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K.ema e ın aşanın 

cenazesi bu ıabah getirili
Memleketimizde geçim yor. 

vaziyeti harpten 
yaklaştı. 

evvelkine 
• 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Japonya Çinde b r h .. ge
etmek istemedi-rnonya tesis 

ğini ancak Çinin menafiini 
gözetmek için ç&lışmakta 
olduğunu söylüyor. 
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M. Yevtiç 
Ankara' da 

Dost Yugoslavyanın Hariciye 1 
nazırı Y evtiç Cenapları üç gün An
karada, Türk inkılabının merke -
zinde, hükümetimizin misafiri ola
rak kaldıktan sonra bugün lıtan -
bula avdet etmif bulunuyorlar. M. 
Y evtiç Ankarada hafta Büyük Şe
fimiz olmak üzere, Türk devlet a- 1 

damlarile temas etti. Bu ~e!11as ~u!ı 
terem Hariciye nazırı ıçın ,harıc ı 
ıiyasetimizin istikameti hakkıncl,,. 
daha yakından ~lı'.'ım~t ~inmesi 
ne bir vesile tetkıl etmıttır. 

Esasen bunun gizli kapaklı bir 
tarafı yoktu. Cümhuriyet hüküme
tinin siyaseti bütün dünyaca ma • 
lüm olan fU vecize ile ifade edil • 
mi~tir: "Yurtta ıulh, Cih:u'~a 
ıulh". Yugoslavya da müstakıl bır 
devlet halinde beynelmilel hayata 
karıtlığı günden beri Orta ve Ş~r: 
ki Avrupada ayni sulh siyaseliDI 
takip etmittir. Türkiye ile Yu~oı • 
lavya arasındaki dostluğun ~gla • 
rını da sulh ve müıalemet ugurun· 
da nıütterek mesaide aramak la • 
zımdır. Bizim olsun, Yugoılavy~.: 
nın olsun, bu dostluktan bekledıgı 
ııey, ıulhü daha ziyade kuvvetlen • 
dirmekten ibarettir. 

rıerilen auvareae bulunanlar 

Hariciye vekili Tevfik Rü~~ ~· 
tarafından muhterem miıafırımız 
terefine Ankarada bir ziyafet ve• 
rildi ve bu ziyafette nutuklar tea
ti edildi. Nutıikları gazete sütunla· 
rmda okuyanlar, gerek Tevfik Rüt 
tü Bey ve gerek M. y evtiç tarafın· 
dan söylenen sözlerin en bariz hu
susiyeti samimiyet olduğunu his • 
aetmiflerdir. Hariciye nazırları ek
seriya makaatarını bir takım dip -
lomaıi formülleri arkasına gizler
ler. Tevfik Rü9tü Bey ve M. Yev • 
liçin nutuklan diplomasi liıanilc 
değil, sulh ve müaalemet yolunda 
Ça)ıfan iki arkadaşın samimi mü • 
aahabesidir. 

M. Y evtiç'in bu ziyaretinin e • 
heınıniyeti üzerinde lüzumundan 
fazla durmak faydasızdır. Son se • 
neler içinde B !kanlarda geçen siya 
si hareketleri yakından takip eden 
ler, ziyaretteki ehemmiyet ve kıy
meti çok iyi ölçerler. Hakikat şu • 
dili' ki Belgrat ile Ankara arasın· 
da •imdi samimi bir dostluk hü • 
kum sürüyor. Bu dostluğun sarsıl
lnaz temeli, daha geçen yaz iki 
dost devletin büyük reisleri tara • 
fından Dolmabahçe sarayında atıl 
IDıftı. Her iki nazır da bu tarihi ha 
diaeyi nutuklarında zikretmitler • 
dir. Tevfik Rüştü Bey, "Büyük Şe
fin naçiz bir telmizi olarak,, İstan
bul mülakatından sonra, ken
di hissesine, bu fikre layık olduğu 
kuvveti verdiğini söyledikten son • 
ra Balkan anlatmasının tarihte fe • 
yizli Türkiye ve Yugoslavya dost
luğu üzerinde yükseleceğini ve hu 
dostluğun Balkan anla,masma ig.. 
tinatgah tefkil edeceğini bildir • 
mi,tir. 

Filhakika l•tanbul mülakatınJa 
M. Yevtiç'in tabiri üzere tahtim e
dilmit olan fikir gittikçe kuvvetle
ne~k nihayet dört devlet arasında 
Balkan misakının imzalanmasına 
müncer olnıuştur. Bununla bera • 
!>er, her iki hariciye nazırının da 
•taret ettiği gibi, Balkan misakı, 
Balkan yarımadaıında daha ta • 
nıam b••t" B k • . vı: u un al an devletlerini 
fad mı!bbır anlatmanın merhalesiıı-

en ı arettir. 
k Balkrn anlatmasının tam ve mü 

1 
em:Je 

1 
olmBasına başlıca engel o

~n ev et ulgaristandır. Bul a • 
rıatanın Ba9vekili M M fgb 

ık G b• · Ufano u 
ara ı ar ı Avrupa ah . d 
bul sey atın e 

unuyor. Bulgar Bu k·ı· . p . -rVe ı ının a 
na ve Londaraya ug"radı" F 

d 1 d 
. gı ve ran 

sız ev et a amlarıle tema t b 
lunduğu bildiriliyor. Balk: a lu • 

d.. h nan aş 
masının ıger araretli bir taraf • 
tarı olan Roma.:ıya Hariciye nazı • 
n M. Titulescu nun da bu aralık 
Pariste bulunması, belki Balkan 
misakındaki noksanlrğın tamam • 
lanmasını temin için bir vesile teş
kil edecektir. 
l" ~ürkiyenin anlayışına göre, her 
kurlu Balkan anlaşmasında hare • 
Bel noktası, Balkan yarımadasının 
t• a,l.kanl ılara ait olmsıdır. M. Yev • 
~ç ın Ankrada söylediği nutuk • 

t n memnuniyetle öğrendik ki muh 
erenı H •. 

itilaf arıcıye nazınnın Balkan 
~im t~~tkn.a~layıtı da tamamile bi 
Yevti b kır~ııze tevafuk ediyor. M. 
lılarındır u '~!~seti "Balkan Balkan 

M h " ıozıle ifade etmiştir: 
. u tereın nı' f• . . Ank da ik y ısa ınmız ara -

en U<>oı•a k b. . . 
0 • vya a ınesı yenı· 

Başvekilimiz Möıyö Y evtiç cenaplarile bilardo oynıyor. 

M. Y evtiç bugün Ankara
dan şehrimize avdet ediyor 
Tevfik Rüştü B. Belgradagidecek mi 

Dün Ankarada son bir temas yapı
larak kararlar tespit edildi 

Resmi tebliğ 
AN KARA., 20 ( A..A..) - Y ugos . 

laııya Hariciye nazın M. Yeııtiç Haz 
retlerini Anllaraya yaptığı :ziyorel es 
nasında Rei$İcÜmhur Hazretleri ha· 
bul etmiı ile kentlisiyle uzun bir mü
kalemede bulunmuftur. 

M. Yevtiç keza ismet Paşa ııe Teıı 
fik Rüttü Beyle de mülakatlarda bu· 
lunmuffur. 

iki memleketi alakadar eden me· 
selelerin heyeti umumiye•İ ve ha•.sa -
trn Balkan misakının Türk ııe Yugos
lav hüküm«tleri tarafından anla~ıl•fı 
ııe keza Balkanlarda huzur ııe süku
nun ne/'ine ol~ralt bütün falltan dev
letlerinin i~tikltiline v• Balkanlarda -
ki hudutlannın emniyetine Utinaden 
tee•fti• elmeltte olan teıriki mesai si
ya11eti Üzerinde cereyan eden bu mü
kôlemelerde tam bir nohtai na.zar mÜ· 
tabakati mütahede edilmiftir. 

Sulh daııaS1na azimle merbut .bu • 
lunan Türlı.iye ile Yugoşlavyanın ai -
yautlerini ve lefrilıi mesai ve le•a • 
nüt fikirleriyle ııe iki memlehet ara • 
aında ırittilıçe ııkılafan bir muhare • 
net yolunda inlıitaf ettirmeğe deııam 
edecekleri, ııe bunun esasları Balkan 
miaakını imza eden deııletlerin hari • 
ciye nazırları tarafından aktedilen 
Belpad mesaisi çcrçeııesi dahilinde 
•apacakları tekarrür etmiJtir. 

Türlt"ye ile Yuıro•lavya bu surd[e 
IHM.Ü• eden teşrilı.i mesainin iJame
si için lüzumu olan ittibatı temin ~m 
nında her iki memleekti ve umumi -
yetfe Balhanlan alahadar eden mesf' 
!ere dair muttali olacaklan istihbara 
tı biribirlerine bildireceklerdir. 

Türkiye ııe Yuııoslaııya Hariciye 
nazırlan, iki memleelıt münasebah -
nın bugüne hadar mahrum bulundu • 
iu un.turları temin ettnitye ve bu hu
austa Wratle ticaret~ iltamet, iadei 
mücrimin ve adli mü:zaheert muah~ -
deleri alı.dine tevessül cylcmeie ka
rar venniıtir. 

:ANKARA, 20 (Telefonla) -
Yugoslav Hariciye nazırı M. Yev
tiç öğleden evvel Bafvekil ismet 
Pafa Hazretlerini ziyaret ederek 
yanında uzun bir müddet kaldı. 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Be · 
yin de bulunduğu bu görütmede 
üç günden beri devam eden temaı 
ve müzakerelerin neticelerinin bi -

rer karar halinde tesbit olunduğu 
tahmin ediliyor. Yugoslavya Hari
ciye Nazırının siyasi alemde hasıl 
ettiği alaka ve bu ziyarete verilen 
ehemmiyet buradaki sefirlerin son 
günlerdeki faaliyetlerinden anla • 
fılmaktadır. Hariciye vekili T ev • 
fik Rüttü Beyin yakında Belgrada 

(Devamı 5 inci sahifede) &:..---------------' 
illasa dogru 

A_d!iyenin bugün tahkikah 
hıtıreceği tahmin ediliyor 1 

Esnaf bankas . . k b t • . O sermayesının dörtte üçünü 
ay e mıştır. ç cepheden tahkikat yapılıyor 

latanbul ticaret müdürü Mulısin B. 

Esnaf bankası rezaleti artık her 
sınıf halkı alakadar eden bir me
seledir. Ankaradan gelen haberler 
~ebu~lanmız arasında da haklı 
ır alaka uyandırdığını göstermek-

~~k_teşkil edilerek bazı nazırlar 
u ume~ dıtında kaldı. Ancak bu 

~· ~ evtıç hakkında asla varit de : 
gıldı. Kral Aleksandr Haz ti . re erı, 

Ankaraya hareket etmek üze . 
k M Y 

. , b re ı. 
en • evtıç e eyaz kartal nisa-

nının en yüksek rütbesini verm~k 
suretile Hariciye nazırına olan bü
yük itimadını göstermifti. Bu, fi . 
len vazife başında bulunan bir nii.-

tedir. __ B~ ha~erlere göre içinde biz
zat hukumetın de yüz otuz bin li
rası olan bakanın paralarının na
~ıl elden e!e dağıhldığı hakkında 
ızah~t verilmesi için bazı meb'us
lar bır sual takriri vermeğe hazır. 
!anmaktadırlar. 

iflasa doğru ... 
Ba~kanın ~ ki nıüdür Faik Bey 

aleyhıne açtıgı dava ile diğer borç
luları aleyhine açlığı davanın ban
kayi iflasa sürüklemeğe kafi bir 
sebep olduğu alakadarlar arasın· 
da temin edilmektedir. Çünkü ban
kanın iflsını intaç edecek sebepler
den biri, hatta birincisi de serma
yesinin dörtte üçünü temamen kay
betınif olmasıdır. Bu dava vesilesi
le bu mesele meydana çıkacaktır. 
Bundan ba,ka banka için iflas ka
rarının banka meclisi idaresi veya 
mürakipleri tarafından vaki ola
~ müracaat üzerine veya resen 
tıcaret mahkemesi tarafından ve
rilmesi lazımdır ki bu vaziyette 

(Devamı 5 inci sahifede) 

zır hakkında nadiren gösterilen bir 
teveccüh eseridir. 

M. Y evtiç Ankarada asla unu • 
tu.lm~yacak intibalar bırakmıftır. 
Bu zıyaretle Türkiye • Yugoslavya 
dostluğu hızlanıyor ve Balkanlar • 
da sulh için çalı,anlar da hedefle
rine doğru yürüyüşlerinde yeni 
kuvvet alıyorlar. 

'Alımet ŞOKRtl 

Varşova sefirimiz 
Dün geldi 
Yeni ticari müzakere 
Ankarada yapılacak 

Ferit Beyin avdea'nden iki intiba: 
Miifide Ferit H. ve Ferit Bey vapu· 1 
run e_üvertesinde; Ferit Bey gaze-

tecilerle konu,uyor. 

Vartcva sefirimiz Ferit Bey, ı 
dün Deniz~·ollar idaresinin lzmir 
vapurile ve Pire tarikile aileıile 

(Devamı 5 inci sahifede) 

BUGl)N 
2 inci sahifedo 

Ecnebi matbuatında 
düklerimiz 

3 uncü sahifede 

insaf Bankası 

4 üncü sahifede 
Feldoı 

Türk şiirlerinin vezni 
Nuru ilah A'-

5 İnci sahifede 

Çocuk ırahi/esi 

Venizelos fikrini değiştirmedi 

Atina ve Pirede askeri 
devriyeler dolaşıyor! 

Muhalefet rüesası ile hüktimetin anlaşmas 
imkansız görülüyor, Venizelos diktatörlüği" 

bile buna müraccah bulmaktadır. 
ATINA, 20 (Milliyet) - Hüku 

met, muhalefetle anla~ak için mu 
halefet liderlerine bazı teklifler 
yapmıftı. M. Papanastasiu, dün M. • 
Çaldariıi ve M. Makıimos'u ziya
ret ederek muhaliflerin cevap ve 
itirazlarını söylemi4tir. M. Papanas 
tasiu bili.hara M. Venizelo!u ziya
ret etmif ve bu mülakatının netice 
!erini anlatmı,tır. iki zümrenin an 
latmıuı imkanın pek mevcut olma 
dığı beyan edilmektedir. 

M. Venizeloa 

ı 

Öğleden sonra saat be,te h·~kü -
metle tefriki mr..saide bulunan fır
kaların liderlerinden M. Kondiliı, 
M. Metaksas, M. Çaldarisin nezdi
ne gitmişler ve muhaliflerin muka 
bil tekliflerini müzakere eylemi• • 
!erdir. Bu zevat Balkan misakı et
rafında hüküınet tarafından yapı • 
lan tefsiri beyanatın ki.fi olduğu -
na ve bir daha yeniden beyanatta 
bulunulmıy.ı.cağının muhalefete be 
yan ed~lmesine karar vermitlerdir. 
Çaldarıa · Kondilis • Metakıas mü 
zakerelerinde ittihaz oluilan karar 

lan. M. Maximos muhalefet rÜe!a.. 
sına bildirecektir. 

Alınan malümata nazaran hıirrl 
yetperverler lideri M. Metakaaı hii 

(Devamı s inci oahifrd•) 

• 
Türkiye - Iran dostluğu 

• 
''Kuvetli bir Türkige, Iran için bir 

• 
kuvet olduğu gibi kııvetli bir Iran da 
Türkige için aynı kıymete maliktir 

l __,,_ ,, 

İran Şahı Hz. nin An
kara seyahati müna
sebetiyle Hakimiyeti 
MiUiye'nin makalesi 

[lran Şahı Hazretlerin yakımla 
Ankarayı ziyaret etmeleri müna
sebetiyle" Hakimiyeti Milliye" re
fikimiz fU şaya111 dikkat makale
yi yazmı,,tır: l 
Yakınd~ .Büyük Gazi ile Iran Şahı 

Haz~~tlerını Ankaramızda birlikte gö
recegız. 

Ali Hazret Pehlevi'nin iJk harici ziya .. 
retini kardet Türlüye'ye ve onun Ulu 
Gazi'ıine tahsis etmesi ne kadar yerin
dedir. 

