagan
dacılarım ıevketmişti. 

Bu adamlar tam maksada 
gCSre yetişmiı, nasıl muvaffak 
olacaklarını iyi anlamış insanlardı. 

Bunlar her ıeyden evvel 
temu ettikleri adamların zevkini 
anbyor, onun zevkine göre 
hareket ederek onu elde etmek 

nuıl mllmkün iıe derhal çahşmağa 
bqbyor, muvaffak olmıyacakla
nnı kestirirlene, vakit zayi 
etmiyerek onu birakıp işe yara• 
yacak bir adam arıyor ve onunla 
meğul oluyorlardı. 

Bunun için bir daiain her 

liyen edebiyat delikanlısı gaze
teciye: 

- Ostat 1 diye ıCSze baılıyor. 
Ehbaplannın ismini sık sık unu
tan dalgma bu kelim~ can kur
taran gibi geliyor: 

- Ey O.tadım, nuılauı baka-
lım? 

KlçDk bllyilie: 
- Ostatl 
Blly&k kOçilğe: 

- Oıtatl 
Ortanca bllyilk ve kOçOie: 
- O.tat ı 
Diyor. Bu gidifle galiba tram-

vayda biletçiye: 
- Oatadım, bir Harbiye! di

yecek, tlltllocll acemden: 
- Oıtat 1 bir serkıldoryan 

veraenel diye cıgara iıtiyeceğiz. 
Korkuyorum ki pek yakında 

horozlar: 
- Oıtatl diye ötecek, vapur 

düdlltn ve otomobil kornası: 
- Ostatl sesi çıkaracak. 

tavsiye eder ve ona: • 
ne eyi, ne temiz, ne 
yol tutmutaun.. imama 
sefa veren, kalbine int" 
ıeden, dimağını aydıal 
mllbarek yoldan aalaD 
ve ondan aynlmal •• 
yoldur. Dilnyada da, 
de bu yolda giderek 
olunun. benim de yol 
dir . Hamdolsun nam 
niyazımdan hiç pfmam. 

lbadetim uğurunda 
itlerinin birinide 
mam, hemen Cenabah•k 
yoldan ayırmasın! •• " 
ıözler llyler. Aradan biı. 
geçtikten aonra dai v • 
ğif tirir ve başka tlli'lO 
bqlar : • A birader, 
mandır, ibadet ediyorıdl 
kerre bile duam kabul 
da. Bunca niyaz'anm TC 

lanm hep boıa mı Iİ · 
Allah ta bizim nam 
ibadetimize muhtaç d 
biz kendimize bir v • 
ve vaktimizi b6yle ı · 
Hata mı ediyoruz yok .. 
mi oruım da gene A 

Bu tarzda bqhyan 
yavq yavq ilerler ve 
manuızlığını, lllzu 
mOnakaşaya vanr; 
umamile anladım ve • 
Allah bizim ibadeti · 
taç değildir. iman 
temiz tutmalı ve g 
etmemeli, uıl meMle 
Der ve elde etmek 
adamı ibadetten 
çalıfır. Bu it bittikt 
bqka bir •.diye • · 
az daha ileri gid 
ıüphelere d&tilrmiye 
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, Ya sOnOn birinde uhici bir 
o.tat çıkarsa ona ne diyeceğiz? 

Dnınntın bakahm ? il.;~----~ 
~:J.qu 
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istinabeler 
Haydar Rifat Beyin 
lahitlerine iki sual 

sorulacak 
Haber aldığımıza göre avukat t!f Ydar Rifat beyin Adliye ve

. ı Bey aleyhindeki ifadelerini 
11Pat İçin mahkemece dinlenme

~ni istediği şahitlerden lstan
"'1lda olanlar mayısın 7inci çar-

farrı ~a günü bura ceza ~ahke
--ınde ifade vereceklerdır • 
1\ S.hitlere tevcih olunmak için 

llkara ceza mahkemesınden 
itlen sual ikidir. 

llirinde, Adliye vekilinin ka-

~1lluz hareketi olup olmadığı, 
~lıciıinde, Adliye vekilinin mah-

~tıtıelere miidah~l~ ett~ği h~~: 
lada bir şey bılıp bılmedıgı 
~luyor. 
tlir mektup daha 
~ 1)6nku gazetelerden biri a vu

~· ~aydar Rifat beyin Adiye 

~iline göndermiş olduğu kay
tir: hır mektup daha neşre! miş-

• 

\. mektup "Benimle düello 

~k mülahazasına güldüm,, 
~ile başlamaktadır. 

~ine hakareti 
l\ahirede bir ha

A diseoldu 
ttırıiJhıren l\ahirede hir hadise ol~uş. 

i\lansur i minde birisi Amerıkan 
'*tr · d ~t 51tesı konferans salonunda ka ın 

tı11 trkek hukukuna darir hır konfernn.;ı 
~ıı1:1ııda, vakti\e .. ~liıslüman olduğunu. 
ttd' ette yaşadığını kabul ederek nura 
~ti~ğltıi!,. söylemiş l\ rn~ıuman halka ha
~~( etınıştir. Bunun üzerine konfenma 
ıtııı. "•n Müsltıman talebe hatibi suşrn.r· 
}tj...,, ltnıbalar söndiirillmüş, hadise bu-

'1Uştü t r. 
ıı., ıhcı;n Ali klSlm talebesi grev ya-
' tJc ~utearnz hakkında takibat yapıl· 
)t lılı ıstemi,, E.zherşeyhi .Mısır dahili· 
tt,k~cıaretine müracaat etmiş \'e hatip 
"" ıf. ~dilerek cina\'et mahkemı-sine 
~11mı~ur "'i\t • ~d' k. • uhadenet• bu meseleden 

li er en .şu satırları yazıyor: 
"'"'' ükometın bütün kwetli hareketini '"'ll\ • • 
~ ıçın memleketin muhtelif nokta· 
~ buknan müessesau diniye sakin

protesto telgrafları gelmekte ve 
~ 

1 
e bazı siyasi fıraklar hükOmeti, 

., btnumiyeden düşürmek maksaile 
lbektedirlcr.,. 

~ Evlenme 
~· U ktor Mazhar Beyin kızı Nebile 
.. ~ ~genç erkAnıhnrplarımızdan kay
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0 40· dcrn~r yollan idare~inde 
~ tatbik• tenzılıltlı bavram tarife· 

•tıııc:a\a ınc satı gecesind.t!n itibaren 

'• ır. 
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l 60oo onlanna doğru şehrimize 
5tanbuı senah gelecektir. 
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ll'lıntakası Ticaret odaları 

q ı '-lon 51 pazartesi günü Ticaret 
Uc. tında 

t ıı. tct ,,..,J toplanacaktır. lçtlmaa 
:"i vua ı · · \;.gUn d ıştırak edecek ve kon-
( '1o\'a evam edecektir. 

.\ llloıe~0!1~rının kntranla düzel
'°lli 8 ıçın 'ilAvet ser miıhen 

tı ıı,Sck· dhUn )' alov;va gltmi~tir. ~: 
'dt 1 astanes· h' . ~ı il her r . ıne iÇ bır kayıt 
'ştırlllı•t akır Çoc:uğun kabulunü 

"ır. 

· ın~ı~ar•a~d~, · Belediye kanunu 
ınhısar mudurlerı Önllmüzdekl eylülden ıti-
l\laliye vekaleti hepsini 

Ankaray çağırdı 
Maliye vekııleti, inhi~ar idarelerinin 

müdürlerini Ankaraya davet etmiştir. 

Hunlardan şeker ve petrol inhisar müdürü 
I hisnü ve tütün inhisar idaresi umum 
müdürü Behçet beyler dün Ankaraya 
ıritmişlcrdir. 

