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kında gazetemizde başlıyor 
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gezintiye iştirak et 
bunu kesip saklayı 
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ergilerimizin 
ayesi ne olmalı? 

e,.ı· li ınallar ıergiıi Galatasa
ıı . h· eıınde açıldı. Lehinde ve 
•nde bir çok şeyler yazıldık

Sonra. bir kaç güne kadar ka
~~ktır. Onun için bu sergi 
, ında. artık fazl~ bir şey yaz • 
.,l )'• 
b k llıurn yoktur. 
; lt onun bir kardeşi de İz -
e haıırlanıyor. İzmir 9 Ey-

&erıri . . 1 k b' k . ~ ıını par a ır surette aç-
ıçın türlü türlü tertibat alını-

h·~nebi aanayiin ıerbiye iştira 
1 
e ınevzuu bahsoluyor. İıtan-

\ltt y ı· 11 . . ·1 1 . 
9 

er ı ma ar sergısı e zmı-

tylü) sergisi her ıene açıl -
1
• İçin hunlar hakkındaki fikri· 
~ l~ıktan açığa yazarak ıcrgi
tlıp edenlerin dikkat nazar· 
b h~ıı noktalara tevcih etmek 
,~rıyetini duyuyoruz. 

0 Yle sergilerden maksat, 
.,1cketteki sanayii, evvelP. o ıa· 
•ın ınamuli.tını satan tüccara 
'otıra halka tanıtmaktır. Onun 
le!hir edilen malların f abri -
r nıarnulatmı gösteren ve ta· 
il llürnunelerden ibaret olması 

aelir. Mesela lzmirde ve 
ll" laınde manifaturacılık ya -
~ir tacir sergiyi ziyaret etme
"'-iausında sattığı emtianın 
\ltıelcrini orada görmeli, fiat· 

'tt~ı Öirenmeli, ihtiyacına göre 
~llnelere ve fiatlara göre si
~ "'1eli ve tayin edilen sa~ıf 
"'"' dahilinde mübayaasım 
~an sonra ticaret ettiii ıe -
1 
•e kasabaya geri dönmelidir. 
t olursa, her hangi bir yerde 
tı bir sergi, bir nümune ser • 
helll memleketin sanayi ma
lı111 tanıttığı ve hem de bü -
'ulatı bir arada gösterdiği 
loptan alı, veriti kolaylathr-
01'&r, Fabrikaların, mamulatını 
) •k İçin büyük propaganda- 1 

tt~Pınaaına ve tüccarın da ti · 
'le •neleri için münasip mal a· 
ı. lllakaadiyle aratlırmaları • 
'""1'1• . t Yı tncrkezlerine kadar se-
~ıı'lınelerine hacet kalmaz. 
'ii1tı~ll sergiler, yukarda babı-

~ ıı gibi bir nümune sergisi 
~ da aaırlardanberi tanıdığı· 
l~:e doğrudan doğruya müı· 

Perakende salı§ yapan 
l'erle · 1 ~li}· rıne ve panayrr ara 

tiliJttırae, o zaman bu sergiler 

Yazı İşleri Telefonu: 24379 Pazartesi, 23 TEMMUZ ( 7 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 

1 "f~yd~lı,,_ ve "Lü;I Arnavutluk 
l z~mlu,, hır cevap. ! ·--

Dün Gelen Yunan Tayyarelerinden° Biri ... 

Yunan tayyarecileri 
dün geldiler 

Misafirlerimiz merasimle karşılandılar, 
Ankaraya da gitmeleri muhtemeldir 

Yukarda: Yunan Tayyarecileri Kendilerini Ka·rşıhyan Türk Meslektaşları Ara
sında; Aşağıda: Misafirler Yeşilköylü Rum Hanımlariylc Birlikte .. 

Üç gündenberi beklenen Yu- tik. Oradan da buraya geldik. 
nan tayyareleri dün 12 yi 25 geçe Seyahatimiz arızasız geçti. Bura· 
Y eıilköy istasyonuna gelmişler· 

dan sonra, Bükre,, Belgrat, 
dir. 

Askeri kafilenin reisi, kayma· 
kam Temel is, şu beyanatta bu· 
lunmuıtur: 

"Dün (evelki gün) akşam Ati· 
nadan hareket ettik. Selaniğe git· 

Sofyaya uğrayıp tekrar Atinaya 

döneceğit Gösterilen dostluk a· 

lakasından pek mütehaaaisiz ... ,, 

(De\amı 4 lincü aayıfılnın : inci l!Ütununda) 

Küçük bir merak: Bu gaze- Balkan misakına 
tenin başında önce "Müsta girmelidir! 

kil gazete ,, tabiri vardı; 
bunu niçin kaldırmıştır? 

"Faydasız ve lüzumsuz bir ce-
vap!" 

İşte dünkü cevabında 
doğru olan tek cümle 1 

ilk ve son 

Balkan konferansı Arna
vutluk grupu reisi 

böyle diyor 

Füzulinin dediği gibi, yaradılışın ; 
alnına yazdığı nasip, galiba müdam 'I 
faydasız şeylerle meşgul olmak, ala- , 
bildiğine lüzumsuz şeyler yapmaktır. 

Bununla beraber, manasız sözlerin 
manası nasıl " O sözü söyliyen bir bu
daladır" demek ise, bu gerçekten fay
dasız, bu gerçekten lüzumsuz cevap -
taki yanık kokusundan da Şeref soka
ğı sinsisinin içini kemirip yakan hınç, 
nefsaniyet ateşinin nasıl için için kıv
ranıp kımıldandığını farkettirmek gibi 
bir fayda çıkıyor. Dağılmış cemaatine 1 

Nuruosmaniycdcn-Aman ruhu pederi- i 

ni incitmiyelim: (Nuru Osmani) den 1 
demek lazım - sala vermeye başlıyan ; 
şu demagoga bakın: Çıkmaz sokakta 
yapacağı bir münasebetsizliğini seze
rek pencereden başını gösteren kom
şunun: "Seni gidi beni bilmez seni!" 
Yolundaki ihtarı iizerine hem kaçan, 
hem (Baba l Baba!) Diye haykıran 

yaramaz gibi değilse, yanında sank 
denilince: ( Sank isterim!), sırık de
nildiğini işitince: (Sırık isterim!) Di
yen sırnaşık çocuklar gibi, bu defa da 
yazımızın bir yerinde Ebuzziya adı
nın geçmesinden aklınca bir istifade 
yolu bulmuş: 

- Babamla neye uğraşıyorsunuz? 
Mezarlan kantbrmaya neden lüzum 
ıörüyor•unuz? 

Diye gak! Gak 1 Ötüyor. Ölülerin 
bıraktığı adları istismardan, ölülerin 
bıraktığı fikirleri istismardan sonra 
bizzat ölÜıeri ve ölülüğü istismar!.. O-

lur şey değil! 1 
Bir kere nüfus c:cridesinc göre bir 

Ebuzziya zade olabilir amma, fikir sa- j' 

hasında Ebuzziyanın bir oğlu var mı
dır? Bilmiyoruz. Ebuzziya Tevfik di
ye matbuat tarihine adını yazdıran 

şahsiyet yeniliği muzaffer kılma hare
ketlerinin başında olmasa da peşinde 
idi. Tasviri Efkarın yüz müşteri ve beş 1 
yüz kariini Sabah'm bin müşteri ve 
beş bin karii ne hiç bir vakit de 1 
ğişmedi. Bencilik ~ampiyonu olmak : 
davasında değildi. Bugün itiraf edece- ; 

1 
ği ve yarın itiraf ettiği bir (Zil- 1 
hul) ü dün halisane ihtar etmiş olan • 'ı' 
lan öyle ağız bozarak karşılamazdı. , 
Kibar adamdı. Hele hala da kendisin- 1 

(Devamı ıcı uncu aayfanm" 1 inci sütununda) İ 

Mehmet Bey Konitza 

Arnavutlukta Bal karii ar ve 
balkan siyasetine kaşı büyük bir 
meyil görülmektedir. En mümtaz 
Arnavut ricalinden ve balkan kon

feransı Arnavutluk milli grupu re
isi Mehmet Bey Konitza Belgrat 
gazetecilerinden Nikola Dorlo· 
medov'a dikkate şayan bir beya -
natta bulunmuıhir. Meh••t Be,. 
demittirki: 

"- Asırlardan heri Balkanları 
kan içinde bırakmış olan dahili 
muharebelerin sebebi yalniz Bal -
kan milletlerinin gayet hararetli 

milletler olmalarında aranmama -
lıdır. Bunlar, ekseriyet itibarile 
büyük devletlerin tesir ve entirika· 
)arından ileri gelmittir. 

Balkan memleketlerinde zaman za 
man, balkan milletlerinin kurtu· 
lutunun yalnız ittihat ile kabil ola· 
cağım anlamı§ ve takdir et
mı§ siyasiler ve münavverler 

zuhur etmiş ise de bun • 
ların memleketlerini, fevkala -
de bir surette kökleşmit olan ya
bancı vesayetinden kurtarmak zor 

( De\·aını J O uncu aayıfanın 3 eti 11Utununda) 

, 11 en ç1ktnıt olur. Onlar bir 
h~ &onra ortadan kalkmağa .,-,,_..-__,,...,...._ 
•. ltıdur Ç" k" b"' 1 b" --- Hicazda 

gizlice 
alınan 

"'l'• . · un u oy e ır 
"' 1 t' lı\ı f ırak edenler ekseriya 

~ı,., &rı llıaarafları bile cıkara -
le~h· Nümune ıergiıin~ götü • 

ır cdec ~· b' . iç- egı ır mıktar nü-
ll"'llt ın Yapacağı masrafla salıf 

~iL... lll'1<ıaaiyle sevk edeceği 
"~rda e · · f Ya ıçın yapacağı 

A. C. 

lnd eütunund&> 

fo~~~j 
?rralı Uınlsauudun ı. ı 
marn 1'8'ıya Ue akt· 

ettik' doeıtluk ınuka,·e- ı 
ıeııl hazırlanırken alın· 

1 

mııttır. Hlcai kralını ı 
maiyeti crkAnmdan bir 

zati!'! görüıtUrken cö• 1 
terlyor. 

Resim bir Almıı • i 
gazeteclııl tarafından :> j 
lmmı,tır. Gu.etecl, ,\ 
rap kryafr-tlne cirmi : 
fotoğraf makinesin ' 
bumuıunun içine sak 
lıyarak o aayf'de li:dl· 
ce bu resmi almağa 

mm·affak olmuıtur. 

Buıtüıı dürdilm• · 

sayıfamızda İballllRIU

dun yeni ıılyaıt faali· 
~ r-tlr-rlM alt bir makal 
\·ardır. 

akıt müsabakası 
\ 'AKIT in bllylik yüı.rnc müııabaknlan 

bu ~,ı 10 Atuııtoıı cuma gUnil yapılacaktır. 
Herkeee a~ık olan bu mllaabalo;:alu .. 

ıtlrmek lıtlyen ııporculann her gün öğleden 
ııonra yazı mUdUrlüj!'UmU:ı:e milracaat etmı>· 

lerl ,·eya mUraaatlarını )&ı.I Uo )'apmaları 

•krntdlr. 

Yakıt gezintisi 
Gazetemiz, okuyucularına mahtMlA ol· 

mak üzerr. bir deniz gedntbl tertip etmı,
tlr. Okuyucularonrun, bu .gezintiye lotlrak 
etmı>k Jı:ln, her gün gazetemiı.ln bqbfı ~ıı
nındal<I lmponu kesip toplamalan kl'ı.fldir. 

Gezinti eylül itinde yapılacıaktır. 
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Filistine Antalyadan da hayvan 
ihraç edebileceğiz 

SıCaktan ölenler 200 Ü geç4; 
Ankara, 22 (Hususi) - Şimdiye kadar yalnız lstanbul, İzmir, 

Mersin limanlarından ihraç edilen hayvan ve maddelerini kabul et
mekte olan Filistin hükumeti bu mü saadenin Antalya limanına da teş· 
mil!ni bir nizamname ile kararlaşt ırarak hükumetimize bildirmiştir. 
Ziraat veki leti hayvan ticareti ile uğra!an tacirlerimizin lehinde bu. 
lun;m hu kararı tamim etmişt'r. 

İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya mıntakaları hayvan hastalıklariylc 
mücadele mütehassısı Abdurrahman Bey burada laboratuvar müdür
lüGüne ait devirle meşguldür. Bir kaç güne kadar lstanbula gidecek, 
ırmtaka:;mı gezecektir· Vazifesi hayvanatla maddelerinin ihracatını 
kor.trol etmektir. Bu işlerden dola yı mm takası baytarları arasında 1 

çrk·.cak iht'lafları da halledecek tir. 

Buğday satın alma kararnamesi tebliğ ediliyor 
Ankara, 22 (Hususi) - Ziraat bankasınca buğday satın alınması 

h:-ı ~landa son çıkan kararname vekaletçe alakadar yerlere tamim edil· 
m ·,tir. Yeniden ihdas edilen 23 alım merkezinde bulundurulacak 
ck·,~r!erle an bar memurlarının kadrosu hazırlanmaktadır. 

Eksperler ortu ziraat mektepleri mezunlarından olacak, kısa bir 
kurs göreceklerdir. Bundan başka vekalet bu yeni merkezlerle bir 
k~'i eaki merke:z;n anbar ihtiyacını banka ile müştereken gidermeye 
çah,ıyor. Bu nok~anlarm ikmalini müteakip buğday alınmasına 
baılanncaktır. Eksperler stajlarınızahire borsalarında göreceklerdir. 

Aı~arada Dağcılık klubü kuruldu 

Şahenşah Hz.nin 
tarihi bir sözü: 

"Benim TUrkiyede aeya· 
hltlmi kendi memleketim 

dahilinde seyahatim 
farz ediniz,, 

T A H R A N , (Huıuıi) -
Ala Hazreti Şahenşa~ı Peh -
levinin Türkiyeye ıeyahatleri 
esnasında parlamentoda meh· 
uslarclan bazıları, Şah Hazret
lerini hududa kadar teşyi ve 
hatta avdetlerine kadar da hu· 
dutta beklemek temennilerine 
karşı meclis reisi Akayı Dad· 
ger, beyanatta bulunarak: 

- Bu dileğinizi Ala Hazret
ten istizan ettim. Bana: 

- B2n kendi memleketim 
dahilinde seyahat ediyorum 
farzediniz. Onun için mebus 
beylerin yorulmasını istemem. 
Herkes kendi vazifesiyle me§ • 

Ankara, 22 (Hususi) - İdman cemiyetleri ittifakı reisi Erzurum gul olmalıdır .• ,, Buyurdular. 
~ebusu Aziz, ikinci reisi Bayazıt mebusu Halit, fırka gençlik teşki- Onun i in bize itaat gerek . 
b tma memur Rahmi ve mmtaka reisi Şükrü Beylerin teşebbüsiyle An- tir. Dem~ t.' 
k 

. ış ır. 

arada bir dağcılık klübü açıldı. Bu spor kışın Elma aağında yapıla- \-. caktır. ____________ .. , 

Emlak ve Ziraat bankalarından üçer bin, devlet bankasından be§ 
bin ve ıair yerlerden ceman on üç bin lira temin edil.miJtir. Uludağ

Cla olduğu gibi Elma dağında da sığınak yerleri yapılacaktır. 

Kunduz ormanları şirketinin sermayesi artırıldı 
Ankara, 22 (Hususi) - Mühim hisselerine iş ba~aunın İftirak 

ettiği elli bin lira sermayeli kunduz ormanları Türk limitet şirketinin 
ıermayesi bet yüz hin liraya çıkarılmııtır. 

Şirketin nıafı tamamen ödenınit 24500 liralık hiueaine aahip bulu-

nan Eskitehir mebusu Emin Bey hisselerini İş bankasına devretmit-
tir. 

Ankara spor mıntakasının 
içtimaı 

Ankara, 22 (Hususi) - Geçen 
cuma günü seçilen spor mmtaka 
heyeti ilk içtimamı tayyare cemi
yeti binasında yaptı. 

Şükrü Bey, reisliğe, Orhan Hay
dar Bey umumi katipliğe, Şefik B. 
müfettitliğe, Hasan Rasim Bey 
muhasipliğe seçildiler. 

Nafıa Vekili Ali Bey 
teftişe çıkıyor 

Nalbantların tesciline 
devam ediliyor 

Ankara, 22 (Hususi) - Ziraat 
Vekaleti memleketteki nalbantla· 
rın tesciline devam etmektedir. 
Şimdiye kadar dört bin nalbant 
kaydolunmuştur. Nalbant kanu -
nu meclisten çıkınca timdiki nal
bantlar kursa devama mecbur e· 
dilecekler ve ehliyetlerine göre 
vesika alacaklardır. Yen iden nal
bant olmak istiyenler hayvanatı 

çok yerlerde açılacak mektepler· 
Ankara, 22 (Hususi) - Nafıa den yetiıeceklerdir. ihzari nizam· 

vekili Ali Bey bugün olmazsa ya - nameler hazırlanıyor. 
rın öğle treniyle hatları tefti• se -

~ wuııuuıı••""""'*"u•..,.""""1UN"ı••~teınuwn11ıtt•tttın1111...,........,.• 

yahatine çıkacaktır. Vekil Beye rü İbrahim K.emal Bey refakat e-
Devlet Demiryolları umumi müdü- decektir. 

Dip burnu hadisesi hakkında Yunan 
gazetelerinin mütalaaları 

Atina, 22 (A.A.) - Türk -
İngiliz hadisesini büyük bir ali.
ka ile takip etmi§ olan Yunan 
matbuatı, bu hadisenin memnuni
yete f&yan bir surette kapatılmıJ 
olmasından müteveHit mahzuziye 
tini izhar etmekte ve Ankara hü
kumetinin bu meselede göstermiş 
olduğu uzlqma zihniyetinden! 
bahseylemektedirler. 

Proia gazetesi, Yunan efkarı 
umumiyesinin bu hal suretinden 
ne derecede memnun olduğunu 
aöylemeğe hacet olmadığım yaz • 
maktadır. Yunaniatanın itilafın 

huıulü lehinde göstermit olduğu 
derin alaka, onun gerek İngiltere· 
ye Ye gerekse Türkiyeye karıı bes 
lemekte olduğu derin muha~ 
his1erind~n mülhemdir. 

Vradini ga::etesi diyor ki: 
Hadiaenin dostane bir surette 

halledilmiJ olması, bir çok ıeyler· 
le beraber dostumuz Türkiyenin 
sulh fikrine olan merbutiyetini 
isbat eder. 

Athinaika Nea gazetesi; Türk 
İngiliz hadisesinin hal ve fule • 
dilmi! olmasımn umumi bir mem
nuniyet uyandırmıf olduğunu yaz 
maktadır. Ayni gazete diyor ki: 

Hadiseyi, heyecanla ve alaka 
ile takip etmiı olan Yunan efki.rı 
umumiyesinin ananevi uzun bir 
dostluk rabıtasıyla bağlı bulunan 
tngilterenin, yanı başmda olduğu 
kadar yeni ve fakat çok kuvvetli 
b ir surette tahtim ediJmit kardeş· 
lik rahıtalarıyla bağlı olduğu Tür
kiye ile yan yana olduğunu söy ·ı 
lemeğe haçet yoktur. 

lngiltere iJ,. Türkiye, heT' ikisi 
de doğruluk hislerinden mülhem 1 

Viyanada tedhiş 
hareketleri 

Berlin. 22 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: Gazeteler resmi 
bir Avuıturya tebliği neıretmek • 
tedirlet. Buna nazaran Viyana. 
da bir polisi yaralayıp öldürmqı 
olan iki kiti leTkif edilmiılir. Bu 
adamlar nasyonal demokrat fır • 
kasına menıup olduklarım ve bu 
sabah demiryolu üzerinde yapıl • 
mıı olan suikastın amili bulunduk 
larını ve ecnebi bir memlekete 
kaçmağa teıebbüs eylemiı olduk· 
larım itiraf etmitlerdir. Filvaki 
Tuna aahilinde demiryolu üzerin· 
de bir infilak vukı~ gelmiı ve ci
vardaki bir fabrika da hasara se
bebiyet vermiıtir. 