Candan ıelen ve u.ndan kal'fılanan bu 
ziyarelin mutat merasim mefhumundan 
çok daha yüksek bir kıymeti vardır. Bu 
kıymet, ilci milletin kalbinden Ye ruhun
dan lafıp ıelen samimi kardeılik duy. 
gularırun sarih bir ifadesi olmak mana-
"ndad.r. ' 

Tarihin en eski clevirlerindenlıeri yan.. 1 
yana ve iç içe yaıayıp gelınit olan bu 
iki milletin ezeli kardeşliğini gösteren 
bir m:ı,.ı vardır. 

lran Şahi Pehlevi Hz. 
Iran tarihlerine de l'eçmit olan ı..a 

masal iÖyledir: 
- (Devamı 5 inci saliiTcde) 

Cenup hududunda 
Kaçakçılık yapan bir 

çete yakalandı 
Çete bir müsademe neticesinde istisal edilmiş 
ve bu esnada bir süvarimiz şehit olmuştur. 
Kaçakçılar muhtelif cazalara çarptırılmıştır. 

Yaltalanan Darenaeli Bekir aec{e çeteıi 
Senelerdenberi Suryeye geçerelC 1 nir, ayrı ayn :ıtamanlarda ve hu

kaiile halinde memleketimize ka- dudun ayrı yerlerinden geceleri 
çak mal • ııbkan bu terir ve onun (Devamı 7 inci sahifede} 
hır11z ve katillerden birl~ik ave- nmmnmıııııınınnıııııııııııınnnnrı 
nesi nihayet topluca ele geçti ve ce D •• k •• J 
zalannı buldular. un u maç ar 

Ermenilerin depoları 
Otuz ki.ilik olan bir ıilii.hlı çe· 

te efradı, birer iki.er, parça parça 
ve günlerce gizli yürüyü,Ierle hu
duda yakın yatak yerlerine gizle-

Fenerbalıçe Süleymaniyeyi, Ga
latasaray Ve/ayı yendi, ya.zm iı; 
ıaylamızda. 
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İttihat ve Terakki! 
( BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA CORE) 

Sultan Hamidin bahriye nazırı 

HARİCİ HABERLER 
Japonya ve Çin 

Bahriye bütün tahsisatile ve gelirlerile onun 
malikanesi idi !. 

Hegemonya tesisi mevzuubahis değil 

Abdülhamit devrindeki istibdat j 
idaresinin bahriye işlerindeki ata
leti, Sultan Aziz devrinden kalan 
az çok büyük bir donanmayı tama
mile ihmal etmesi ve gemileri ÇÜ· 
rüterek Haliç'ten dışarı çıkarma
ması o zulüm devı•inin en büyük ci
nayet'erinden birisini teşkil ediyor 
do. Senelerce Bahriye Nezareti 
ma!tamnıda. oturan vicdansız ve bü 
tün manasile hırsız bir nazırın Os
manlı bahriyesini soyup soğana çe
virmesi lstanbuldaki genç Türkleri 
pek ziyade müteessir ederdi. Onun 
için Paris'teki ( lttihat ve Terakki) 
ye yazdıkları mektuplarda uzun u
zadıya Bahriye Nezaretinin elim 
ahvalinden bahsederlerdi. 

Bu katmerli mel'un o kadar us
talıklı bir sarik ve gasıptır ki bü
tün bahriye itlerinde en büyüğün
den en küçüğüne kadar bilaistisna 
herkesi sirkat aleti ve gasıp vası ta
sı olmak üzere kullanmaktadır.Ta
mirat, inşaat, mübayaat, hasılı da
hili ve harici her türlü muamelat 
biçar~ milletin zayıf bir parmağile 
hafif hafif döner bir dolap olduğu 
halde, bu yezit o dolabı kendine 
göre çevirmif, ne akarsa canavar 
gibi doymak bilmiyen boğazından 
aşağıya yuvarlıyor! 

Japonya Çinin menafiini 
korumak istiyormuş 

1896 senesinde Bahriye Nezare
tinin ağlanacak vaziyetini, bilhas· 
sa Japon sularına gönderilen Eı -
tuğrul gemisinin feci akıbetini ve 
Girit isyan!armda Bahriye Nezare· 
tinin aldığı gülünç tedbirteri pek 
acıklı bir surette anlatan ve hu ha
diseler .için mühim birer vesika le' 
kil eden o mektuplardaıı bazılarım 
neşı·ediyoruz. 

Mektuplardan birisi 1 nıayıs 312 
tarihlidir. Biraz mufassal olmakla 
beraber Abdülhamit devrinde bir 
nazrrın nası ! yaşadığını, neler irti
kap etti ğini, (Ertuğrul) gemisi gibi 
facialara nasıl sebebiyet verildiği. 
ni gösteren çok kıymetli bil• vesika 
olması itibarile onu aynen aşağıya 
yazıyoruz' 

Tersape, vergisi, masrafsız bir 
maliki.nesidir! Bir halde ki hariç
ten baska birinin sarih mülkü olsa, 
su za~nda ve su halde o iblis ka
dar istifade ed~mez. Bahriye za
bitleri ve neferleıi kam:e'.n onun 
irgatlar1dır. Bir surette ki batka 
birinin esirleri olsalar, o insafsız 
alçak kadar onlardan müstefit ola
maz. 

Vükela denilen eşkıya içinde 
fikrini, vücudunu, zamanını, hasılı 
her şeyini din ve devlete hiyanet 
yoluna vakfeden ve her düşündü• 
ğüne muvaffak olan şeytan fikirli 
bir şeytan varsa o da ancak odur! 
Her gün, her iften, her fırsattan, 
herkesten mutlaka az çok bir fey 
yolar. Muntazaman ve devamlı b ir 
surette gaspettiği maaşı ancak 300 
lira olduğu halde umum mesarifi 
beytiyesi ayda 1500 lirayı buluyor. 
Haricteki emlak ve akaratı sene
de yÜz bin liraya yakın varidat ge
tirdiği gibi tersaneden, hayrr bah
riye malikanesinden senede en a
tağı elli bin lira geliyor! Eyvah bi
çare millet! 

- Bitmedi-

"On beş seneden beri Bahriye 
Nezareti makamını telvis edip du
ran . . . pa~a, Osmanlı devletinin 
tar:h indeki zalimler fihri•tinin en 
yüksek noktasını işgal etse layıktır. 
Yaşı yetmişe geldiği halde henüz 
eüçlü kuvvetli olduğundan dola~ı - -----<>------
pençei zulmü altında her gün bın Tayyarelerimiz Rusya 
türlü acı feryatlar koparmaktan yolunda 
ba~ka bir .-.y yapamıyan biçare 
bahriye zabitleri onu İblisi lain sü- ESKİŞEHiR, 20. A.A. - Bet 
lalesinden zannedecek kadar• veh- tayyaremizden mürekkep bir hava 
me kapılıyorlar ve kryamete kadar filomuz Rusyayi ziyaret etmek üz
yaşaması mukadder daimi bir be- re bu sabah saat yedide Eskifehir 
Ja imiş gibi tahammülfersa bir te- halkının candan tezahürab arasın
essür ve hüzün içine dü,üyorlar. da Sinop'a müteveccihen hareket 
Suphanellah! Bu zalim, bu hain, etmiştir. 
bu deni mah'Ukun insan ,eklinde SiNOP, 20. A.A. - Sovyet Rua-
olduğu, ehli imandan göründüğü yanın bir ınayıs bayraanı fenlikle-
ve alelhusus din ve devlete hadim rine hükiimetimiz namina istirak 

V AŞ1NGTON, 20.A.A. - Çin' in 
Va~ington sefiri, Amerika hüku
metine, Çin'in Japonya'm Çin'e 
karşı bir protestosunu tevdi et· 
miftir. 

Ayni zamanda Japonya sefiri 
M. Saito Japonya'ın Çin'e hakimi· 
yetini kabul ettirmek niyetinde ol
madığını fakat uzak farkta sulhun 
idamesi için Çin ile tam bir tetri
ki mesai yapmak istediğini söyle
miş ve demiştir ki: 

Tefriki mesai ile hegemon:·:ı a
rasında büyük bir fark vardır. 

M. Saito'ya hüki'imeti tarafından 
Ja_ <mya'ın Nankin sefirine tevdi 
edilmiş olan talimatın bir metnini 
göndermiftir. 

İyi haber alan mahafil, bu mel· 
nin tevdiinin bir seri diplomatik 
muhaberat yapılmasına sebep ola
cağı hususunda müttefiktirler. 

TOKYO, 20.A.A. - 18-4 tarih
li Japon beyanatının haıiçteki a
lüslerini mevzuu bahseden harici
Y*' nazareti erkanı bunun Ç!n için 
b ir nevi Monroe nazariyesinin i
lanı suretinde telakki edilmesi doğ 
ru olamıyacağmı söylemektedirler. 
Resmi mahafilde beyan olunduğu
na göre Japonya açık kapu deni
len siyasetten ayrı '..:nayi veya Çin'e 
miiteallik mevcut muahedeleri ih
lal etmeyi katiyen düşünmemekte
dir. Keza Japonyarun Çin'in istik
laline de dokunmak niyetinde de
ği 1dir. Japonyanın istediği Çin'in 
ittihada ve refaha kavuşmasıdır, 
cünkü Japonya pek ala biliyor ki 
ı=nüttehit ve refah bu1muş bir Çin
le yapacağı ticarette herkesten zi
yade - coğrafi vaziyeti itibariy
le - kendisi müstefit olacaktır. 
Ancak Çinin bu ittihadi ve refahı 
bu memleketin kendi uyaruşiyle ta
hakkuk etmelidir , diğer devletle
rin istismari ile değil. Diğer dev· 
!etlerin Çini istismar için milletler 
cemiyetinde mal nüfuz ett;kleri de· 
virler artık geçıni§tir. 

Çinin cevabı 
NANKIN, 20.A.A. - Çin harici-bir mevkide bulunduğu tasavvur e- etmek üzre alay kumand_.'. Celal 

dildikçe insan kendisinin, velev Bey kumandanaındaki bet tayya-
zahiren olsun, ona benzediğine son reden türekkep bir hava filomuz Alman Başvekili 
derecede müteessif oluyor. saat 11 de Sinop tayyare meydanı-

na innıit, kadın erkek binlerce hal- tt•tJ k k b 
"Herif biç bir cemiyeti insaniye, kın çotkun tezahüratı arasında } er Jr eş 

hi- İ'ıir cemiyeti isliônı.iye kabul et- V ) 
m~z! Bu lblisi ti.inin din ve devlet a i, belediye reisi, Halkevi reisi, Yaşına gı·rd·ı 
ve -ıtanat umuruna ve vazifeleri- fırka erkim ve bilumum mülki as-
ne i•tir<ak ve müdahalesinden da. keri ümera tarafından selamlan- l 

. T BERL N, 20. A.A. - Başvekil 

ye nezareti Japon hariciye neza
reti eıkanından birinin dünkü be
yanatı üzerine nim resmi bir ce· 
vap ne,retmektedir. Japon recülü· 
nün beyanatmda Japonyanın uzak 
,arkta Monroe kaidesine mümasil 
bir siyı:ı.set takip edeceği bildirili
yordu. Çinin cevabında bilhassa 
hiç bir memleketin dünyanın her 
hangi bir yerinde sulhu muhafaza 
etmek hakkına munharıran malik 
olamıyacağı beyan edilmektedir. 
Çin milletler cemiyeti azası sıfatiy 
la beynelmilel teşriki mesaiyi t es. 
hil etmenin ve beynelır\lel su1h ve 
emniyeti tahakkuk ettirmenin ken
disi için bir vazife olduğu itkadm
dadır. 

Gazeteler ne diyor 
LONDRA, 20. A.A. - Japon ha 

riciye nezaretinin resmi beyanatı 
efkarı umuıniyeye şiddetle alaka
dar etmektf' devam ediyor. 

Bununla beraber, sabah gazete
lerinden yalnız Deyli Herald Ja
ponyanın vaziyeti hakkında bir 
hüküm veriyor. Bu hüküm esasen 
çok siddetliclir. l,çi fırkasının na· 
'ırı ~fki.rı bu gazete diyor ki : 

" Simdiye kadar hiç bir zaman 
Tokyo Çin cümhuriyetini Japon hi 
mayesi altın bulunan bir devlet 
haline koymak azmını bu derece a
cık olarak ilan etnıi, değildi. 
- Japonya, dokuz devlet muahe
desinin zımaru altında bulunan ve 
milletler cemiyeti azasının muha
faza~ına yemin ettikleri Çin'in si
yasi istiklalini açıkça ihlıil ediyor. 
Fakat bir kerre daha Cenevre'in 
kanunu sadece sözde kalını, ola
caktır." 

ltalyada da 
ROMA, 20. A.A. - Çin hakkın

da Japon matbuatının müdafaa et
tiği Monroe nazariyesini ltalyan 
efkarı umumiyesi ciddi telakki et· 
memektedir. Japonyanın bütün 
devletler içinde yalnız kendisinin 
Çin itleriyle metgul olabi!eceği id
diası burada gülünç addolunınak
tadrr. 

Mösvö Musanof 

Berlinde Hitler 
tarafından 

kabul edildi ha berbat bir şey tasavvur oluna. IDifbr. M. Hitler, doğumunun 45 inci yıl 
maz. Allahm laneti yüzünden gö- - A- .----d- o·--f- - - .- - dönümü münasebetiyle Almanya- BERL1N, 20. A.A. - Bu' gar 

D~i 
Almanya akvam cemiyetine girmeyi 

menafiine mugayir buluyor 
BERLIN, 20. A.A. - Fransanın /ngiltereye verdiği son nota 

burada sulh siyasetine indirilmiş ağır bir darbe suretıntle telakki e
dilmektedir. Almanyanın güya Ve rsailles muahedesini ihliil ettiğine 
dair olan dosyayı hiç bir vakit neşretmemiş olan Fransa şimdi siliih· 
sızlanma meselesindeki sui niyetini gizlemek için Almanyanın aske· 
ri bütçesini behane etmektedir. Almanya, lngiltere ve ltalya arasında 
hal;sane tavizlerle itiliil hemen hemen elde edilmisti ve Fransa bu ııa· 
ziyet karpsında muhik olan neticeleri istimzaç ed~cek yerde Cenevre 
kol islerinin arkasında siper almak tadır. 

Almanya için Cenevreye dönmek Versailles muahedesine yani 
galip ve mağ;up devletler gibi iki ölçülü muameleye avdet demektir. 
Halbuki Almanya bu iki türlü muameleyi protesto için Cenevredeıı 
çekilmifti. Binaenaleyh Almanyanın Cenevreye dönmek İstememesi 
gayet tabiidir. Alman hükiimet mahalilinde, Fransanın son notasında 
itt.haz ettiği hatlı hareketle son itiliif ümitlerini akamete mahkum. 
etmis olma!ına sulh fikri namına çok teessüf edilmektedir. 

Zeki ve Ekrem Beylerin konseri 
MOSKOVA, 20. A.A. - Zeki ve Ekrem Zeki beyler 17 nisanda 

ikinci keman konserlerini vermişlerdiı•. Konserde Türk lran ve Algan 
sefaret mensuplan, hariciye ve maarif komiserlikleri erkô.nı ve SotJ
yet Rusya hars cemiyeti a::ı:aııı hazır bulunmuşlardır. Mezkiir cemiyet 
re:.i M. Arosel söylediği bir nutukta Türk mu.ikişinaslarının Sovyet 
Rusyaya gelmelerini büyük bir hadise olduğunu ve Sovyet Rusya ile 
Türkiye Cümhuıiyeti arasındaki hars rabıtalarını takvive ettiğini e
hemmiyetle kaydeylemiftir. 

Hindistan nazırı ittilı.am ediliyor 
LONDRA, 20. A.A. - Parliimentonun seliihiyetler encümeni top 

lanarak M. Çurçil'in Hindistan nazırı M. Samuel Hur ve Lord Derbİ 
aleyhindeki seliihiyeti sui istimal ittihamını tetkik etmi,tir. Hindistan 
nazırıyle Lord Derbi Mancester ticaret odası üzerinde tazyikte bulun
muf olmakla ittiham olunmaktatlırlar. Bu toplantıda encümen yalna; 
takip olunacak usulü görüşmüştür. Kat'i müzakere pazartesiye kal· 
mıfhr. 