ı\lüskirat inhisar umum müdürü Asım 
bey de Ankar:ıda bulunmaktadır. 

Aldı~ımız malömata gore inhisar 
müdürleri bu ~ün i\lali: e \'ekili heyin 
riyasetiııde bir ictima aktedeceklerdir, 
Bu ictimada iktısat programında inhisar 
idarelerine taallök eden mes'eleler görü· 
şülecek \'e şeker petrol inhi~ar idaresinin 
mü~takbel vaziyeti de te.r,bit edilmiş 
olacaktır. 

l\Iemleket istihsalatını 
arttırmak için 

Enstitüler, fidanlrklar 
tavukların lslahı 

Yeni iktısani rıroı:ramın tathiki eıra
fınrla dc,·am eden hazırlıklar arasında 
enstittiler açılması tekarrür etmiştir. Bu 
en~titüler araı:ında hlrde ipek enstitfü:ü 
,·ardır. Aynca üç rncyva. üç dut fidan
lı~ı tesis edilecektir. 

i\Iemleket ta\'uklannın islahı için 
Ankarada büyük bir tavuk islah istacl
yonıı açılacaktır. Burada yetiştirilecek 

horozlar kol lülerin ellerinde me' cut 
) erli horozlarla mübadele r.dilmek sure· 
tile tc\·zi olunacaktır. 

Bütçede mevcut faslı mahsusa puJluk 
mübayaa ve te\'Zii için 400000 lira tah· 
si~at konulmuş ve mücadele tahsisatı da 
325000 liraya çıkarılmıştır. 

b11ren t11tbik edilecek 
k11nun vil~yete bıldirildi 
B. M. 1\.1. inde müzakere ve kabul 

edilen yeni ( Belediye kanunu ) dün vi· 
!Ayete hildirilmiştir. Yeni kanunun F.ylül 
1930 dan itibaren tatbikine başlanacak 
ve eylülün birinde de veni intihap ya
pılacaktır. intihap teşri;ie\'yelin yirmisi
ne kadar devam edecektir. 

Yeni kanuna göre Emanet muavinli· 
ğinden birinin ]4~,·edileceği söylenmek· 
te ise de henÜ7. bu hususta takarrur et· 
miş bir şey yoktur, 

Belediye kadrosu 
Yenı kanunda 

kadrosu şudur; 
belediyelerin Amir 

Belediye reisi. lü7.umu kadar muavin, 
yazı, hesap, sıhhat, baytar, fen işleri 
ve teftiş heyeti hukuk ve zat işleri 
müdürleri. 

Yalnız kanunda iktısat müdüriyeti 
gösterilmemiştir. Yeni kanun için aynca 
birde teşkilat nlzamname•i yapılmakta 
olup iktıSat müduriyetinin "bu kararda 
ipka edilmesi çok muhtemeldir. 

Belediye reisleri 
Bcledive reisleri bcledive mecfüi ta· . . 

rafından ya aza arasından veya hariçten 
re)İ hafi ile \'e dört sene müddetle inti
hap edilecektir. 

Azalar 
Belediye azalarının intihap nisbeti de 

şudur: :\"üfusu .3000 e kadar olan yer
lerde belediye azası miktarı (12) dir. 

5000 e kadar olan yerlerde 3000 den 
yukarı her 505 kişi için ı 25000 inden 
yukarı her 5000 kişi için ı ve 100,000 
den yukarı olan yerlerde de her 25,000 
kişi için 1 lıa intihap olunacaktır. 

Küstah bir sabıkalı 
Polislere ateş etti, mukabil ateşle 

yaralandı 
Şf>hıadebaşında Kalender medrese

sinde oturan i\lihriban isminde bir kız 
beş gün evvel caddede dolaşırken 

~abıkalılardan Vedat ansızın kızın üzerine 
atılmış, kaçırmak istemişti 

Kızın feryadın• poliSler yetişmiş, 
Vedat bunlara silAh çekerek ateş etmiş, 

kaçma~& muvaffak olmuştu. Dün sabah 
Vedat Beyazıtta Bakırcılardan geçerken 
sİ\'İI taharri memurlanndan Ruhi efendi 
tarafından tevkif edilmek istenmiş, yaka· 
!anacağını anlıyan Vedat polise gene 
ateş etmiştir. Bunun üzerine polis Ruhi 
efendi de silAhını çekerek ateş etmiş, 

!'abıkalıyı bacağından yaralamıştır. i\lec· 
ruh ~abıkalı hastaneye yatırılmıştır. 

Tesirli bir feryat 
Şofor Şnkirin idaresindeki 1329 

numaralı otomobil Süreyya ve Te\'fik 
efendiler olduğu halde Beyoğlundı istik· 
IAl caddesinden geçerken Tevfik efendi 
sarhoşlukla kuv\'etli bir nara atmıştır. 
Şoförün yanında oturan 12 yaşında 

Cemal isminde bir çocuk bu naradan 
korkarak kendisini yere atmış, a~rca 

yaralanmıştı. 

Bir marulcuyu öldürdüler 
Fatihte tram\·ay dura~ında marul 

satan Yaşar ile kazasker Mehmet efendi 
mahallesinde oturan hamal 1 lakkı cvvellci 
gece şaka ederken işi ka' gaya çevir
mişlerdir. Bu sırada fena halde kızan 
l lakkı bıçağını çekmiş, Yaşan karnından 
ve muhtefif yerlerinden eh~mmiyetli 
surette yaralamı~tır, Yaşar biraz sonra 

hamncde ölmüştür. 

Feci bir çarpışma 
E\'velki akşam şimdiye kadar muh· 

telif otomobil kazasının cereyan ettiği 
Çırağan sar~), caddesinde gene büyük 

bir kaıa olmuştur. 

Bebekten gelmekte olan 135 numaralı 
Htman Alinin idaresindeki tramvay 

arabasile Beşiktaştan gelmekte olan şoför 
!\larkonun idaresindeki J 471 numara it 
otomobil Çırağan caddesinde birdenbire 
karşılaşmışlar ve müsademe etmişlerdir. 
Müsademe şiddetli olmuş, otomobil 
Parçalanmış ve içinde bulunan nhtım 
şirketi müdürü Rıfkı Beyin zevcesi ile 
oğlu kömür tüccan Sadi bey ağır ve 
~oför Marka hafif surette yaralanmış

lardır. Kaza hakkındı tahkikat devam 
etmektedir . 

Bir otomobil parçalandı 
lstanbul meb'usu Süreyya paşanın 

oğlu Atıf beyin 206 numaralı otomobili 
Kurtuluşta Dericiler bayırında dururkeı 

ismi henüz anla~lm8yan bir Ermeni 
çocuğu otomobilin frenini açmış, otomo· 
bil bawdan aşağı süratle inmiştir. 200 
metre ilerledikten sonra marangoz Arifin 
e\·inin du\'anna çıırpmıt. parçalanmıştır. 

DuYar da yıkılmıştır. 

Bir köşk yandı 
Göıtepede istasyon caddesinde 

tüccardan Cebbar zade İsmail beyin 
boyanmakta olan köşkünün bodrum 
kaundan yangın çıkmış, etfaiy~ ı:elinceye 
kadar koşk ramamen ~anmıştır, yanğının 
sebebi hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Bir intihar 
Kahire kon5olo~anemiz ha
tibi niçin kendini öldürdü? 

Kahire Konsalasanemiz katibi Abdul· 
lah Salih R. lonsolosanenin intizar ca
lonunda tabanca ile intihar etmiştir. Mu
hadenet rerilımızın hadise hakkında ver· 
diği uzun tafsilı\ta nazaran Aptullah B. 
tabancasını encla tn\•ana sıkarak tecrü· 
be etmiş, bundan sonra ağ7.1na kurşun 

sıkmıştır. lntihann sebebi meçhuldur. 