Viyana, 22 (A.A.) - Avustur· 
yada tedhiJ hareki.ti gün geçtikçe 
fazlalaımakta ve bombalarla ya
pılan müteaddit bozgunculuk ha -
diseleri kaydedilmektedir. 

Viyana, 22 ( A.A.) - Bir nazi' 
nin ikametgahında yapılan tahar -
riyat neticesinde zabita bir sandık 
el bombası bulmuştur. 

Roma, 22 (A.A.) - İyi malu -
mat alan lalyan mahafili, İtalya 
hükU.metinin Avuaturyada nazile -
rin yapmakta oldukları tethiı ha -
rekatı hakkındıı Berlin hükumeti 
nezdinde resmi teşebbüılerde bu
lunacağı hakkındaki şayianın aaı • 
Isız olduğunu beyan etmektedir. 

Toptan ıstifa ettiler 
Trabzon, 22 (A.A.) - iki spor· 

cu hakkında verdiği cezanın itti· 
fakça reddi üzerine bura mıntaka 
heyeti toptan istifa etmittir. 

==========c================= 
olarak hadiseyi, •ıralarındaki mü· 
nasebetlerde ufak bir taibe bırak
mıyacak sure~:~ haJletmi§lcrdir. 
Diğer gazetele:· de ayni tarz:'a 

tefsirlerde bulunmaktadırl~r. 

mız mütemmim malumata göre, 
Dipburnu önünde Tfük ve İngiliz 
donanmaları tarafından yapılan 

iyine Kocatepenin attığı çelen.kte 
"Türk donanmasının samimi te • 
esaürü,, ibaresi yazılı idi. 

1 Panama zelzelesind~
1 

lrvilla adası battı 
ttı rr 
hatı 

~ •t 
· •iiııu 

Lehistanda, taşan nehirler insanları sürükliy4t, L 

Halk endişe i~inde.. • '~~ 
Londra, 22 (A.A.) - Bu sene- rar veren çok tiddetli b:r '~ "1 

ki meteorolojik ahval fevkalade olmuştur. Bu zelzele, sahil ttf.E 

bir garabet arzetmektedir. lngil- larmda bulunan bazı ada'1~1 .. 1 

tereni~ her tarafında ~imdiye ka- batmasıaı ve nüfusca zayiı ~" 
dar kaydedilen bütün rekorları cip olmu!tur. ~ tilr 

kıran ve Taymis vadisinin bir çok Panama, 22 (A.A.) - S 
yerlerinde suların ta~-asına ~e - zelede, şiriki sahili açıklaı1 
bebiyet veren bir f ırl!na ve bora irvilla adası k~ybolmuştur· 
silsilesi hüküm sürmektedir. başka adaları da korkunç 

Amerika, 60 yıldan'heri emı:ali 

görülmiyen bir sıcak dalgası ve 

kuraklıktan muztariptir. Çinçi -

rati fehrinde dün 105 derece feh
renhayttan ziyade hararet kaydo· 
lunmuştur. 

sarsmıştır. 

Varşova, 22 (A.A.) -
coşması, Vistül nehrinin 
lifamı 16 kadem tecavüz e 
Üzerinde insan leşleri ve 111 

müzahrefat yüzen çamurl1' 
~ehrin sokaklarından aknı' 
Binlerce halk, yükselen ı 
tazyiki altında yıkılmak te 
gösteren setleri, endişr. ile 

Son alınan haberlere göre, A
merikada hüküm süren aıcak dal
gası, ,imdiye kadar 200 kişinin 

ölümüne aebep olmu§lur. Kezalik 
Berlinde gayri tabii .!ıcaklar hü · 
küm sürmektc:!ir. V,.. ~iyasi va -
ziy~tin ıı c:ze.ketin~ rrı.ğmen bütür. 
kabine azası Berlinden uzakla~

mışlardır. 

sut etmektedir. Muvasalas•1 llıil 

Panan-"' ..1 ... ROO 000 ,.1,,.Jarl·k za-

mı~ olan birçko mıntalcalsr 
yare ile yiyecek sevkedil;yo 
pılan tahminlere nazaran 
aza.mi şiddetini ve en yükse~ 
dini bugün öğleden sonra bıl 
tır. 

Tardigö istifa te~lifinı reddetti 

Fransız Ka inesi gene 
buhran geçiriyor 

Paris, 22 (A.A.) Sundayj 
Timesin muhabirinden: Fransa, 
aglebi ihtimal yakında yeni bir 
kabine huhramna maruz kalacak

tır. Bu, M. Tardiyönün Staviski 
i,ini tahkika memur komisyon hu 
zurunda M. Şotana şiddetle hü-

zılarını istifa etmeleri 

ld. b d m.Aıjll1 
teme ır ve u a '"' 
ı A • • h' t"ceıe mmet,, ıçm va ım ne ı 

recektir. meşhur Dreyfu' 
le:;ir.·'enberi misli görüln1c 
yasi bir buhran hn .. ıl oln'.:~ 

~ "'n kabiP~ ic:ti maın ·hı ~. 
~ 1 

vo, hcr-li ncıktai nLl __ ... -·ı~ 

lı 

cum etmiş olmasının neticesi ola
caktır. Hadiselerin dünkü inki · 
şafr, vaziyette hiç bir salah hus'!.1· 

le getirmemiştir. Framız kabine · 
sinin son ··içtimaı tezcbzüplc ne -
ticelenmi~ ,_,e kabinenin reis veki· 

clcrck. M. Tcrdi··öni;n tııh, 
.. .._ ,; '· ·-~ •run :la M. : ,. · ~ı' ~ 
ne vaki şiddetli beyanatı~' f , 1 
kal r:-ızırlar taraf !ndan b

1
' .. ~ '-ı 

~"'' " cıhk hi~cull'U addolundo~.ı:;i Ilı 

li M. Şeron, içtimaı müteakip o
tomobiline atlıyarak, M. Dumergi 

bulmak ve nazırların müzakera
tından kendisini haberdar etmek 

üzere, memleket dahilinde 400 
millik bir mesafe katetmiştir. 

M. Dumerg, salı günü Parite 
dönecekse de, o gün de bir uzlaş· 
ma zemir.i bulunamıyacağm:1an 

korkulmo.kt--.:1 ır. N- z·: lt'.nlan hn· 

. . l .. . 1,ıır ı 
ı emır. ... r.un \'Z "'w·.,e ··y' 
zm M. Bart•J, M. T&rdi)'0~ı· 

1 • • b zdıJ 1'a\ar ır.üt;:-xe.<.C~lill c rf 
rlolayı istifa et:nc:;ini te1' 

1 

tir. \lıı 
M. T n d:yö, hi:cuJ'J'l\l~ 

• 11tıe 
Şotanın kabin~ riyasetı ıl 
duğu sırada ef2'.lindcrı ~o i 

ı _J'g~ ı11 J 
sahsmı İ '.: t:?~--laf ey e:ı• e~" 
ile b•1 f ik~rleri katiyerı J' 

, 

h tJ 
Sporcularımızın Rusya seya ~ , 

tk• • 
cularının bundan e11°'e b' Ankara, 22 (Husuıi) - Rus ·j 

yaya gidecek Ankara gücünden 

Bilal Bey latanbula gitti. Sporcu 

arkadatları kendisini tefyİ ettiler. 

Moskova, 22 (A.A.) - Beden 

mak üzere Odesaya gitmiştir. 

Moıkova, 22 (A.A.) - Spor 

gazeteleri, Türk sporcularının 

Rusya ıeyahatine pek büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Gızıl spor gazetesi, Türk spor • 

lerindcn taf si l~tlı olarl'~ii') 
mekte, yalnız bu def ıı Jılı 
h · • R d bir 3 Y cyetının usya a 1ıt• 

~ kt•" la kalacagını yaznı• 

Moskovada iki oyul1 y~J 
.,,. f ,,e 

tır. Leningrad, ~ıe ,i 
d ·1111c ıe< 

da oyunlar tertip e 1 elti' 
nülmektedir. Bir çok f 1'ii'~ 

k ftall 1 
bu meyanda Har 0 ·çiıt 
cuları ile mac yapıııak 

1 

. t1''' 
cn.atbrda bulunuhnU! 



n l 111tiliz malını kullan! 
"kat ~~ ~ .,,. .v. 
a bil ~ ~ı kullan ••• 

·~·· • ~· Un birde konuıulmasr ye-
'~ ~ç ıene evvel en fakir Tür· 
~'bir dhan Atlası gibi idi. 
~~.-ı ~ bir göz en fakir Türk "'" .. ~ "''" cihanın harita mı sez bi-

l ~~ki Ve .nideıindeki ile bey • 
ilJı 1 ~. lokma halinde dolaıan a-

lhırılerindc: · 

, \'erli malı kullan .. 
ilde bir fantezi, hatta bir alay 
hı.ıldu. 
i. 
>"ı kalpli insanlar dirayetli bir 

, tÖyle hüküm verdiler: 

t y tl'lj rnalı kullanmak iyi bir 

-............_ Sadri Etem 
~·=~ t1......_l" 
>i astik kavgası "t ı ~ . 
~lıta. l\atık ıneselesini hal 
'tutktıı~oınisyon dün Yedi -
~ l\ fk 
, t hu 

1 

1 1 fabrikasını gez -
it, "' Uretıe tetkikatını bitir· 

~om· 
kt d ''Yon raporunu ha -

l ır. 

Belediyede 

Telefon şirketin
den alınacak 

paralarla .• 
Telefon şirketince fazla alınan 

paralarla Cerrahpaşa ve Haaeki 
hastahanelerinde birer pavyon ya· 
pılması Vekiller Heyetince kabul 
edilmiştir. Belediye fen heyeti ile 
imar bürosu pavyonların projele
rini hazırlamıya başlamı~tır. Ya· 
kında tirketin paraları belediyeye 
vereceği anlatılmaktadır. 

Seyrüsefer işlerini 
tanzim ıçın 

Emniyet altıncı şube müdürü 
Faik Bey bir senedenberi Viyana
da ıeyrüsefer itlerini tetkik edi
yordu. Faik Bey yakın bir zıt.
manda tehrimize gelecektir. 

Faik Beyle birlikte emniyet 
müfettiılerinden iki zat da Viya -
naya gitmiılerdi. Onlar biraz da
ha kalacaklardır. Faik Bey geldik
ten ıonra ıeyrüsef er işleri yeni 
baıtan tanzim edilecektir. 

Tramvay istiyenler 
Kadıköyde Haaanpa§a mahalle

ıi ile civar mahalJelerde oturan· 

lar belediyeye müracaat ederek 
kadıköy tramvayının kendi ma
hallelerinden ıeçirilmeıini iıte • 

mitlerdi. Bu müracaatin tetkiki· 
ne belediye §İrketler komiserliği 
memur edilmitlir. 

Bundan haıka iç Erenköyle 
ozyat ğında o uran halk da na-

fıa vekaletine müracaat ederek 
tramvayın kendi ıemtlerine kadar 

Başvekilimiz 

Dün Ankaradan geldi, 
Yalovaya gitti 

Polis haberleri 

Limanda bir sandal 
devrildi 

Baıvekil ismet Pata Hazretleri, Teofilos, Kiryako, Hiristo is-
dün sabahki trenle Ankaradan minde üç kiti dün limanda bir 

gelmiı Pendikten motörle Yalova- sandalla dola§ırlarken yanların
ya geçmiştir. dan geçen bir motörün dalgasın. 

Başvekil Paşanın şehrimize dö- dan sandal devrilmiş, kayıkçı ile 
!lerek Paşabahçedeki cam fabrika-
.~ mın temel atma merasimini yap· 
ma.sı muhtemeldir. 

Bilahare refakatinde iktısat ve· 
kili olduğu halde, Zonguldağa 
giderek, Sömi Kok fabrikasının 
temel atma merasimini yapacak -
tır. 

Meclis Reisimiz 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ka

zım Paşa Hazretleri bugün Yalo~ 
vaya gideceklerdir. 

inhisarlar Vekili 
Gümrük ve inhisarlar •;ekili Ali 

Rana Bı dün sabahki trenle An -
kadaran şehrimize gelmiş, doğru· 

ca Beylerbeyindeki evlerine git -
miştir. 

Ali Rana Bey bir muharririmi· 
ze demiştir ki: 

"- latanbulda birkaç gün ka· 
lacağım. Bu müddet zarfında ba
zı tetkikatta da bulunacağım.,. 

Bükreş elçimiz 
Bükret sefirimiz Hamdullah 

Suphi Bey gelerek Kadıköyünde 

akraba11ndan bir zatın ev•ne misa· 
fir inmiştir. 

Adliye müfe tişi 
Sa1ahattin Bey 

birlikte üçü de denize düşmüşler
dir. Üç arkadaş etraftan yetişen
ler tarafından kurtarılmışlardır. 

Otomobil altında kaldı 
Yüksekkaldırımda Is tifonun 

marangoz dükkanında çırak Di

mitri Voyvoda caddesinden geçer
ken 2056 numaralı otomobil altın· 
da kalarak yaralanmııtır. 

Pangaltıda Melina apartmanın
da oturan Marikaya 861 numaralı 

otomobil çarpmıf, ba~ından yara· 
lam ıştır. 

Denize düştü 
Fındıklıda Mehmet kaptanın 

Ceylan motöründen sahildeki de-

poya odun taşıyan Zekeriya oğlu 
Mugtafanın ayağı kaymış, denize 

düfmÜf ise de kurtarılmııtır. 

Kaçak et 
Küçükpazarda oturan İnebolu

lu Mehmedin elinde sekiz kilo ka-
çak et yakalanmıştır. 

Yere düştü 
Sirkecide tren iıtaıyonunda eş· 

ya ta§ıyan hamal Aziz yere düş
müş, sol kolu kırılmı§lır. 

getirilmesi ricasında bulunmuf - • • 
lardrr. Genç bir Adliyecı, vazıfe 

Kıbrısa gönderilecek 
ipekliler 

Belediye bütçesi gelmedi görürken, birdenbire öldü 
Adliye müfettişi Salahattin Bey 

Fransız Başvekili M. Dumerg, r11d
yoda: 

- Ben diktatör değilim, hürriyeti 
se,•erim, demiş ... 

Sen misin bunu ıöyliyenl •• 
Hürriyeti severim diyor amma, dik

tatörlüğe çok benziyen şeyler de ya
pıyor. Mesela, meclisten geçmiyen, ka· 
nun mahiyetinde karıırnameler çıkarı· 
yor. 

Hem, hürriyet, hürriyet diyoruz. 
Söz aramızda, hürriyet nedir ıanki? 

Ortalıkta, bir Faşizm düımanlığı • 
dır gidiyor, fakat bu düımanlığını Öy• 
le tezahüratı oluyor, ki faşizm yanın· 
da hiç kalrr. 

Alem İ§İ ıiddete döktü. Artık mü
nakaşa edilmiyor, döğüş ediliyor. 

Hürriyet ıevgiai, modasr geçmİ§ 
bir sevgi .•• Zamanıu in~anları bu sev
giden tiksiniyorlar. 

Eski zamanlarda büyük H ile ya -
;ulan hürriyet uğrcna can verenler 
,·armış. Bugün, diktatörlük ilan edi -
len memleketlerde, hürriyet uğruna 
kaç kahraman öldü? Pek az ... Ölenler· 
de de, karşı koyanlard11 da, eskilerde
ki iman ve inan yoktu. 

Esasen hakKın 5esi olan "halkın se
si" Muıoliniye, Hitlere taraftar çık
madı mı? Hala çıKmakta devam cdi • 
yor. 

Kim bilir, belki de milletler, ken
dilerine hayrı olmıyan hürriyeti, Mç 
bir zaman ıevmediler. Yaptrklan ihti
laller, daima h111islere, diller~ uzun o

lanlara yaradı ... 

Hem insanlarda deği9iklik arzusu 
vardır. Belki ilerde, bu değitiklik ar· 
zuıu, o eaki hürriyetçinin kadrini tek
rar ettirecektir. 

Bunları ben değil, bir Fransız ga
zetesinde bir Fransız muharrir ııöyli • 
yor ••• Mesele meydanda, Franuz de -
mokrasisi, M. Nitti ile Hüseyin Cahit 
Beyin hayran olduklan demokrasi. 
Franıız demokraaiıi, Staviıkinin dil~ 

kendi kendini boğdu. 

Selamı izzet 

118,500 
Belediye bütçesi henüz Anka

radan taıdik edilip gelmemittir. 

Belediye memurlarına maa,Iarı a

vanı suretiyle verilmektedir. Bu 

Karsla Ardahan arasında teftiş 

vazifesini ifa ederken birdenbire 

rahataızlanmıJ, bir damarı kop -

muş ve yolda ölmüştür. 

Kıbrıs konsolosluğundan bildi

rildiğine göre, yüzde 50 ipeği ha
vi suni ipekli ve pamuklu kumaş

ların ithali tahdit edilmiştir. 

1934 7 mayıs tarihinden 1934 Sergiyi gezenlerin 
budur! 

yüzden mevaim dolayııiyle yapıl
maıı icap eden bazı itler de bütçe
yi beklemektedir. 

Bu arada ecnebi mütehaasııla
rın raporların.ı tetkik edecek jüri 

heyeti de içtimaa çağırılmamıtlır. 

Çünkü jüri heyeti azalarına 

hakkı huzur tahsisatı eski bütçede 

yoktur dolayııiyle yeni bütçeyi 
beklemek zarureti vardır. 

Jüri heyeti azaları raporlar ü -
zerinde tetkiklerini bitirmitlerdir. 

Evkafta maaş 
Evkaf memurları temmuz ma • 

aılarını dün almıtlardır. 

31 kanunuevveline kadar girecek 

bu nevi kumaşların mecmuu 
5.133 yarda olacakl!r. Türk ta -

Salihattin Bey, henüz otuz ye- cirlerinin de buna göre hareket 
di yaşında bulunuyordu. lstan • etmeleri kendilerine bildirilmiştir. 
bul müddeiumumi muavinliğinde, --------------
Üsküdar müddeiumumiliği baş 

muavinliğinde, İstanbul beşinci 

gösteren, iyi, nazik, zeki, bilgili, 

çalışkan bir insan olarak tanınan 

ceza mahkemesi azalığında çalı~- gencin ölüm haberi karşısında de-

mış ve nihayet adliye müfeUiti rin keder duymu~tur. 

olmu,tu. Müfettiş olarak bir kaç Salahattin Beyin cenazesi, Ar • 

ıenedenberi memleketin muhtelif dahanda merasimle kaldırılmış, 

mıntakalarında dolaşıyordu. 

Vazife ifası sırasında ani bir 
surette ölen bu genç ve kıymetli 
adliyecinin ölümü, burada haber 
alınınca, bütün İstanbul adliyesi, 
bu muhitte de senelerce faaliyet 

şehitler mezarlığına gömülmü~ -

tür. Bu kayıptan dolayı, ailesi 

mensuplarına, kendisini bütün 

tanıyan ve sevenlere taziyet be
yan, merhuma mağfiret temenni 
ederiz. 

sayısı 
Yerli mallar sergisine rağbet, 

gün geçtikçe artmaktadır. Dün 
yekunu 118.500 zu bulmuştur. 

Dün şehrimizde bulunan Berlin 
seyyah vapurundan, iki üç yüz 
kadar Alman, sergiyi gezmişler, 
memleketlerine götürecekleri he· 
cliyelerini buradan almı,lardır. 

Şehrimizde bulunan Yunan tay· 
yarecileri ve gazetecilerinin, ser • 
giyi gezmesi mukarrerdir. 

Program mucibince, sergi komi
serliği sureti mahsusada kendile

rini karşılıyacak ve bir mihman• 
dar delaletiyle gezdirecektir. Mi
aafirlcr sergide öğle yemeğine a • 
lıkoni\caklardır. 

DEH Rf Efendi Nasıl Görüvor? 

• 
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Sergilerimizin 
Gayesi ne olmalı? 