• 
Antakyalı ve lskenderonlu gençler 

Antalya, İskenderun ve havalisi TürkJeri yardım birliği senelik koli' 
gresi dün saat 14,5 te ti halkevi salonunda toplanmııtır. 

Kongrede faaliyet raporu okunmut ve bazı münakatalar yapılmıf• 
tır. Kongre çolk canlı ve samimi olmuştur. A:ı:arun teklifi üzerine Matı• 
mut Esat Beyin fahri reisliğe intihabı kabul edilınittir. Antakyada çı• 
kan Yenigün Gazetesindeki ar.apça hükı'.l.met ilanlarının d"a Türle harf· 
lerile yazılmasının gazete idarehanesine tekJifine karar verildikteP 
sonra, idare heyeti seçilmiştir. 

Neticede yeni heyeti idareye, Tayfur, Vedi, Faik, Esat, Şekip, Beyler 
yedek azalıklara da Edip Türkmen Emin Balcı, Nuri, Halef Beyler de 
yedek azalıklara intihap edilmiştir. 

Fransız notası 
zünden akan, hiyanet ve denaet ve manya il ırtına ar nın her tarafından tebrik telgrafla. basvekili M. Musanof, dün Berli-
her türlü tenaet vücudunda adeta DUSSELDORFF, 20 (A.A.) - l'ı almaktadır. Reisicücmhur ma· ne .gelmit ve riy~eti. cümhur sa- Heryerde müsait 
tecessüm etmiş olan bu habis şah- Rur havzasında şiddetli fırtınalar reşal Hindenburg kendisine gön- rayına giderek kartını bırakmıştır. 
sın bu ane kadar kanına girdiği, olmuş ve büyük zararlar yapılmış- derdiği bir mektupta milletin ve Bundan sonra hariciye nazırı M. T • J 

Kemaleddin Sami 
Pasanın cenazesi 
bugün gelirili»or 

hakkını gaspettiği biçareler yarın- tır. vatanın iylig-; için sarfettig- i feyiz- esir er yapıyor 
-o- Fon Nöyrat'da hazır olduğu halde B ı· d f · l B ı· ki mah4er günü yakasına yapı,sıı.- li mesaiden dolay hararetle teşek· l er ın e ve at etmış o an er ın p ARİS, 20 (A.A.) _ Fran•IS 1 h b. · ı t] d ı t M B t ' t asları · dah b ba•vekil tarafından kabul o unmu~ f. · · v _ al . S p ~ ar er ırıne, me ane e o u o an • ar O nun em kür etmiş ve a ir çok seneler ' se ınmız .....:m ettın ami aşa notasına karşı lngilteredeki ilk ak• 

vücudunun ancak bir cüzü ferdi dü PRlS, 20 (A.A.) - M. Bartu muvaffak vemesut olmasını dile- tur. merhumun cenazesi evvelce de yaz sülameller çok müsait görülmek· 
~ebilir. İtalyan sefiri M. Pinyati ile Yu- . miştir. M. Mutanof bu mülakattan son- dığrmız veçhile bu sabah şehrimi tedir. 

Mesela Ertuğrul gibi çürük çarık nan sefiri M. Politis, Letonya sefi- Milli müdafaa nazırının emriyle, ra meçhul asker'in kabrine bir çe- ze getirilecektir. Cenaze Gülha • CENEVRE, 20 (A.A.) - Ha· 
eski biı• gemiye bahriyenin en &ii-- ri M. Sıyelensin ve Amerika büyiik 1914 de M. Hitler'in gönüllü asker lenk koymuş ve nazırlardan Göb- vas ajansından: Fransarun AlmaJY 
zide zabitlerini ve en muallem ne- elçisi ve M. Rooseveltin Avrupada- olarak ilk asker terbiyesini gördü- beis, Göring ve Şmit'i ziyaret et- ne hastahanesine nakledilecek ve yanın tekrar sila:hlanmaar ve Al-
ferlerini doldurarak, guya din ve ki hususi müra'hıhası M. Şildi kabul ğü Münib kıtlasına başvekilin is- miftİr. Saat 18 de hariciye nazırı Sinoba nakledilinceye kadar ora • manyarun İngiliz muhtırasının ile-
devlete lüzumları yokmllf gibi, ceb etmiştir. mi verilmi,tir. tarafından kabul olunmu,tur. da kalacakhr. ri sürdüğü fikirlere muhalefeti kal' 
rer Bahrimuhitlere gönderip mah- ı' EBı... - tısında kabil olan yegane vaziyeU 
vetti! Öyle bir gemiyi göndermek l\fATBUATJNDA LARJtL l.E-· 1 takındığı kabul edilmektedir. 
İs~emesi, tamir ve ihzarı için veril. Söylendiğine göre şimdi söz bi:S• 
ml!sini iatiyeceği paradan kendisi- "R d F ,, Memurlar bilmelidı.rler ıı~ anlama- " İ f . ,, d §ı.sında, itha.l edilen İptidai maddel.,. zat konferansındır. 
n9 bir hisse kapmak fikrile idi. Fil- evue e rance tan: lıdırlar ki, herhan/lİ ! bir f;dak.iı-lığı n ormatıon an : nn ~e~ellerı munzam ilıracatın az ;~k LNDRA, 20 (A.A.) - Röytel' 
h~kika bu yüzden hiç olmazsa elli Kofonel Charlu Ruchet "Frmua _ yapmaktan içtinap ettikleri takdirde Jnlarmation 11azetesi Almanyanın sunı bır aurette teusii •uretile tediye ajansına göre kabinenin silablari 
bin lira sirkat, hayır, gaspetti! nın hudutlarıı kapalı mıdır?., ,,erleııha sade kendi maddi istikballerini ağır harici borçları meselesine dair yaz; - edilecekmiş. bırakma tali komitesi son FranııS 

Devlet ve millet ise maddeten sı altında yazdığı bir makalede ezcüm bir aurette tehlikede bırakmaılar, ay dığı bir makalede diyor ki: " The Spectator " dan •. notasınaan dog-an vaziyeti tetkil' 
ld le dl.yor kı·.. ni zamanda kendi mukadderat/an Reichbank müdürü Dr. Schacht, 2 • 3 milyon IL<a mutazarrır o U• R · ,. k dd 

1 
edecek ir. 

egune ın mu a eratına bağlulır. Almanyanın fai:zı husunda ten:ıi ata 
ğu gibi senelerce para ve emek sar- FraJU<rnın ıarkında ve fİmali şarki Kendilerinin mesleki ve ahlaki ııazi • m=har olmak hususndaki emelini sak Bu gazete Samuel lnlfÜlfün iatlesi Dünya matbuatında 
fil .. besleyip, yet~ştiri~ büy.ütmüt o] sinde tahkim edilmİ.f hudutlara mali- yelleri cleııletin autorite'si ile hema _ lamamakla beraber, memleketiniu bir meselesi etrafında yazdığı bir maka- PRlS, 20 (A.A.) Hava;-;;:"°J·aıı• 
d ı: ukted 1 d kiz. Bi:zoimle gerek yakından gerek d il , _ k h k k · lede diyor ki : ugu en m ır amır erın en, en henktir. Bu Autoriteden inhiraf e er- tara ı ouıra are et etme ten ıçti· sından: Belçika matbuatı bili.kafi • d lı b•t] . d ek. .. uZaktan münasebette bulunan .·.omfU- 1 k d'" k d·ı . . · ..... , . l •. • d b tm• t• Karadeni:z;i Akdeni:z;ıf,.... ay,ran B~ ısti at za ı erın en, en z ı mu- ,_ b kil. b'l d -·ld· t erse en ı en •ennın ııazı,.-· en - nap eyeyecegını e eyan e ışır. -·· . ~ ve •art Fransız notasını tasvı"p et· 
hendis!erinden ve en muallem as- ""nmu: u teı atı ' mez egı ır er. ne bir darbe ııurmuf olurlar. Mümaileyh, yeni kredielr bulmağa ğaz1'xnn serbuti.si birinci derecede e- me;',dı·r. 

Bianenaleyh müdafilerinin iradesi H l . d çalışmadığu, ve eık.i kredilerin iadesi- hemmiyeti haiz bir meuledir: ve Bo- u 
kerlerinden yüzlercesini ebediyen yennde aıılmaz bir hale 11elebilecek Bun an ya:uırken, kendilerın en ne gayret -rlettiğini söyliyerek, ak: ğa:da rınukaııeelısi mucibincr. Türkiye "Etua] Belj., gazetesi notanıJI 
zayi etti! Bu zıya o kadar büyüktür olan bu maniayı ne kadar süratle ııii- haklarını istememeleri ııe bunu mey- tedilecek itilafların Almanyaya ,yenı buna riayet etmeğe mecbr.ırd11r. Her. müzakerelerin Fransa ve Avttı' 

ül el t . d·-· · · ··re k it t h dana koymamaları irin haiz; oldukları "kd--' • ,_, • dd l h · 'll' · h · b. ı· ki bir iki milyon değil, düşün .. ür- cu e il" ır ıgunızı 110 re su u u a- r den azim mı unıa ıplwaı ma e er angı mı ıyetı aız ır se ınc Çanak· pa sulbü için göstermi~ oldug"u telı' 
b• k• iJ b.I 1 yale uğrayan gözlerini §İmal hu- haklarını istimal etmemelerini talep satın alocı bir memleekt olmak imka- kale' den ile Bog" aziçinden raahtsır. e• r '' 

se ır i ı m yarı ı e geçer· d etmiyoruz . . Bunun irin onl""n bütün likeyi bertaraf ettig" ini kaydetnıe"' uduna çeııirmifler oe bizim 11i- r ~nı ııereecğiin ilıiııe eylemiftir. Reichs dilmetlen ııe Türk daireyi kazası da. 
Biçare zabitler bilerek ve ağla· bi Lıcıumbourıltan ta ıimal deni:z;i • ııatandQ§lar gibi rey istimal etmek ban kreisinin mutat ahvaline sadık hiline girmeden geçebüir. /nwlrün tedir. • 

~arak ve çoluk çocuklarile, bildik- ne katlar hiç bir yeni eser yapılma - ve istidada bulunmak hakları vardır. kalmakta olduğu 11örülüyor: BiY ta- ÜZ.erinde bulunduğu Maiotis namın- Çek matbuab Fransanın d~ı· 
lerile helallaşarak gittiler! İçlerin· dtğını görmüılerdir. Bir tehlike ha • Memurlar hatırlamalıdırlar ki 1930 raftan, hükumetin taahhütlerine ga· daki Yunan 1Iemisinin, Türk hükiime- li kuvvetine, ananevi bir şekil<>" 
d d ·· ·d· be ı· ktu' lın" Je bu hudut 1914 te olduğu gibi sen,.sinde maaılannın arthrılmasını y•t hu .. rmetkar olduğanu, diğer taraf- tı"nı·n .tran·ı·t 11eç•n g·mı·l-r•. bah-.•tı·· k · 1° k t•• h · · ·1•' e av et umı ı s ıyen yo . " meclise ve hükumete medyundurlar ~ k • ~ ~ ~ "' ~• açı • azun ı ve a ı arıcı ye sı 
H · ··ı .. •tın kt ldukl askerlerimizin ı:öğsile müdafaa edi • tan onlar ıyerine getirmek im ansız. 11-,· kolayJık'--dan ı·stı'lade ettı•11-ı· ııe ..;p ti• 't" d bild• ek nııııY epsı 0 mege gı e e 0 arı- Bugün haksı:z;l•aa müracaat ettiler. ı · Al ....,. J- se ne ı UDa ıru ırer me 

b 1 1 d H 1 O P lecektir. Bu bizim emniyetimi:zoin en .., lığında bulunduğunu söy ıyor. man. mi dört aaati germemek üzere erzak • • • · h k d• nı i iyor ar ı. e e aman a,a, z k • Banun kendi aleyhlerine dönmemesine ya'nın herhan1Iı· bı·r ~şebbu"sü veya ~ nı,yetını ız ar ebne le ır. ı ak h · • hJ~L kabili cerh noktasıdır. irO: far ve fi ·~ ve po•tayi almak üzere demirlediği İ kayınpederi o ac aının, O a a,.. mali ,.,,.ki hudutlannaaki teıkilahn çok dikkat etmelidirler. tedbiri alacıılılılarla anlaıarak karar- doirııclur. Fakat transitin bu suretle VAŞ NGTON, 20 (A.A.) __. 
sızın ahval ve ef'ali deniyanelerin- mükemmel olmasının, bir ihtilal ııu • " lntransigeant" dan : l<qtıracağını be,an ederken, borçlan- miisade tahtında inkitaa uğraması Fransa sefiri tarafından bir ştı• 
den külliyen bizar olduğundan do- kuu takdirinde muhakkak yalnız; Bel nı vermemesi, iıtirak kudretini arttır· Türk müdahalesinden mnaliyet taah· reli Harıiciye Nezaretine tevdi ed~ 
layı şu vesile ile o aile içinden sıy- çika tarafından bir tecavüz yapılma· Jntransigeant gazetesi, M. Titule•· mak suretile dünya menfaatlerine uy. hüdünü i%01e edecek mah'yette mi- len Fransanm İngiltereye verın•f. 

b ld 1 sı imkôn.ını bıraktıg-ını saklamamak .. h gun bir keyfiyet kanaatını yapmak dır" •7 , 
1 

,.ı rılmayı canına minnet i İ ve ge • konun Aıırupada yaph11ı son seya a - istiyor. olduğu cevabi nota hakkında rıll 
mek nasip olınamasını düa ederek ~~Lzı':'Edrıre."Nouvelle" den •• tini meozuu bahsederek, Romen rüc- Alman 11=etelerinin mutalaaları, Başkaları bilinemezse de Yunan hü ciye Nezareti mahafilinin yegaııe 

k lu .. rle.letinin harici siyasette birçok k • t• · b l d · t•b h ld ~-rritti ! Ah, itte o gemiyi gar ve Dr. Schacht'ın h. akiki niyetle,.; hak· ume ının u mese e " <f 1 a 1 0 u- mütaleası •udur: Amerika, Cerıe• - d muvaffakıyetlerini hatırlatmakta ve • . t t k d O ğu ııa:z;ılıdır , ile Birlefik Ameriha in- r •--ıı• mahveden tayfun değil, kuman an F d --' ı ı bu son ziyaretin Fransa ile Romanya kında bızı enııır e met e ir. f se- reye dönmeğe ve silahları bıraKJ~ 
k d il d _ d d • ransa a ı .... ar o unan •on tasarru l -1 1 Jt ne müddetle bütün faizler için mora- t.üll'ü tevkil etmesini talep etme.'ı su• . k "d b la• 

ve aptan eğ, ogru an og0ru~y~aı_;k~ar~ajr~n~am~e~fe~rdi~m;;ijü~n~asfe~b~e~tı;"le;_..;b~u;...::g~a;._,:,·_Lja~r:a~sı~~~d~ay~~-iubJag~=~ar~·~ı~s~a~g~aml>ıL~a~~t~ırDm'Ctiaten-c.l...t;OE'~'OllL..!.U~a~~ll•"ll'~m~e~v~zu~b~:l!.,~•t~nnı~·~.JD~i~~..L~r~e~tı~·le~T~ug·r~k~i~e!..!'te~lnıin'!llJL11~·c..ı:.n-.~cm~·ı.....ı_.,-~•:...::a~ıt:..::muz~·=· ~a~e~r'-"L~e......_e~n""""ı~en.,....,,,...a~~~-bu biaman zalimdir! Allah kahret· .. ~· 
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1 f llCLE'iiJ 
İnsaf bankası 

- Haftanın yazısı -
Size bir maaal aöy/iyeyim. Ne 

yapalım? ı,siz kalınca vakit geçir
mek iöçin masal söylüyoruz. Beğe
niruniz her zaman aöylerim. Yal • 
nız dikkat edin: Bazı masallar vaT 
dır, çocuklara anlatılır. Bu benim
ki onlardan değildir. 

Elendim; bir varmış, bir yok • 
mus evvel zaman içinde bir mem
lek~tin bir hakimi varmış. iyi adam 
mıf, ho,, adammış. Lôkin etrafım 
sarmış olan ağalardan bafkaaının 
sözünü dinlemez, onlara körükö • 
rüne kendini veTİrmiş. 