Yalnız konsolosa hitaben hıraktılı bir 
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Yeni anketimiz 
[ Üçüncü sahifadan mabaat] 

Fakat bu gibi işleri yapabil

mek için fertlerin dağınık arzu

ları ve mesaisi kafi gelmez, her 

yerde olduğu gibi bu arzu ve 

mesaiyi teşvik edecek, temerküz 

ettirecek ve muntazam bir pro

gram dahilinde muayyen bir ga

yeye doğru götürecek olan bir 

veya birkaç müesseseye ihtiyaç 

vardır. Kendini tanıtmıya hiç 

teşebbüs etmemiı olan, fakat 

Avrupaca tanmmıı olan yaılı ve 

muhterem bir ilimimizi, kendi

sine meftun olan bir Avrupalı 
muharrir amiyane fakat doğru 

bir teşbih ile bir tulumbaya ben

zetmiş, çekerseniz bol su verir. 

Ben de ayni amiyane teşbihi kul

lanarak diyeceğim ki eyi tulum

balarımız vardır, yeter iki onları 

çekmek istiyelim. 

Meşrutiyt"ttenberi kitap neş
riyatı için verdiğimiz paralar 

milyonlan geçer. Eğer meşru
tiyet ilan olunduğu zaman yu

karda söylediğim gibi bir mü

essese teşekkül etmiş olsaydı, 
aiz bugiin bana: "Ne kadar 

eıer yeni harflere çevrilmeli?,, 

sualini sorarken düşünceli dii

şünceli tavana bakmaz ve mah

cup mahcup parmaklarımı gös

termezdim. Bilakis mütebessim 

ve mağrur bir çehre ile o mü

essesenin neşriyat cetvelini gös

tererek bin beş yüz rakamını 
fırlahrdım. 

Sözümü bitirmeden evvel şu
nu da istidraten söyliyeyim ki 

bu ciddi mesai neticesinde, yal

nız kütüpane meselesi değil, 
ayni znma11da dil meselesi de 

en tabii bir şekilde halledilmiş 
olacakbr. Biliyorsunuz ki Avru· 

pamn birçok edebi ve ilmi dil

leri tercümeler sayesinde mey

dana çıkmıştı:-. Bizim müter

cimler de bir lugatin müsteha

selere benziyen cansız cümleleri 

karşısında değil, fikir ve heye

can dolu metinler karşısında 
bulunacaklar ve bu fikir ve he

yecanları dilimize geçirmiye ça· 

!ışırken yalnu: bir fikir ren~san: 
sım değil ayni zamanda hır dıl 
renesansını da hazırlamış ola

caklardır. Esasen fikir ve dil, 

beraber yürüyen iki realitedir. 

Birini diğerinden evvel yükselt

miye çalışmak sun'i bir teşeb
büstür ve her sun'i teşebbüs 
gibi akamete mahkumdur. 

işte size bir alay müptezel 

sözler, fakat pazarlığımız zaten 

böyle idi. 

mektupta cenazesinin bir Türke ~akışa
cak surette kaldırılmasını kefeninin içine 
bir Türk bayrağı konma~ını L tirhaın ve 
amirlerine hürmet ve muhabbetinden 
bahsetmiştir. Antalyalı olan Aptullah B. 
Çanakkale harbinde cesaretlle ıemayuz 
etmiş, herkesin muhabbetini kazaıımıştı 

,·e henüz otuz iki yaşında bulunu) or· 
du. 

Mai baamız11 gelen e~erler: 

Muhit 
J 9 uncu Sa)'lSt çıku, Ahmet Cent 

Beyin kadınlann siva~1 haklarına daır 
makalesi, Afet Hanı~ın Ankara Turko
c.ığında verdiği konferansın metni. ı:dc

bi) aumız hakl..,nda 1 Iuseyin Rahmi 'e 
Ahmet Haşim Beylerin mütalaaları, Reşat 

Nuri Be) in güzel bir hlkAyesi, Refık Ahmer 

1neyin tiyatro tarihimize, Selim Sırrı Bevin 
şişmanlıga. Fahretrin Kerim Beyin mektep

lerde sıhhat bahsine., Osman Cemal Be
yin Hıdrelleze dair makaleleri, Necip 
Fazıl Beyin bir şiiri, fen, ilim \'C giızel 

sen'arlara nit muhtelif yazılar ve resim
ler bu sayının muhteviyan arasındadır, 

Resimli Ay 
.Mayıs sayısı hürriyet nüshası olarak 

intişar etti. Geçenlerde ölen Ahmet Rıza 
Beye ait yazılan ilk hürriyet şairi t 'amık 

Kemale dair Ali Ekrem, KAzım Nami. 
Beylerin makalelerini birçok muharrirle
rin Namık Kemal haklnndeki fikirlerini 
Mahmut Yesari Beyin bir hikAycsi, ec
nebi ismi hasları nasıl yazmalı meyzu· 
una dair Hakkı Tarık Hüseyin Cahit. 
Ahmet Cevdet Be) !erin makalelerini 
muhtevidir. 

Esnaf rehberi 
Lokantııcıler cemiyeti umumt ,·ekili 

avukat Ehıl oğlu Zeki Bey tarafından 
yazılmıştır. Esnafın tabi olduklarr kanuni 
mükellefiyetlerle belediye nizamlannt ve 
esnafa ait Hrgilcr ile bcledı) e re im
lerini 'e cezay,a karşı itiraz yollarım 
gösterir. 

Mevlidi f&rlf 
Muallim Ahmet Halit kütüpanesi 

Süleyman Çelebi merhumun eseri olan 
Me\'lidi şerif niıshalannı karşılaşararak 

doğru \'C temiz bir şeklide basmışur. Bu 
kıymetli eserin hediyesi J 5 kuru~tur. 

Karilerimize ta\'siyeyi zait aayarız. 

Türkiye haritaları 
Kanaat kütüpanesi bezli kılğıt üzerine 

şimdiye neşredilmiş Türkiye harita
larından iıstün iki harita neşretmiştır. 
Tabit \'e siyasi olan bu iki eseri karı
lerimize tavsiye ederiz. 

Sıhhiye mecmua11 
Sıhhat vek!leti tarafından neşrolunan 

Sıhhi) c mecmuasının 3, 32 numaralı 

teşrinler nüshalan çıkmışnr. 

Roberkolejde 
Dün Roberkolejde ta\ebe tarafından 

imal edilen eserlerle bir sergi açılmışur. 

Sergi, davetli bul un an zevatın pek 
f:ııla takdirlerini celbetmiştir. 

Bu akşam 
Si nemaları 

Alkazar - Şehir uyurken 

Alemdar - Güzeller güzeli 
Asri - Y enüsten de güzel 

Ekler - Çarın elması 

Elbamra - Aşk nağmeleri 
Etuval - Macar se\'dası 
Fransız ~Beyaz gölgeler 

Majik - Sevda tuz.ağı 
Melek - Üç nikah 

Opera - Aşk haklmdir 

Şık - Bir an için 

Beşiktaş Hilal - Çann yaveri 

Bar ve Müzikholler? 

Garden-lrena, Nandı Balet, Tal. 
maç ve Siril, Bekefi, 
Vantura 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 
ve Lidina T arsov 
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FUT BOL VE BİSİKLET 
Likmaçlannda Galatasaray ve Vefa· 

galip-Kadıköyündeki ekzersiz 
Bisiklette Saridis birinci geldi 

Dnn lstanbuhm iki futbol sa
hası da alaka ile takip edilen 
futbol maçlarına sahne oldu. 
Kadıköyündeki F enerbahçe ıita
dında, Bqiktaş ve Fener bahçe 
birinci takımları bir ekzersiz 
maçı yapblar. 