..- (Baımakaleden devam) 

maıraf araıında büyük fark var • ç ~ 

dır. Bu ~aaraf ~alnız ~~liye v~ Jragan sarayı 
seyahat ucretlerıyle degıl, ıergı 

önündeki kaza 
yerinde kiralıyacağı mahallin -----------------------

metre murabbaı batına vereceği Sait Paşa zade Vehbi Beyin muhakemesine dün başlandı. 
para ile de kabarır ve yükselir. s· . b 

Bir de bu gibi ıergilerin doğru- 10 }ıra kefaletle Ser est bırakılmasına karar Verildi 
·dan doiruya müıtehlike aabt yap· 
maıı en iptidai iktıaat kaideıine 
de muğayirdir. Çünkü fabrikatör 
müıtelike aatıf yapana on bi
rinci müfterileri olan ve fabrika • 
yı yaıatan toptancıya ve peraken· 
ijeciye rekabet etmit olur. Bu 
rekabet serginin kurulduğu ıehir
Cleki tüccarın da zararını mucip 
olur ve ıergi, iktısadi hayatı yük
ileltmeğe yarıyan bir vasıta ol • 

1 ınaktan büıbütün uzaklafır. 
• 
t Bu itibarla sergi, mutlaka bir 
nümune sergisi olmalıdır. Ala -
kadar tüccardan teıhir edilen nü· 
munelere göre ıiparit almakla 
tahdit edilmelidir. Mutantan ol • 

Geçende Çırağan ıarayı önün • ı 
de vukua gelen ve asker Osman 
oilu Bekir Efendinin ölümü ile 
neticelenen kazaya ait muhake -
me, dün lıtanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde görüldü, 

Bu kazadan dolayı Sait Paıa 
zade Vehbi Bey Be,iktaş sulh ce· 
za mahkemeıince tevkif edilmi~, 
yedinci iıtintak daireıi de tevkif 
kararı vermif, fakat ağır ceza re
iıliği yetmit bet lira kefaletle 
kendisini ıerbeıt bırakmıftı. Bu 
serbeıt bırakma kararı, Temyiz 
ilimiyle bozulduğundan, Vehbi 
Bey yeniden tevkif edilmiıti. 

· maktan ziyade ite elveritli bir Dün baılıyan muhakemede, ye· 
!fek]e sokulmalıdır. Sergi, fU ka- dinci istintak dairesinin tedbirsiz· 
Clar yüz bin kiti tarafından ziya· 

Jik, dikkatsizlik, nizama riayet •

1 sizlik yoliyle ölüme sebep olut • 
tan verdiği muhakeme kararna • 
meıi okundu. Mevkuf olan Veh· 
bi Bey ıorguya çekildi. 

Vehbi Bey, tedbinizlik, dik • 
kataizlik, nizama riayetsizlik gös 
termediğini, hususi otomobiliyle 
Ortaköyden Betiktata gelirken 
Çırağan sarayı önünde, ölen as • 
kerin bir tramvay arkasından bir· 
denbire yol üzerine çıktığını söy
ledi, gözlerine ıöyle devam etti: 

- Asker, soldan sağa geçmek 
istedi. Ben, fren yaptım, direk -
siyonu kırdım. Faydasız kaldı. 
Asker otomobilin sağ çamurluğu • 
na çarparak yere düştü. Bir kaç 
metre gidişten sonra otomobili 

durdurabildim. indim, yaralıyı 

otomobile koyup hemen en yakın 
haıtahaneye götürmeğe teıebbüı 

ettim. Bu sırada bir kaç kiti ye· 
titti. Aıkeri yerden kaldırdı. Has-

tahaneye götürdü. Ben de, ken • 
diliğimden merkeze gittim, vaka
Yı anlattım!. 

Suçlu vekili Nuri Bey, mahke • 
meden serbest bırakma isteğinde 
bulundu. Mahkeme, bir müddet 

müzakereden sonra, suçlunun bin 
lira kefalet yatırabildiği takdirde 
aalıverilmeıini kararla,tırdı. Ölen 

aıkerin memleketteki ailesine teb· 
liğat yapılması ve ıahitlerin çağ • 
rılması karariyle muhakemeyi 6 
ağustoıa bıraktı. 

ret edildi, denilmemeli, §U kadar 

yüz bin ve yahut şu kadar milyon 
liralık siparit aldı, denilecek bir Yunan tayyarecileri dün geldiler 
gayesi bu olmalıdır ve teıkilitı ve Kafile ile gelen diğer tayyare· 
netice vermelidir. Sergilerimizin -- (Bat tarafı ı ncl sayıfada) 1 

· propagandaıı da ona göre yapıl· ciler, yüzbaıı ve mülizim rütbe
malıdır. Böyle olduğu takdirde lerindedir. Tayyareler saat . seki· 
sergiye iıtirak edenlerin birbirle • zi 45 geçe Selinikten kalkmı§, De· 
rile rekabet etmeleri, her ıene ye· deağaç, Edirne istikametinden 
ni nümunelerle ortaya çıkmaları lıtanbula gelmiılerdir. 520 kilo
Te mamuli.tlarını mükemmmellet· metre yol katetmiılerdir. 

' lirmeleri de temin edilmit olur. Yetil köy istasyonuna gelirler· 

Avrupanın muhtelif ıergilerinde ken, Eıkitehirden gelen iki Türk 
bu nümune tethiri uıulüne riayet tayyareıi de kendilerine iltihak 
edilmek u.yeainde büyük iktıu.di etmiıtir. 
faydalar temin edilmektedir. O Yunan tayyareleri, üçü harp 
sergilerde yalnız ıerginin ıon gü· ve biri ıivil olmak üzere dört ta
nü, yapılan maaarifin bir kısmını nedir. 

örtmeğe yardım etmesi için le§ • 
hir edilen nümunelerin geri gön
<lerilmeyip aatılmaıına müsaade 

edilir. Bu usulün bizde tatbik e· 
tlilmeıine hiç bir mani yoktur. 9 

Eylül lzmir sergiıi için vakit ge· 

cikmemitıe, onun memleketimiz
Cle ilk nümune sergisi olarak orta· 

17a atıhnasını isteriz. 
A. C. 

Yarın Lozan 
sulhun un 
yıl dönümüdür 

, Yarın 24 temmuz, tarihin en te· 
t'efli bir günüdür. 

Y eıil köye yaklatırken, üzerin· 
de Türk ve Yunan armaları bulu
nan defne dallariyle ıüılü bir pa· 
ratut tayyarelerin birinden bıra

kılmııtır. 

Tayyareciler, lıtanbula gel· 
meden yirmi dakika evel telsizle 
"Türk hava zabitlerine ıelam,, 
göndermitlerdir. 

Kendilerini Yeşilköyde, lıtari • 
bul kumandanlığı erkanı harbiyeıi 
reiıi miralay Tevfik Bey, tayyare 
cemiyeti İstanbul §ubesi namına 
Nakıye hanım, müdür Hasan F eh· 
mi Bey, müfettitlerden Baha Se· 
it, Bahri, lımail, Ali Rıza Bey· 
lcr, Yunan ale§e milteri ve nava
lı, halkevi reisi Ali Rıza Bey, Ba· 
Jurköy kaymakam vekili Şükrü B. 
hava müfrezesi kumandam Tevfik 
Can Bey, tayyare 
gazeteciler, Y eşilköy 

zabitlerimiz, 
ve cıvarın· 

dan yüz kiti kadar halk karııla·ı 
mışbr. 

Nakiye hanım aynen §u nutku 
söylemittir: 

" Ho9geldiniz, aziz miaalirler! Gel· 
diğiniz dost memleketin, ptirdiğiniz 
doıtluk hava11nı bir arada teneffüs e
den iki doıt milletin çocuklan, bizler, 
ıu dakikada ıulh dünyaıımn 9er-efini, 
ıulh binaıının kuvvetini bir kat daha 
arttırm19 o!maktan ne kadar iftihar et· 
ıek yine azdır. 

" Türk milletinin ve Türk tayyare 
cemiyetbbn mttrne11mm olarak bura-
da bulunan arkada§larım ve ben, Türk 
milleti ve Türk Tayyare cemiyeti na
mına misafirlerimizin afiyetle v mue
vaffakiyetle seyahatlerine memnuni • 
yet beyan eder ve dost Yunan mille • 
tinin ebedi ... detl.. ermesini dile • 
rız. 

Hepinizi Yunan milletinin refah ve 
taaliıi namına içmeğe davet ederim." 

Bundan sonra istaıyonda ha· 
zırlanmıı olan büfede limonata 
içilmit, pasta yenilmiştir. Nakiye 
Hanımın nutkpna filo kuman· 
dam cevap vermiı, teıekkür et· 
mittir. 

Tayyarecilerin Ankaraya da 
gitmeleri muhtemeldir. 

Bu takdirde ıalı KÜnü Ankara• 
ya gidilecek ve çar§amba günü dö
nülecektir. 

Harp tayyareleriyle birlikte ge
len diğer aivil tayyarede iki gaze· 
teci ve bir pilot bulunmaktadır. 

Atinada çıkan Arkopriıi iaze· 
lesinin muharriri lstanbula ilk de
fa geldiğini, fevkalade mütehas -

ıis olduğunu, tehri gezeceklerini, 
ve belki bugün Atinaya dönecek· 
lerini,, ıöylemiıtir. 

Diğer gazeteci, ayni gazetenin 
foto muhabiridir. lıtanbula dör
düncü ıeliıidir. 

Tayyareciler ve gazeteciler Pe
rapalas oteline inmiılerdir. Gaze· 
teciler seyahatin bundan ıonra· 

ki kısmına iştirak etmiyeceklerdir. 
Tayarecilerin hepsi de g~nçtir· ı 

t.r. Haki elaibe awma1'tedirlar. 
Bir kısmı şehre geldikten sonra 
değişmiş ve beyaz üniforma giy· 
mitlerdir. 

Kaymakam T emelis ile birlikte 
gelen diğer tayyare zabitlerinin 

Yüzbatı Saktaniı, Pataniyanoı, 
isimleri ıunlardır: 
F rangiıo, Kolas, Y orgoı, Varvare· 
sos; birinci mülazım Kapsam bel is, 
Gurufadis, İdamatigo, Karigvİ· 
gaı; mülazim Papanastaaiyu, Yor· 
gakokuı, Tasyos. 

Akropriıi gazetesi mensupla· 
rınin isimleri Mösyö T omopulus 
ve Möıyö lkonomuı'dur. 
tayyarelerini pilot Parniyaı ıetir· 
mit lir. 

Misafirler dün camileri dola§· 
mıtlardır. 

Bugün saat onda sergiyi geze· 
cekler, 12 de abideye çelenk ko· 
yacaklardır, çaya Yunan konso· 
loıhanesine, ve aktam Perapalasta 
tayyare cemiyetinin ziyafetine da· 
vetlidirler. 

24 Temmuz, Sevr muahedesi· 
ni parçalıyan müıtakbel Türkiye • 
nin hudutlarını tayin ettiii, Lozan 

sulhunun imzalandıiı ıündür. Hu
kuk talebe cemiyeti ilmi bayram 
olarak kabul ettiği bu terefli günü 

yaran kutlulıyacaktır. Yann aaat 
16 da üniversite konferans salo-

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankası i 
nunda büyük merasim yapılacak· 
ltr. 

Halkevindeki merasim 
Halkevinden: 

1 - (24 temmuz Lozan günü)· 
nü kutlulama münaıebetiyle Halk 
evinin Caialotlu nıerkez ıalo • 

· nunla 24 temmuz ıalı ıünü aaat 
21 den 22.5 a kadar bir konıer 
verilecektir. Konıerden enel 
Halkevi idare heyeti azasından 
eski Maarif Müsteıarı Mehmet 
Emin Beyefendi tarafından (24 

temmuz) un manası ve Türk inin· 
libındaki enıinlifi hakkında kısa 

Istanbul Şubesi 1 

Galata'da Bankalar Caddesinde inbiıarlar Müdüriyeti Umuimyeainin bu!undutu binaya nakl ile 

25 Temmuz 934 Çartamba gllaUnden itibaren orada muamelitına devam edecektir. Nakil 
müaaaebetile Bankamız Jİ!Jcleri 24 Temmuz 934 Sah gtınll kıpah bulunacaktır. (40041 

bir konferans verilecek ve bunu 
müteakip güzide aanatkirlar ta • 
rafından konsere batlanacaktır. 

2 - Bu konser ve konferans 
lıtanbul radyo merkezi vasıtasile 
netredileceğinden arzu edenler 
radyoları vaııtaıiyle dinliyebilir • 
ler. 

evının Tepebqında Meırutiyet 

caddesindeki Beyoğlu k11mında 
da milli piyeılerimiz temıil edile· 
cektir. 

4 - Merkezde ve Beyoilu kıı· 
mmda verilecek konser vetemıil 
için davetiye yoktur. Arzu eden 
her kes gelebilir. Çocuk kabul 

3 - Ayni ıece ıaat 21 de Halk edilmez. 

Seyyahlar 
Dün Romanya vapuru ile 45 Po· 

lonyalı muallim ile 120 Yugoslav 
talebesi ge)miıtir. Muallimler 
tehrimizde atı gün, talebeler iıe 

dört gün kalacaklardır. 

Bundan baıka Berlin vapuru ile 
de 500 Alman aeyyahı gelmiıtir. 

Arap birliği 
propaganda 
kuvetleniyor 

Melik lbniuuut ile J,,,.ıll 
araıında imza ve tasdik edil 
muahedesi bütün Arap ileırJll' 
etmekte devam ediyor. 

Bu muahedenin en büyük 
yeti, evvelce de iıaret ettifİd' 
"Arap birliği ve lılam kar 
saaına kurulma11 ve "Arap 
nazari bir dava olmaktan çı 
mumi bir siyaset temeli ol 
sürmesidir. 

Taif muahedesinin bu il 
bütün Araplık aleminde derİ' 
yecan uyandırdığı ıibi Ara 
le uzaktan, yakından ala 
Avrupa muhitlerinde de ın" 
ter yapmıttır. 

Taif muahedeıinin bu ,ekil 
hiyeti almasına amil olan bit, 
bepler arasında -sn mühiJlllOlı 
Arabistan ile Yemen arası 
bin azami ıiddetlc ıonuna 
vamr istendiği ve Araplık .. 
fa düıürerek o zafı istiımat 
melini güdenlerin hepıi, hel' 
kullanarak bu maksadı gÖ 
halde gerek Suudi Arabist 
Yemenin bu maksada al~t o 

yanıkhğını göıtermeleridir. 
Filhakika gerek Suudi 

nın, gerek Yemenin azami 
malarını iatiyenler, iki tar~ 
mahalli nuhvet ve asabiyeti 
liyerek anlaşmalanna mani 
radaki ihtilafların ancak harf 
)edilebilecek mahiyette oldu 
tenneğe çabalıyor "e bu yol 
türlü entrikalar çeviriyorlar# 

iki taraf bu entrikalara 
olsalardı Hüdeydr ile San'• 
ki yollar bir çok kanlı m 
ıanbe olacak, bu yüzden l 
kuvvetleri de, imam Yahy 
vetleri de müthit ve telilitİ 
bir sarsıntıya uğrayacaktı. 

iki tarafın aralarındaki 
bir harpten ıonra ıulbe dö 
...ııw A...o birliai - 1 A 

ği esasına istinat et~İ~e~le J 
leri uyanıklık, kendderını d 
maktan iıtifade edecek bütl 
darlann emellerini, maksat 

çıkardı. " 
Bu uyanıklığın en güzel 

abidesi olan Taif muahedesi 
gizli emellere ve zehirli en 
km bir darbe indirdi. 

Vaziyet bu kadarla k 
muahedesinin imzası bütiiO 
aleminde yeni bir cereyanı~ 
kuvvet verdi ve Arap biri 
davası yeni bir ebemmiy~t 
Çünkü şimdiye kadar kendio' 
ıahip bulamıyan bu dava. • 
lur gibi oldu. Suudi Arabi1J 
kümdarı Melik lbni11uut 
hcdeıinden sonra yazdığı I'. 
larda bu davayı Öne ıürf11' 

Bu yazrlann bir ve çolc 
munesi Melik lbni11udun 
kümdan Gazivülevvel ta 
ku bulan tebrike yndrğı ~ 
rap matbuatının büyük bit 
yctle neşrettiii cevaptır. 

Kral lbniuudun bu t 

vcııika olmak hayıiyetiyle 
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Baba-Oğul • 
D L Ml%L IRAN Hükümdarları 

llaldeclen ı Sell111I izzet . Sıcak... Yazan : nlyaal Ahmet 

Mitfik amca.. Bır 19yler Bu mektubu açmıyacafına yemin 
,.,..;. Hala ela ıödlJo~·· Görü·ı nın hammua o• k.....,Orlü. 

r:ılı.. Bunların, babamın fena- etmitti. lri ama, ya ıahiclea bu 
Japmadljnu meydana çıkara· mekbip Haama canım kurtara-

Ortalık o denli Sicak ki elimde- M zaf f 
~!:':0 k;:m~ ~~ u ereddin Şah, Is-
güç işliyor. Aqımdaki uylar gü- t b Jd ı k ı d 
neş altında erimiş, örtüldeımiıtir. an u a nası a an 

C&k... calua? .• Bu kalık içinde hangi bakılarımı 
Cocutun aeıi çdu,ordu: 

L_ - Ki111Hye fenalık yapmadı ......... , 
Hilmi Mütfik, ,azleri yerin • 

elen uir&mlf, hayretle ve korku 
ile ~uta ltakıyordu. Bu fen a • 
dtnu, iatianal ltir manyetizme 
-...ıımda idi. Soma da, kendi 
tiiphelerini, iıte çocuiun aözle
l'lacle ob,orclu ••• 

Mektup 1 Kltihin ıetirdiii mek· -p... O mektalN açm•mala na· 
llıuı llsil •ermittL lhlan, bu mek-

lhan tıura.la oldaimm biliyordu. 
O'·umaaı~ olmadıiı halde, mek· 
lupta JUlh olanları ketfedi1ciNu. 
kbnhilir, belki de çoculma içine .... ..,.otru~. 

Biran badi lıııen.tiuen irk· 
.._ Acalta cleli mi olayorcla? Ha· 
hl •i ıörüyordu 7 iyi d11J1DU1 
.._du? Çocuk ba mektuptan bah· 
tebait miydi 'l 

11-n tekrara etti: 
- Miitfik amca, mektubu iati

,..,... O mektu•u ıetiriab. 
•• Artık fiipbe 1oktu. Hilmi Müt
qa ifitiyorda. Bu çocuk emredi-
1orcla. Doktor ocluma kofta. pk
llaeceaiai açb, mektubu aldı. Ço

la Yereli. 
- Ba zarfm üatünde ne JUi• 

Jor? 

Hayatında ilk defa, Hilmi Müt· ı ·· J • d · k anla Ş h f ( 
fik tereddüt ediyordu. Verdiji ::;::ı,~~y:nd;~yo= • 8 t ziya et erden SOft~ İStİrahat 
.azle kendi aruında, ölüme mab- n k b" d • . k·ıd· Dah .__ I ır görez, ~ere en gın- çe 1 ı. a sonra Abclü.lh m·tıe 
IUllll bir inAn vardı.. Sehpa bru- yor ve kapının ..... uuk kal- a 1 
lu:rordu .. Kurulan ıehpa)'I, ço- dığı için o de Pr.if"' sırtına mülakat yapb. 
cuk rüyuında ıörüyordu. 111 veriyor. 