Bir gün konakta otururlarken 
dünya ah11aNnden lôkırdılar oluyor 
mus. Bu ağalardan bir!si banka i~-

. ·verilen bir para tıcarethanesı 
?c;~t edildiğinden bahsetmif. Bu lal 
haiJimin hofuna gitmiş. Hazinede 
ne var ne yok toplayıp bankaya ser 
maye vermifler. ~dık tebaadan bir 
kaç gani de bu ı1e sermaye koy -
muf bankayı açmıflar, İsmine Je 
lna:ı Bankası demişler. Çini Ma
çimle ilmi kırtasiye tahıil etrr{ş 
emsaline ezher cihet laik bir mü -
dür de bulup iş başına getirmişler 
ve bankanın emri !idaresine nezt> -
ret etmek üz.ere koca kavuklulaı· -
dan yedi ıekiz kişilik bir divan teş
kil etmisler. • 

Banka kurulduktan sonra işle -
meı{: için iş aramışlar , o sır~larda 
merrıleketin inekleri muhtekirler e
line düşmüş imiş. Halka süt yerin~ 
çeşme suyu içirirler, kaY"!ak Y~!
ne mum yağı yedirirlenrJ·ş. Hakı
min aklına lnıal Bankaaı gelmi~. 
Hemen bankaya emir salmış. Mem 
leketteki bütün inekleri iltizam al· 
tına almış. O halde ki ana südün • 
den başka hariçte süt kalmamı:;, 
amma bu ife de insaf Bankaaı 30-
4() bin duka altını para koymu~· :· 
Böylece sütler ha2f:ne • manda edı
lirken bir kaia olmuş. Bu süt işine 
bir kirli şey deymiş. Maliimya! Sıit 
çok nazik şeydir. Hiç kirden ho.ş • 
lanmaz. Ne kadar siit varsa kesı! -
nıiş. Ve kor 8Hbi 40 bin doka altını 
lor olmuş. Eh ne yapılabilir. S'it 
kesildi diye ümit kesilmez ya! lr.
•al Bankasının kasası da boşalma 
dı ya! •• Gel zaman git zaman. Gii
nün birinde gene memleketin ha)'
ri i~l'n başka bir işe girişmiş. Ba -
kın nasıl olmuş. Hakimin oturdui;u 
_.. . l "" -ada rülüs yazıle yazı mış re 
min-elmôi külle şey'in hay" levhc.sı 
Y~ı/ı imİf. Göz.üne o ilişmif ve der 
htıl "bunda l.Hr hikmet vardır!,, di 
Yerek hemen emir vermiş. Memle
ketteki içme sularını iltizama aL -

• mıflar. Ne kadar pınar varıa başı· 
na Yasakçılar koyup ahadınasın pa 
rtı ile su satmasına môni olmuşlar 

•Ve suları sırça kaplara koyup ağız 
l<ırını muhkem bendetmifler. La • 
kin o sene mevsimi say/ o kadar sı 
ccık olmUf ki; bütün sular buğu o· 
lup ııçmuf ve sırça kaplar da bo'F 
kalmı,lar. Bu kôrlı ~fte de insaf 
Bankasının tamam 30 bin altını ber 
haua olmuf. Amma kasa boıalma· 
m•f· Günün birinde hakim emir 
vermif' 

- Falana 24 bin altın ötlünç ve 
rin amma iyi tahkikat yapın! Elin· 
tlen Je •ailam •enet alın! 

Sorufturmuflar. Adam Altuni 
:adede otururmuf, bef val.i;t nama 
zında ve ağzına farabın katraaını 
koymaz bir zat imiş. Kime sordu • 
larıa iyi aöylem4. elinden de en 
aağlam bir Ali kurna kôğtdı üzeıİ· 
ne yazılmlf bir ıenet alıp parayı 
vermifler .•. Vaktii /,E paranın eceli 
gelmif. Borçlu deynini inkar et • 
memiş amma elintle habbei vahi
tle kalmamı,. insaflı bir adam imiıı. 
Ber hayat oldukça kendiıl! ve alı ~ 
rete İntikalinden sonra tla evlôt ve 
ahladı ve ahfadının e11lat ve ahla· 
dı mah bemah on alhn vermek üze 
re borcunu yenilemif. 

.. insaf Ba_nkan, . parasını böyle 
guzel ve kôTlı feltiltle iflettikçe es
hamı yükselecek yerde, hilım .. ti hü 
da hazan yap~ağı gibi düfmeye ba~ 
lamıf. Buna lh çare olsun diye tek 
rar bir laideli kare teşebb;;, etmis
ler ve Cermen d~lin~e "ku~t'' de' . 
mek olan Voli ırmınde bır bazôr-

. ı a"letleri getirtmek ve hal gana yaz L' 

ka karile satmak üz~re 9o '."!n .al~ı~ 
vermi,ler. Voli hakikaten ısmı gıbı 
kurtmu,, altınları aldıktan •~nra 
•ırra kadem basıp ortadan. ~ıhban 

l b .. hakını u o muf ve 0 gün ugun d · 
;yüzden bütün kurtlara gazap : •P 
nerede bulunursa hemen tepe en -
mesini emretmi•. Bu suretle bu zcı
rarlı İften de bi~ karlı semere elde 
edilmiş. 

Bir de bir sabah Bankanın baş 
hcu.in<'darı paraları sariklerden hıf 
zına mahsus olan demir sandukça· 
)it açtıfı zarn<ın irl'nde farelerin 
yavruladıg" ·· ·· h t · 'nde 
L l '"' gorup ayre ıçı 
1ra ır. V " b , 
d . e aca a daha var mı "' 
ıye sand L •• 

ti habb ~Rçayı karıştırırken ıçın-
n: ıö .. eı vahide akçe kalmadığı-

rup h('lften amirine haber ve· 
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ŞEHiR HABERLERi 

-l•rpan 
Vergi dersi 1 

Bütün dünyada 
Geçinme vaziyeti 
Türkiye Balkanlarda en 

ucuz memlekettir 
Ticaret oduı cihan hayat paha

lığını takip ederek kendi geçinme 
endekslerile l<artılaştırnıış ve dün
yanın geçim tasnifini gösteren bir
istatistik neşretmiştir. 

Bu bayat pahalılığı endeksinde 
1913 - 1914 seneleri vasatisi esas 
tutulmuş ve 100 addedilmiştir. Bu 

esasa nazaran 1933 senesinde Türki
yenin geçim nispeti 104, 7 bulunmak 
ta idi. Diğer memleketlerin iıe 933 
senesinde geçim tasnifi tudur: Al
manyada 1185, Avusturyada 117,5 
Belçikada 175,5, Kanaclada 120,9, 
Şilide 140,3, Çinde 107,7, Danimar 
!kada 156, Mısırda 88, lapanya 182, 
Estonya 88, Finlandiya 100,l Fı
rat 502, Macaristan 92,5, F ele
menk Hindistaru 75, Hindiçini 84, 
lrlanda 151, İtalya 450, J.lponya 
145, Letonya 77, Litvanya 5,4, 
Lüksenburg 686, Norveç 147, Ye
ni lrlanda 79,7, Felestin 55,1, Fe
lemenk 139, Lehistan 71,6, Roman 
ya 238, lngiltere 138, lsveç 155, 
İsviçre 131, Çekoslovakya 696, Yu 
goslavya 119, 1.. .. 

Bu istatistike nazaran memleke
timiz umumi harpten evvelki hayat 
ucuzluğuna çok yakınlaşmı§hr ki 
Türkiye Balkan memleketleri iç.in 
de en ucuz memleket vaziyetinde
dir. Ufak istatistik farklarile mem
leketiınide geçim seviyesi harpten 
evvelkile ayni telakki edilmektedir. 

Hayat pahalılığı rakamlarını 
tespit eden memleketler arasında 
harpten evvelki seviyeye nazaran 
en ucuz geçinilebilen memleket Le 

Burada hayat harpten evvelkine 
histandır. . ı 
nazaran dörtte bir nispetinde da
ha ucuzdur. Mısr, Estonya, Hin
diçini, Litvanya ve Felemenk Hi~
distamnda hayat harpten evvelki
ne nazaran daha ucuzdur. 

1 BORSA 1 .__ ____ I 

(it BankMından alınan cetveldir) 

19 Nisan 934 
Akıam Fiyatları 

latikrazlar t Tahvilat 
JatiJıraıı dahıli 99 i T. aak_eriye 9,78 
1933 latilr:ra.ı.ı 92.SO Elektrık -.-
Kuponau:c Tr ... mway 
Unitül"k 30 ı· ün .. ı 

,, il 29.45 Rıhhm 
" Jll 29,45 Mümeaail 

Şark O. 'Y 4llar1 2,60 •• 1 l 
Cümr\ikler 8 Kuponau"Z 
Baidat 9,78 ,, il 

ESHAM 
it Bankaaı N•m• 1 
Kupona uz 
" ., Hamiline 
Kuponau& 
.. ,.. Mües•İ.• 
Kuponsuz 

9 

9,8 

Şir. Ha1ri7e 
Reji 
Telef ol\ 
Terlı:oı 

Çiınento 

ittihat dey. 
Şark dey. 
Bal7a 

TUrkiy• CümhU· 
riyet Bankası 62.SO 
TramY•J' 38 
Anadolu HUae 26.70 f S.rk ın, ecxa 

ÇEK FiYATLAR! 
Parİ• 12.06 Pra.~ 
Londr• 646 Berlin 
Nüyork 79.,55 Madl"it 
Milano 9ı34,88 Belıırat 
Atina 83,46,12 Zloti 
Centn're 2.45,Bft Penso 
Brül&ıa1 -ı 40 85 ..., • Bülu•etl 
Aırııterdam 1.17.56 Viyana 
Sof7a 65.6360 Moalto'l'a 

N U K U T (Sabı) 
k•ro1 

20 F . Fraft11a 
1 Dolar 
1 lıterlin 

20 Liret 
~ F, Belçika 
20 D..,.bai 
t Şıll•. A•. 

20 Le•• 
21 Kur. Çele. 

1 Florin 

169 
117 
&IS 
214 
115 

24 
22 
23 

106 
83 

20 1. İı•İıı;re 
1 Pea.eta 
1 Mark 
l Ze.loti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çern'o"fiç 
Albn 

1 Mecidiy• 
B...knot 

-.-
17,75 

56 
47,10 

47,10 

15 
3,90 

10,75 
19 

12.1s 
18,75 
ı,35 

1.55 
4 

.. 9,12 
2.02,34 
5,8336 

34,82 
4.21,75 

2.68 
83,46 

4,22 
11,00.SO 

Kur•t -ıe 
49 

23,50 
19 
83 

9,25 
35 1·2 
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rir, o da memleket hakimine haber 
veıfr, o da ağaları toplar ve: 

- Bu bankanın hali nicedir? A
caba altınlar nere gitti?. Bunun bô 
iai nedir? Çaresi nedir? diye so _ 
rar. 

içlerinden bir mert müdebbir 
hakimi üç kere etek/edikten son
ra kelamı ağaz. edip: 

- Stıadetlu elendim. Hiç gam 
ve gusse etmeyin! Bu bankayn na -
z<ır isabet elti. Ba~ku bôisi yoktur. 
~nrn için saçağına bir eski papuç 
ıle iki diş sarmısak ile cephesine 
(Ya Hafız) derununa da "Elkô.si -
bühabibullah" levhaları anlnıak 
gerektir. Der ve bu söz hüz.z.aı· ta -
rafından tasvip olunur. Ve ol an 
'{damla~ Safız bedestanda bulduk
arı e~lı.yadan Papucubüyük Haz -
retlerının bir esi.•' çediği ile iki bas 
sarmısak bir mavi boyama iı;irıd~ 
saçak. pervazı!'a talik edildiği gibi, 
yerarı hattı l: ı r (Ya Hô.lız) leı.'ha- I 
11 cepheye ile Hafız Osman hattı 
bir Elkasibühabibullah levhası da 
ankebut ağlarile s<ırılmış olan di _ 
vanhaneye talik edilir. 

Böylece bankanın ôkıbcti hayre 
bağlanır.. Onlar ermiş muradına. 
Biz çıkalım krevetine. 

FELEK 

Tütün ziraati 

Tütün eken köylülerin 
vaziyeti korunacak 

Köylüye İnhisar idaresi veya tüccar 
tarafından verilen avans onu tütünü 
oraya satmak için bağlamıyacaktır. 

Hakkı Nezihi Beyin beyanatı 
'Ankarada toplanan Türkiye Tu· 

tütüncüler kongresinde Ticaret odr:. 
&ı namına bulunan Profesör Hald<ı 

Nezihi Bey ciün Ankaradan avdet 
etmi§tir. Hakkı Nezihi Bey dün 
kendisile &örü.- bir muharririmi
ze kongre hakkında fU maliimatı 
vermittir: 

- Bu defaki Tütüncüler kong-o 
resi, ümidin fevkinde, müfit o
labilecek ve tatbik kabiliy~eti olan 
kararlar vermittir. Kongreye lk 
sat Vekaletinin, bilhassa Vekil \. 
lal Beyefendinin hususi bir ehem
miyet vermeleri ve daimi alaka gös 
t~rmeleri kongre kararlarının tat= J 
bikat sahasında da müvaffakıyeth 
neticeler vereceğine şüph•: bırak
mıyor. Bu tekilde c!P.nilebi
lirki Ankara Tütüncüler kongresi 
azami randımanı vermişti~. 

Kongrenin en büyük mü'Vaffakı
yeti tütün alıcisile satıcısı arasında 
ki en büyük ihtilafı halletmesidir. 
Memleketin bütün tütün n>ıntaka· 
larından gelen mümessiller ıskarta 
ve iskonto meselesini lifla hallet
mek cihetinden ziyade, en sağlam 
ve salim esaslara ntinat ettirmek 
için bir mukavele sureti tespit et
tiler. >'"nat Vekili Beyin vaitleri 
veçhile Büyük ,, ~-!illet Meclisine 
seV'kedilerek Türkiyenın :. " tara
fında tatbiki temin edilecek olan 
bu mukavele tütün alım ve satımı 
nr tanzim eden en sağlam P.sasları 
ihtiva etmektedir. Tütünün bun
dan sonra yalnız denk halinde alı
nıp ıatılabilmesi hakkında verilen 
karar da bu cümledendir. Çiftçi ile 
alıcı arasında bundan sonra bütün 
ihtilafları ticaret odal.arr, belediye
ler veya teşekkül edecek birer he
yet halledecektir. Bu heyet biri a
lıcı, diğeri satıcı, üçüncüsü de oda 
mümessilinden mürekkep olacak
tır. Diğer taraftan hakem karan 
olmaksızın alıcı tütünün alım fia
tinde hiç bir tenzilat yapaımyacak
tır. 

inhisar anbarına indirilen tütün
lerin uzun boylu muayenesi şimdi 
ye kadar tütün ticaretini işkal et-

Hakkı Nezihi Bey 

mekte idi. Bu muayene bundan M>n 
ra denkte, yalnız, mevaddr iptida
iye olup olmadığını tetkikten ile
ri geçmiyecektir. Müstahsil için en 
nafi bir karar daha var: Köylüye 
lnhiur idarsei veya tüccar tarafıiı
dan verilen avans hiç bic vakit onu 
tütünü oraya satmak için bağlaya
mıyacaktır. Köylü daha fazla fiat 
bulursa tütününü ona satacaktır. 
Tütün inhisar anbarına geldikten 
sonra meşru sebepler dahilinde 10 
gün zarfında tütün almıyan tüccar, 
tütünün kıymetinin nısfı derece
sinde müstahsile tazminat verecek 
tir. Müstahsilin tütününe eğer ha
ciz falan vazedilmi§se tütünün sa
tışında hiç kimse borcunu tahsile 
kalkkıtamıyacaktır. 

Kongrenin gerek hükumet, gerek 
tüccar ve tabii tütün ticaretimiz le
hine veraiği batlıca kararı da tütün 
den kazanç vergisinin ihraç edilen 
tütün üzerind'en alınmasıdır. 