Gelecek hafta bayrama tesa
düf eden cuma, pazar ve pazar
tesi günleri, Peştenin birinci smıf 
amatör takımlarının en kıymetli 
oyuncularından mürekkep muh
telit ile karıılaşacak bu iki takımı 
mız kunetli misafirlerimize karşı 
iyi bir varlık göstermek için iki 
haftadanberi kendi kendilerine 
büyük bir rayretle çalıııyorlardı. 
İıte dün bu iki takımımız karşı 
karşıya gelerek bir talim mü
sabakası yaptılar. Oyun sık sık 
değiştirilen vaziyetlerle azami 
fayda temin edecek bir tekilde 
oynandı. Her iki taraf ta güzel 
bir ekzersiz yapmış oldular. F e
nerbahçe ve Beşiktaş pazar ve 
salı günleri Taksim stadyomun
da da iki talim müsabakaaı da
ha yapacaklardır. 

Stadyomda lik maçlarına de
vam edildi. Galatasaray ile İs
tanbul ıpor, Beykoıla da V da 
kat'şılaştılar . Günün ilk maçı 
Galatasarayla İstanbul spor 
tiçilncü takımlarını karşı karfıya 
getirdi ve cidden ahenktar bir 
oyundan aonra sıfır sıfıra bera
bere kaldılar . 

ikinci takımlarda Galatasa
ray sıfıra karşı üç sayile galip 
geldi. Galatasaray ikincileri dün
kü güzel oyunlarile bu neticeyi 
bihakkin elde ettiler. 

Birinci takımlar arasındaki 
karşılaşma ikinci takımlar oyu
nunda da olduğu gibi lik maçı 
idi. 

Müsabakayi Beıiktaılı Basri 
Bey idare etti. Galatasaray bil
diğimiz tam takımile oynuyordu. 
lstanbul sporda Tevfik yoktu. 
Yerine daha genç bir oyuncu 
ikame edilmişti. 

Birinci devrede yapılan ilk 
müsabaka İstanbul sporun 
genç oyuncuları kıymetli rakip
lerine 6-0 yenilmiılerdi. Bundan 
ıonra Galatasarayla berabere 
kalan Beykozu yenecek kadar 
gOzel oyunlanna ~ahit olduğu
muz latanbul sporlulardan bugün 

de muTaffakiyetli bir oyun bek
leniyordu. 

Filhakika birinci devrede bu
nu tamamen gördük. İsntanbul 
spor sarı kırmızılılara onların bü
tün gayretlerini bota çıkaran 
makul bir oyun tarzile mukabe
le ediyor, sayı yaptırmıyor ve 
çok kere sayı yapacak vaziyet
lere geçiyordu. Müsabaka be
raberlik içinde cereyan ederken 
Glatasaray bir fuaatı meharetle 
kovalıyarak bir sayı kaydetti. 
devre bu netice ile bitti. Bu 
1-0vaziyet İstanbul spordan bek
lenen muvaffakiyete işaret eden 
bir netice idi. Fakat ikinci 
devrede işin şekli değişti. 

İstanbul spor ö temkinli ve 
makul oyun sistemini elden 
kaçırıverince Galatasarayın ha

kimiyeti altına düştü. Bunda 
. karşıdan esen rüzgar da müessir 
oluyordu ve bir daha da kurtu
lamadı. 

Bu suretle Galatasaray arka 
arkaya sayı yapmağa başladı. 
Oyun bittiği zaman san kırmı
zılılar ( 6) sayıya sahip bulunu
yorlardı. Yani (6-0) ilk deredeki 
netiçe .. 

Birinci takımlar arasındaki 
ikinci oyun Beykoz ile Vefa ara
sında oynandı. Maçı hakem Şe
raf ettin bey idare etti. T1tkımlar 
bildiğimiz kadrolarile. Vefanın 
kalesinde eski kalecisi Hüsamet
tio epey uıun süren bir ayrıhktan 
sonra bugün ikinci maçı oynıyor. 

Vefa tam olan ve Galataaara
yın , Betiktaşın karıııında iyi 
neticeler alan takımile Beykozu 
yenmekte pek müşkülat çek
miyecek bir kuvvet manzarası 
arzediyordu . Fakat lik maçla
rının daima sürpriz vermeğe 
amade olduğunu unutmamalıyız. 
Netekim dün az kalsın Beykoz 
bize böyle bir sürpriz verecek-
ti ... 

Müsabakanın, ilk devresinde 
hakim bir oyunun dakikalarca 
temadi ettiğini goruyoruz . 
Vefa kendini bu muvaffak oyu
nun tesirine kaptırmış .. Adeta 
aıkıtık bir halde oynuyor. Ve 
sayı gaip edecek vaziyetlere 
dütUyor. 

Fakat Beykozun beceriksiz 
muhacimleri ellerine düşen fır
ıatlan sayıya tahvil edemiyorlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Bugdnhü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1- Acıklı (5) . ibata (5) 2- Bağırış 
(4) 3 - Şahsi (4), mc\'7.İI kir (4) 4 -
Müsaa<lc (4), çi\İ (3) 5 - Zi ynet (3), 
!'c,·gi (:31 6 - Tak~im cİ\·arında bir yer 
{9) 7 - T enha (5), nota (2)8 - Harp 
dej'!"il (4), k ısa değil (4) 9 ,\Jııh (2), 
feryat (4) 10 - At takımı (5), hayat 
~n uı olmaz (3) l 1 - Din1 ~arkı (5) 

Buna mukabil hücum devam 
ediyor ve Beykoz müdafaası 
bilhassa Nebi arada bir canla
nan Vefa akınlarını da doğma
dan öldürüyor.Devre imtidadmca 
Beykozun oyununu seyrettik ve 
devre bu suretle sıfır sıfıra bitti. 
Bu Beykozun lehinde addedile
cek bir netice idi. İkinci devrede 
yine Beykozun hücumlarına şahit 
oluyoruz. Fakat devrenin orta
larına doğru bu tefevvukun ted
rici surette kaybolduğu fark 
olunuyor. 

Nefessizlik takımı Vefanın 
hakimiyeti altına düşürüyor ve 
Vefa sağ içi şahsi gayretile bir 
de sayı kaydedince Beykozun 
ümidi sönüyor ve devre Vefanın 
faikiyeti altında bu 0-1 netice ile 
bitiyor .. İşte böylece Beykoz 
bize bir sürpriz verecek bir 
galibiyetin etrafında dolaştığı 
halde nefessizlik yüzünde.; oyun
dan yine mağluben çıktı. 

Bisiklet müsabakası 
Bisiklet Federasyonumuz ta

rafından tertip edilen bisiklet 
müsabakası dün Şişli- Büyükdere 
yolu Uzerinde yapıimıştır. (45) 
kilometre Uzerinde koşulan mü
sabakaya tanınmıt hemen bütün 
bisikletçilerimiz iştirak etmiştir. 

Neticede Saridis birinci, Tür
kiye birincisi Tacettin ikinci, 
Yunus üçtincü, Galip dördüncü, 
Ziya. beşinci gelmiştir. 

Tacettin lhtiği patlıyarak 
yolda tamir yapmak mecburiye
tinde kaldığı halde Saridise ye
tiımiye muvaffak olmuş ve bu 
suretle ikinci gelmi~tir. 