- OkuJUDuz Mitfik amca.. Karşıdaki söjüt ~ cltlbudak a· -7-
Cocuhn ıeai titbleıiJor, .._. ğaçlannda tersine dönea yaprak -

hileıiyordu. 1ar eskisinden daha mat.. 
Zaman da seçiyom:du.. Gece Gelenlerin geçenlerin yüzlerin .. 

ilerliyordu.. Saat bir 'Pı.a111tu_. de birbirine adalış düşünceler var. 
Kaya uam idam ecleceldercli. Sözün kısası, kamunun bugünkü 

- Okuyunqal O•yua.-a! cum tasam bir: Sıcak var!. 
Oku..-.k, okP••ak ... Olecek bir Anlıyorum ki bu tıısa, benim 

adamın IOll •u'7etini ouıl tut- özlem kaygım değildir. 
mudı. "llaaan yirmi. 7&flD& ıel • Sanlı bir frenk hilslniaiıa altın· 
dili zaman,, Huan mektubun a· da düşünülmemiş düşünce yoktur 
çılmuımi ıtemiyordu. V aaiyeti dediği güneşin mcaklıfı içime iş. 
buydu. Hilmi Mütfik ymıia etmft- liye işliye düşünüyorum • 
ti. "lhıan yirmi yqına ieldiii aa· y._aak bir ll8llD& bulecalım. 
mu,, ve lbaan, bumm, içiade, bu 
sözün tutulmamuını emrecliıor· Sıcalf kalık, clllelE gös~emi de 
du. Babaaının •aaiıetİIÜ elinle- Gnesl, l>eni e1liıık• ~·-ca bl • 
mek iıtiyordu... Biliyordu. Bu ~ala df' hapraa gene yaza • 
mektup babuını kurtar~ '"°&u.u. 

- OkuJUDu ı oıa.,.. f.. Karşıdaki yoldan ~nlerin 
Kuzum okuJUDuz Miıfik amca.!... gölgeleri toi>ralm iir.eriilde Y11 • 

Ve mektup, HiJıqi MOafilin el· varl~or. Gine§ ~" 
le~e titri~ordu. KQiakJamada, f:: :r4~-~: 
!1!.1;. .... 1 ~ordu. 0 

lerfe dii-. ... ~ 
... 1.: dartö w......- andın)'or. 
~ 1• _.... içine PenÇeieleriıle bpaklar ve ı• · 

Muzafferettin Şala, bur..ıa ma· 
iyeti erklnı ile aaltanat kayıkla • 
rına bindi, izzettin vapuruna ıeç· 
ti, Şah, ....-a ~-B Abdili -
hamidin yaverlerladen Saltaniye 
vapuru ıüvariıi Fel'ik Şükrü Pa • 
fa tarafından i~l edildi. . 

Evveli Şah ve aonra bütin he· 
yet vapurun ıalonuna dahil oldu· 
lar. Salonda çay bazırlanmııtı. 
Bütün maiyet Çaya davetli oldu· 
iu için Yapur kalkmadan muala· 
.ra oturuldu. BilU aoara da •• • 
pur hareket etti. 

ın,ttbı tapuruaun önünü ve 
etrafım lraıa teba.atı ve De
biatam lrani1an mektebinin kira· 
ladıldan yapur •e iltimltotlar it
pl ediyordu. Vapur •e iatimbot· 
t.r ~an 1tata atlalenmifti. 

taWı &mireden tahaiı edilen dlrt 
atls bir ıaltanat aralHaına tehza• 
delerden Tevfik •e Abdülkadir 
efenclilerle beraber Muzafferld • 
din tah, lran aefiri AIUlmiilk 
Mirza Mat.mut Han bincliler. ~ 
ğer arabalara iıtikbala .... ı..
yetle pim maiyeti binmltlerdi.
Muzaff....ıclin tabı ıetiren ara
ba ıaat aekizde Yıldız aarayma 
vardı. Sarayda Altdülbamit bek
lemekteydi. Ayni derece •ea•eee 
ve ıefahate dütküa olaa iki 16t 
kümdar el ııkıttılar. Mızıka J._. 
martını çaldı. V • tahla paditala 
kaarı iliye çıktılar. Bir mücldet 
burada otardukran 1011ra maiyet• 
)erinde aadruam Halil Rif~t ~ 
ıa laarieiye nuın Tnfik, tOra,. 
cle•W reiti Sa;,t, aeraaker Ali Ilı
• bahri7• nam H...ft, Topıo 
hane mfltiri Zeki, pqa ofduklan 
halde d8rt atb aaltanat arabui1• 
le ban llıden meraıim daireai• 
geldiler. 

-HlhDl a İlef•· ! t. \u rüiyet rlİtller in<Rrilen kaf'11d atık yapt· 
~c;r.ıtlliii•P!~·IMai, temelli bir nevropati 

liadiıeıi idiyıe?.. lar, güneş karşısında kamaşan 

I~ •apunı ... ı 1edicle 
Su&~a inlerine ıeldi, Bu 
.-da karapl 1efineainclen top
lar abllDl)'a hqlanıldı. ''lıtan • 
bul,, vapuru donablmıı reımi se
lam ve ihtiramı ifa için bu· 
rada bekliyordu. izzettin va· 

Meruim daireaiıade yirmi da• 
kika kadar kalmdı. Burada Ma 
zaffereddin ıab maiyeti erki • 

ıı .... 

~.j gözledni yıımmU§ jri adamlan an-
1~~4M tl~>:-1 • dırııar' 
~~._d~I! ~ ... ıSnr ·-· ·ı• ••# ..... ._~~~- 1lle iil*•c1ro.-. 
iri~' ID.aa mumda 'ricdm•daa, etmiyonım. Kalıtı, Jiirefi Ve bun
namuaundan bile fedakarlık ya- lann h@!ini bürüyen sıcağı an • 

par ... ,, 
Ve üstünde: Ihsan yirmi yqma 

ıeliııce diye 7azıh olan zarfı bu· 
nıtturu •erdi. 

11.jfclenbir.e MCUk atddı, zarfı 
...... Wr ........ tJıdb. ..... .. 
çıkardı, ffilmiJ.• ~tb& . 

- O~u 1·· . Olmf'IPluz. 
Mütfik amca! ••• 

• • • 
Ualriiar Askerlik ıaı-i dıiuatar ... 

- H._ mı • m.ldalliw ap. 
laC:alr -....ı lcla almecalr taBplerln 
imtilmllan t ••• 914 ..... .,. 
Mat • da Wrillel,... ........... .. 

latmak için dizdiğim sözler· bir 
161 boyu oldu: altını çeklerim o
lur, biter. 

O denli :;:: O qdtr 
Yup9 =Kalem. 
Anp = Hafısa 
Uy• PUdt 
Ortlk • Mlplıem. 
Kalık~ Haft 

Bala. :;a ·~· &Jnıl = MUnteJıa 
lu =Hararet 
A~ = llilteradlf. 
ır.mu-~
CcUDl•~ 
Özlem = HUIUll, phat 
Sanh = Ş8bret1L 
Bilp = Alim. 

M.N. 

Bilek ;;= 'lıeımL 
Baaarmak == tchılr et~k. 
Geriltl == Perde. 
Apk = Mtlrtefi. 
YiN =~vah. etraf. 
Siz = Jl'ıkra. 
Çık= ı .... 
(Ba elsl• ~ Dersiaindea •· 

1-ufts.) 

Aıınl•I y.ı: ... .,, ... -~ 
Eaki mi&a,b J~~clan 
O~ C-al Beyin fUdıiı it 
~ ~Grilıcl yerli lik:reyj 
~.-~ 

KARAGÔZ 
De ....... 9"'m••m katda ......... 

puru, Sara 
"ı...tım ......... 
•••~•Mili& Ortakaye 
....... " .&.,... tarafın-
dan bfdandıktan ıonra Oitaköye 
doiru yol aldı. Bu ıırada, Bey
lerbeyinden de toplar atılarak 
ael&mlanmıya bqlandı. 

Rıbbmla Beylerbeyi vapuru 
ıüılenmiıti. liçinde .. bzade Tev· 
fik efendi ile~ dnlet relıi 
Sait pqa tabı br,iılamak üzer 
bekliyorlardı. izzettin vapuru iı· 
kele açıklarına ıelinee, Beylerbe
yi vapuru hareket etti. izzettin 
.apunma yanqtt. Tmik efendi 
Abdülhamit nam•na "Hof&IDedi,, 
r_,imuini ifa etti. Bu 11rada da 
lnettin yapurunun bordalarma 
tlisilmit a.a.m ltalariye efra • 
dm1a ...tbl reamiııi ifa etaaeabıi 
müteakip Şah maiyeti ve erkin 
Beylerbeyi vapuruna bindiler. 
BeylerbeJi vapuru, aaat yedi bu· 
,ukta rıbtıma yaaqtı. Rıbbm kıy· 
_.tıi halı1'rı. ıüılelııılit~i. Deni· 
•• ltirilmilf Olan _.ıtlallar bir ıı· 
ra totldl etmitler alkı,lıyorlardı. 
labJ.eden itiharen yolun iki tara· 
fqu da kalabalık bir halk kütlesi 
dold'Ql'muftu. Şah, nhtnna ajak 
hasar humaz mızıka IYan martı· 
nı ~lm11a batladı. 

$ala, karada tebzad.! Abatilka· 
dir efendi ile aadrazam Halil Ri· 
fat pqa, hatlciye nazın Te•fik 
pa~ •e t6ftyı devlet uumıılan 
Teı;..r.a ~ ........... lbdvaa 
P•f& y-. · Betiktat sal.ıtuına men• 
ıup Jilttek .-narlar, A'bdülha· 
natain pverlenaaen bacı Haaan 
pap, DPdJ• namı Şefik bey, 
hariciye tetrifa~mı Galip ve t~ 
ıifat me ..... lalladin Altdürraz • 
sak beJ, dördündl daire beledi
,. llllllirl Mehmet bey tarafın• 

4iaa letDshal edildiler Bu iıtikhal 
meruimi de hittikten IOllra 11· 

e mı e 
AWl~lt haradan araltuiJle 
mabeyni..._,_ seldi. Bir "ı 
det ıonra da Mazaffereddiıa pi;; 
refakatindeki mihm•ndarlan • 
mabeJD hümaJUDuna ıeldi. A~ 
dülhamit lran Sadrıiu•ı ~ 
minüuultan Mirza Ali 
bana muraua imtiyaz nİf&DI •• 
bm maiyetine muhtelif nipal• 
verdi. 

Muzaffereddin ,U aaat d 
kuza kadar burada kaldıktlMii 
aonra aaat dokuzda kendi ....... 
unda Turhan paf&, aefir Allil
mülk Mahmut han, ikiaei aralaa• 
da Zahirüddevleı ile Şakir pqa 
duiu halde meraaim claireae 
ıeldi. 

lıtaıabulda lnalunan _,..w 
firleri Muaffereddin phin b 
met ..Jdeceii meruiaa daİNIİIMt 
kartlarmı bıraktılar. 

Ayni ıün mabepi latbaa,_. 
da talı tuefiıae bir si,afet ftl'if.o 
eli. 

Muaffereclclia _.. puartet 
IÜJIÜ aaaı cllrt ~ ıene ... 
taltlı iminden tahait edilen ara
ba ile Top-• nhtmnna ıeltlL 
Orada beldiy.... B.,le.-heJi ia • 
t~b9tu ile Sirkeci iakeleaine 
b. Sirkecide dirt atb bir arat.a 
beldi1ordu. Araba, ealu BaWli 
cJen lran aefarethaneaine ptir4 
Sefarethanede hazırlanan mera
ıim proıramı tatbik edildikt~ 

• 
aoma yemek aiyafetiae •ıl•M• 
Şah, ziyafeti müteakip 11.-... 
dıindü. Salı ıünü *ilelle 
iatirahat etti. OtW- ..,. Abıi 
diilhamitle bir aüllkat yaptılar. 
Mülikattan aonra çini fahrihsm; 
hadikai ....._,_., mabh lmlrer 
Jİ, sezdi. Akp111 ilttil 
claireaimle 11Jhial&mı 
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-
Salon 

---_D_A_Y AK ·~ 

Çıkmadır! rQ 
Toplantısında 

Cennetten 
Küçük Hasan, iyi bir çocuktur, 

ama nihayet çocuk! ... Arada ya • 
ramazlık eder. Babası da çetin 
mi çetin bir adamdır. Yaramaz· 
lığa hiç tahammülü yoktur. Oğlu
nu uslu durmağa alıttırmak için, 
nasihat ve tekdir merhalelerin • 
den geçmeden, doğrudan doğru -
ya köteğe müracaat eder. Konu 
komtu, babanın köteğe el attığını 
çocuğun daha dayak yemeğe baş
lamadan ciyak ciyak bağırmasın
dan anlarlar. 

devam etti: le 
- Senin beni dövdüğün gibi 

baban da seni döver miydi?. 
- Elbette. Ben, böyle terbiye 

oldum! 
- Peki, senin babanın babası 

da, babanı döver miymit?. 
- Şüphe mi var?. Hem fala" 

kaya yatırıp dövermiş. 
- Peki, sc:_nin babanın babası• 

nın babası da, babanın babasını 

döver mi imiş acaba? •••. 
- Elbette, canım, elbette!. Pe• 

ki, bana ne diye soruyorsun bun• 
ları? .. 

Küçük Hasan, dudak büküşle, 
düşünceli bir hal aldı: 

- Hanımefendi, avucunuzdaki çizıilcr, hayatınızda pek yakında fcvka iade bir hadiıe olacaiınr röıteriyor. Sizi 
devamlı hareket halinde görüyorum! 

Acaba, bu dayak atmak adeti -
ni, babası kimden öğrendi? .. Onu 
bu kötü ite kim alıştırdı?. Bu 
küçük Haaana merak oldu ve bir 
gün, çetin huylu babasının bir de· 
receye kadar yumutamış, neşeli 

olduğu bir zamanı kollayıp sor
du: 

- Acaba bu işe başlıyan kim? 
O kaba herifin kim olduğunu me• 
rak ediyorum, ama gene öğrene" 
medim işte!. 

- Aman Yarabbi!.. Demek kocam nihayet bana otomobil alacak! 

Saksofonda Falsonun Sebebi - Baba, ıen beni hazan dövü
yorsun, değil mi?. 

- Dövülen sen olduğuna göre, 
bunu bana sorman abes!. 

- Kaba herif kim mi?. Ben 
onun sana kim olduğunu öğreti • 
rim şimdi!. Sen dayağın cennet• 

,, 

Sanatkarlar arasındaki istirkap 
bir:birini çekmemezlik hadiselerin 
c' en birisi de, geçenlerde Vişide· 

ki bir kaplıca caz orkestrası şefile 
s.-.ks::>foncu arasında geçmiştir. 

Yeni gelen genç orkestra şefi, 
l:ın-:lisinden yaşça bir az daha bü
yük olan saksofoncunun her ne • 
deme hoşuna gitmemi§.... Her 

saksofoncu, sadece gülümsüyor 
ve bundan sonraki parçalardan 
birinde, inadına bir falso daha ya 
pıyor. Genç ıef, istediği kadar 
tepinsin, elindeki değnekle sert 
ve keskin işaretler versin, sakso • 
foncunun umurunda değil. O, ca· 
nı isterse rahavete kapılmış ola • 
rak çalıyor, canı isterse de lüzu· 

ne:lense değil, yanlıı söyledik, §uı--------------
S'lnatkarlar arasındaki çekeme • 
mezlik dolyısiyle ondan bo lan • 
mamış. Gerçi kendisi iyi bir sak· 
~ofoncu, ama galiba orliestra §efi 
olmak hcvesindeymiş ! • 

Her ne hal ise, saksofoncu, ça • 
lış sırasında sık sık falso yapmağa 
başlamt§. Bu suretle orkestraya 
dahil bulunan diğer sanatkarlar 
gibi kendisinin de idaresine· tabi 
bulunduğu orkestra şefini ~inir • 
lendirmif. Bir, değil, iki değil, üç 
dört veya beş değil.... Genç or • 
kestra §efi, dinliyenler tarafından 
kendisinin orkestrayı idarede tec
rübesizliğine atfedilebilecek olan 
saksofon fal sosuna karşı müthiş 
surette sinirlendiğini, her falso· 
lu parçanın çalınması tamamlan· 
dıktan sonra ihtar ettiği halde, 

- Aman, ne müthiş ıey! .. Ne ya. 
pıyoraunuz orada? 

- Görmüyor musunuz?. Çalgı ça· 
lıyorum! 

- Çok şükür!. Ben de testere ile 
odamın bir yerini keıiyoraunuz, aan· 
dım! 

mundan fazla ıiddetle... Hulasa, 
icap eden yerde icap ettiği gibi de
ğil, icap etmediği gibi ... 

Nihayet, bir parçayı çalı§ta fal
sonun ardı arkası keıilmeyince, 

- Hayır, zaten ıana onu sora· 
cak değildim. Asıl soracağım şey 

batka! 
- Sor bakalım öyleyse!. 
- Çocuk, çekinerek, sorgusuna 

ten çıkma olduğunu daha bilmi " 
yorsun, ha?. Nerede kızılcık değ• 

~· ? 
negım .. 

Bu işe kimin başladığını merale 
etmesi, ·küçük Has ana oldukçş 

pahalıya mal oldu!. 

ıinirluiadamaktlhg6ilenMke~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-
tra şefi, elinden değneği aakso -

fonun geniş ağzına fırlatarak, or- Hiç Faydası Yok ! 
kestrayı durduruyor ve hiddetle 
bağırıyor: 

- Eier hep b&yle falso yapa -

caksanız, açık söyleyin. Orkestra 
heyeti arasından çıkarılmanız için 
sizi gidip direktöre tikayet ede • 
ceğim!. 

Saksofoncu, gene gülümsüyor 
ve genç orkeıtra tefini çileden çı
kartan bir soğuk kanlılıkla, gayet 
sakin bir tavurla, öyle bir cevap 
veriyor ki...... Kıyasıya bir ÖÇ a· 
lıı mukabelesi.. Şöyle diyor : 

- Mükemmel!... Ben de size 
şunu ıöyliyeyim, ki eğer beni di
rektöre f ika yet edecek olursanız, 
bundan sonra tıpkı tıpkısına. sizin 
dirije edişinize uygun olarak sak
sofon çalarım. Artık benim f alao 
yapıtıma haçet kalmaz, muhterem 
üstat!. 

Beyojlunda büyük bir maiaza 
önünde hususi otomobilinden 
inen adam, yirmi dakika sonra 
mağazadan çıkınca, otomobilin 
yerinde ye.ller estiğini görerek te
litlandı: 

- Aman, nereye gitti otomobi
lim?.. Kim çaldı acaba? 
Mağazanın yanındaki dar so -

kağın batında duran fıstıkçı, ses· 
lendi: 

- Ben, otomobilin çalındığını 

Yutulan Diş/ 

hemen ons 
doğru koştu: 

- Aman, çabuk söyle!. Nasıl 
bir adamdı bu? .. Yüzüne dikkşl . 

lda. 
ettin mi bari?. 

Fıstıkçı, yeleğinin cebinden bİf ~ i 
kağıt parçası çıkarırken: t 1 

- Hayır, dedi. Yüzüne bale ' diy 
mağa zaman bulamadım, ama İf 
te otomobilin numarasını yazdııı'' 
Buyurun! 

Zahmetsiz 
Bir haıisle bir kadın arasında Bugün fakir düşmüş bir adaıf' 

konu§ma: olan eski harp zengini Lebip gef 
- Geçen gün, altın dit ağzınız· ile yeni tanıştığı bir adam, şuıı' 

da yoktu. Şimdi gene yerine gel- dan bundan konuşurlarken, Le ' 
mit. Kaybettiiinizi ıöylemittiniz. bip Bey bir zamanki, zenginliğil1' 
Buldunuz demek? ·.,e. 

Yol, Uzun Da! 
den bahs açtı. 'Bunun üzerı 

Hasis, yutkundu. Sonra, kadı- kartısındaki adam sordu: . 
na bir sır sö~ledi: · tı' 

Huysuzluk Mirası / Belçika Nüktesi I 
Anne, çocuğuna mektepte o gün 

neler öğrendiğini sordu. Perihan, 
öğrendiği şeylerden tekini hatır

lamıyordu. Annesi, üzüldü: 
- Vah, kızım, vah!. Dedi, 

babanın hakkı varmıf. Sen güzel
sin, ama bir az kalın kafalısın .. 
Kolay lcolay bir ıey öğrenemiye • 
cekıin!. 

Küçük kız, kalın kafalılığı ka • 
bule yana§mıyordu: 

- Öğreniyorum, ama unutu • 
yorum, anneciğim! 