Tütün için varanlar kurulması 
da kongrenin verdiği kararlar me
yanındadır. 

lş.te bu ve diğer kararları hüku
metten temenni eden tütün kongre 
si her halde nafi bir şekilde mesai
sini yapmı§tır denilebilir. İktısat 
Vekaleti bu yerinde kararları her 
halde tatbik sahasına koyarak tü
tün ticaretimizi tanzim etmit ola
caktır. 

böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Biz 

Eınal Bankasımn vaziyetini ya
kinen bilmeleri la.zun gelen ba.aı n 
vat vardır ki, bu iti her neden•e yal 
,..., 11a-telerde okum«kla ll<tila e
Jiyorlar ve •anlıi Cenelire konle • 
ran•ına rmırahha. ,ıritmİf bir /ngı/iz; 
Lordu ııibi ne düıündüklerini belli 
etmek iatemiyerek pek soğuk kan
lı daıJranıyorlar. 

Birisine hôdi.scyi ıoruyorsunuz; 
o, hiç iatilini bo%matlan, lehte &JrJ'" 
aelyhte olduiu hiç te brlli olma -
yan bir Japon tebes.sümile .izi kar
ıılıyor: 

•·-. Evet ga.:rtelerdf ııordüm, 
Jiyor hôdisryi tetkik ediyoru:ıı. He -
nü.ı: bir ıey söyliyecek va.ı:iyette de 
ğiliz: ... 

Diğrr birisi müabet Ve)"CI men -
li olduğunu anlamanıza imkan ol 
mıyan '.mutedil bir üalıip'' ile ay • 
ni feyi teltrar ediyor. 

Bunlann bu aojulııkanlılıiını tak 
dir etmiyor deiili:ıı. Fakat bu İfİ a
caba irim biliyor; bunu kendi k--
dimi%e .ıoruyoruz. 

Grne bereket versin Belrdiye re· 
İ•İmize. Bu iıin e•lıi bir iş olduğu • 
nu euvelô o şöyle.eli. Fakat muhte• 
rem Muhittin Beyin son beyanatın
da anlayamadığın11z bazı noktala• 
var: 

Bu "if,, mademki eski bir iştir, o 
.zaman acaba bununla naaıl meıgul 
olundu; ve meaele Şehir Meclisine 
ne suretle akseclemedi? 

Müsebbiplerin Jeiiftirildiğini W) 
lüyorlar. uoeği~tirmek,, kelime•i -
nin lügatte multabili -'bir yerel en a· 
/ınıp diğer bir yere koymaktır.,, Ne 
trkim vaziyrt grne böyle olmuf vr 1 

Eıncıl Bankosına .z:arar iro..; eden -
/er bQ§lra yerlere yerle§tİrilmitler • 
dir. Acaba bu zeııalın hiç aun'ü tak 
air/eri yok muydu? Kendilerine hiç 
bir cuaİ mesuliyet terettüp etmi -
yor muydu? Neden bu İfİn ait ol • 
duğu mahkemeye haııale edildiiı· 
ni İfİtmedik? Bu meıe/enin ortaya 
çıkması için bir Galip Bahtiyar Be· 
yin meydana ahlma" ve Meclislr. 
beyanatta bulanmaıı mı bekleniyor 
du? Diğer taraftan Muhittin Bey 
raporun alelacele verildijini aöy -
lüyor ııe ila<>e ediyor: .. 

''Bu auretle ceVap ıJ•Tm*k ıçrn 
imkan kalmadığım l•tanbuldal<i ar 
kadaılardan öğrendim.,, 

Peki ama bu mesele meydana çı
kalı bir hayli oluyor. O zamandan 
f.eri matbuat vcrntasile olsun bir 
cevap vermenin imlrcin.ı yoi muy -
du? :lonra bu ceıJaP kfili telakki o
lunabilir miydi? Muhittin Bey ayn 
ca bir bardak •uda fırhna kopanl
mak dtenildiğini de •Öylemı~ıir. 
"Su" yu biliy.>ruz:. Fakat lırtı,.a l<o 
parmak iateyen him? Bunu üz.eri -
miu hiç alınmadık. Çünl:ü müd -
Jeiumumililı, Ticaret müdiriyeti, 
ve Muhittin Beyin r2isi" bulunduğu 
belediyede tahkikat .e.;ı•ı>d etnıİf 
tir. Alacaklılar paralarını ictenıe .. 
ğe borçlular kendilerini müdafaa
ya, sermayesinin dörtte ü-..ünı'.i "' Y 
brdrn banka jll.Ua Joiru yol o.: -
mağa baflatnıflardır. 

• • 
Hrrhalde müddeiumumiliiiın bu 

L. 1 - ••rı'nde '-'enidt!n şÜrat e5Ht mese e u- ,, . 
1 • tahkikat itin ,.ıa/ııye-e yapocagr 
tini meydana çıkaracaktır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? ,,, 

An karaya 
Ucuz seyahat 

-·-
Ankarayı görmek istiyenler 

için büyük bir fırsat 
Devlet Demiryolları idaresince 

Haydarp&fll ile Ankara arasında 
arasıra i•letilecek olan tenzilatlı 
halk trenlerinin birincisi 3 mayıs 
per...-nbe günü Haydarpatadan 
Ankaraya hareket edecektir. Ayni 
tren cumartesi sabahı Haydar~ 
ya avdet edecektir .. Halk trenle • 
rinde, elyevm mer'i ·olan tarife üze 
rinde yüzde elli tenzilat yapılacak 
tır. Bilet ücretlerinde yemek te da 
hildir. Seyahate i,tirak edecekler 
Ankarada Devlet Demiryolları i -
daresinden tayin edilecek zevat i • 
le Türkiye Turin& ve Otombil klö
bünün Ankara şubesi erkanı tara
fından kartılanacaklardır. Anka -
rayı ziyaret edecekler, Anka~a }>an 
liyö trenlerinden meccanen ıstıfa
de edebileceklerdir. 

Halk trenleri haftalık tatil &Ü-' . nünü istifadeli bir tekilde geçır • 
mek iateyen kimseler için büyük 
bir fırıat hazırlamaktadır. Bilhas
sa Cümhuriyet merkezini görmek 
i~teyen İstanbul ahalisi bu sayede 
)ardır. 

Eyüpte 
Hilaliahmer nahiyesinde 

bir müsamere verildi 
Dün Türkiye Hilaliahmer cemi

yeti Eyüp nahiye şubesi tarafın • 
dan bi.r propaganda mü
saınereıi verildi. Eyüp fakirleri ko 
ruma derneği tiyatro binaımda ve
rilen bu müsamerede Eyübün Hi -
laliahmer azalarm<lan ınaada ci • 
var nahiyelerin Hilaliahmer azala 
rından bir kısmı ve idare heyetleri. 
Hilaliahmer Fatih kazası idare he
yeti hazır bulunmakta idi. . •. 

J'Aôi.amereye .aat 15 te Hılalı;
ahmer 1:-atru :..-~ reisi Yaıfi Beyın 
(ülkümüz) mevzulu 'i..ir ıı:tabesile 
ha.landı. Vasfi Bey Avrup? tla ill~ 
Salibi Ahmerin nan \ doğdugunu, 
geçirdiği safahatı izah ettikten son 
ra bizde ilk Salibi Ahmerin te,ek
külünü, Saltanat idaresinin Hilali
ahmeri nasıl müteaddit defalar bal 
taladığını ve seddettiği hakkında 
uzun boylu tafsilat verdikten son -
Ta ülkümüzü halka izah etti. . 

ya.afi Beyin çok alkışlanan hı • 
tabeıinden sonra Türk gençler mab 
feli sanatkarları tarafından Vaıfi 
Beyin yazdığı (Hilaliahmer) piye 
si büyük bir muvaffakıyetle temsil 
edildi. Temsili müteakıp Eyüp halk 
musiki cemiyeti •anatkarları tara
fından verilen konser çok alkı• • 
landı ve müsamereye Pifkinler ko 
mediıile nihayet verildi. 

Farmakologlar birliğinin 
dersleri 

Meclislerin yeni sohbet mevzuu 
hanımlar müstesna olmak üzere, 
her sınıfı, her meale/: müntesibini 
heyecanla alakadar ecliyor: 

- Vergiler! 
Herkes yeni kazanç kanununa 

gÖı'e vaziyetini anlam1,Ya, öğrenmi· 
ye çalıfıyor. Doktorlar ilim kitap
lannı kapaJılar. Kanunu tetkik e
diyorlar. Serbest mealek erbabı ka
lemi, fırçayı, keseri, çekici bir yana 
attılar; kanuna ıerheden talimat • 
namenin iizerin~ kopanmı,lar ah
kôm çıkarıyorlar. 

Herkes biribiıinden alrıl öğren· 
meğe ı;altfıyor. Meslekt(lfiar ba1ba 
şa veriyor. Sanatkôrlar bir araya 
geliyor ve biribirlerine soruyorlar: 

- Biz ne vereceğiz? 
- Ne üzerimlen vereceğiz.? 
- Nasıl 11ereceğiz.? 
Şüphe yok, hepimiz, bu boh'ste 

karıacahil oluverdik. Vergi i,ler:n
de ukala, bilgiç geçinenler bile el
lerinde kanun satırlardan, kelime
lerden mana çıkarmakla me,gul • 
/er. 

- Bina vergisinin yüzde bilmem 
kaçının lıoçı. 

- Iradı safinin yarısının üç m '.s· 
li. 

- Dokuz yüz bilmem kaç sene
sinin varidatı gayri saliyeainin 
yiizJe yüz otuzunun kırk sekiz mis
li. 

- iki yıl ev11elki kazanç defte
rinin bir misli. 

Ve daha birçok misilli, tar/ılı, 
zarplı karı,ık riyaziye meseleleri· 
nin kesri O,ôri, amali erbaa, cebir 
ve müıellesat meselelerinin ha!li 
ile meydana çıkabilecek hesaplar. 

Vergi mukaddes bir borçtur. 
Her mükellef bunun bir vatan ve 
şeref borcu olduğunu bilir ve bil
melidir. Fazilet sahibi mil'etler 
verginin manasını iJrak eJeder. 

Fak t ferdin kazancından ayırıp 
vereceli paranın bu ka~aı ç~trelil. 
bir riyaziye Java•• şeklıne gırmeu 
verwinin ruhundaki asaleti fÜphe
ye tlüfürüyor. Öyle görünüyor hi 
bu İf adeta yeni bir ilim gibi kafa· 
ları yoracak . Şerhler tefııir/er 
teklifler ve i tirazlar, 'miike!lelle İe 
tahsil fubelerini uz.un zaman mc -
gul edecek. 

Kanun devletin hakkını muha -
laza için .~ılı kırk yararcasına düşü 
nü/erek hazırlanmı~::r, BÜna ~üp
he yok. Fakat her kanun tatbik 
sahasında birçok yardımcı talimat
namelere ihtiyaç gösteriı·. Yeni ka
.z?nı; kanununun pqincle böyle tel
&ırna.nae tle var. Bu,ıa rağmen mii
kelleflerin vaziyeti gene vuz.uh/a 
görü/emiyor. Yeni vergi _İf erbabı
nın dimağında karışık bır le/sele 
ve riyaziye muadelesi gibi duru • 
yor. Bari hükiimet bu İşlen anlı • 
yanlara Halke11lerinde konleran=· 
lar verdirse, gece dersleri açıp hal
kı tenıJİr etse! 

Vakit va:rken bu herkesi alcika
tlar eden milli v02ile hakkında hal
kı irıat etmek elzem gibi görünü. 
yor. 

Burhan CAHIT 

Muhiddin Bey 
Ankara.da bulunmakta olan va

li ve belediye reisi Muhittin Beyin 
pazartesi günü şehrimize ge'mesi 
beklenınektedir. 

Pratik famıakoloğlar birliği ta
rafından azalarının mal~atın~ tev 
,· etmek maksadile tertıp edılen 
konferans §eklindeki derslerden 
birincisi evvelki gece, ls~an~ul 
Halkevinde kinin mevzuu iızerın- -----------·---, 
de kimyager Mustafa Nevzat Bey I 
tarafından verilmi,tir. 

Dersten sonra reis Nuri Bey a
zanın li.kaydiıinden '·ikayet ı;dc; -
rdc: istifa etmek iıtemıtse de, ıslı -
fası kabul edilmemiftir. ·--:Bu ıene fazla seyyah geldi 

lıtanbula gelen ecnebi seyyah. -
!arın mikdarında geçen seneye nıı 
betle bir te7 ... :rüt varrır. Bu sene ge 
çen aeneden 10 bin fazla seyyah 
gel mittir. Bu mikdar 1stanbula ge- j 
len ıeyah mikdarında yüzde kırk 
niıbetinde bir tezayüt te,kil ebnek 
tedir. -- .1 

cenazes1 M. Belooussoff un 
Fücceten vefat etıni, olan Rus 

Sovyet harici ticaret mümessill!ği 
hukuk mütaviri M. Beloouısoff un 
cenazesi Nevroıisk vapurile Ode • 
saya nakledilecektir. Müteveffa · 
nın cenazesi Sovyet konsoloshane 
ıine nakledilmittir · Dün konsolos
hancde müteveffanın h~tırasına, 
Sovyet koloniainin ittirakıle mera
sim yapılmı,tır. 

Vapur bugün hareket ettiği tak 
dirde, cenaze merasimle konsolos
haneden vapura nakledilKektir. 
Müteveffanın ailesi de ayni vapur 
la Odesaya gidecektir. 

Turing klöp toplantısı 
Türkiye Turing klöbü umumi 

meclisi yarın Perapalaıta toplana -
caktır. 

3Rilliy~t 
TÜRKiYE TURING KLOBO 

OTOMOBİL 
VE 

MOTOSİKLET 
YARIŞLARI 

25 
MAYIS 

Cuma sabahı yapılacaktır 
• 
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ır ANKARA Türkiyenin 

senelik Cumhuriyet idaresiain ylkselı: eserlerini ıllstereıı bu bD7Dk filmi her Tlirk vatandaıı ıörmelidir. Pek yakında Beyotlu'nda TÜRK ve SUMER ıinemalannda - Halil K&mil Film llff 

1 Fikirler ve insanlar 1 
"Türk şiirlerinin 
Vezni,,* 

Edebiyata daha yeni merak sa
rıp herkes gibi ben de fiir yazma
ğa heves ettiğim senelerde elime 
bir aruz kitabı geçmifti. Beni kor
kuttu demiyeceğim, çünkü bir şey 
anlamadım; misallerinin çoğu a· 
rapça, küçük bir kısmı acemce ve 
birkaç tanesi de türkçe olan o ki
taptan eminim ki hiç bir istifadem 
olmadı. Aruzu sonra babamdan 
öğrendim; ilk zamanlar bir haylı 
pay ifittim, hatta bir türlü anlıya
mıyacağıma kani olınağa başlamıt
tım. Fakat bir gün, yemin ederim 
ki bu birdenbire oldu, vezni ol • 
dukça karıfık bir mısraı takti edi
verdim. Babam bunu bir tesadüf 
eseri sandı; değilmiş ki ondan son
ra söylediklerinin veznini de he
men buldum. Artık aruzu kavra • 
mıştım. Basitten mürekkebe, ko -
!aydan zora yavaf yavaş geçilece
ği itikadının hiç bir aslı olmadığı 
kanaati bende o günden yeretti a
ruz gibi herhangi bir şeyi de hazan 
uzun,bazan kısa bir zaman hiç an
lamayız, sonra birden tamamını 

'kavrarız. Bittabi istidadımız nis
betinde; mesela ben aruzun rübai 
vezin' erini o zaman da anlamamıf· 
tım, şimdi de anlamam. 

Sonradan vezinlere dair kitap -
lan pek karıttırmadım; ancak ede
biyat hocalığım esnasında Ali Ca
nip beyin kitabını okudum; o da 
çok şükür vezin bahsini tatlı keser. 