Konyada at yarışları 
Konya, 2 ( Vakıt ) - At ko

şularının ikincisi bugün yapıldı. 
Tay koşusunda Karamanlı Ce
mal beyin Mebrukü, süratte 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan ı Sadn Eted' 
Caddelerin, sokakların rütbe- gelmiyordu. Elindeki cıi~ 

Jileri, asaletlileri olduğu gibi, kutuaunun arkaıına •Sizi llH 
palisparelileri, züğürtleri, dilenci- görebilirim... Ne zaman?' ft 
leri, çingeneleri vardır .. Kasımpaşa, yazdı. Paketi yavaı yavlf 
Şişli gibi kibar, Maçka gibi zeriıin, hametin önüne doinı .orde. wd 
Büyük ada gibi rütbeli degildir. Fahamet paketi aldı ye~ 
Oldukça kokoz bir semttir. Fa- çıkarmak bahanesile y~ 
hamet te birçokları gibi sırf ıeyleri okudu Madam ., 
bundan dolayı Kasımpaşa adını cadaloz cadaloz ikiıine dt 
söylemedi Sacit şöyle tasarlıyordu: kıyordu. 

" - Bu kadın Beyoğlunda Sacit F aham etin yUıünt I 
dedi. Ama kat'iyen Beyoğlun- katle bakıyordu. 
da değil !.. Perapalas arka- Y aıdığı yazının yüıünd•~ı 
sında dediğine göre Kasımpa- delerini anlamak istiyordu· 
şada oturuyor .. Fakat Kasımpa- hamet yazıya kızmadı... ..J 
şayı demiye utanıyor. .. Hatta memnun olduğunu ~. 

Sacit üstüne bastı... tam dü- eder gibi olc'u... Fakat ', 
şündüğü gibi idi. Fahamet Ka- eevap verecekti: Bir def.a ~ 
sımpaşada otururdu .. Fakat kime denbire bir satır yazmak ..,, 
Kasımpaşada oturuyorum diye - dikkati celbederdi.. Sonr' J 
bilirdi. cide hangi giln için s~ı ~ 

Bu adı ağzına almıyordu. Be- idi. Bu başlı batına bir "' 
yoğlu ona daha asil gözüküyordu... idi, birdenbire Sacide : . uİ 
Sırf bu sebepledi ki F ahamet "-Seninim,... demek ~ 
İstan~ul semtinde mektebe gidip yordu... Bu da bir az ynı ,,,!_ 
geldiği zamandanberi hep tünel- lince bir Hikmet olabilir ... ~11 
den Beyoğluna çıkıp, Perapala- bı1... Belli olmaz ki diye ~~ 
sın arkasından kıvrılarak Ka- dü, fakat, Sacidi de bu .~, 
sımpaşa yolunu tutardı. dan sonra unutuvermek ~ 

Onun teyzesinin de, ablasının da arzu ettiği birşcy değildi. ifl, 
otuzuna gelmeden rahat rahat pek ala bir delikanlı idi. . ".i 
vapura binip Kasımpaşa iskele- de kendisi ile pek çok ..W 
sine adım attığını kimse görme- göıükilyordu.. ~ 
mitti. Fahamet eğer Saraçhane Toy kadınlar gibi o clj ~ 
başında, Akbıyıkta, Veznecilerde ve toyca felsefelere saptı·~ 
filan otursaydı hiç sıkılmıya- toy toy tahliller yaptı... " 
caktı... Faka t Kasımpaşayı bir insan kalplerini tanırııılf ı 
ttırlil söyliyemedi. kafi ve. cayılmaz hükümler , 

Sacit başka bir çareye baş "- insan bir defa gfJrfi~'.'.i 
vurdu bu güzel ve cana yakın tün hayatı bunun hay,1"' 
kadını elden kaçırmak hiç işine başka birşey değildir. J 

Ruhlar yaratıldığı günd"J 
11caret işleri umum etlerini gözlerler... ·~ 
ınüdiirliiğiinden: bedenleri nekadar yabancı Z 

30 ikinci teşrin 930 tarihli ka- olsun ezelden et olan i 
nun hiikümlerine göre Türkiyede birbirlerini bulurlar. Bun~ 
iş yapmağa izinli bulunan müsec- tanışmıya ne lıjzum? diye ~ 
cel ecnebi şirketlerinden J. A. dü gerçi bu diitDnUf / 
Beyker limitet şirketinin Türkiye evvelki dUıiincelerle zıttl J 
umumi vekili Artür VedenBeyker ona ne... insan bir su ~" 
efendi haiz olduğu salahiyete öyle de dütfinllr, böyle dt 
binaen bu kerre müracaatla tir- nür... Toy olan her bir 
kelin umumi vekilliğine kendi göre dücilnce meyva fJ 
haiz olduğu salibiyellerin kaffe- insan önündeki yemiı tab~f 
sile namına yapacakları işlerden yalnaz bir cins yemiı al.,..~ 
doğacak davalarda bütün mah- ister muz yer •.. d6ner eJ-..JJı 
kemelerde dava eden ve edilen döner armut yer... Fi~/ 
ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır böyledir. Canınızın iıteclf 
bulunmak münferiden ve müçte- söylersiniz... A 
mian imza koymağa salihiyettar Fahamet te böylece ,- ~ 
olmak üzere W.C. Midelton Ed- dala yemitten yemiıe ,e-"_J 
vards ve C. E. Bins efendileri kuş gibi düşünceden d'.J 
tayin eylediğini bildirmiş ve lazım atladı: ,,,. 
gelen vesikaları vermiştir. "- Yarın diyeyim d 

Keyfiyet tetkik edilerek mu- Fakat. ti" 
vafık görülmüş olmakla ilin 11

- Pek erken olıd.:41 
olunur. Birpz kendimi naza çekeY':,1 

yüzbaşı Rıza beyin Makbulü halde. 111 

İngiliz koşusunda Şaban beyin "- On gün ıonr• / 
Yüzyatı birinci oldular. Taham- dilinin ucuna geldi... ~ 

- Ama, buda pelı .r· mül koşusunu da At if beyin cb 
Yavuzu kazandı. cak nihayet karar ver ' 

Ankarada meqlar - Perşembeye... ffl'!.~ 
Ankara, 2 ( Telefon ) _ Bu Madam Neri lafa k• .,d~ 

günkü lik maçlarını Altınordu- - Çocuklar ne ı•lllS,-
ya karşı lmalitıharbiye, Çanka- sinemaya gitmiyoruıll··· 'f'1' 
yaya karşı GençJerbirliği kazan- rusu Jorj Bankrofta b• 

Karldan da hoılanırıOI··· 
mışlardır. Muhafızgüc j bisiklet 
takımı İstanbul, Edirne ve Kırk- Mualli: bf"' 

- Majikte dünden ·-' 
lareline uğramak üzere bayram groft oynuyor. eıJ' 
üstü bir turneye çıkacaktır. 
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ahıut yatlardan sakın•n•z HASAN ZEYTUNY a t· kk 100 k t 
Halis ve pek enfes a61 Sa 1 0 aSI UrUŞ Ur 

~ Artık yemeklerde, salatalarda, tathJarda, pllivda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yaiı İstimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. 
~i~rnıı.iyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlnt yağlardan tevekki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kirı akıldır. 
~t ~aaa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar taniye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, sarılık hastalıkJannda bol bol Hasan 'r: Yağı içiniz. Kiloluk ıişelerde 80, bir ve bet ve daha büyfik tenekelerde ıafi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur. Toptancılara tenzilat. 