Anne, bunu bir mazeret ıay· 
madı: 

- Hadi, hadi!. Hiç denini İyi· 
ce öğrenen, kolay kolay unutur 
mu 7. Bak, komıunun kızı Hace· 
re...... Kıza ne sorarsam, çıtır pı
tır cevap veriyor!. 

Perihan, zeki bir bakı§la, gözle
rini annesine çevirerek §Öyle söy • 
ledi: 

- Ha.cerin evi, mektebe bizim 
eYden yakın... Yolu uzun değil, 
ki ö~rendiğini eve gelinceye ka • 
todar unut.un!. 

Cabir Efendinin evine hırsız 

girmi§ti. Adamcağız, ertesi ıa • 
hah, geceleyin soyulduğunu anla
yınca karakola ko§tu. Polis gel· 
di. Tahkikata başladı. Hınızın 

girdiği mutbak pençereıini mua · 
yene etti ve çalınan eşyayı tesbit 
etti: 

- Hepsi bu kadar mı?. Yoks.a 
ortada olmıyan başka bir şey de 
var mı?. lyi düşününüz!. 

Cabir Efendi, bir an düşündük 
ten sonra: 

- Evet, dedi. Ortada olmıyan 
bir şey daha var: Hırsız!. 

Hırsız Nerede? 
- Aman ne huysuz çocuk, bil-

• ~ 1 B'l seniz, bu bemm çocugum.. ı • 
mem, ki bu huysuzluk ona kim • 
den miras kaldı!. 

- Her halde sizden değil .... 
- Şüphesiz! 

- Sizden değil, çünkü siz huy· 
suzluğunuzu hala muhafaza edi· 
Y.Oraunuz !. 

Belediye zabıtası memuru, §O • _ Doğruıunu isterseniz, dişi - Demek siz yalnız bulgur ;J 

före çıkıttı: kaybetmemi!, eve geç kaldığım careti. yaptınız?· T ~bi~ f 0 ~:~t' 
- Gene nizama riayetsizlik et· bir gece, yolda hırsız ağzımda gö- servetı, yorucu mesaı sar 1 

d 1 d. sinde elde ettiniz!. 8 tin. Hızlı gittin. Sana. ceza ke- rüp e ça ar ıye.. yutmu§tum. r 
aeceğim ! Sonra tekrar meydana çıktı, yeri.. - Hayır .... Bulgur ticareti. 1;,ı 

. . ne koydum! tığıma rröre..... Bulgur saye~ 
-Ha~r,ben~zamarıaydıı~ -~~~-~~~~-~~~-~~~-·~~~~~~~-~~--

lik etmedim! 

Memur, bir taraftan cezayı ya· 

1.aı ken, bir taraftan da !Of öre ba
!<ar11k, mırıldandı: 

- Sen, nizamı öğrenmemi!sin 

daha, galiba! 
Şoför, §U cevabı verdi: 

- Nasıl öğrenmedim?. Öğren
mesine öğrendim. Hatta batka -

larma da öğrettim. 

- Şu halde, nasıl oluyor da ni· 
zama riayetsiz hareket ediyor
sun? 

- Öğrendiğimi batkalarına öğ 
rettim, dedim ya..... Artık öğren· 

diklerimden bende bir ıey kal • 
madı! 

__: Fakat, bu olur kepazelik değil!.. Biz, 
kiralamııtık. Şimdi ne olacak! 
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Altıılcı Yerli Mallar Sergisinde 
\'de temizlik ve rahatlık'Avrupada çıkan maden sula
tl.tlagazı aletleri hem bunları rına hiç ihtiqacımız yoktur ! 
em. de tasarrufu temin eder ' Hililiahmerin. Karahisa! maden 

suyu en temız ve sıhhı sudur 

•• Be,o§lu ve Yenlköy daireleri TUrk Anonim tirketl,, nln 
aergldeki pavyonundan bir gtirUnU9 .. 

Birer bardaklık 
şişelerle maden 

suları .• 

elQl Ergun f ahrikası 
çl ~ nı ·· h 
ar1 ~ l usta zarlan yapan yerli fabri-

Hililiahmer cemiyeti San' at evinde 
yapılan elişleri 

a arın en mükemmellerindendir 
Halkın bilhassa alaka ve rağbetini celbetmesi 

lazım gelen kıymetli san'at eserleridir 

terdiği ıidedtli müe11iriyetle bü
tün emıaline tercihan kullanıla
bilecek bir müstahzarımızdır. • 

Sergide, makıadı ticaret olmı • 
yan bir müeaıeıe ile de karıılaıa· 
cakımız: 

"Hili.liahmer sanat evi,, pav • 
yonu, bilhassa bu itibarla dikkate 
ıayandır. 

Cağaloğlundaki Hililiahmer 
lıtanbul merkezinde ıık ıık lef • 
hir edilen çay takımları, büyük, 
küçük örtüler, ipekli bluzlar, ça· 
maıır takımları, eıarplar, maı -
lahlar, peçeteler, çocuk elbiıeleri 
ve eımıiyeler, ıergide de en gü • 
zel bir köıede halkın dikkatine 
arzedilmiıtir. 

Hililiahmerin himayeai altında 
küçük yavruların tethir edilen el
itleri, hakikaten zevkle seyredile
bilecek kadar güzel ve sanatki • 
rane iılenmit birer ıanat eaerle • 
ridir. 

Hililiahmer, himayeıi altına 

Yerli mallar ıergisinde teıhir 
ettiği bütün bu tertiplerle beraber 
muhtelif cins kokular üzerinden 
hazırladığı itriyat ıiıeleri, halkın 

d 1 d . . --·-··-···----·-·····--......... ......._ en arzu e eceji çeıit er en ıntı • ıeıenin göıterdiji bu büyük feda-
hap edilmiıtir. Bilhaua fiatları kirlıja nazarı dikkati celbederiz. 
mutedildir. Celil Ergun eczaneai müstahza· 

Her ıeyinden daha ziyade hal- ratı, bütün ıergilerde artık birinci 
kın alikaıını çekmek için mües • derecede bir alaka ile aranıyor. 

" Hillliahmer San'at Evı,, nln Sergideki köte•i 
aldığı bu müe11eae ile bqün yüz· çi çalııtırabiliyor. 
den fazla itçiyi himaye ediyor. Müesıeıenin, en ince bir zevlc 

Bununla beraber, derhal söyle- eıeri olan eıyalarından almakla, 
meliyiz ki, bu miktar, halkın eser- bu sanat yurdunun kimsesiz ço • 

cuklarına yardım edebilmek fır· 
lere kartı gösterdiği alika ile zi-

satını kazanacakıınız. Bu itibar· 
yadeleıebilecektir. Satıı ne mik· la, sergide, Hililiahmer sanat m 
tarda fazla olursa, Hili.liahmer pavyonunun önünde bilhaua dur
Cemiyeti de ancak o miktarda İt· manızı temenni ederiz. 
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ı-11 KAYE1 . . 

Yim e k 

-TAKViM-

• Gün doğusu 
Gfio batısı 
Sabah namazı 
Öğle namazı 
ltlndl namazı 
Akşam namaz• 
Yatsı namazı 

imsak 

PazartCsi 
!3 Temmuz 
10 R. Ahar 

4 .48 
19.3'i 

4 48 
ıuo 

16. 1!1 
19.35 
21.'i9 

l.40 

SAL 1 
24 Temmuz 
ı 1 R.Ahar 

4.49 
19,3~ 

44:} 

tt.~o 

16.!8 
19,14 
löt.28 

Nizamettin efendi, o akşam 
fazla acıkmıştr. Gözleri, önünde
ki defterin yazılarını seçemiyor, 
o koca midesinden yükselen bir 
açlık feryadı devamlı baygınlık 

Nakili: Mediha Münür 
- Niçin geç' kaldın?. 
- Sen ol da kalma!.. 

Yılın gt çen güolerl 
Yılın kalan ~ ünleri 

L 

!47 
168 

2.4( 

198 

lö7 

"- Bizdeki Alman milli sos· 
yalistleri memleketimizin bir kıs· 

mım bizden alıp Almanyaya ver· 
mek istediler. Biz de onları da· 
ğıttık. Demokrasi karşısına çıkan 
ve bir yumruk indirmek istiyen 
her bir serseriyi cezasız serbest 
bırakmak değildir. Tehlikeli bir 
anda demokrasi de mücadele et
mek mecburiyetinde kalabilir.,, 

lükler tarihi bu gibi azaıııi 
gerginliklerin ağlebi ihtiıtl ~ 
kadar uzun müddet dev~ :~.~~ın : 

. yeceğiııi bize öğretiyor. s~~i.iı 
görüldüğü gibi her diktal~lll. ~ 
bir inkişaf devri geçiriyot·~lİl " 
eminim ki bundan beş !ene ığ1~ 
ra göreceğimiz Almanya b l'\ıdu~ 
kü Almanyaya benzemiyec e hav 

veriyordu. 
Boğazına düşkün bir adamdı. 

Ba.:ı kimselerin, boğazlarına 

fazla düşkün ve obur oldukları 
malum! Fakat, Nizamettin, bu çe
§it insanlara muhakkak taş çıkar- 1 tır \'aziyette bir boğaz düşkünü 

ve oburdu. Mübarek edam! Se
kiz insanın midesini bir araya 
toplamış gibi yer, aldığı maaşın 

dörtte üçünü mutfağa sarfedeı 

ve ~abahtan öğleye, öğleden ak
tama karlar zor dayanırdı. 

o sün, inadına iş çıktı. Öyle 
bir iş ki, bırakıp gitmenin çaresı ~ 

yok. Bütün arkadaşları gibi, o j 
da, bu iti bitirmek ıçın mesaı 
vakt" nden hariç de olsa çalışa

caktı. 
Çalıştı. Başka ne yapabilirdi? 

Onun cam candı da herkesinki 
patlıcan mıydı?. Sonra, Nizam et
tin efendi acıkmış! Kime ne?. 

Gözleri kararmış, midesi ba
ğırmış, suratı asılmış bir halde 
daireden çıktı. Adım atmıya me· 
cali yoktu. Evi, çeyrek saat mesa• 

Ve merdivenleri çıktılar. 
- Yemeği hazırladın mı?. 
-! ... 
O.dada sofra kurulmnmıştı. 
- Eerc~i yaptın, tabii?. 
- !. ... 
- Gene etrafına bakınıyor· 

sun, hanım?. Getir şu yemekleri. 
Kadın, su~lu idi. Yalvarıcı bir 

vaziyet aldı. 
· - Kocacığrm, beni affedecek· 1 

sin. Bugün düğüne gitmiştim. Şu, 
komşumuz Celal beylerin düğü• 
nüıır. 

- EeP.e ... 
- Kaç defa knlkmJ.k istedim. 

Bırakmadılar. Yemeğı: kadar .• 
- Sonra?. 
- Affet sevgili kocacığım. 

Yemek yapamadım .. 
Niza.mettin efendi hırsızdan 

boğulacaktı. 

- Şimdiye kadar böyle bir 
lnı.bahatte bulunmadım. Bi:r da· 

·ha da yapmam. 
- Ve sıkılmıyorsun da 
'? mı .. 
- !.. 

değil 

- Vazifen, bu zamanlara ka· 
dar düğünde gezmek midir?. Sa· 

fedeydi. Boğazından arttırmak ı na kim izin veı·di?. 
kabil olmuyordu ki, dairesine - Çağırdılar, zorla götürdü-
yakın bir ev tutabilsin! .. 

Yürüdü. Etraf, iyiden iyiye ka· ler. • 
rarmıştı. Ufak kasabada hiçhi:- - Götürmez olaydılar. Saatin 
açık dükkan kalmamışh. sekizlerine kadar çalış, didin, 

- Vakit, ne kadar da geçmiş, sonra bir lokma yemek bulama, 
dedi. değil mi?. 

b k Y d. 'd' Y · - Bir defa oldu kocacıg"'ım. Saatine a tı. e ı ı ı. anı, 

her günkünden bir saat fazla. Affet. 
Kendisini acıkmakta haklı bul • - Şimdi ben ne yiyeceğim?· 
du. - Öğleden köfte kalmıştı. Ha· 

Karısı, onun bu halini bildiği zırladım. 

[_~ADY O 
Bugün 

1STANBUL: 
18,SO Fransızca den, 19: Suat lıımall Bey 

tarafuıdan l•onferans, 19,SO Türk mu -
ıılki 11e5r1yatı. (Ekrem, Ruşen, Cevdet kema• 
nl Cevdet, Şl'ret İbrahim beyler, \'eclhe, 
Belmıı 11.) 2l,20 Ajııns ye borsa haberleri, 
21,SO Crnuı.l Rr<ılt, lzzt't Nezih. La.şlnskl, 

mcıı'ut Cı>mll Beyler tarafından oda musiki· 
111. 

223 I\hz. \'ARŞO\'A, 18!3 m. 
20, 10: .\skNi mar!Jlar (yliik), 20,50: Spor 

baberll'rl. 21: Musahabe. 21.15: Hafif mıııııl· 

ki. 21.cs6: Habcrlrr. 22: Musahabe, 22.12ı 
Popüler orkE".atra. 2S: Edebi ne,,rlyat. 2S,15 
Dan!! muslld,ııl. 2t: )luııah&bc. 

82S Khı. BÜKilEŞ, 361 m. 
ıs · 1~ GUııdüz neşriyatı, 19: Musahabe. 

19.0S karı,ık konoıer, 20: tınlverslte, 20.111: 
Kuartet konseri, 21,t:i musahabe, 22: Ollda 
H<'lta. tarafından §arlnlar. 22,SO: Piyano 
konseri, S2 Hab<:-rler, 2S,SO: Kah,·ehale kon· 
seri. 

Khz. LÜKSEMBURG. 1S04 m. 
ttaı;ı;~ın ncı,rlyıı.tı. 20 rıı.dyo orkestrası. 20 

)fusahabe. 20.20: Ko1111crln devamı. 20,40: 
Frans~ turu, 21: Dünya haberleri, :U,20 Ka· 
rı!Jık konsı-r. - Musahabe. 21.40: Karışık 

konııe.rln devamı. 22: 1lal.)·an musikisi, 2S: 
Orkeııtra. 

55-1 Khz. BUDAPEŞTE, 550 nı. 
20,SO: Sıılon orkcstraın, Bertha, 21,30: lla

berler, 21,60 Lud\'fg Bajterln ldıtrel!linde o· 
pera orlı:cstrası, 23: Haberler, 22.05: Slgan 
mu!'llklsl. 24: Dans ınuıılkisl. 

Kh:ı. PRAG, '7 m. 
19,10 pl&k, - muı;ahabe, 22: Haberler. 

22,85: Piyano - ,·ıyolonııel konseri. 2S: Ha· 
berler. 28,15: Tagannl {piyano retakatlle). 
23,45. Mueahabe. 

Khz. DEUTSCllDANDSENDER 15ül m. 
21,15: 1\11111 neşriyat. (Mııııılkl \'e mlzaJı 

neşriyatı.) 22: Yaz ge<'csı kampta. 2S: Ha
berler vesaire. 2S,45: Statgarttan radyo or
kcetrası. 

960 Khz. BREŞLA U, Sl6 m. 
20: Clddl ve hafit muıttkı. 21 ~ Kısa babt'r-

ler. 21,HS: Ren m1zahlan. 22: Siyasi org ~e
vaııı, isimli musil<Ul teıruıll. 28: A \"usturya. 
28,20 Haberler. 28,45: Oda muıılklsl. 

592 Khz. MİYA~A, 501 m. 
20,40: Holzar takımı neıtell muıılk1, 21,S5 

musahabe, 22,45: Program sonradan bildlrl
l~t>k. 28,SO: Haberler, :u, Mc,hur piyano o
aerlerlnden konser. 24,SO: Dans musikisi. 
(AdoUc PaUIJcr.) 

"- Ya muharebe olursa?.,, su· 
alime cümhur reisi şu cevabı ver· 
di: 

"- Muharebe olacağını zan· ! 
netmem. Belki bir tarafta harbet-

mek arzusu vardır. Harpcu insan· 
lar olduğunu biliı·im. Fakat har·. 
betmek için lazım olan para nere· 

de?. Dünyanın her tarafında aç 
inıanlar var. Hangi memleket o • 

luna olaun harp için lazım olan 
orduyu nasıl besliyebilir? .,, 

"-Avrupa 1914 te o kadar 
zengin miydi?.,, 

"-Tabii bugüne nispetle çok 
zengindi. Sukut eden para kıy· 

metini dü,ününüz. Amerika dola· 
rmı gözünüzün önüne getiriniz., 

Her halde harp için icap eden pa
ranın mevcut olmaması harp aley· 

hine çıkan bir delildir.,, 
"Cümhur reisinin harp aley· 

hinde gösterdiği sebep bir kana· 

atten ziyade bir ümitti. Çekoslo· 
vakya hakiki ü..m!tlerini aktettiği 

mukavelelere başlamaktadır. Hit· 
lerin meydana çıkmatıiyle zuhur 
eden meselelerin bütün Avrupayı 

alakadar ettiğini, ne lngilterenin 
ve ne: f'rahs~nm kü~ük devletle -

rin inkırazma razı olamıyacakla· 
rını Çekoslovak Cümhurreisi bili· 
yor. 

Mazarik sonunda dedi ki: 

"- Bütün sulh taraf tar larını 
bir araya getirmeh için elimizden 
geldiği kadar çalışıyoruz. Bizim 

için en iyi yemeklerden hazırla· Nizamettin efendi, daha fazla 
dı. Akşama kıymalı börek yap· çıkışırdı. Ne çare ki, bu iş de tok· 
masrnı öğleden tenbih etmişti.! lukta oluyor. Aç adam, bağırdık· 
Yolda, hep bu kokuyu, kıymalı ça acıkır. O da öyle olmuştu. · --• 
börek kokusunu duyarak yürüdü. - Haydi getir, dedi, getir, ve .. 

Doktor · Operatör -• 

Alı.met Asım 1 

hazır olmamız lazımclır, hem yal· 

nız ordumuzla değil! Kanaatleri
mizle de hazır olmalıyız. En mü-Evinin kapısını çaldığı zaman, Kadın, son kelimeleri işite.mi-

hiç takati kalmamıştı artık. O yerek mutfakta hazırladığı köf
gün, çok, her günkünden çok a· teyi getirmeye gitti. 
cıkmıştı. - Eyvah!.. 

Kapıyı karısı açtı. Telaşlı idi. 1 Köfteyi kedi yem işti. .••........•....... , ...............•...•••....................... ..•....••.•...••••••••.••• 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor • Operatör 

iffet Naim H . 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
i\lua\'ene saatları. 10· 12 Orıaköv Şifa j 

him olan şey budur. Kanaatimiz 
"Sulh!,, tür.,, 

Orta Avrupanın e~ zeki hari
ciye nazın olan Beneş'in fikrine ha 

Arap birliği prapagan
dası kuvvetleniyor 

yurdu 15-18 Heyoğlu lsıiklal c;d. 19 1 

- Telefon 42221 ve 41950 -

kılacak olursa, yakın istikbalde 
Avrupan~n muharebeden kurtul
mak için yüzde elli şansı vardır 

ve bu önümüzdeki beş sene zar
f mda harp olmazsa artık hiçbir 
zaman olmıyacaktır. 

~ ( Baş tarafı 4 üncü sayıfada ) 
kın eijmlemizi lılam ümmetinin haya
tı Te Arap uhuvvetinin tahkimi için 
muvaffak buyurmalarını niyaz eyle • 

rim." 

Melik lbni11udu ı bu tel;.rafı da 
kendisinin Arap bir!iği dav:o.<:<ının a
lemdarlıiını doğrudan doğruya ele al· 
dıtnu ve bunun propagandasını açık 
tan açıia yaptığını gösterme•ctedir. 

Melik lbniuudut bu şeki!ne hart" 
ket etmekle ve Arap hükümdarlarını, 
Arap rüeaaaını Arap birliği fikrine 
hizmete davet etmekle, hiç şüphe yok 
ki, hayatının en mühim fashn! açmış 
oluyor. 