Ahmet Talat bey Türk şiirlerinin 
vezni isimli kitabının bir nüshasını 
hediye ettiği gün o aruz kitabını 
hatnlıyarak haylı korktum; fakat 
yanılmışım. Bir kere kitap yalnız 
teknik malumatla, yani yalnız aruz 
ve hece vezinlerinin muhtelif şe -
killeri ile dolu de~il; bittabi bunlar 
da var, fakat Talat bey vezinlerin 
tarihinden bahsediyor, men~el_~·I ' 
hakkında bizi düşü~.~n farziye
ler ileri 11.iirlıyor, batlangıçta da 'ii
'"" "il."k ba,ladığı günleri anlatıyor. 
Doğrusu benim de bu yazıya bit 
hatıra ile baflamama onun kitabı
nın "Geçmişte,, isimli parçası se
bep oldu. Talat bey kendi düşün
düklerine Veled Çelebi bey hoca
mızınkileri de ilave etmiş. 

Türk şiirinin vezni'ni kuru bir 
ders kitabı olmaktan kurtaran bir 
cihet daha var: misalleri; bu saye
de kitap güzel bir müntehabat ol
muş. 

Bugünkü şairlerimiz hece vezni
nin ancak dört be§ ,ekli ile iktifa 
ediyorlar; Talat beyin kitabını bir 
okusunlar, o tam 56 nevi bulmuş. 
Hemen söyliyeyim ki unuttuğu da 
var: iki heceli mısralardan başlı
yor. Halbuki Akil Koyuncu bey 
bir heceli mısralarla bir sonnet 
yazmıttı: "Her - Loş - Bof Yer - -
Ser . H Of - Koş - Der . •• ,, Son altı 
mısraı hatırlamıyorum. 

Kitabı zevkle okudum; fakat 
Talat beye iki sitemim var. 

Biri takti hususundaki titizliği; 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18,15 Plak neşriyatı. 18,45 Fransızca 
ders. 19,15 Ajans haberleri, Muhtelif 
neıriyat. 19,30 Türk ·musiki neıriyalıı, 
(Tanbur Refik B.) Kemençe Fahire H. 
Ut Nevres B. Rifat 8.) 20,15 Safiye 
H. Saz grubu temamen iıtirak edecek• 
tir. 21 Eşref Çelik Bey tarafından kon
ferans. 21,30 Radyo orkestrası tarafın· 
dan muhtelif eserler. 

V A R Ş O V A, ı•ıS m. 
17,35: Tawan.n.İ (M.dam Azare-.icz l&rafın
dan,) 17,55: Or« \on•eri. 18,15: Salon mıui
lci•İ. - Müaababa. 19,10: Plik. - Müsahabe. 
20,SO: Polonya mu•ikiaindıen mürekkep •enfo
nik konaer. 22: Mili.nadaki i'Skala,, operaaın-
dan naklen Verdinin uTRAVJATA" oper~ıı. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13: Borıa. - Pli.k. - Haberler. - PIAk. 

17,15: Çocuk ne4rjyatr. 18: Fanica Luca orlces 
tras1. 19: Haberler. 19,15: Orkeıtranın de.,.a
m1. 20: Universite radyosu. 20,20: Plik. 20,45: 
Konferanı. 21: Radyo orkeıtraıı. 21~40: Mü
A&babe. 22: Radyo orkeıtraıı. 22,45: Haberler. 
23: Kahvehane musikiai. 

BUDAPEŞTE,SSOm. 
18: Odeon plikları. 19: Amatör saati. 19,30 

Kurino ıir.ın takımı. 20,30: Müıahabe . 21: 
Magneı Miıka iıimli operet (Stüdyodan.) 
23,10: Heinemann ca:r: ı.lumı. 24: Opera or· 
kestraaı tarafından konaer. 

V1YANA,507an. 
18,25: Köpek Sel"giıi ıalonundan naklen ıer 

gi hakkında izahat. 18,55: Pli.k, 19,40: Leton 
ya hallı:: t•rkıları. 20,10: Habf!rle;r. 20,25: Ne
şeli musiki. 21,40: Aktüalite. 21,55: Mil~no 
operasından naklen Verdi.nin 11TRA VIA TA,, 
operaıı. 

B R E S L A U, 316 m. 
20: Yeni plaklar. 21: Kııa haberler, 21,10: 

Muıikili ıkeç. "kırlara gidiyoruz, ıarap liı
teıini veriniz.,. 23: Son haberler• 23,30: Danı 
muıikiıi, 

mesela 6 - 5 ile yazılmış manzume
lere 4 • 4 • 3 lük mısralar karıtlırıl
maaına razı değil. Halbuki taktiin 
böyle değifivermesi, bittabi usta 
bir şaiirin elinde, ne boş tesirler 
bırakıveriyor. Hele bu titizliği 7 
ve sekiz hecelik mısraların taktiin
de de göstermesi bence hiç doğru 
olmuyor; çünkü onların, bilhassa 
yediliklerin 4 • 3 veya 3 - 4 saytl. 

b 1 ı.·ı •• 
ması ana zor a .r"~:.~,.,erestlik gi-
bi gelİY'Ji· . . .. . 

İkinci sitemim serbest vezin için 
söyledikle~ine dairdir. Kitabında 
onun için elbette bir kısım açamaz
dı, çünkü o kaideler topluyor, ser
best vezin de ·- adı üstünde! -
kaideye girmez; fakat: "Bunları e
sasen şiir meyanına koymak caiz 
olmadığı gibi ... ,, diyor ki bunda 
hiç kendisi ile beraber değilim. Na
sıl olayım? bugünkü türkçenin bir-
çok güzel fiirleri o vezinde yazıl
dı. 

Bir nokta daha; fakat bu bir si
tem değil, bir şüphe. Talat bey: 
"Bak şu güzel köylüye, • itte bu 
kızdır peri,, farkısının hece vezni 
ile olduğunu söylüyor; halbuki 
şimdiye kadaı< onun aruzla yazıldı
ğını zannederdik. Her mısram: 
"müfteilün failün,, veznine uyma
sı acaba sırf bir tesadüf eseri mi? 

Türk şiirlerinin vezni belki ku
sursuz, mevzuu hakkında son sözü 
söyliyen bir kitap değildir; fakat 
bu hali ile de çok ala.kabahs ve 
insanı dütündüren bir kitaptır: 

Nurullah ATA 

'f. 1 cilt, 238 sa;•la, Ahmet Ihsan 
matbaası. 

Milliyet 'in edebi tefrikası: 54 

KANLI SIR 
<Doğruyu söylüyorum. Senin lüks 
tarzda yaşamamaklığm, çok büyük 
hata. • . Canın ne kadar sıkılsa, 
yeridir. Sen, kendine eziyet etmek
ten zevk alryorsun. A vıupada ya • 
tamamakta, garip bir inadın var. 
Bari 1stanbulda, prens hayatı ya • 
,a, keyif sür. 

- Kotrayı veyahut kanoyu bu-
rada nasıl buluyorsun? onu anlat. 

- Sen, evveli. karar ver. 
- Peki! dedik ya, canım. 
Halim, sevinçle ellerini biribiri

ne vurdu: 
- Bu if, oldu, demektir. Sen, 

verdiğin sözden dönmezsin. Şimdi 
ben, Sırrı Nevres Beyi görürüm. 
O, derhal faaliyete geçer. 

Hemen hatırlamıvtım: 
- Demin beraber poker oynadı

ğımız genç mi? 
- Evet,. . . Çok girgin, açıkgöz 

işgüzar bir gençtir. Hemen bütü~ 
kulüplere girer, çıkar. Satılrk, kı
ra'ık kotraları, motorları, kanola
n, hepsinin sahiplerini, vekillerini 

Yazan: Ma..'ımut YESARi 

tanır. Bir kaç gün içinde, sana, İs· 
tediğinden alasını bulur. icat eder. 

- Bu gencin asıl işi, sanati, mes
leği nedir ? 

Halim Siret, dudaklarım büktü: 
- O kadarını bilmiyorum. Şah-

si serveti olmalr. 
Güldüm: 
- Genç bir mira~yedi, desene? 
- Ona da benziyor. 
- Mirasyedi olmasa, ana baba-

dan hazır yiyici olduğu muhakkak. 
Onda, iş güç sahibi; meslek, sanat 
sahibi adam hali göremiyorum. 
Endişei maif{!t, endişei ferda, hay
vanlara vurulan çürük damgası gi
bi, insanların alınlarına bir damga 
izi gibi akseder. 

Halim Siret, duyan var mı gibi 
korkak korkak etrafına bakınıyor
du. 

- Korkuyor mısın? 
- Hayır ... Neden korkacağım?. 

Yalnız, konuştuğumuz, pek lehte 
değilde, kulağına giderse pek hof 
olmaz ...• 

MEMLEKET 
HABERLE~i 

Giresonda 
Ağaç bayramı 

G1RESON, 20. A.A. - Bugün 
•ehrimizde ağaç bayramı yapılmış, 
alay meydanına ve şehir haricinde 
yeni yapılan kışla civarına mera- · 
simle bir çok mütenevvi ağaç dikil 
miştir. Merasime asker, jandarma 
kıtalariyle bir müfreze polis ve bü
tün mektep talebeleriyle erkanı 
mülkiye ve askeriye ve halk iştirak 
etmiştir. 

Tabanca düellosu 
Konyaya tabi obruk nahiyesine 

bağlı kolca yaylasında hacı Mah
mut oğlu Yusuf Beyin develeri 
Eksekuyu yaylasından İsmail a
ğanın tarlasına girerek ekinine za
rar vermesinden muğber olan uğul 
ları Yunus ve Nazif develel'İ tuta
rak ağıllarına saklamıtlardcr. De
velerinin saklandığını haber alan 
Yusuf Bey develerini götürmek Ü· 
zere ağıla gİtmİf, Yunusla Nazif 
develeri vermediklerinden arala
rında kavga başlamıttır. Yunus 
kardeşile, Yusuf Beyi ta~ tutmuş
lardır. Oda tabancasını çekmiş, 
Nazifi karnından yaralayarak kaç
mğa batlamıştır. 

Yunus kardeşi Nazifin elindeki 
prabell~m tabancasını alarak Yu
suf Beye atef etmiştir. Yusuf Bey
le Yunus arasında başlıyan taban
ca düellosu neticesinde Yunus göğ 
sünden Yusuf Bey de başından ya-
ralanmak suretile ölmüşlerdir. 1 

Yaralı kalan Nazif Konya has~ 
tanesine ~"ltl~~hmşi:ır. --~·· ·· 

Malatyada bereket 

Elazizde 
Gazi bulvarı 

ELAZIZ, (Milliyet) - Eliizizde 
açılacak olan Gazi bulvarı Gazi 
caddesine amut olarak hükılrnet 
konağı yanında ve şehirlerimizin 
merkezleştiği yeni y~ılm&kta sine 
ma binası Önünden demi:ryolu is
tasyonuna doğru açılıyor. Bulvar 
30 metre genişliğinde olacak ve 
tren düdüğünün Eli.zizde ötmesile 
birlikte tamamlamıt bulunacaktır. 
Şimdiden prake kaldırımı vilayet 
hususi muhasebesinde taahhüde 
raptedil~ittir. Bu hayırlr tetebbüs 
muhitimizde büyük bir alaka uyan
dırmıştır. 

Kandrada tındı kçılık 
K;ANDRA, (Milliyet) - Bura

nın iklimi fındıkçılığa çok müsait 
olduğu için bu yolda gayretler gös
teıilmektedir. Köylü namına 98 
bin 900 fındık fidesi celbedilmit
tir. Meccanen verilecek olan bu fi. 
delerden 30 bini civar kaza köyle
rine verilmiştir. 

Dutçuluğa, binnetice ipek koza
cılığına ve meyvacılığa da ehemmi 
yet verilmektedir. 

Siirt halkavi 
SiiRT, (Milliyet) - ikinci mü

sameresini veren şehrimiz halkevi 
temsil komitesi Akın piyesini mu
vaffakıyetle temsil etti. Temsilde 
en ziyade muvaffakıyet gösteren 
İstemi Han rolünü alan Kaya Bey
le Suna rolünü. alan Cahide Hanım 
çok alk~1landılar. 

Dolgun bir programla verilen bu 
müsamere Siirtte çok heyecanlı 
güzel ve nezih bir aile gecesi ya • 

MALATYA, 20. A.A. - Buse- 'attı. Okunan şiirler, monoloklar 
ne ilkbaharında mebzul yağan yağ. çok hota gitti. 
murlar geçen bir kaç sene zarfında Halkevimizin spor şubesi geçen 
emsali görülmemistir. Mezruat ve cuma günü "Paşur,, köprüsüne ka
meyvalar çok eyi ~e bereketlidir. · dar bir gezinti yapmış; yol üzerin
Sular b~llanmış ve Malatya'nın ha- de b~lunan bir~aç köye ~ra~ 
yatiyetini temin eden Derme suyu suretıle geç vakıt şehre donmuştur. 
saniyede 7 metre 70 santimetre Geziı_ıtiy~ V~imiz Sakıp. !Jeyl~ 
mikabmı bulmuştur. Zahire piya- Halkevı re~ ".e ıdare ~e~eti ıle yuz 
sasında mühim bir tenezzül vardır lerce genç ı•lırak etmıştır. 
Zirai vaziyet neşe vericidir. . Kırklarelinde 150 çocuk 

Numune köyleri giydirilııcek 
ANTALYA, 19. AA _ Vat' KIRKLARELi, 20. A.A. - 23 

Nazif Bey Manavgat nÜmune kö~ nisanda giydirilecek öksüz ve fa
lerinden s'edre köyünü teftis et- kir çocuklar için memlekette bil
miştir. Burada imar progr~ma yük bir faailyet başlamıttır. Bu 
göre köy konağı inşa edilmiştir. cümleden ~lar~ akfam. halke~i ta
Köye bir kilometreden getirilecek rafından bır pıyes temsıl edı~.m.!, 
içme suyu için fenni etütler yaptı- muallm hamm ve ~yler ~ok b~yuk 
rrlmıttır. Bu sene içinde suyun ge- muvaffakyetler gostermı,lerdı~. 
tirilmesi temin edilecektir. An- ~~uk ba!1"amında 150 çocuk gıy-
talyaya merbut solak nümune köyü dırılecektır. . • 
arazisinin sulanması için 16 kilo- idamları ıslanırken 
metreden getirilecek suyun yarı in- Adanaya tabi Kargageçe köyün-
şaatı bitmittir. Su isale edilince al- de Halime isminde ihtiyar kayna
tı köy arazisi sulanacaktır. nasını boğarak ökl~rmekteıı maz-

Samsun kUtuphanesine hediye nun Ay§e ile Habihin ağ.er ~ada 
yapılan duruşmalarında ıddıa ma-

SAMSUN, (Milliyet) - Fransız kamı her ikisinin de ölüm cezasına 
Kons~losu M. Vadala Gazi kütüp- çarpılınalarmı istemişti. Heyeti 
hanesıne illüstrasyon ve Le Mond hakime uzun"müzakerelerclen son
lllüstre mecmualarının birer sene- ra her ikisi hakkında beraat. kararı 
lik nüshalarını hediye elmiftir. vermiştir. 

Halim Siretin, endişesini biraz 
manaSlz bulmuştımı: 

- Aleyllıte de bulunmıyoruz. 
- Bu çocukla meşgul olmanı an 

lamıyorum. Onun şaıhsı seni neden 
alakadar ediyor? San~ bir kotra 
bir kanu hizını değil mi? iyi, uc~ 
'bir şey olsun. Fazlasına karışma .• 
Herkesin işi, gücü, geliri, kazan
cı, senin ne üzerine vazife? 

Halim Siret, adeta sinirlenmişti. 
Vücudumu, bir rehavet kaplamıştı, 
onunla mücadele, münakaşa ede
cek halim yoktu. Uyumak, dinlen
mek istiyordum: 

- Peki, peki .. Sözlerimi geri a
lıyorum. 

Halim Siret, kaşlarının arası bu
ruşarak düşünceli başını sallıyor
du: 

- Yok, yok.. Bu nokta üzerin-
de biraz duralım. 

Hayretle yüzüne baktım: 
- Hangi nokta üzerinde? 
Halim Siret, sesini yavaşlatmış 

tı.: 

- Sırrı Nevresten şüphe mi edi
yorsun? 

- Ne diye şüphe ederim? 
- Sözlerinden, ona karş1 pek 

emniyet, itimat beslemediğin anla
şılıyor. 

- Tuhafsın, azizim, henüz şah
sı. hususiyetleri hakkında hiç bir 

malumahm olmayan biri hakkında 
emniyet ve itimat beslemek, besle
memek, füraz acele değil mid'ir? 