.. -;-Knôij O j iSıiü-ôziRi fto( ii-~ ---------W~•öt~ -~ --. ii~Zciriiki;.· ·kır;;y;; ;eriie: 
l~tınta gazino ve ~nvot Hile ~iRS salonu Seyrisefain cek emlcik 
l Salonumuz tezyinat, mefruıat, mevki itibarile latanbulda Evkaf Umum müdürlüğü Ta-
0.ulunın salonlann fevkinde olduğu gibi müzik Ye sair eğlence Merkez aeentesl: Galata KöprU başında k f d 
cıhetile de programımız gayet eg .. lenceli Ye n--elldir. Müzik lkyo,tlu 

2362
' ~ube ıc:ente~i: Mıh- 1 akarlar mu·· du·· rıu·· ğu·· n en.· 

._..,. mudiye Hını altında lstanbut 2740 1 

f
tbetbur HUseyin Kaymof Bey riyaıetinde 
t.ıtallde numaralarla devam etmektedir. Salonda her ıfin Bozcaada postası 1 - Uzun Çarşı Yavaşça Şahin mektep sokak 18 hane 
llat 18 den 24 e ve Cuma .....nnleri de 12 den 24 e kadar I 2 - Kadirga Şehsüvar bey Bostan sokak No 55 Meşrute hane 
~ 6

.. (GEL BOLU) vapuru 3 - Kadırga Bostanı Ali Mehmet paşa No 23 hane 
nı muhtelif eg .. lencelerlc devam etmektedir. 3 M rt · 17 d 'd ~ 

ayıs cuma esı e ı are 4 - Kadirga Bostana Ali Mehmet pafa yokuıu No 21 hane 

1 Salon; Cumadan maada günlerde miluit ıeraitle, nipn· nbtımından hareketle Gelibolu, 5 _ Kadirga u u .. u 11 No 25 hane 
•nıtıa, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya Lapseki, Çanakkale, lmroz, 6 _ Babçekapı Şeyh Mabmet geylani No 21 Hidayet Camii 

"trif ebilir, müdüriyete müracaat olunması. Bozcaadaya gidecek ve Ça-

l tahtında ardıye 
'<::::::::::: M'/lduriyeı nakkale, Lapseki, Geliboluya 7 - Çarşı Cevahir bedesteni solda ikincl adada No 12 dolap )) ------------------------ ı uirıyarak ıelecektir. 8 - Tahtakale Demir taş No 18 dUkkin 1-6 hisse 

CJnılak ve .,~ytaıı1 bankası lstanbul. Antalya postası 9 - Çakmakçılar Daye hatun tarakçılar No 35 medrese itti-
ll b · d ıalinde dükkan 

CSIIl en : ( ANAFARTA) vapuru 4 10 - Sekban ba§ı Yakup aj'a Simkeıhane altında No 101-95 

S 1 k ı k ı Mayıs Pazar 10 da Galata dükkan 
t. atı l çaın 1 T \TC tar a rıhtımından hareketle İzmir, 11 - Kocamustafapaıa ve caddesinde 451-393 No. dUkkln 
"'!' No. Mevki ve Nevi Teminat Klillük, Bodrurn, Rados, Fet- 12 - Bayazıt Eminbey Dibekli mektep tahtında 13-15 dnkkan 

<17 Büyükadada Nizamda Küçükturda 1 No. lı 170 lira hiyc, Finike, Antalyaya gide- 13 - Çarşıda Sahaflarda bedesten kapısı 22 dükkan 
Çamlık ve tarla. Mesaha11 7252 metre cek ye dönUıte mezkur iıke- 14 - ,. Çadırcılar No. 121-125 dllkkin 
murabbaı. lelerle birlikte Dalyan, Mar- 15 _ » ,. No. 70-66 » 

~J· ~•lada muharrer tarla peıin para ile bilmüzayede satılacağından maris, Sakız, Çanakkale, Geli- 16 - ,. Parçacılar No. 17 » 
f~bPlerin ihaleye müsadif 22-5-930 perıembe günü saat 16 da bo)uya uğrıyarak gelecektir. 17 - ,. Çadırcılar No. 141 ,. ve oda 
~ıe müracaat eylemeleri. T b b' . 18 - » » No. 123-53 » 

C ;--, ra ZOR ırınci pOSf3SI 19 - Şehremini Denizaptal Topkapı cad. 338 dnkkl~ _ J ( 1 Z M 1 R ) vapuru 5 Mayıs ç G ı "k k k N 

1 

Defterdarlık ilanları P . 12 20 - arşı eincı so a o. 30 dükkan 
....... az:artcaı de Galata 21 - ,. » Hazırcılar 5-6 dilkkin 

rıhtımından hareketle İnebolu, 
tttılık l_"> lıı.S'SC(I(~ Sc~ttı)ı).:- l11""1]zı'1111ct Samsun, Gireson Trabzon, 22 - ,. Sahaflar No. 

95 
dUkkAn 

' - .. " "" R "d k ' 23 - Laleli Mimar Kemalettin tramvay caddeıi No. 95 dnkld.n izeye gı ece ve Sürmene :3 h İSSC p\r da İ resİ Trabzon, Tirebolu, Gireson, 24 - Bayazit Sekbanbaşı Yakubağa Simitçi sokak No. 3 dükkan 
A O d Ü s 1· 25 - Dayahatun Kilçük yeni han oda Ye odabaşılık ve kahvecilik 
~d [ [ "d " 7 · · Ad [ [ • 'd · · r u, nye, arnsun, nebolu ~·.: B ar ma mu ur ız.. B ar ma mzı ızr.. Zonguldağa uğ-nyarak gele- 26 - Çarşı Zenneciler No. 36 dükkan 

~ıtı.den: [ü(}ünden: cektir. 27 - ,, Feraceciler No. 15 ,. 
&f 0 4, Nevzat Bey caddesi No 58 Çinar caddesi maruf- Hareket günil yük kabul 28 - .. Kazazlar orta sokak No. 34 dDkkin 
'1~ klıtiyet mahallesi BUyilkada tur Karanfil mahallesi" Büyük olunmaz. 29 - " Sipahiler No. 22 » 
IGk at, 1 oda 3 odun kömür- ada Birinci kat, 5 oda bir taş- 30 - ,, Ağa sokak No. 51-53 • 
~i koridor 1 inci kat, mermer hk bir hali harap bir haldedir. İzmir • tlersin süral postası 31 - " Yorğancılar Kuyulu sokak No. 8 dOkkln 
~ . ık! sarnıç 6 oda 1 mahzen ikinci kat dört od~ bir ıofa, (MAHMUTŞEVKETP AŞA) 32 - ,, Kahvehane sokak No. 11 dükkan 
~ ınc, kat; 8 oda 1 sofa 7100 bir hala, üçüncü kat dört oda vapuru 6 Mayıs Salı 12 de 33 - ,, Hacımemiş " ,, 22 ,, 
,~rck bahçe kargir bahçe du- bir sofa bir hali işbu k1&1mda ayrı Galata rıhtımından hare- 34 - ,, Yorgancılar Hacımemiş 17-9 dükkan 
~ ... ' ~yu, havuz, meyve fidan- bir kısımda iki oda kabili iskindır; ketle Çarşamba sabahı lzmire 35 - ,, Püskülctiler No. 4 
,İ .. evın Ön tarafı şarka ve şi- evin ön tarafı ıimale veÇınar cad- k I 36 - ,, ,, ,, ,, 17-19 ,, 
-~ ~ızır etrafı erbaasmda desine nazırdır bina Çınar cad- gidecek ve • ıamı zmirden 37 _ ,, ,, 13 ., 
'~ ".~tan: hail bina yoktur. Alt dcsilc Paskal sokağının birleşti- hareketle Antalya ' Aliiye , 38 _ " " ,, Lutfullah sokak 37-39 dDkkan 
~ acirgır ve diğer katları ah- ği köşededir, ahıap olmak ÜZ<• Mersine gidecek ve dönüşte 39 _ " " Çadırcılar No. 80 
~olmak Uzere 30 sene mu- re (40) sene evvel yapılmışt • Taşucu, Anamor, Aliiye, An- 40 _ ç~~şıkap~' Kal~~cı Hasan tramvay caddesi No. 82 dUkkAn 
\ c~ in~a olunmuştur. Tah- Muhtacı tamir olup sağlam talya, Ku~adası, İzmire uğrı- 41 _ Çarşı Yağlıkcılar No. 97-129 dükkin 
~ tdılcn kıymeti iki sene ve kereıtesi vardır. Tahmin edilen yarak gelecektir. 42 _ Sahaflar No. 59-51 dftkkin 
1~ tle verilmek fi 3723 kıymeti sekiz senede Yerilmek " 24 k' b d ııt'dt . . . . ş~~ ı e . l d t 43 - Gelincik ,, 28- i ı ap llkkAn 
tttk r. Bınncı taksıtı ıhalcyı mü- şartile (3287) lira birinci takıiti ~ U anya POS iSi 