Şimdiye kadar Arap birligi fikrini 
müdafaa edenler ~·e bunun peşinde 
koşanlar bulundıyıa da şimdi,re katlar 
hiç bir kimse bu fikri, bir dev;din si· 
yaai Uındeıi, ıiyaai programı haline 
getirmemiş, ıiyasi muahedeleı de bu fi. 
kir ameli bir ifade vermemişti. 

Acaba Kral lbni11uut bundan son
ra bu fikir ve davayı tahakkuk ettir • 
mek yolunda ne yapacak? 

Dugün bütüıı yarnn Arap adasını, 

maddi, manevi nüfuzunun altına alan 
Kral lbnisaudut yarım adanın muhiti 
haricindeki Araplar czerinde de ma
nevi bir nüfuz tesiı ve bütün Arapla· 
rın gönüllerini teıhir etmiş bulunu • 

yor. 

Bu vaziyetin Araplık aleminin bazı 1 
parçalarını hükümleri altında bulun • 
duran devletleri hoşnut etmiyeceği 

muhakkaktır. 

O halde acaba bu devletler Arap 
birliğine hareketine karşı nasıl bir va· 1 

ziyet alacak'.ar? 

Bunların bu fikir ve harekete aza· 
mi mukavemeti göstereceklerine . şüp· 
he yoktur. 

Fakat bu fikir ve cereyanda, her 
güzel fikir ve cereyan gibi, muhakkak 
ki ilerliyecektir. 

ömer Riza 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

HabıA 1 i, Ankara caddesi No. 60 

l ı ı 

Tele[..:;n 22~61i __ ıiııiliıiii __ .... _llİİ, 

VAK 1 T 
~ 1 

UUnueilk. Siyasi Uazete 

lstanbul Ankara caddesi , < VAK.iT) yurdu 

TEl.El'' ON N UMA ııAl..ARI: 

Yazı lşlerı telefonu 2t:Ji!J 

idare telefonu : 2t:no 

l'elgrat adresi : lstR.obul - ( \1 ARl'J ı 
Pı•stı. kutıııou Nn •f' 

AKONI!: ıu;UEI.Lt;RI : 

l'Urklyıı Ecn~bl 

8enrlik uoo h.r. 2700 Kr 

il aylık j,)(J . ı.ı.;u . 
:ı ayllk 40U .. KOIJ .. 
1 a) lık ı:;o .. !100 . 

iLAN U<:ltf..1'LKKI: 

T1car1 ilA.nıarın uarı :ıayıraıannda llll.O • 

timi 50 kı..ruştan başlar . ilk sayıtada :uiO 
kuruşa kadar <;ıkar . 

BUyUk, ra.zla, devamlı ilAn \•erenlere alt 

ayrı tenzilAt varrlır . 

Resimli uanıarm bir satın ıo kuru~tur 

Demek ki cümhur reisi para -
sızlık yüzünden harp olmıyaca· 1 

ğını röylerken onun hariciye na- ı 
zm olan Beneş harp olmak ve o! .. 

1 mamak ihtimalleri müsavi derece·! 
, dedir diyor. 

1 
' 
1 

Ziyaretine gittiğ;m zaman Be
neş bir saat sonra gene bir siyasi 

seyahate çıkacaktı. intizar oda· 
smda ceneraller ve daha bir çek 
adamlar bekliyordu. Fakat Be· 

neş: ı 
1 "-Daha çok vaktim var!,, di· 
ı yerek yarım saat zarfında Avru· I 
paİun istikbali hakkındaki fikrini , 

l bana hulasa etti: 1 

1 "- Evet, şanslar müsavidir.! 
~ Beş senelik bir devri gözHmün 1 

önüne getiriyorum. Deme.·~ istiyo- f 

Btr def"ı 30, lkl dc'ası so. Uc;; detaaı 6!'>, rum ki şimdi Almanyada görü-I 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 1 ']) h ı 

KUÇUK ti.ANLAR: 

Uç aylık ua.n verenlerin bir detuı meoca· 1 en azami mı i gerginlik ali beş 
nendir. Dört utrn geçen UAnlarm tazla 1 sene devam ederse harp ihtimali 

aatırıan beş kuruştan hesap edtılr artmı! olacaktır. -- Fakat siyasi tarih ve diktaör-

- "Fakat Lenin tarafıl1 tıtı, h 
cat edilip Muaolini ve Hit)et iki h 
f mdan da tatbik olunan btJ tun s 
daki siyasi teşkilatın asri ' ' Biıi 
larda kurulan en devamlı b () h 
met şekli olduğunun tecrU 8.~ıın 
öğrenildiği doğru mudur?.,ı la.ra.

0 

"- Ne demek istiyorsuıı ~i\lın 
"- Mesela Rusya büyU ııla.r1 

beler geçirdi. Açlık, dahiJi kle 
ler, kaybedilen bir ıuU edi, 
harbi ve diğer bir milletle ak 
lan bir harbi hatırlatmak en il 

Ilı, e 
l'Um.,, 

Benea sözlerimi tasdiki~ 
"- Evet, dedi. Fakat 

hükumetinde en mühim ol• 
inkişafıdır. ·Bugün artık 
komünizmden bahseclil 

>ıer 
1
• bü 
lia 

. ~e 
d, o 
•ıtı' .,, 
b~
~ln 

ltı 
işte budur. Onlar inkişaf }a, lll 

lar. işte inkişaf ettiklerinde' d:••ı 
layı iddia ediyorum ki şayt ldu~ 
müzdeki beş sene zarfınd' eıı ~ 
çıkmazsa bu müddet ı he.nr 
Almanyadaki miJli gaY' 1~~t\\ 
düşünceler, harbin büsbüt~~~c~t~ 
ni.i alaca.le bir ureU:e kb.' ~llQ 
miş olacaktır.,, k 

Sovyet idaı·esine karşı has~ 
korku ortadan kalkmıştır. 

törlüklerden ~urat ettii' 

"- Bu beş sene zarf i ) ka 
manya tamamen silahlan1"~ · ti. 
cak mıdır?.,, q }' 

"-Buna o kadar kat'i l'ııe d 
la bak'!llamak lazımdır.,, ~Ute 

Hariciye nazırı bu ıııe 

ihtiyatlı hareket ediyordtJ· 

bir preventif muharebe)'~ 
leceğine ihtimal verfl111 

Müttefik memleketlerde~; 
letlerin ona manen h~ııtıı' l 
dıklarını, öyle bir harb·ıı . 'r~ 
bahsolamıyacağmı, yal"'', qdu 
tefik devletlerin daha ~ 'tı.'."io 
bir cephe teşkil etmeletİ i)~ U 

geleceğini söylüyordu. ~· ltıı~ 
Benes Almanya ile ı.,e~i' bir t 

anlaşmalarını Çekoslo"' th 
bir tehlike addetmiyor, ~, "'t 
dev~etlerjn uzun zaJ1J,ıı ~ı t~~· 

l ··.tot "tt~ 
açılamıyacağım sÖY ,,, 

1
, 

vus!uryanın da milli '
01 

ot• ltrı 
kapılmasından kork~ıJf > 1~ di 
vusturya meselesinin b•' at~ ~da 
meselesi olduğunu ileri 

1 ~ 
du. f ,.,ti t' 
Çekoslovakyanın 

1
' 'll i 

. e 1 ' manya ve Yugoslavya 1 1'~U ,
1 
~' 

lı mukaveleleri vardır· t e~ ~ ~t 
lafın en küçük ve fak' ı.l d .. ı e 

ı·h f/e "'tt' kemmel surette tes ı . ~ L 1 

rı(tır· . 'lt}l 
dilmiş ordusuna m~ ıi.ik tt1 1 ·~~ 
zi A vrupanın en buY •1 Ç t, 

Sk'" ç mat fabrikası olan çe~ \ek 
lovakyadadır. Nihayet 5 ·,.,. 

eh " "I, 
vakyan1'1 Senesi -var ,1 ıf 1~,._ 

' rı ··~ ~ 
muhafa;.o.sı rıoktaı 1 ,t;i~ 
Benes ordudan dahal·tl' iJ ~ 
k · ,.. · d' fa.• 11 
ıym~tı .aız :I'. ·., 

yiiı.-" 
de suı!·ı ;n şa.ısını 

petiıt 1ı gC"rüyot. (Ve"'~ 
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lktibaslar ·' 
• ------

satılık evren, acele, 
muannit nezle!,, 

Akdeniz 
misakı 

İtalya ile Frarısa arasında 
müzakere~er ~llı ilk ucak günlerinde! 

•:•üz .,&ezilmeğe başlandığı 
tıı birinde nezleye tutul -

lll. Batım ağrıyordu, aksın
ı " \'e ıigaranrn lezzetini a· 
i•ına kızıvordum. Kendi • 
du.. "' 

t h &urn, erkenden yattı • 

f 
&va cereyanlarından ıa-

a ı •ıtı h ld .. . ,. 
itlel' İki a e o muz ıç nezle a· 
b 1.. h&fta geçtikten sonra 

" ~~ !İddetiyle devam edi -
oı · zırn hanım: 

.O halde seni iyice terlet • 
•ııın s l · ıcak bir banyo al, 
k i\ta. •ani ve terle, hiçbir 
almaz d d . . ,, e ı. 

l~tı ~aptım ve bütün bir 
td·ledırn, fak at vücudum 

1
• kupkuru kaldı. Yalnız 
akıyordu ki o da tabii 
ileri geliyordu. Fakat 

.. ' C\>lendikten sonra mut• 
lleri . . . . . i nı geçırtmeyı 1~1yat 

•bütün kadınlar gibi: 

~Yır, mutlaka tcrliye · 
d n Zehra hanımı çağı· 

' 

i\ o lana bir terletme ili· 
•1t' d' . ,, ıyordu. 

~- hanım denilen ihtiyar 
trıırn çağrıldı. Bu Zehra 
mehtaplı gecelerde tam 

~11•nda bazı ilaçlar tertip 
ide~ Ve bu ilaçlann çok te· 

lltundan bahsediliyor • 
htı. hunlara vakıa inanmam 
•1tırn h .. 'l ın atırı ıçın ses çı -

ga 1)1"'1\l 
büt~ t~ m.,. 
h.-' ~ • h,nım mutfağa girdi, 

ltı ear•rengiz otları biri

k karıştırarak çaya benzer 

'Ynattı. Bu çayı zorla ha-
li, o d b''t •• .. n an sonra u un vu-

h.tak çarşaflarına sardı . 

ttt~ de yorganları örttü. Bu 
lilea,k · l · · · 1 k b ıp e ışını a a ra aş 
()luru . l i P ı ş emeye baıladı. 
d 

0 
halde görenler Mmr 

'tı T t l . ~ u an camenın mum -
d tızetirlerdi. Kollarım 
ltı U~a .bağlı olduğu için 

, ' bıle kabil değildi. 
~'dan saatler geçtiği hal· 

'" 'Utndan bir damla ter bi· 
"()td z . i 'U u. ehra hanım gali-

" Yutmak . . 
'~tı b· ıçın nınnıye 

ır .. k .. 1 . •ttı. l . ~ar ı soy emeye 
\,~ ta htıyar kadının titrek 

llı ~~~a, her tarafım aım· 
t 

1 
bur taraf ta, böylece 

~ ~ rettiğimi hatırlıya • 
l · 1 al ~k, .. d. nız: bir aralık sabrı· .. , ... 

R•ni ve yatağın için· 

lltıda.t . 
" di~e b~~dat, boğuluyo • 
'da.d Kırarak Zehra ha· 

ltı dı 
~. farı kovduğumu 

r~ ~tiiltii .. . . 
ll 'Ser· Yu •tıten refikam 
'b ıye g' . . 
'I ltıırrı 1 ~1111 flı. Benim 
~a. b ı tahkır ettiğimi ha-

• b a:na k 
~ ~rt d çı 1!mıya batla-
'kika e nıukabele edince 
. lt.ıı. k :tatf ında karı koca a
' '"aa etm· 'k ~llakt •ttı · Bunun 
'Sılcrrı an kalkıp giyinmi, 
te~tle lf \re yarım kilo kes-, 
~. f".~eıj alarak eve d ·· 
ı, ~Unk· . on-
~'•irı· u refıkam kestane 

1 Çok ıever. 
l\e ltad 
~dar yarım kilo teker-

'. )ata~ on~nl~ ba.rıtmıt 
1te 

1 
it. akı s .caklıktan 

lleıı: .i•n !Hinliğine 
lhın bir kat daha 

tiddetlenmesine sebe•: oJmuftu. 
Ben artık bu nezleye ~hemnıiyet 
vermem eğe baŞJamıştım. Fakat 
bahar ilerlemiş ve mavısın ıonu 
gelmi§ti. içtiğim siJa1 alar hala 
kaynatıl.nış tutkal gib; koki.lyor
du. Bizk, hanım bir ı ere daha 
sıcak banyo ile tecrühP etmemi 
teklif ettiyse d~ ben: 

"- Hayır, dedim. Vücı•du · 
mun hararete ihtiyacı vardı: De
ri üzerindeki kir vücu·fo sıca.k tu
tar! , derleı 

Haziranın ilk günlerinde elim 
otosügjesiyondan b-t h 5f'der. bir 
kitap geçmiıti. Bu :..i•:ıpla bir 
kimsenin zati telkin 'le her dert
ten kurtulabileceğinden bahsolu -
nuyordu, Ben hemen lcendi ken 
elime: 

" - Benim nezlem yok ki! Öy
Je zannediyorum. Biraz burnum 
akıyor ama, o da günden güne a
zalıyor! ,, derneğe başlamıştım. 

Bununla beraber gene ne içti· 
ğire sigaranın, ne de ıal:a.htan ak· 
~ama kadar rnidem~ Yo1•,,.dığım 
konyaklı ~ayların h.dırı :llc bili -
yordum. Bir aralık zil zurna sar· 
hoş olmuştum, bütün gün kendi· 
mi bilmiyordum. Fakat haziran 
ayı da geçmek üzere olduğu hal
de nezle ayni §iddetle ~evam e • 
diyordu. Refikam: 

" - Tem muzun en ııcak gün
lerinde elbette nezlen gf"çecek· 
lir. Temmuza kadar bekle!,, 
sözleriyle beni teselliye '\Alışı • 
yordu. Lakin hararet gölgede o· 
tuz dört dereceyi buld·ılcta11 ıon· 
ra nezlem gene o nezle "di. 

Her tarafta çiçekler açınıttı. 

Bahçeler yaseminler m:~. gtbi ko
kuyordu. Bahçemizde otururken 
refikam sormuştu : 

"- Çiçeklerin kokusunu du· 
yuyor musun?.,, Bu ~u~ ie ~vveli 
bir kere "hapfu !,, diye akı•. dık
tan sonra §U cevabı vunı1~. im: 

'.- Nasıl çiçek kokuıu?. Her 
taraf kaynamt tutkal kokuyor!,, 
"- Ne kokuyor dedin?.,, 

"- Kaynamış tutkal kokuyor!,, 
Bu muhavere aramızda tek-

Roma dan Belgratta çıkan •· Po
litika,, gazetesine yazılıyor: 

Son günlerde ltalya11 Başveka
letinde görülen faaliyet ve mü
ıavereler münasebetiyle en zi
yade dikkat nazarına çarpan ci
het Fransanın Roma büyük elçisi 
Kont dö Şanbrön'ün M. Musolini
yi ziyaretidir. Bu görüşme esna· 
sında İtalya • Fransa yakınlaş • 
ması müzakerelerinin başladığı 
kuvvetle iddia olunmaktadır. 

Fransa büyük elçisi bir hafta 
evvel Parise gittiğinde-n bugün 
T unusta İtalyan tebaasına verile· 
cek imtiyazlar hakkında kat'i 
tekliflere dair müzakeratta bulu· 
nabilmek imkanına malik bulun
maktadır. Bu ve buna benzer da· 
ha bazı müstemleke meseleleri 
hakkında hem İtalyayı memnun 
edecek ve hem de Fransanın ti· 
mali Afrikadaki menfaatlerini 
azaltmıyacak bir temu zemım 

bulunur bulunmaz (Akdeniz mi • 
sakı) aktı projesinin 
ba,lanılabilecektir . 

tetkikine 

Bura mahafilinde temin olun· 

duğuna göre (Akdeniz misakı) 

akti için Roma ile Paris arasında 

yapılacak müzakerat ile birlikte 

Fransa • ltalya deniz münasebet· 

leri de müzakere edilecektir. Ma

lum olduğu üzere İtalyanın deniz 

silahlanması işinde gerek keyfi • 

yet ve gerek kemiyet itibariyle 

F ran a ile baş başa olmak iddia

sını gütmesi iki devletin yakınlat· 
malarına mani oluyordu. 

Fatist gazeteleri, Trablustan 
gelen Mareıal Balbo le M. Muso· 
lini arasında cereyan eden mü· 
zakereler hakkında resmi bir teb· 
liğ neşretmi,lerdir. 

M. Musolini İtalyanın Londra 

sefiri M. Grandi ile de uzun ko

nutmu!tur. İtalyan gazeteleri M. 

Muıolininin son günlerde hariku· 
la de bir faaliyette bulunduğunu 

ve bilhassa harici meselelerle 
çok uğraştığını yazmaktadırlar. 

----o----
Doktor Cemal Bey 

Cumhuriyet Halk Fırkası lstan
bul Vilayet idare heyeti reisi An-

Gezinti yerimizden denize bakış ... 

Istanbulun en güzel 
neresi? • • • 

gezıntı yerı 

VAKiT gezintisi 

nereye yapılıyor? 

V AKIT in sevgili okuyucuları • 
na hazırlamakta olduğu büyük 
yaz getinzisi için seçtiğimiz yer, 
denilebilir ki lstanbulun gerek 
hava, gerek su, gerek nezaret ci
hetinden en güzel bir yeridir. 

Neresi olduğunu sonra bildire -
ceğimiz bu çok güzel yeri, dün 
gidip gezen görütü çok kuvvetli 
bir muharririmiz, bakınız, buraaı 
için ne dipor: 

Gezinti yerimizin güzel bir köşesi .. 

Bayram Efendi 

O, up uzun kestane ve bodur 
fındık ağaçlarıyla yer yer fıstık• 
)arın ve yer yer çamların bitmez 
tükenmez gölgeliği altında o set· 
ten o ıede çıkarak ve o tümsek· 
ten o tümseğe atlıyarak en tepe· 
ye doğru tırmanırken, ıizi temin 
ederim ki kendimi ormanın için • 
de ağaçtan ağaca uçan ve daldan 
dala konan bir kuş sanıyordum. 

En yorgun ve bezgin vücutları 
bile bir kuş gibi hafiflendirip şen· 
lendiren buranın e~siz havasına 

bir de buranın yaz günü insana 
iksir gibi tesir eden şifalı ıuları 

inzimam ederse, düşünün bir kere 

insan buranın tadına nasıl doyar? 
Ya o manzara yarabbi!. O hele 

pek görülecek bir §eydi. Neyse, 
ben şimdi ne söylesem bo~tur. 

V AKIT in sevgili okuyucuları bu 
dediğim yere gittikleri zaman bu 
dediklerimi belki daha fazlasiyl e 
görecek, or~ıını belki benden da· 
ha fazla beğenip seveceklerdir. 

Dün orada kendisiyle uzun u • 
zun görü~tüğüm bu yerin sahibi 
Bayram Efendi diyordu ki: 

rar münakaşayı ve kavgayı mu -
cip olduğu için kalkıp gene ıo· 
kağa çıkmıya ve yarım kilo kes· 
tane şekerlemesi alarak hanımla 
barıımıya mecbur olmuıtum. 