Halim Siret, parmakları yeleği
nin ceplerinde, asık suretla duru
yordu: 

- Ona karşı, bir sempatin olma 
dığı muha'kkak ..• 

- Bu da mev-zuu bahis olamaz. 
- Ben; öyle hiuediyorum, Bunu 

halle~meliyiz. Çünkü Sırn Nevres 
le bir alım satım işine girişeceksin. 
Mütekabil emniyet olmazsa, vazi 
yeti değişir. 

- Sırrı Nevres Bey, kendi mah
m mı saıtacak? Arada, vasıta de
ğil mi? 

- Olsun ... Gene emniyet, ~ti
mat, şart ... 

Halim Sirete eltıni uzattım: 
- Sırrı Nevres Bey, iyi çocuk, 

zeki çocuk. .• Güzel poker oynıyor; 
becerildi, işküzar bir genç •. Ona, ni 
hayetsiz bir emniyetim, itimadım 
var. 

- Alay mı ediyorsun? 
- Hayır, ciddi söyliyorum. Kot 

ra, kanu, herne bulursa, makbu
lüm. Hizmetinden dolayı, daha 
şimdiden müteşekkirim, minnetta· 
rım. Y alruz, bana müsaade et oda-• ma çıkayım .. Ayalııta uyuyacağım. 

Halim Siret, gevşek gevşek eli
mi sıktı: 

İki bekçinin 
Marifeti 
MARDİN, (Milliyet) - Birkaç 

gece evvel tehrimiz Tuhafiyeciler 
çarşısında üzerinde anahtarı unutu 
lup kilitlenmemiş olan bir mağaza. 
dan epeyce etya aşırılmıştl. Der
hal tetkikata geçen zabıta fÜphe 
etttiği iki bekı:;iyi tevkif etmittir. 

Yapılan tahkikat neticesinde dü 
kiinın bu iki bekçi tarafından açıl
dığı anlaşılmış, aşırılan eşyanın 
çoğu bulunarak sahibine teslim e
dilmiştir. 

Bahkesirde Evkafın boş bir 
binası 

BALIKESiR, (Milliyet) - Se • 
nelerden beri Evkaf oteli namı al
tında bom boş duran iki katlı bü
yükbinayı Devlet Demir.yolları lda 
resi satın al\cak, üst katını ikamet
gah, alt katını bürolar haline koya 
caktır. Binada bazı tadilat yapı
lacak, bölmeler vücuda getirilecek
tir. 

Aydında konserler 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

Güzel sanatlar şubesi musiki kurs
larına devam ettiği gibi her ay da 
konserler tertip etmiştir. Talebe 
yetiştikçe her on beş günde veya 
haftada bir konser verilecektir. 

Mardinde dolu 
MARDİN, (Milliyet) - Geçen 

gün şehrimizde şiddetli bir yağ -
muru müteakıp fındık büyüklüğün
de dolu yağmıştır. Yirmi dakika 
kadar süren bu dolu çiçek açmış o
lan badem, elma ve diğer meyve 
ağaçlarile bağları epeyce hasara 
uğr~tmıŞ>br. 

Diyarıbekirde yarışlar 
DIY ARBEKIR, (Milliyet) 

Şehrimizde ilkabahv hayvan yarış
larının programı hazırlanmıştır. 
Yarışlara 4 mayısta başlanacaktır. 
Yarış ve ıslah komisyonu yarışla
rın geçen yıllard'a yapılanlardan 
daha canlı bir surette yapılmasını 
temine çalışmaktadır. 

Bir köy sel altında kaldı 
DlY ARBEKlR, (Milliyet) -

Beauıil nahiyesine tabi olan Çuvar
pan_ köyü birkaç gün evvel yağan 
fiddetli yağmurdan hasıl olan bir 
selin suları altında kalmıştır. İn
sanca zayiat yoksa da hayvanların 
birçoğu telef olmuştur. 

Ölümle biten 
Bir eğlenti 

MARDiN, (Milliyet} - Sü~ 
nilerin bayramı olması dolayı•~ 
bir kaç kafadar süryani eğlenJJ1 
ve 8.lem yapmak üzere istasyon 1' 
lundaki "Çiftlik,, köyü civarına lı" 
faları tütsülemeğe gitmitlerdir .. t 
lem esnasında Hanna ismindekı ": 
riai arkadaşı Abdülhat oğlu A°J:.-.,ı 
alnından kurfunla vurarak öJdu~ 
müttür. Katil Çiftlik köyü bek~ 
tarafından yakalanarak iıtaı~ 
jandarma karakoluna teslim edı!• 
miştir. Bir kaza neticesi oldui! 
söylenen bu ölüm vakası hakklll"'" 
zabıtaca tahkikat devam etmekte' 
dir. 

500 domuz beşer yavru 
doğurursa 

d~~ KANDRA, (Milliyet) - Hu ~ 
larımız dahilinde iki aydan tıe 
muzir hayvanlarla mücadele elde; 
vam ediyor. Mart sonuna ka . 
680 domuz vurulmuştur. GeÇt~1 
!erde 400 kifi ile yapılan ve iki ~1 
süren sürek avında 96 domu:ı: 0 

dürülmüttür. ··~· 
Vurulan domuzlardan bet yıı\ff 

nün diti olduğunu kabul etsek Jı 
bunlardan her biri asgari hesaP ~' 
beşer yavru doğurmuş olsalardı,,,. 
za dahilinde 2500 domuz dah:ı Y 

ğalacak demekti. 

Peçe ve peştamal . 
AYDIN, (Milliyet) - Hallı:e~ 

gençleri peçe ve pe,teınallarııı ~1 
!anılmaması için her mahalle 

· h el' propaganda yapmak üzere eY f 
ler tetkil etmittir. Bilhassa ıı:ı1r 
lim hanımlar çok çalıfıyorlar. (ıl 
kir kadınlarımız için bir örnek ~11 
zır manto yapılması dütünülıı:ıe 
dir. 

f •iUiycJ 
Asrın umdesi " MlLLIYET" !il· 

ABONE ÜCRETLE~J; 
Türkiye içi.n HatııG 1'· 

, L.K. J;...-
3 aylıiı. • • • • • • • • 4 -

1
, / 

6,, •••••••• ,750 ./ 
12 " ••••••••• ı• - za 

r.uı.ıd,ıi Cele.n eTrak seri •erilmu.- ,, 
•eçen nüshalar 10 kuruıtur.- cu·~,,. 
m<1.tba.aya ait iıler i~in müdiriyete rfll~f" 
caa.t edilir. Ca.zetemtt ili.rtlana meı'u 1 

tini. kabul etmez. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

tlarik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktad..-

Tel. Beyoğlu: 4887. ~1829 

_Ne garip adamsın! 
Sırrı Nevres Bey, bu işte mehare 

tini, işküzarlığını gösterecek •• Em
niyet ve itimat meselesi de, o za
man, kendiliğ·İnden hallolunur. 

Halinı Siret, sordu: 
- Ne zaman aşağı inersin? 

- İki üç saat kadar vücudumu 
dinleyeceğim. 

- O halde akşama konutunrz. 
- Sen, bu gece, eve dönmiye-

cek misin? 
- Pek niyetim yok ..• Zühurata 

tabiim. 
- Evden çı'kalr, kaç gün oldu? 
Halim Siret, hafüfçe canı sıkıl-

mış gibi gözlerini kırpıştrıyordu: 
- İki üç gün oluyor. 
- Neşide, yalınız mı? 
- Doktor, sağ olsun, sık 11k 

uğrar. Yengen de, Neşideyi yalnız 
bırakmaz. 

- Tesellisini de bulmu§sun. Ö
mürsün, Halim! 

Halim Siret, cevap vermedi.Ben, 
ağır ağır otele girmiştim. 

Kotra, yahut kanu almakla, aca
ba dertsiz başıma dert ml alıyo
rum? Yeni ahbaplar, yeni dostlar, 
benim sükutumu, rahatımc kaçır
mıyacaklar mı? 

Neye, uzun uzadıya ·düşünme
den, Halim Sirete: Peki! dedim. 
Bu acele verilmiş karardan, ileride 

nedamet etmiyecek miyim? J 
Fakat, kalbimde bir tek te ili 

ışığı yanıyor: NeşMleyi, kotr• /. 
gezdiririm. Deniz havaıı, o:..°""' jlil 
luk yanaklarını, belki penbelet1 

-13-
Sırrı Nevresin meharetine i~ 

dım, iman ettim. Bana, nıiilı; 
mel bir kotra buldu. La'kin asıl J 
baretini, işküzarlığını, bu k?1~ 
bulmakta değil, komisyon ıf,J,ı 
gösterdi. Çıkardığı hesap, o lı ı ' 
ince ve tefarruata o kadar diı.I'~ jll'. 
dilmi1, elhemmiyet verilmi§Iİ ~,_. 
raza, kendimde mecal bulaııı• ~· 

Komisyon, ve kotranın ı,aıı ~ 
siklerini tamamlamak, kotr• Jı 
yarı fiatini buldu, hatta bir•ı 
geçti.. ~· 

Ben, hiç şikayet etmi~~~ ı' 
Çünkü bu, haber, Neşideyi o'f 'I 
vindirdi ki, bana, bütün ziyııııl• 
unutturdu. rr 

N "d il . . !~ eş> e, e er mı çırpıyor' 

yor, boynuma atılıyor: . rtı",! 
- Ah, ne iyi yaptın, cicı ~. 1aır Şimdiye kadar neden bunu ~~ çJ

medin! Gezeceğiz, değil ıı:ı~· ~ 
gınlar g;bi eg-leneceg-iz ... sır Jil' .. ıı 
Marmaraya açılırız ... Bir gu ' 
meni, Boğaziçine kırarız. Ji /: 

- Bitıı:ıe 



Eğlenceli oyunlar 

Balıklar ve Balıkcılar 
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Küçük hikaye 

• 

Zavallı saka· 
Bir ekinci serçe kuşu sürülerinin 

ekinlerini harap ettiğini görerek, 
bunlan yakalayıp mahvetmeğe ka
rar verdi. İnce telden tuzaklar 
kurd? .. Serçeler bu tuzakların içi· 
ne gırdıkten sonra bir daha çıka-

~ madılar. Serçeleıfo arasında nasıl
sa bir de saka ku,u bulunuyordu. 

~\ Ekinciye yalvarmıya ba9ladı: , 
· 1 - Ben senin ekinlerine hiç zarar 

.' vermedim. Bilakis ekinleri harap 
eden böcekleri yiyerek sana iyilik 
bile ettim. Bilirsin ki, ben bu mu
zir böcekleri yemekle geçınırım. 
Bundan ba,ka alnından terler aka
rak çalıJhğın, yorulduğun zaman
llll', keyifli keyifli öterek seni eğ
lendirdiğimi unutma. Beni salıver. 

• Ekinci fU cevabı verdi: 
- Ku,cağızrm, dediklerin doğ

rudur, inanırım. Fakat bugün seni 
fena arkad-.larla buldum. Hırsız
larla beraber yakalandın. Onlar gi
bi ceza görüp öleceksin. 

"Fenalarla dü,üp kalkanlar fe
nalar gibi muamele görürler.,, 

' 
Balıkçının gözii 

Bu oyun bilhassa oyuncular ~ok j 
kalabalık olduğu zaman zevklı ve 
eğlencelidir. Oyunu oynamak için 
evvela bir saha lazımdır. 

bağlı olacak 

birer isim vereceklerdir: torik, kal 
kan, sazan, uskumru vesaire. • Her 
kes balıkçıların huzurunda isimle
rini intihap ettikten sonra, balıkçı· 
nın gözü bağlanır. Balıklar da 
dar nehirlerden istediklerine çeki
lirler. Bu dar nehirde balıkçının 
balıkları yakalaması kolay zanne
dilir. Fakat balıkçının nehi•de ba
lığı sadece yakalaması kafi değil. 
dir. üstelik ismini de bilmesi la
zımdır: 

zin kenarında küçüktür. Öteki ha J 

lıklar depoda iken diğer arkad-.
ları pekala kendilerini kurtamııya 
gelebileceklerdir. Ancak bu, tehli
keli bir i~tir. Çünkü depoya var • 
mak için de dört ayak yürümek 
nıecburidir ki, yakalanmak ihtimaBu sahada dercettiğimiz şekilde 

l~, 20, 25 daha büyük genişlikte 
çızgi çizilir. Şekle bakarsanız şun· 
ları görürsünüz: Her tarafından 
kapalı bir deniz, iki nehir, bir de 
balık deposu. 

Oyuncular ikiye ayrılırlar: Ba· 
lıklar ve balıkçılar. , Denizde ha· 
lıkçıdan ziyade balık olduğuna gö-

Oyun 3ahası böyle çizilecek 

re, oyunda da öyle olması lazım .• 
~esela iki balıkçıya on balık ya

llt üç balıkçıya on bet balık .. Fa
kat en aşağı iki balıkçı olması la
zıırıdır. 

Balıklardan her biri kendilerine 

M. Yevtiç 
Bugün geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
gitmesi ihtimalinden bahsedilmek
tedir. 

Sefirler de geliyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Yugoslavya sefiri ve Belgrad elçi
miz Haydar Bey misafirlerle bir • 
likte latanbula hareket ettiler. 

Şehrimizde 
Ankarada bulunan Yugoslavya 

Harciye Nazırı Mösyö Yevtiç bu 
sabah şehrimize gelecektir. Bugün 
Vilayet tarafından Perapalas ote
linde şerefine bir öğle ziyafeti ve
rıl.ccekti.r. Mösyö Y evtiç şehri
mızde bır veya iki gün kalacaktır. 

Ankaradan hareket 
ANKA~~. 20 (A.A.) -Yugos 

lavya .Harıcıye Nazırı M. Yevtiç 
ve refıkaları ve kendilerine refakat 
etmekte olan zevat bugün saat 19 
~~ Ankd~lu ekspreaile Belgrada 

on,med uzere tehrimizden ayrıl
mış ar ır. 

' Muhterem misafirler 1 t d 
B M M 1. • s asyon a 

. . ec 111 reisi Kazım B k.1 İ 1 ' aşve-

f·~ ı'met paşa a[ hazretleri le ve re-

y ak.al~ıT aftr:Re .~ndilerle Hariciye 
e ı ı ev . uştü Bey ve refika. 

il h~n.ımefend~, N.afi~ y ekili Ali B. 
Harıcıye Vekaletı katıbi umumisi 
Numan Rifat, Viyana ve Sofya el. 
çilerimiz Hamdi ve Şevki ve Mu. 
hafız kıtaatı kumandanı İsmail 
Hakkı Beyler, İran ~fgan.' ~oman 
Ya ve Yunan sefirlerı, Harıcıye Ve
kaleti daire müdür tarafından teşyi 
edilınişlerdir. 

M. Y evtiç ve refikaları Reisicüm 
h.ur Hazretleri namına umumi ka: 
tıJ> Vekili Hasan Rıza ve yııverlerı 
Şııkrü Beyler tarafından ugurlan· 
ınışdır. 

K· azını ve İsmet pıışalıır Hazera· 
ratı ve f"k d"l 1 T vf"k re_ı aları hanımefen ı er e 
nı: 1

t Rllftü Bey ve refikası ha· 
bir bukrııfınd~n . Madam Yevtiç'e 

T t Verılmıftir 
ren barek t d .k b. k 

kıtaa1 re . e e er en ır as er 
zıkıı y sırıı •elamı ifa etmiş ve mı· 
martlarıugoalavya ve Türk milli 

1 çalırııştır. 

- Sen sazansın, sen uskumru-
sun vesaire .• 
Eğer bilemezse balık serbesttir, 

oyun yeniden ba9l~r. • . 
Balık eğer kendısıııı yakalamak 

istiyen balıkçıdan kurtu!mak. İste_r
se daha genİf olan denıze gırebı
li;. Fakat denize girer girmez dört 
ayak olması lazımdır. Balık uzun 
müddet dört ayak üzerinde kala
mıyacağından derhal nehre dön • 
meğe mecbur olur. İkinci mühim 
şart ta fUdur: Eğer balık deniz or
ta~ında yakalanırsa, balıkçının İs· 
mini bilmesine lüzum yoktur. Yaka 
!andığı gibi balık depo•una atılır. 