44 
_ :: Perdahçıhan sokak No. 20 ,, 

itti ~ alanacakbr. Satış muame- ihaleyi müteakip ahnacakbr. Cuma, Pazar, Salı, Çarşam-
45 

_ ,, Keseciler No. 5 dOkkin 
't 14 .. 5.930 perfembe günü sa- Satış muamelesi 4 Mayıs 930 ha gfinleri idare rıhtımından 

46 
_ Tabtakale ROstcm paşa Papas oğlu sokak No 22 mağara 

~d de Adalar mal müdilrlü- pazar günü 1aat on dartte Ada- 9 da kalkar. p 
~kı_ t •leni müzayede Ye pazar- lar MalmildUrlOğünde alent mü- 47 - Tahtakale Rüstem paşa apas oğlu sokak No 13 üst 
~

1 
•ttdacaktır. 5-4-930 (R.) :ıayede ile yapılacaktır. ( M.) Kiralık dükkan katta oda 

y alovada, tütilncü, gazete- 48 - Çakmakçılarda Daye Hatun büyük yeni han altı katta No 

Stanb I ı· thala" t .. .. "" .. d ci, tuhafiye ve aktariye dük- 5 oda ~dtt U gur11rugun en: kAnının seneliği ( 175 yüz 49 _ Daye Hatun valide ban birinci kemerıle No 9 oda 
lı 50 _ Çarıı çuhacı han alt katta No 41 oda 

ıu yetmiş beı ) ve Bostancı is- k k N 7 d 1 "•l ıeyaniye mUıtamel iç yağı 1287 kilo KZH marka kk 51 - Daye Hatun Hamam so a 0 epo 
l ••· ıı tıbbt ot 120 kefesindeki dil Anın seneliği 52 - Çarıı bedestende sağdan ikinci adada No 46-47 dola_p 

-lld 
6 

" " " ( 84 sekıen dört ) lirada ta-15 ık çay ,, d kanadı önü 
) ,, vazelin 874 " ATİIBJ " lipleri uhdeıinde ir. 53 - Kumkapı Kazgani Sadi patrikane sokak No 15 arsa 
l ,, teker 319 LMS " Fazlasile kiralamağa talip 54 - " Kürkçübaşı Süleyman ağa taşçılar ıokak No 14 

•• 15 " " olanların 4 mayıs 930 tarihin-
1 ıeyti yatı " " " de saat 16 da Levazım mü- arsa f k k 

{ 
kahYe 1 1

/ 2 ,, " 
1 

55 _ Koca Musta a paşa me tep so ak No 5 arsa 
l3 fıç:• . Yetil zeytin 2 ,, ,, :: dürlüğüne gelme eri · Müddet : 7 mayıs 930 çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar 

•enayide mtııtamel pyri saf Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazar-
S ''"dı aoda kostik 2370 ,, ,, ,, Dr.A. Kutiel lıkla kiraye verilmesine encümeni idarece karar verilmiştir. Talip-
1 k teneke kutuda çay 200 " JD ,, Efrenci , ·c cilt hastalıktan müıeha 151 ler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini 

b~İa balık konserveai 9 " FSP ,, Karaköy börl'kçi Fırını :-ırasında No r.+ dermiyan eylemek için İstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar 
~"'~ 1 da •ubarrer on kalem eşyanın 315/7-5-93-0 tarihinden iti- mUdllrlUğUne müracaatları ilan olunur. 
it. · etllhb ı ..ı b ı Deri ye barsak ~ti ._ ,. u ithalAt giimrüğU aahş komiıyonunaa i müzayede Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler müza-"•t T. Ta. C. lstanbul şubesinden: J 1

Yeainin icra edileceği ilin olunur. Orhangazi ve ;\lanisa şubelcrıncc top- yede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Stanbul \'l·ıaAvetı· naf~ı·a !anacak kurban deri \'C harsakları ma- - h 
hallerinde müzayedeye konulmuştur. Jü. Ak 1·sar beledı·yesı"ndeıı 

b., .. h d • } • >J • d zayede şartları şubemizde de mevcuttur. ~ 
~D~ • aşmu ~n ıs ıgın en: Taliplerin milracaatları ilt'tn olunuur. Akh" d k f b "k d ~ ' ' ıaar a belediyeye ait hali faaliyette bir elektiri a n ası var ar 

--~ t,~ 45 kuruş bedeli kefifli Kadık6yiinde kiia aafia anbarı· TEŞEKKÜR Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fenni tekimü-
~1•)a .... d 4 may11 930 tarihinde saat 15 te Yillyet mOnakua ko· Himayei et/al cemiyetindetı: Çrn- lib tevafuk edecek şekilde idaresi bir milteahbide verilecektir. 
'-ı .... il 1 berlitaşta mukim Safiye hanım tarafın- k ki f 
tlı~Ar ı.. .Pazarlıkla ihale edilecemnden taliplerin pey akçelerile Deruhte edecek olanlann mevcut tesisatı görme ve te i atım ~\I 111: e· dan kurban bedeli olarak \'c:ımemize on °"'18YOna mOracaatları. lira tevdi edilmi~tir. Ar7.t ~ükran ederi7. vermek üzere Akhiaar belediyesine müraccatları ilin olunur. 
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~ ~ Türkiye Sanayi ve Maa.dln Bankası fa.brlke.la.rs.na. __ -_ 
i skarpin, fotin~ ~ 
~ terlik E = :o 
;;; ., --.. ~ E 

~antazi yünlü- ~ Yerli Pazarı · Malar • -# 

Ser, elbiselik ve J 
~ mantolukl r } Bahc::ekap•da Birinci vakıf Hant alt:tnd 

s - - ------ ~ Mes'ut atiyi hazırhyan fabrikalarımızın bacası tütüyor .. Yani ocağımızda ayat var, hareket var, yaşamak gayesi ve istidadı var. 
( En yij,ksek ~ Vatanda,ı... Arkada,ı .. . Veril Malı kullanacakıın.. O hem ucuz, hem temiz, hem de sağlamdır.. Onu senin vatandaşla~11111 

~ ipekli ~ eli ve zekası imal ediyor. O eller bunu satacak kazanacak; daha iyisini yapacak ve seni daha iyi memnun e~ecektir. Hissine hitap edıyorı 
§ k _ı Ş mantıkına müracaat edi}'oruz. ( Yerli Mallar Pazarı ) senin müessesen, senin mağazandır. Orada aldanmaz, aldatılmazsın .••• 
~ uma9ıar ~ • J - - -7 k ( Beykoz fabrikasının en zarif, en ucuz, en tık en dayanıklı erkek ve kadın iskarpinleri, fotinleri, beyaz ve keten iskarpin, bebek patikleriı 
g Kadın, e.r e I ~ çocuk ayak kapları, sandallar, fevkalade terlikler... Seyyahat çantaları bavullar , neseserler, evrak, el çantaları para çantaları, sumenler .. 
~eçocuk,ıpek i ~ • * • 
f çor plar l Fesane ve Hereke Fabrikalarımızın kadın pardesülükleri, yerli ( TUit )ler, en yeni desenlerde yazhk ve fantazi kostümlükler, pardesüliiklerı 
E • -- -.- = fantazi pantalonlukJar, spor kostümleri beyaz pantalonluk kumaşlar, zabitana mahsus haki kumaşlar ... 
~ ~ 
E1Kachn e er- ~ 
\ kek ppkal8;_" j o 