- Eğer zengin olsaydım, bu 
cennet gibi yerin bir kısmını alır, 
onun dağlara, denizlere, orman -
lara kut bakışı bakan ve üfuklara 
tatlı tatlı gülümsiyen en yüksek 
tepesine küçük bir kötk yaptırır, 
baharın ilk gününden güzün son 
akşamına kadar orada dünyanın 

talya mebusu Doktor Cemal Bty, en mesut ömürlerinden birini ıü-
dün a Y olvaya gitmiıtir. Bugün d' 

"- Tabiat güzelliği bu kadar 
olur. lstanbulda bur.dan daha 
güzelini aramak, öğle vakti tepe • 
mizde güneş parlarken gökte yıl· 
dız aramaya benzer. işte hava -
mızı da, suyumuzu da, ormanımı· 
zı da, denizimizi de hepsini gör -
dünüz. Bundan iyisine: Can sağ· 
lığı! Derler. Buranın a"ıl zevki 
sizin büyük tenezzüh günü çıka • 

caktır. Sıcaklar arttıkça nezlem de d'' . h ld' rer ım. 
. . onmesı mu teme ır. - -------------------::---artıyordu. Nıhayet bır doktora 

1 ~~racaat ettim. Doktor bey dedi -::::·;k;··;:~~;;ı:~·"~[")';;:·~;~·k~·~·~;:: Italyadakorpora tif dev et 
kı. yanını da açtım ve ondan sonra 

"- Müzmin nezleye tutulmut· kapı dışarı fırladım. Kendi ken
sunuz. Batınıza sun'i güneş ban- dime: 

yoıu yapmak lizrm. Nezle derhal " Hastalarına çektirdiğin e-

geçer!,, ziyeti kendin çek de bunun ne 
Doktor bey bunu ıöyliyerek demek olduğunu anlarsın, doktor 

başıma taı gibi bir ıey geçirdi. Bey!,. diyordum. 

İçindeki lambaları yaktı. Kafam Doktordan çıktıktan sonra doğ-
tutufuyor zannettim ve: ru eve geldim. l\ilasamın ba§ım\ 

"- imdat, imdat! ,, diye ha- oturarak gaz~le'ere verilmek üze
ğırmıya ba,ladım. Fakat doktor re bir ilan yazdım. Bu ilanda de-
bey: dim ki: 

" - On beş, yirmi dakika sa· 
hır!,, diyordu. Nihayet bu beli.
dan da kurtuldum. tık işim dok· 
lordan intikam almak oldu. Ken· 
diıine dedim ki: 

''- Doktor bey, sizin bu elek
trik tasında bir bozukluk var, bir 
kere batınıza geçirir misiniz?.,,, 
Doktor aandalyeye oturur 
oturmaz, hemen taıı kaf aıına 

''E5ki, fak~t iyi mnhafaza e
dilmiş olan ~iudctli h'r nezle 
den en satılı ktır. ı\ ~~<.ı :·i iki sene 
deYamı garanti cdiliycır. Talip o
lanların .... ,. 

Batka çaresi yok. Pe lk i baş-
kuına devredersem hu müz'iç 
nezleden kurtulabilirim. 

Dedikoducu 

Roma (Deyli Telegraf) -
Sinyor Musolininin korporatif 
devleti, f aşiıtliğin yıl dönümü o· 
lan 28 teşrinievelde faaliyete başlı 
yacaktır. Bu tecrübe bir tek ada
mın bütün milli faaliyeti kontrol 
etmesini temin ediyor. Korporas
yonlar nezaretinin senelik bütçe· 
si 1,340,000 sterlin olarak teıbit 
edildi. Bu nezarette 6000 memur 
çahıacaktır. 

Şimdi 22 korporasyon teşek-
kül etmiş bulunuyor. Bu korpo· 
rasyonlar, iş sahipleriyle bu it· 
lerde çahtanları ve mutavaaaıt 

olanları temsil edecek, korporaa· 
yon aza11, faşist fırkaya mensup 
olacak ve "Siyasi seciyesi temiz,, 
vatanda,lardan seçilecek, bunla
rın seçilmesi duçe tarafından tas· 
dik edilecek. 

Bu 22 korporasyon her işi ve 
her mesleği temsil etmektedir. 
Arazi sahipleri müstecir çiftçiler, 
sermayedarlar, işçiler ve sanayi
den herhangisiyle alakadar olan· 
lar; zirai ticaret istihsalleri; ma· 

dencilik, bankacılık, sigorta; de
niz, hava, kara nakliyatı , hür 
meslekler; gazete müvezzileri, 
dondurma satıcıları , eskiciler, so· 
kak musikişinasları, kapıcılar, 

seyyahlar ve saire bu korporu • 
yonlara dahildirler. 

Hayatını kazanmak için çalr
,an, yahut bir iradı bulunan her 
erkek ve kadın bu teşkilatın biri· 
ne girmek mecburiyetindedir. 

Her çalııan inıanı bir lonc .. 
ya bağhyabilmek o kadar karışık 
bir iş ki teşkilat birkaç defa de
gittirilmit bulunuyor. 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
"Faydalı,, ve'. "Lüzumlu,, Ai-navutluk 

bir cevap .. 
~ (Bq tarafı ı nei aayıfada) \ 

den örnek verebileceğim.iz kadar E -
buzziyayı matbaacılığımızm muvaffa • 
kiyetlerini yaratanlar arasında görüp 
dururken, yazısını hurufat ile dizdire
cek bir muharrir, ona yürekten olan 
saygı borcunu unutarak nasıl ve ne 
diye "istihfaf" ve "tehzil" tarafına sa
pabilir?. 

Biz cevap vermek istediğimiz kale
mi, Mecmuai Ebuzziyanm durubu em
sal şerhlerini meşkeder göstermekle 
tarif etmişiz. Bu tarifte bir istihfaf 
varsa ölüden ziyade diriye düşebilirdi. 
Bir dirinin kendisini korumak için öl
müş babasını öne sürmesi! Ölülere ta
zim fazileti bu mudur? 

(Sanayi mektebini Ebuzziyanın mil
dür oldğu geçen asır zamanlarında i
miı gibi gösteriyorlar) demişsek bu
nun Ebuzziyayi tehzil, istihfaf nerre -
sinde? Ebuzziyanın müdür olduğu za
manlar bu mektebin vaziyeti o devre 

c<Sre pek Ustnn ve bu Ustünlük müdü
rilne ıeref, mUdilrünUn ailesine şe
ref miruı t!a olaa - Jd olabilir - ge
ne o umanlar iptida! bir halde bulun
ması pe1i tabii Dlmu ve bu da pek 
mazur g~~ ml? İnsan yalnız 
babadan iıtttlilf!• bhnamahdır. Şe

ref sokağına gelhılp söylenen şeyler 

b:;/!e şeyler ohmyabDir: Bana gelip 
:J«kırköy bes fabrikasından bahseden 
b•- h!111' nMbf çdm:ıanuısa fabri
bmın geri hıddt ıialc!ıfma hükmetme
ye hakkım yoktur ya 1 

Sakın, yuChğmmda Ebuzziyayi 
bir sanayi mektebi mtıdUrU olarak ha
tırlatmıı olmamız İbni Ebuzziyanın şu 
küçük dağları Den yarattım 'diyen gu
ruruna dokunup da ondan bu sözde 
bir istihfaf, tehzil olduğu vehmine ka
pılmı§ olmasın? 

Bu arada garlp nfsbet vermeler: 
(Bu gazetenin intiıarmı çekemiyor 

musunuz?) (Çok idi bir gazete ııatııı 
meselesi) gibi sözler ... Bunlara çocuk
~ aözler diyemiyoruz l Çünkü ÇQCUk

-ça eıfatmm hususiyeti safiyaneliğinde-
dir. (Vakit) 11 yıldrr çıkıyor. İstan
bulun en kıdemli gazetesi biziz. 

17 yıl içinde doğup yaşıyanlar, do
ğup ölenlerden ne yazık ki, az oldu. 
Maddl dü~ünsek de bunun aksi olma
sını isterdik Biliyoruz ki, on be! gazete 
çıkarken kazandığımız, beş gazete çık
tığı günden fazla oldu! 

Hayatımız şahidimizdir: Klskaml
dık, kıskanmadık, bu dedikleri Vakıt 

igin yalan, fakat kendileri için ger
çektir. 

Ne hacet: Kıskanmak için bari bir 
türlü matah satan müesseseler olmalı 
değilmiyiz? Bize gelince: Eğer huyu -
muz çatmak olsaydı bizim yapacağı
mu: üstelik: - Hay Allah razı olsun, 
bize bir ıamar oğlanı halkettin ! De -
yip ıcvincimizden sı~ramak olurdu. 

Biz gazeteciliği bir ticaret mad
desi yapınaktan daima iğrendik; fa
kat çok adi bir gazete satışı 

meselesinin muhatabımızı nerelere 
kadar götürdüğü bir tarih hakikati o
larak sırıtıyor l l 7 senelik kıdemimiz 
bu tecrübenin milli zararları önünde 
yeni çıkan gazetelere: Tevhidi Efkarı 
unutrnayınrz ! Tavsiyesinde bulunmak 
hakkınt bize verir, sanmz. 

(Gazetenin bir kısmına sahip otan 
adam) ibaresini de ikidir okuyoruz. 
Bunu niçin böyle ileri sürüyorlar? Bir 
kere bu gazetenin bildiğimize göre bir 
sahibi var. Ve kanuni mecburiyetle 
her gün son sayıfada kendi adrnı ko· 
yuyor. 

Fakat haydi diyelim ki, §U (Ali) 
de Zülfikar gibi dilerse bir başlr olur, 
dilene iki! Bunu bize, yahut karilere 
söyleyip duyurmakta mana ne? 

Acaba (Ben dal:a neler bilirdim, 
neler aöyliyebilirdim amma, ah, bir ıu 
bağ olmasaydı!) Demi§ görünmek için 
mi? 

Matbaa senin! Yazı sende! Hüküm 
senin elinde l Halkın teveccühü, rağbe· 
ti ita maşallah. hep senin için! Yağ se
nin. bal senin, un senin! Fıkrada söy
lendiği gibi §U kar helvasını kendin ya· 
prp kendin yesene 1 Bu ferdiyetçi ro -
hun şikayet çetnisi kattığı bu &1lantı 

~den? 

Bu uzayan ıözü bitinneden bir mU
him noktaya daha dokunmak isteriz : 

Görüyoruz ki, bir Sanayi mektebi 
bahsinde bir zühulü ihtar edişimiz üze
rine küçükJiikten, büyüklükten, bcce
riklilikten, beceriksizlikten dem vura-

rak yüksek perdeye geçilmesinin sebe
bi basit ve bu küçük iykazın sadece 
olgun olmtyan biT kafada aksi tesir u

yandırmasından ibaret değildir. Ora
da bir dolgunluğun boşalmasına, bir 
fırsat aramanın. burada bir topluluk 
safr arasında bulunmanın tesirleri o
kunuyor. Bakılrrsa bu, "onu en meşru 

mesaisinden mahrum etmeye başlıca 
saik olma" gibi bir kuruntunun ya bi
zi tek mes'ulü veya mes'ullerden biri 
saymasındandtr. 

Bakxnız, bu küçük münakaşa ixrsat 
bilinerek (Vakıt) a nasıl çıkışıhyor: 

"Zaten on sene evveli de yaptığı

nız o değil miydi? O zaman da onun 
gazeteciliğini çekemezdiniz. Kendisine 
bin bir şekilde hücum ede ede efkarı 
umumiyeyi de yanlış yollaTa sevketti-

niz ve nihayet onu en meşru mesaisin
den mahrum etmeye başlıca saik oldu
nuz." 

Bir cemi muhatap sigası ki, dü
§Ündürür ! Bu hitap yalnız (Vakıt) a 
mxdır? Yoksa bu aşırtma atışı mı, bir 
yaylım ateşi midir? Ne olursa olsun, 
Vakıt içinde'dir. 

On sene evvel Vakıt ne yapmıştt? 
Vaktm o zaman da bulunduğu ve mü
cadelesine katıldığI saf millet safı, ha-

kikat safı idi. Şükür ki, her zaman öy
le oldu. Hiç bir şahsı hedefimize alma
dık. On sene evvel de on yedi yıl ön
ce ve on yedi yıl sonra olduğu gibi 
yanlış yollara götürülmek istenen ef

kirx umumiyenin uyanık durmasında 

bekçilik yaptık. Geçen on yıllık devir, 
dünya milletlerine parmak ISirtan bir 
terakki asrı oldu. On yıl evvel efkarı 

umumiyeyi yanlıı yollara ıevkedenler 
hanci ıazeteler, hangi cazetecUer ~~ 
ler? Kolleksiyonlar ellerdedir. 

Ve matbuatın daha geniş bir inki
şaf havası içinde milli bir kuvvet ol -
maya daha süratli namzet olmak maz
hariyetine ayak bağı olmanın mes'ul -
leri meydandadır. 

"Sorsalar mağdurunu gaddar ken-
din gösterir" diyebiliriz amma, 

Vakit böyle bir mes'ulü cezalandır
maya vasıta olmak şerefini ne yazık 
ki, kendisinde bulacak kadar kendi 

hakkında hüsnüzan besliyemiyor; zi -
ra muhatabımızın on yıl evvelki vazı • 
kanunisiyle bugünkü vazı. kanunisi a

rasında ne fark vardır? Diye soranlar 
olur. 

Hele bakınız. bizim de sebep oldu
ğumuz bir siyasi mağduriyet varmış 

da kimsenin haberi yok! 

Acaba imzasını koyarak yazı yaz
mak, yahut yansına veya bütününe sa
hip gibi olarak gazete çıkarmak hakkı 

bu zattan bu güne kadar nezedilmişti de 
şimdi mi kendisi bunu zor bazusiyle 
elde etmiştir? On yrl bu memleket
te lcendisinin meşru veya doğrusu -

kanuni olan mesaisinden mahrum e
decek bir kanunsuz devir mi geçirdik 
de zaman ile yeni bir hürriyet devrine 
mi girdik? Bu ruyadaki değişiklikler 

neTede? 

Bu memlekette yalmz meşru değil, 
hatta gayri meşru haddine ayak basa
cak kadar ileri mesaisinden kimsenin 
kimseyi mene muktedir olmadığına da 
bizzat Matbaai Ebuzziyanın makinele
ri şahadet etmelidir: Daha düne kadar 
Akınları basan yine bu matbaanın ma
kinesi ve onu kabul eden yine o maki
nenin sahibi değil mi idi? 

Rejime ve rejimi ya;atanlara inanını'.} 

bir adam düşününüz .. Bu adam da fa
raza: - Ben gazetemi çıkarabilir mi
yim? Demektedir. Siz böyle bir suali, 
eğer onlara inanmış ise, abes, inanma
mışsa gene abes bulmaz mısınız? 

Zaman zaman kendi devrinin tabii 
ömrü bittiğini anlayıp ta köşesine çe
kilmiş olmak gibi kendi kendini bile 
faziletine boyanan sekiz, on yıllık çe
kinme milrldetinin son gününde bu 
karanlık adama kanunlar ve kanunla-

-- (Baı tarafı 1 inci aayıfada) 

idi. Zaman tesirini yaptı ve har· 
bi umumt Balkan milletleri idare 
adamlarının gözlerini açtı ve bun· so.n maceraları 
lar mazinin abesliklerini anJadr - l•••••••••••ı 
lar. Balkan konferansları yardı· Yazn : Arnold Galoperı 

"Sabık maliye nazırı,, karbmla fil 
studyosuna müracaat ettim 

ma geldiler. Betbinlerin ve Bal
kanlara karşı fena niyetler besli· 
yenlerin istihzalarına rağmen bu 
konferanslar, Balkan milletlerinin 
birbirlerine yakla§malarına çok 
yardım etmit ve hu da Balkan an· 
laşma misakının imza edilmesini 
mucip olmuştur. Bu bapta elde 
edilen muvaffakiyet Balkan mem· 
leketleri murahhaslarının, metbu 
hükumetlerine hiç bir taahhüdü 
mutazammın olmıyan temasları 

esnasında samimane ve açıkça 

görüşmü9 ve konuşmuş olmaların· 
dan ileri gelmiştir. Bu suretle 
Balkan milletlerini biribirinden a
yıran ve bunları biribirine yakın
laştırmağa yardım edecek olan 
meseleler dürüıt bir ıurette müna
kaşa edilmişlerdir ve dört senelik 

bir uğratmadan sonra Balkan mi· 
sakı projesi hazırlanmıştır. Dört 
devlet arasında imza edilen misak 
sehhar bir §ey değildir. Bu misak 

natamamdır. Maamafih ben misa
kın genitletileceği ve tamamla· 
tı)acağı ümidindeyim. Bu birinci 
meseledir. 

Yugoılavya ile Arnavutluk a· 
rasmdaki münuebetlere ve hu 
münasebetler mazinin abeslikleri
ne kurban olmu§lardır. Bir iş ge
çiktirilebilir ve fakat hadiselerin 
tabii cereyanlarını takip etmeleri

ne mani olunamaz. Arnavutluk 
· bir Balkan memleketidir ve men· 

faatleriyle komşularının ve bilhas· 
aa Yugoslavya ile sıkı bir surette 
allkadar bulunmaktadm Ama· 

vukluk ile Yugoslavya arasında 

-32-
- Evet, burada güzel bir kö§kü 

ve bir çok hizmetçileri varmıf .. 
Niıefor'u alıkoymam imkan -

sızdı. Çünkü zenciyi bir türlü hı • 
rakmak iıtemiyen şişman madam 
uzaktan vira ita.retler yaparak 
zenciyi çağırıyordu. 

Ara ura görüşmek vadile bir • 
birimizden ayrıldık . . 

Kozmopolitan otelinde sokağa 
bakan bir oda tuttum. Cebimdeki 
para i1e en "?ivade en beş gün efon 
di gibi yaşıyabilirdim. Şu şaki Pil
komayo beni ıoymamış olsaydı 

ömrümün sonuna kadar benim ı

çin s?kıntı çekmek yok idi. 
Dolarlar bat döndücü bir sür· 

atle kayıp gidiyorlardı. Bunun 
için büyük oteli terkedip üçüncü 
dere..:.~de bir otele inmeğe ve öğle 
yeırv•klerini ka Mırm:ığa karar ver 
elim. Anhyorsun•ı= ya .. Eski fela· 
ket zamanı avdet ediyordu. Sa
zan sıkıntı yüzünden sinemaya gİ· 
diyordum. Beni en ziyade polis 
filmleri alakadar ediyordu. Hal -
buki hırsız rolünü yapan acemı 

aktörlerjn tatsızlıklarını göı-ünce 

fevkalade sinirleniyordum. Ah .. 
ben bir aktör olsam da görsünler 
hıraız rolü nasıl yapılırmış ..• 

Böyle düşüne düşüne, en niha
yet, film aktörü olmağa karar ver 
dim. Bunun üzerine Sarajoa cı· 
varın.da 'bulunan film !ehirl.;Tin -

den Gudvay'a gittim. İngilizce 
"iyi yul11 demek olan Gudvay ba
na hayırlı olacak ümidine düşü

yordum. 
Gudvay'a vasıl olur olmaz ide· 

al Sinema stüdyosuna gidip mü
dürle görüşmek istediğimi söyle · 
dim. 

- Üç müdür vardır .. Sil~ 
sini görmek iıtiyonunuı? 
viyi mi, M. tsakı mı yok•• 
lomonu mu? 

Çalımla cevap verdinı: 

- M. Leviyi görmek iıti1' 
dedim ve üzerinde "Sabı1' 
nazırı,, ibaresi yazılı olaJ1 
verdim. 

xxııı 

Bir çeyrek ıonra müdür 
odaıına ithal olundum. 8' 
alnı fil dişi gibi parlıyor~~ 
patlıcana benziyen bir b,aır. 
dı. Beni beklettiğinden 

itizar etti ve müeaaeseıİJl~ 
uzadıya methini yapmağ• 
Nasıl tasarrufa riayet etti1'1 

hiasadarlara büyük menf•' 
min eylediklerinden, uzuıı 
halinde, bahsetti durdu. 

Anlaşıldı, herif beni P 
bir müeaaese arıyan büyiil' 
yedarlardan zannetmişti. 

- Efendim, dedim, 111 

anlatamadım. 

M. Levinin ..,·i.1zü çatıld1• 
ağzım andıran ağzını atıl 
padı ... 

- Evet, dedim, bir giifl 
sermaye de atrabiliri ~· 
bugün istediğim batka ~~ 
fendim, ben film ~ktöril 0 

tiyorum .. 

- Ne? ... Siz mi 

- Evet, ben! K~ndiJJlde 
için harikulade istidatl•' 
rum. ,}. 

mevcut münasebetler son zaman
larda dostane bir şekil almağa 
baıılamı§ ve bugün, iddia edebili
rim ki, kalbi bir hal almışlardır 

ve daha kalbi ve aıkı bir surette 
inkişaf istikametini takip edecek -
lerdir. Diğer Balkan devletleri a
raaındaki münasebetler de dosta- Memurlardan biri hangi müdürle 

- Efendi, dedi, biz •".,. 
hur yıldızları angaje edat•lf 
sizin gibi yüksek makalfl 
etmit insanların perdede 
leri doğru olmaz.. Hedl ıf 
başka geç kalmı§ oldui"" 

nedir. Arnavutluğun harici siya· görüşm~k istediğimi sordu: 

seti hakkında söz söylemek hakkı •••••••••••••• 
hariciye nazırına aittir. Fakat ben 
bir Arnavut vatandqı 11fatiyle 

Arnavutluğun Balkan devletlerin· 
den ayrılamıyacağını söyliyebili -

rim; çünkü Arnavutluk bunlarla 
bir kül teşkil etmektedir.,, 

••ttmtt......,.ınAtnnm..,....,.....,..""'""ınmıımuıınnnııntıtıı•HcuıuıU1111nnt1 

rın her bir dili gayet tabii ve samimi o
larak hay hay! Demişse sekiz on yılın 
her anında da elbette öyle söyliyecek
ti. Müstakilülefkar gazete çıkarmak
ta daima serbest değil mi idi? Nasıl ki 
işte çıkardı da ... 

Cümhuriyet kanunlarına itimadını 
herkesten aynlıp sekiz on sene esirge
yenler veya bu kanun hazmetmiyece
ği kara fikir besliyenler bu kaba
hatlerini şimdi bir el çabukluğiyle şu
nun bunun üstüne atıp bunu da istis
mara kalkarlarsa gülünç olmaktan baş
ka bir şey yapmış olmazlar. 

Yeri gclmi~ken §U küçük merakı da 
kaydedelim: 

Bu gazetenin ilk 99 sayısından başla
yıp bir müddet başlığı altına şiar ola
rak (Müstakil gazete) tabirini koy -
mu~tu. Sonradan bunu, kaldırdığına 

hakarak Ebuzziya matbaa.smın yeni 
ı:;azetcsindc bizim memleketi kurtaran 
ve ilerletenlerin fikirleri olan fikirleri· 
mizc bir yakınlık geldiği zehabına ka
pılmıştık. Bıı ibare kendiliğinden dü· 
şüp kalkamazdr. Ehernmiyetçe onun 
yerini tutacak bir başka yazı da ko -
nulmuş değildi. 

Bugün bu yazı karşısında soruyo
ruz: (Müstakil gazete) ibaresini ni~in 
ltaldırm:şlar? Mertlik dav.:ısmdan bir 
cevap isteyemez miyiz? 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelen Karalıôv Köprübaşı 

l'rl 4'1362 - Sirlcecı Mühürdat~adr 
Han Telefon 7274-0 . 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 

EGE 
SAL 1 

Vapuru 
24 Temmuz 

J 1 de Galat• r1h · 
hmından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, ls!<enderiye'ye 
5'İdecek •e dönecektir. (4078) 

Bartın Yolu 
B U R S A . . vapurY 

23 femmuı 
Pazartesi 19 da Sir:teci 

rıbhmından Kalkacaktır. (4079) 

Trabzon Yolu 
VATAN Vapuru 

. '.l4 Temmuz 

S A L 1 20 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop. 
Samıun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabıoa, Riıe'ye. 
Dönll,te bunlara iliveten 
Sürmenf', Ordu'ya u(raya
c:aktır. (4080\ 

I mayınız. 

(~ 
------ı·~ 
Evde temiı 1 

ve rahatlık 
1
,, 

..- (Baş tarafı 7 inci ~'f 
·asi' 

ben,, sayesinde istedil\11 
dakikada on litre ııc"~,ııı' 
1. . . M l v açtı• ,,.,.ıJ' 
ırımız. uı ugu ,,.. 

11•'' dirde Şof ben ya 

kapayınız: Söner· 1ıf .k uıı• J' 
Ve derhal tatbı • aı-' 
k . . .. t 'ye fi' me ıçın, muş erı .1 ~I 

rildi. diler"' 
Bir başka mernur, .... ,~• ,t 

~,.,... ,e 
yaretçiye, su ısıtrna.~,Jı•t 
"Şof o,, hakkında 1 

du: i~i"' 
lat11' el' 

- Mutfakta ~~ dere'' ıi 
yoda duş için kafi . .,Je r ifil 
su veren bu alet e\'I lı'"' 

.... 11 ef 
mek iatiyen butu eli 
elzemdir.,, .,,.ııt• ,t 

Bu pavyonda, ~Jetler •• 
b . ok " 11 

celbeden ır ç . L•°'" ..rı 
. . k"Idek• ı• Jw ,, 

1 yem hır §e ı . ...~ ~ 

balarıyla ütülertk;:,ııı• ~_,,ı 
mahsus ilet 0~ -1 JJ 

avyoıır ., 
teriz. Bu P ·dde 

. ·ııe cı 
mallar ıergııı 
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E . B k T.. k Vapurculuk 
rganı a ırı ur . TUrk Anonim Şirketi 

A 
• • • Istanbul Acentalığı 

nonı.m Şırketınden: Liman han, l'elefon: 2292~ 
lzmir ve Mersin 1 - Aıağıda müfredatı gösterilen binaların in§aatı kapalı 

zarf usuliyle toptan münakasaya konulmuştur: 
A) idarehane binası· Maden sahası üzerinde. 
B) Hastahane binası • Maden sahasından iki bin metre me· 

aafede. 
C) Müdür evi binası • Maden sahasından üç bin metre me· 

sa.fede. 
D) Dört aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında inşa 

edilecek memurin evleri binası - Maden sahasından üç 
bin metre meıaf ede. 

E) On iki aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında in~a 
edilecek ustabaşı evleri binası - Maden sahasından bin 
metre mesafede. 

2 - Talipler evelce bu gibi iıleri başarmış olduklarına dair 
muteber evrak ibraz ederek şartname ve mukavele su 
retleriyle vahidi kıyasi fiat cetvellerini şirketin Bahçe· 
kapıda Taşhanda kain idarei merkcziyesinden beş lira 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustasuun dokuzuncu· perşembe gü-

4-
nü saat on beşe kadar kabuı edilecektir. 
Münakasaya girmek istiyen ler beşinci madde mucibince 
dolduracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve 
şartname ahkamının kabulünü mutazammın imzalı 
bir varaka ile istitaatı fenniye ve maliyelerini müsbit bi
rer vesikayı, Türkiyede müesses ve muteber bir banka 
tarafından verilmiş muvakkat teminat mektubu ile bir· 
likte diğer bir zarfa koyarak, üçüncü maddede tayin 
olunan vakte kadar, şirket müdüriyeti umumiyeaine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat te
minat mektubu yirmi bin liralık olacak ve ihalenin ta
karrüründe teminat miktarı iki misline iblağ edilecek-

tir. 
5 - Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi kıyasi 

fiatı eaasına göre hesap ve tayin olunacaktır. 
6 _ Tekliflerin şartname ile fiat cetvelleri münderecatına 

tamamen uygun olması meşruttur. . .. 
7 - Fial cetvellerinin tetkikinden ıonra şirket bu aıparışı 

münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir ve
ya yapılan münakaıayı fesheylemekte muhtar olacak~ır. 

8 _ lnıaat hakkında fazla malumat almak ve mevcut plan· 
ları örmek istiyenler her gün saat ondan ıaat 
ka<lar §İr etin merkezi 1da resine müracaal e 

lstanbul Posta ·ı'. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Muhtelif eb'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23/ 7 / 934 ta~i-
h. - 'b k alı ''arf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır.• Talıp 

1 ,1-lcnıtı aren ap " 
olnl"T:.ırın kanunen itasına mecbur oldukları vesaiki hamiler. 12/ 8/ 934 
le saa~ıda batmüdüriyette müteşekkil komisyona ve ş.ntna.mesım 
ısorrnek için de her gün tahrirat kalemine müracaat eylemelerı. 

(4118) 
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Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezz : ISI AN BUL 

Türklyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul , lzmir 

Samsun. Mersin . Adana 
Yuoanlstandakl Şubeleri : 

SeU\oik . Kavttla • Ati na . Pire· 
Bilumum Banka muameleleri. Kedmeklupları. Cari bir hesap 

ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı 

~~~,: ·~1 ll 11 m· · ,r ' ı ı r ·~ ıı ı 11 ,, ııı 'ı ı 111 11~ ım ~ lırı1 1ı1ı ·ili ııı ııı ınıııı ıııı 'il 
1 'll''1~m111 '!~' ,, ~ 

Aydın inhisarlar başmüdürlüğünden: 
l - Selçuk nahiyesi merkezindeki inhisarlar anbarı tamir edile-
2 cektir. 

3 
- Yapılacak tamiratın kcıif bedeli 9556 lira 13 kuruştur. 
- Tamiratın §artname ve planları Baş müdürlüğe müracaatla o· 

4 kunur ve alınabilir. 
- İhale muameleai l Ağustos 934 tarihine rastlıyan çarşamba 

günil şaat 15 te Aydın ln hi&arlar baş müdürlüğü dairesinde 

5 _ topl.anacak komisyonda yapılacaktır. 
Eksıltmenin isteklileri bedeli ke§fin yüzde 7,5 nisbetinde temi-

6 -inat .Parasını baş müdürlük veznesine teslim ile makbuz alırlar. 
aınırat !artname ve planlarının krokileri lıta.nbulda lnhiaar
la:, umum müdürlüğü İn§aat şubesinde, İzmir İnhisarlar ha§ 
rnudürlüğünde de vardır. istekliler oralara da müracaat ede· 
bilirler. (3962) 

sür'at yolu 
Sadıkzade v;.~:~u~7 
Cuma günü saat 11 de Sirke
ci rıhtımından kalkarak doğru lz -
mir, Antalya, Mersine gidecek. Oö
nüıte bunlara ilaveten Alanya, Ktil
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Mudanya Yolu 
Cuma Armutlu tenezzUh 

seferleri 
Cumartesi gününden maada her 
gün Mudanya yoluna Tophane rıh· 
tımından bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya· 
pan vapur İstanbuldan saat R 30 
da, diğer postalar 9,30 da kalkar
lar. T.enczzüh postası ayni gün Ar
mutludan 16,30 da uöner. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili haıtalıklar r-:•tehanısı 
Cuma ve pazardan bafk• aünlerde 

tleden ıonre aaat 2A de 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda ( l 18) nu· 
maralı husuıi kabinesinde hastalanru 
kabul eder. Muayenehane 
fonu: 22396. 

• Yazlık ikametırah telefonu Kandili 

38 - Beylerbeyi 48 •• 

11 - V.\Kn 23 TEMMUZ 1934 ~ 

Nafıa Vekiletinden: 
Afyon - Antalya hattının Afyonun lzmir istasyonundan itibaren 

25 kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı kapalı zarf usu
lü ile mOnakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 11 Ağustos 934 tari· 
hine müsadif Cumartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Müste
şarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari 
seneye mahsus Ticaret Odası nsikalara ve 12500 lirahk teminatı 
muvakkatelerilc aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları la· 

zımdır. Talipler bu husustaki şartoameleri ( 50 ) şer lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
edebilirler. ( 3943) 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

17.000 metre Amerikan bezi : Pazarlık münakaıası: 25 temmuz 
1934 çarşamba günü saat 14 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 17.000 metre Amerikan bezinin 18 
temmuz 1934 tarihinde yapılan münakasasında teklif edilen fiatle -
rin gali görülmesi dolayısiyle 25 temmuz 1934 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla alınmasma karar verilmiştir. 
Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin hergün ve pazarlığa gİ· 
receklerin de Kasımpaşada kain Komisyona müracaatları. 

(4037) 

ıstanbu l E elediycsı ıranları 

Mururu uburun temiııj intizamı maksadiyle Beyoğlu Tünel meyda
nından Şişhaneye inen ilk beledi ye ve müellif sokakları vesaiti nak· 
liyenin yalnız inişine tahsis ve seyrüsefer talimatnamesinin tek idi· 
kametli sokaklar sırasına ithal edilmiş ve keyfiyet belediye zabıtası 
talimatnamesinin tenbihatı beledi ye lusmına zeyledilmiş olmakla hi· 
lafına hareket edenler hakkında he lediye zabıtası talimatnamesinin 
ahkamı ceza iyesi tatbik edileceği daimi encümenin 1 7 / 934 tarih ve 
1602No lu karan iktizasından olduğu ilan olunur. (4115) 

Kadıköy belediyesinden: Başı boş olarak bulunan bir erkek mer· 
kebin sahibi zuhur etmediği takdir de bir hafta zarfında aatılacağı ilan 
olunur. (4114) 

T~QKiYE 

Z:IRAAT 
BA KA51 
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TIE 
tarafından veresiye satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

A YF·y DE RAHAT 
. YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

MetTo Han Beyoilu Telefon 
Cumhuriyet meydanı Takıim 

" Necati Bey caddeıi Sah Pazan 
" Elektrik EYi Beyazıt 
" MuYakkithane cad. No. 83 Kadık6y 
" Şirketi Hayriye iskelesi Üıklidar 
" 23 Nisan caddesi No. 19 Bilyllkada 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
ssııs = 

BEYQGLUNDA 

ER ve AYDE 
mağazalanndaki mevsim sonu 

Eşyayi mütebakiye ve fırsatlarının 
ilk günlerinden istifadeye · koşunuz. 

Kat'iyyen daha iyi ye dalıa el,eriıli ıeraite nail olamıyacağınızdan mubayaabnn:ı 

m!z1n!Sa~y!!ız. r~~dere!I m! n! BJf,s~z. 
Mobilya dairemizi tiyaret ediniz. Sizi Herhalde alakadar edecektir. 

Para, her kilidi açan bir anahtardır! 
~~~ 
~ ,~a '~;', ' ~ 

~ .. 
~ 

( 
Posta ve telgraf başmüdürlüğünden: I 

İzmir merkez evrak ve paket poıtahaneleriyle !imendifer iıtaa· 1 -yonlan ve mezk:Ur poıtahanelerle vapurlar ve tehir dahili merakizden !!: 

Buma.hane, Hük:Umet, Karantine, Alıancak merkezleri araıındaki 
pota nakliyatı 21/ 7 / 934 t~ihinden itibaren 9/ 8/ 934 tarihine kadar 
,.lrmi gün müddetle ve kapalı zarf uıuliyle lzmirde münakasaya 
'Yazedilmittir. Taliplerin teraiti anlamak ve 8880 lira bedeli muham· 
meııin Y\lıde ~edi b~uiu iabetin de teminatı mu•akkatelerini "W'ere
Nk tekliflerini dermeyan etmek üz ere lıtanbul "'Ye İzmir baımüdürlü-
~e mütetekkil münakasa komiı yonuna müracaatları. (4102) 

, .. •r--• Yarış ve ıslah encümeninden: •-•• 

AT YARIŞLARI 
Veli Efendide koşu mahallinde saat 15 de baılar. 

27 / 7 / 934 den itibaren alta hafta Cumaları devam edecektir. 
••••• Zeafin babıimüıterek - hususi tren - (4069) 

lstanbul Tramvay Şirketinden: 
lıtanbul Tramvay Şirketi, Tramvay ara balan ıon hareket

leriDin yeni bir it'ara kadar ıu suretle değiıtirilmiı oldupnu 
mUliterem ahaliye arzeyler. 

ti, Hat istikamet 
'fil Harbiye·Fatib Fatihten Harbiyeye 

Harbiyeden F•tihe 
ti Bebek· Emin~nü Bebekten EminönUne 

Emin6n6nden Bebeğe 

J.I Topkapı·Sirkeci Beyazıttan Topkapıya 

Topkapıdan Be!'aıala 
Topkapıdan ak1araya 

Saat 
24,20 
ı.-

24,40 
1,20 ( Harbiye ua· 

balari!e teH · 
dlif eder.) 

1,30 (Harbiye ara· 
balarile teta • 
düf eder.) 

1, 10 
l,4S 

Tam Atlas Çıktı ·-
Tam ati• boıluğu do~duran bir yeniliktir. Umum mektep tale· 

belerile balkın birer tane edinmesi lizım ve batta elzemdir. 
Tam atlaa (33) pafte haritayı ve (68) sahife bakalorya malu· 

matını havi olup (125) kuruş gibi ucuz bir fiatle aahlmaktadır. 
Satıı yeri : ikbal Kitapbanesilc Anadolu Türk Kitapbaneaidir. 

Riyaziye - Lisan ve ikmal dersleri 
:r'ürkçe - Franıızça • lnsilizce - Al manca Liıe ve Orta kısımlara müteha1111 

muallimler tarafından huıuıi dersler devam ediyor. 1914 denberi ihtiıaaile tanı
nan Çenberlitaıın kar1111ndaki Kız - Er kek lisan tedriıaneıini tetkik ediniz. 

(1277) • Müdürü: ZIYA 

l:aflyetl umumiye, F f 1 İftahaızhk ve kuv· t 
vetslzllk halltında os a 1 

bUyUk faide ve tealrı ...... 

Siz de 
İŞ BANKASl'n
dan birer kumbara 

iş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve İş sahibi olmuşlardır. alınız. 

~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~nınu~"""""~uttıınıııııııuuıttııııuuıuuımunı 

Ankarada AK 8 A kitap 
eYi9ia birinci fUbeti modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 
kar111ında açıla:ııtır. AK B A 
kitap eYleri her dilde kitap, 
mecmua, g•zete ihtiyaçlarına 
cevap •ermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı ıerek kırtasiye· 
nizi en ucuz olarak A K 8 A 
kit•p eylerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. DeYlet Matbaai•ı 
kitapları Ye V AKIT' ın neıri· 
ya~ıpın Ankuada utıı yeri 

A~.Bf'. Merkezi Teldon 3137 

Istanbul Ziraat 
Bankasından: 

23/7 /934 tarihi~de aatıtları ili. n olunan 6001 840, 1104, 737, 737 / l, 
929, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087 ıalıt dosya numaralı gayri meır' 

. kullerin ıabtları 23 temmuz 934 gününün ilanı meırutiyet bayrarıııol 
teaadüf etmesi haıebiyle 24 temmuz 934 ıalı gününe talik olundui" 
lilin olunur. (4097) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cıaı Ye meYkii eski senelik müddeti 

İstanbul tapu müdüriyeti kap11ının 
iç tarafında daktilo ile yazı yazı· 
lacak 1 No. lu mahal. 

kirası 

150 Bir senedir 

,, 162 " 1 
A ~ 8 A kitap ev:eridir. 

Bırıncı Şube .. : 1761 
1 

,, ,, ,, 
inci Şube : S aman l'.ı.ıaı 2 No. lu mahal. " ,, 

,, •• mm 1 1
• 11111

••- T k · . l h z A y ı op apı Sar.ayı ıçınde Aı an ane 

N··f k- i d . tt" y ıokağında iki oda. • u uı a ı ımı zayı e ım. e- .,, 
niıini alacaiımdan eakiıinin hük- Yukarıda cinı ve mcvkileri0yazılı yerler hizalarındaki müdde~lile"' 
mü yoktur. Haıan bedeli-er üzerinden açık arttırma uıuliyle kiraya verilecektir. lstt 

1 
§ 42 inci ilk mektepten almıt rin 12/ 8/ 934 pazar günü ıaat 14 tc pey akçe~eriyle müracaat~) 

olduium ıahadetnameyi zayi et• (M) (~ 
tim. Y eniıini çıkaracaiımdan eı-
kiıinin hükmü yoktur. Turhan 
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