• 
En yüksek nesç ve nefasette yerli Krep saten, Krep birman, Krep jorjet, Krep 
damur, Hereke Bursa ipeklileri, taftaları, krep lüksler sec ca ~eler, halılar .. yol kiilmleri .• 

• 
o i -Mendil, ~ 

- .. m)e}(.boyan { Bakır köy Bez fabrikamızın, her nevi bezi, yerli mOkemmel patiska.. Haı.ır peçeteler, sofra örtüleri, sayfiyelerde kullanılmak üzere perd~ 
ler, tente bezleri, çocuk ve bebek önlükleri 

\ batı_ _ ( • 
caketler, ipekli kadın çoraplan erkek ve çocuk çoraplan, ipekli kadın killot ve kombinezonları, kıravatların en iyileri, fanilalar yJ 
kumaşlardan imal edilmiş ipekli gömlekler, yerli fabrikalarımızın mamulatından hasır, fötr şapkalar, kadın şapkaları çocuk bereleri ( ·seı )Ö=· 

( levazımı ( Bayramlık bütün ihtiyacınızı (Yerli Mallar Pazarı. ) ndan tedanK ed"ıniz . .., 
- = • 
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Devlet Demiryolları il<inatı 
65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştu. 
Münaknsa 26-5-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilindt. Ankara
da, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

* ~ • 
Hareket şakirtliği müsabaka imtihanı 

Devlet demiryollarında istihdam edilmek üzere bilmüsabaka 
elli hareket şakirdi alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 15 mayıs 930 tarihinde yapılacaktır. imtihan 
için müracaat edilecek makamatı anlamak ve sair tafsilat almak 

isteyenler istasyonlarda talik edilen ilanları görebilirler. ...... 
lkiyüz ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 mayıs pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet 

Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ka
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mlinakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 
rada, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

lf- lf- lf-

F evzipafa - Diyanbekir hattının 143 • 252 kilometresi arası ray 
ferşiyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26-5-30 pazartesi günü saat 15,30da Ankarada Devlet 
Demfıryollan idaresinde yapılacakbr. 
Münakasa}a iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon katiplığine ver· 
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe reisliğinden tedarik edebilirler. 

Maarif Vekaletinden: 
Gazi Muallim mekteb laboratuvar instalasyonu 28 nisan 1930 

tarihinden 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir 
edildiğinden taliplerin evvele~ ilin edilen şerait daıresinde ihale 
tarihine müsadif salı günü saat on dörtte Maarif Vekaleti inşaat 
komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Ankara Ticaret mektebi elektrik tesisatı 28 nisan 1930 tarihin· 

den 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir edildi
·ğinden taliplerin evvelce ilan edilen şerait dahilinde ihale tarihine 
müsadif salı günü saat on dörtte Maarif vekaleti inşaat komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunar. 

Elbise nıünakasası 
Emnİ)ret sandığı ınüdiirliiğünclen: 
Emniyet sandığı odacilan için yalnız kumaı Sandı1~tan verilmek üzere 34 takım elbise imal e 

leceğinden talip olanlann 5-5-930 akşamına kadar her gün sandık levazım memurluğuna müt• 
eylemeleri ilin olunur ~ 

Emlak ve Ey
tam bankası 

~erma,esi l~,~I~,~~~ l~rt lirası 
ihtiyat Akçesi 754,000 " " 

İnşaat ve Emlak 
üzerine müsait şeraitle 

Para ikraz eder 

Bılumum Ban~u muomelôtı 
İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

l{İRALIK KAGİR Hı\NE 
VE DÜKKAN 

Beşiktaşta Akaretlerde 59 nu· 
maralı hane ile 1 - 3 numaralı 
dükkan bilmüzayede icar edile
ceğınden şehri halin 16 ıncı 
çarşamba gününden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni mil· 
zayedeye vazedilmiıtir • Talip 
olanların ve daha ziyade mallı· 
mat almak istiyenlerin mayısın 
yedinci çarşamba günü saat on 
üçe kadar mahalli mezkurda 54 
numarada mütevelli kaymakam· 
lığma yevmi mezkürun . saat on 
üçünden on beşine kadar lstan
bul Evkaf müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

Deri ve Barsak 
müzayedesi 

T. Ta. C. /s 'anbul şabcsi.,dcn: 

!\urban haHamında teşkilatımız tara
fından toplan~cak deri Ye barsaklar 
ay rı ayn müzayedeye konmuştur. ~1ayı
ı;ın UçilncU cumartesi günü saat on 
beşte ihalesi icra edilecektir. talipltrin 
şartnamey i görmek uzere Ca,1?:aloğlun-

daki şu~mize miiracaatları ilan olun ur. 

Beton arme köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden: 
Malatya-Elaziz yolunda Furat nehri Uzerinde yapılacak b 

arme köprünün inşaatı 15-4-930 tarihinden itibaren iki ay fi 
detle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasaya ancak betonarme köprüler inşaatiyle İf 
eden ve şimdiye kadar en az (60) metro açıkhğmda betofl 
demir yol köprüsli veya (80) metro açıklığında keza beto 
ıose köprüsli yapmış olan veyahut bu derece mühim bir 
yapmak için lazım gelen teşkı latı haiz olduğunu şimdiye ~· 
hUsnU suretle yapmış olduğu büyiik inşaatı nafıaya ait göst 
vesikalarla isbat eden büyük inşaat müesseseleri iştirak edebi 

2 - Ehliyeti fenniye vesil<ası alabilmek için şartnamede 1 
vasaik ve evrakın münakasa gününden laakal bir hafta e'Y'el 
nakasa komisyonu riyasetine tevdii. 

3 - Münakasa şartnamr lerinin Ankarada Nafıa vekaleti 
umum müdürlüğünden on lira mukabilinde alınabileceği ve Ş 
öğrenmek isteyenlerin keza yollar umum müdürlüğüne ve Ist 
ve Malatya nafıa başmühendislerine müracaat eylemeleri. 

4 - Münkasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale k 
niyle şartnameler tarifatı dahilinde hazırlayacakları teklif nıe 
}arını 15-6-930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 den e 
Nafıa vekaleti mlisteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilin ol 

qma~rx~D:D~~ri~aa~~ 

~ KARLI İSLER 
~ ŞERİT MAKiNELERİ Hercins ipe~ ve lastik şeritle' 

mal eder, basıt ve ucuz. 
ÇORAP ,, Düz ve çiçekli el ile ve otomati1'·, 

Son sistem Kappel marka tekeJSllı 
mül etmiş çorap makineleri, bOyil 
miktarda, Avrupa usulü. 

KOTON 
" 

RAŞEL ,, Son tekemmülatla mücehhez. 
BRODE ,, Enli tamamile otomatik brode işler'· 
DİKiŞ ,, Trikotaj, kürk, Overlok ve saire· 1 

. ~ TEZGAHLAR Çuval Bayrak ve sair her cins ~~ 
, dokur el ve motör ile mütehartl. e 
d BASMA MAKiNELERi İpekli. ve .yünlü kumaşlar uzerıo 
~~ her cms çıçekler basılır. 111 

I
~· ... ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye u~U 

acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 .. 3 
Tel İst. 2256 

d Tenıinat ve l1üyiik~ sul1ulet ~ 
a"Gslm».m'a:mmm~ 

Mes'ul müdür; Rejılc 