Gerek ismi bilinerek nehirde, ge 
rek denizde yakalanan balıkların 
hepsi depoya gönderilir. Şekilde 
görüldüğü gibi balık deposu deni-

li çoktur. 
Oyunu föyle hülasa edebiliriz: 

1 ·- Balıkçıların gözleri bağlı
dır. Balıkların her birinin ayrı ay
rı isimleri vardır. Balıkçıların ba
lıkları yakalamaları lazımdır. 

2 - Balıklar nehirde serbestçe 
ge?ebilirler. Denize girerlerse dör 
ay.,'< olacaklardır. 

:'. - Eğer balıkçı balığı nehirde 
yaH:"laraa, İsmini söyliyecektir. Bi
let zse balık serbeottir. Fakat de 
ni-. ~ yakabraa, ismini söyleme • 
de" ~öyle omuzuna dokunması ile 
b"' ı depoya atar. 

" - Çizgiden dışarı çıkanlar, o
yı: 2an çıkarılır. 

~ - Yakalanan balıklar depoya 
kc· .ır. Arkada~ları kendilerini kur 
ta.-ruya gelebilirler. 

G - Bıitün balıklar avlandıktaıı 
sonra oyun :,iter. 

J ·arı.ık gibi görünen bu oyu!'l 
hakikatte gayet basit ve eğlenceli
dir. 

Adliyenin bugün tahkikatı biti
receği tahmin ediliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
kendiliğinden husule gelmektedir. 

ikinci bir sebep tel .. 
İkinci bir sebep te bankada mev· 

dualı bulunanların harekete geç· 
mit olmalarıdır. Banka borçlula
rını da va ederken, alacaklı olanlar 
da paralarını İıtemeğe ba,Iamıt· 
!ardır. Bu da bankanın borçları
nı zamanında ödemedı"g-· . .. t 

kt d . ını gos .;r-me e ır. 

Uç cepheli tahkiko.:t 
Esnaf bankası sui istimaline ait 

tahkikata üç cepheden ve üç muh
telif makam tarafından devam e
dilmektedir. 

Birinci kısım tahkikatı Cümhu
riyet müddei umumiliği yapmak
tadır. Müddeiumumilik tahkika
tının bugün ikmal edileceği ümit e
dilmektedir. 

Diğer taraftan lktuat vekaleti
nin emrile lstanbul ticaret müdür
lüğü de tahkikata giritmiştir. Ti. 

İstasyon . içinde birikmi§ olan 
kalabalık bir halk kütlesi misafir
leri sürekli alkışlarla uğurlamıştır. 

Ziyafetler 
ANKARA, 20. A.A. - Yugoı

la"?'a hariciye nazırı M. Yevtiç ve 
refıkaları şerefine Belgrad elçimiz 
Haydar Bey tarafından tehir lo
k":nt.asında bir öğle ziyafeti veril
mıftır, 

. M~ıarfirler yemekten sonra fe
hır <;•varında bir gezinti yapmışlar 
vdC: zıraat enstitülerini gezmi,ler

ır. 

h Saat 17 buçukta Riyaseti Cüm-
ur umuıni katibi vekili Hasan Rı

z~ Bey ~arafından Marmara köt-
kunde bır çay · f · .1 . 
b 

. ..z~.ya etı verı mıt ve 
u zıyafette butun sefirler ve f 

1 k • h se a-
rdet er er anı azır bulunınuşlar-

ır. 

Madam Yevtiç'in ziyaretleri 
ANKA~~" 20. A.A. - Yugos

lavya harıcıye nazırının refikaları 
Madam Y evtiç bugün lsmetpafa 
kız enstitüsü ile Himayeietfal ço
cuk bakım yurdunu gezmişlerdir. 

caret komiserleri şimdiye kadar 
Esnaf bankasının vaziyetini ya
kından takip ettiği için bankanın 
evvelki hafta yapılan heyeti umu
miyesine ait raporla birlikte lktı
sat vekıiletine gönderilmiştir. 

Belediyede de nihayet reis mua· 
vini Hamit Beyin riyasetıi altında 
toplanan komisyon bankanın va· 
ziyetini tetkik eden komisyonun 
raporun" tetkik etmektedir. Ha
mit Beyin verdiği izahata nazaran 
altı ayda hazırlanan rapor bir kac 
gün~e tetkik edilemiyeceği içi~ 
komısyonun derin tetkiki ne za
~ bitireceği şimdilik malfun de
gıldır. 

Woll fatanbulda mı? 
Mevsuk" bir membadan aldığı

mız ~alu'.°ata nazaran, bu sui isti
mal lıstesınde b'4 mevkide ismi 
yer tutan yazr makineleri kahra
manı M. W olf Almanyadan bun
dan bir müddet eve! İatanbula dön 
müttür. M. Wolf şimdi aramızda 
bu itin ne~eye varacağını tetkik et
mektedir. M. Wolf Faik Beyin Al
man bulunan eski zevcesinin kar-
deşidir. .. 

Alaiyeli Mahmut Beyin bir telgrafı 
Alaiyeli zade Mahmut Beyden fU telg

rafı aldık : 
ANKARA, 19 - Eınaf banka11 hika

ye.~e~ı:ıde .. ~, nü~banızda Süt tirketinin 
~~dın o1dugum yazılı idi, çartamba 
nuıhanızda iıe Süt ıirketinin mecliıi, i
dare reiıi ve Volfun 11kı ahbabı oldu
ğu~ .yazı~ıl'.or. Dünkü telgralımda ıöy· 
ledıgım gıbı ben Süt tirketinin ne mü
dürü ne meclisi idare reisi veya azası 
ne hiııedari ne müessisi hiç bir şeyi ol
maaam bu ıırkelle bir gUya alika ve mu· 
nasebetim yoktur, Volf ahbabım değil 
ıelamlaştığım bile bir kimse değildir 
bu adamı kaç defa nert:de ve ne müna
ıcbctle gördüğüm ve bankanın bet altı 
sene evel meclisi idaresinde bulundu{i-um 
zamana aıt malllmatım hakkında lıta.n
bula avdetimde gazetenize müfat1al 
mektup yazacağım. 

Operatör 

?.~:loğ~~~:c~r !~,~~!:;il 
h1<ta bbul eder Tel. 20+.l7 j 

{15891) -

Gülüp glizel 1IÖrüntrek mi iyi, yoksa ağlayıp çirkin görünmek mi? 

• 

İtfaiye neferlerinin bir yangın 
çıktığı zaman süratle yetitebilmele 
ri için bir çok tertibat mevcuttur. 
Bunlardan bir tanesi de yukarıda 
gördüğünüz gibi hazır pantalon ve 
çizmedir. itfaiye neferi yangın ita· 
reti verilince hemen yatağından frr 
!ayarak, çizmeleri ayaklarına geçi. 
rir ve pııntalonunu çeker. Ceketin> 
geçirdiği gibi harekete hazır bir va 
ziyete geçer. Yukarıki resim, itfai
yecinin yatağı yanında hazır duran 
bir çizme ile pantalonunu gösteri
yor. 

37 RAKAM! 
37 rakamı acayip bir rakamdır. 

Bunu 3 ile ve üçün muzaafları ile 
darbederseniz yekunlar hofunuza 
gider. Mesela 37 rakamını: 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ve 27 
ile darbedelim: 
37 37 37 37 37 37 37 37 
3 6 9 12 ıs ıs 21 24 

111 222 333 444 555 666 777 888 
37 
27 

999 
Görüyorsunuz ki bütün hasılı 

darplar üç haneden mürekkeptir 
ve her hanenin rakamı biribirine 
benzer. Her yekunun hanelerini 
cemederseniz gene 3 rakamının ez' 
aflarını bulursunuz: 

1 1 f 1 3, 2 + 2 l· 2 6, 
3 l 3 3 9 ita ..• 

Bu böyle olunca bir arkadaşını-

- Şuna Himayei Hayuanat 
latsam? 

Türkiye - Iran dostluğu 
(Başı 1 inci sahifede) 

" Eıki bir hükümdar daha sağ iken, 
memleketini lreç ve Tur ismindeki oğul 
lanna takıim etnllf, lreç lran'a, Tur da 
Turanin memur olmuı, lrıeç't~ lraniler, 
Turdan da Turani'ler "Türkler" zuhur 
etmişlerdir." 

Bir hikaye olmakla beraber, bu ıÖz· 
lcr, aynı yurtlarda doğup büyümüt o. 
lan bu iki milletin ta ezelden biribirini 
kardet tanıdığının güzel bir mioaldir. 

Çok memnun "Olmalıyız ki bu· iki kar
deş millet, Şeflerinin yüksek görilşleri 
ıayeıinde arbk yüzünü biribirine çevir
miı, elele vermiıtir. Bu keyfiyet, pek 
yakında Gazi'mizin ve Şah Pelılevi'nin 
§ahıılannda ve gözümüzün önünde can
lanacak olan bir hakikattir. 

Taliin bir lutfü olarak, Türkiye ken
di Gazi'ıin.e kavuftuğu ve onun çizdiği 
yollar üzerinde yürümekte olduğu biı" 
devirde Şah Pehlevi de Iran aslanının 
tepesinde yeni bir ~ünef gibi doğmuı
tur. 

Şah Pehlevi, ordudan yelifmiş, kurtu· 
luı harbı yapmıt. müıkül ıerait kar111m· 
da çetin imtihanlar vererek milletinin 
hayat ve mukadderabna yeni çığır aç· 
mak liyakatini göıtenniş bir Baıbuğ'dur. 

Daha genç zabit iken yurduna olan 
yüksek ıevigiıiyle temayüz etmittir. 
Menıup olduğu Kazak fırkuındaki Çar
lık kumandan ve zabitlerine kartı dai
ma Iran'ın ve lran milletinin hakkım 
muhafazaya çalıımıttır. 

Umumi harplJa Iran Kazak Kıtaları ve 
zabitleri Ruı k:ımandanlığının emri al
bnda Türklere kartı ıcvkedildiği za
ı:ıan, tabur kumandanı olan Rıza Han 
mevkiini terkederek Tabran'a çekilınit 
ve bir Iran dava11 olmıyan bu harpta ıo. 
nuna kadar münzevi ka~mağı tercih et
miıtir. 

Harp sonu devrinde memJek t ecnebi 
inali altında ve her taraf anarıi içinde 
bulunduğu 11ralarda, Şah Hazretleri Y.·ır· 
dun müdafaasrna koımuş ve dütır.-nı 
memleketten atarak vatan annc•injn ba
tına Zafer Tacını koymuıtur. Bu netiy: 
ce yalnız aıkeri ıahada kalmamıf, .ayn~ 
zamanda, lran'ın idam hükmü mahıyetı
ni taşıyan meşhur Vüıu~üddevle, m~a
hedıi de tatbik kabiliyetınden. duşmut· 
tür. 
Şah Hazretleri hükumet ve devlet 

reisliklerini ele aldıktan itibaren 8 tene 
gibi az bir zamanda çok büyük muvaffa 
kiyetler göıtenniıtir. lran'ı tam ve ka· 
ti olarak ecnebi İf8'alinden kurtarmış, 
dahilde bir çolı: mühim ve asi derebeyle
ri ve aıiretleri bir 'biri ardıııra tenkil 
etmiıtir. Yıktığı çürük, aciz ve korkak 

Orta devir ıaraymın yerine canlı, ıuur
lu ve iradesine n.hip bir idare: kunnuf 

b. d - ' muntazam ır or u vucude getirmiı ve 
bunu aırileflirmeğe baılamrıtır. 

Eıkiden kalan adli ve mali kapitülaı
yonlar Jağvolunmuf, iktı1ad; kalkınma 
ve içtimai reform hareketleri baılam1ıtır. 

Yeni devletin idare tarzındaki en ba
riz karakteristik " kurunu vuıtai zihni_ 

' yelten tamamen 11yrılmıı olarak kuvve-
te ve realitelere dayanan bir yol üzerin
de yürümek" tir. 

Ana ıiyasette T iirk doıtluğu Ön hat
ta tutulmuştur. Daha ilk iktıdar mevkii
ne geçtiğinden itibaren Türk Dostluğu
na büyük kıymet venniı ve nihayete Öy· 
le gelıniıLir. 

Tam ve kati bir istiklİll, kuvvetli ve 
medeni bir devlet bugünkü lran ülkü· 
ıünü itade eder. 

Türkiye'nin yükıek ••yeıiyle t•m hir 
beraberlik eöıteren itte bu keyfiyettir ki 
bu iki kardeı milleti elcle ve ayni yol
da yürümeğe ıcvkeder. 

Hiç fiiphe etmemeliyiz ki çok kuvvet· 
li bir Türkiyenin Iran için de bir kuvvet 
olduğu gibi ayni veçhile kuvvetli bir I
ran dahi Türkiye'miz hesabına ayni kıy 
mele maliktir. 
Oımanlr imparatorluiunda olduğu gi

bi batti biraz daha fazlaoiyle lran'da da 
eskiden ecnebi intirika ve nüfuzu ha
kimdi. Bu da memleketin :ıafından i. 
leri geliyordu. Eğer o devirlerde. ıimdi
ki Pehlevi lran'ı olsaydı elbette ecnebi 
siyaıcti, arzuıuna hadim bir Iran bula
mazdı. Bu ıiyaıet ki daima i'ti kardeı 
milletin anlaımasına engel olmağa ça
Iıımııtır. 

Pehlevi hükumeti kendi evinin haki
ki efendiıi mevkine geçtikt~n sonradır 
ki bütün intirika emelleri koparıhp •· 
tılmıftrr. 

Türk• Cümhuriyetinin rcaliıt siyaıeti, 
yeni lran•ın açık görütlü Şahına ve o
nun hükUmetinde ıamimi kartıhklar 
bulduğu içindir ki a11rlardan beri halle • 
dilemiyen pürüzler kolayca kapanmıştır. 
Ağrı tenkilinde ve hudut mcıelcıinin 

hallinde Şah Pehlevi'nin Türk dostluğu 
na kıymet veren yüksek ıörüıünün de 
tesirleri vardrr. 

Bunlan görerek, tarihten ve hı\diıeler· 
den örnek alarak tekrar ederiz ki iki 
kardet milletin yolu, davası, ülküsü bir 
olmalıdır. Çünkü bunların daima yan va
na ve arka arkaya dayan rak yapacak 
vazifeleri vardır ..• 

H. A. 

· DUnyada ne kadar çeşit pul var 
tık pulun kullanıldığı 1840 ta

rihinden bugüne kadar bütün dün
yada altmıt ilO bin çeşite yakın pul 
çıkarılmıştır. Bunun 19 bin küsuru 
Avrupada, 16 bin küsuru Ameri
kada, 9 bin küsuru Asyada, 3 bin 
küsl!-u Okyanosta kullanılmı§tır. 

En çok pul çıkaran memleket 
Nikaragvadır. Bundan sonra Kolim 

bia, ondan sonra da Türkiye gel
mektedir. Türkiye 1057 çeşit pul 
çıkarmıştır. 

za biribirine benziyen üç rakam 
yazmasını ve kendisine bunun 37 • 
rakamının hasılı darbı olduğunu 

söyleyiniz. Şaşacaktır. 

Mesela arkad-.ınız 888 rakamı· 
nı yazdı. Bu rakam 37 ile 24 ün ha
sılı darbıdır. 

Cemiyeiinden o/dulumu n-ıı an • 

Venizelosun fikri 
(Ba§ı 1 inci eahifedc) 

kumet erkanının içtimaında mu • 
halefetle anlatmak fıkkını kabul 
etmemittir. Ve hükumetin idaresi
ni kendi eline almak .-rtile dik • 
tatörlük ilanının zaruri olduğunu 
bildirmiftİr. 

M. Venizelos gece matbuat er. 
kanına beyanatta bulunarak hükil 
met tekliflerinin neden ibaret ol
duğunu henüz bilmediğini söyle. 
miştir. Liberaller liderinin söyledi 
ğine nazaran eğer hükumetle te • 
masta bulunanların dedikleri gibi 
ise tabii kabul olunmıyacaktır. M. 
Venizelos: 

- Hükumetin diktatörlükle ida 
re etmek istemesi, kendisinin bile
ceği bir if ise de muhalefetin ağzı
nı tıkamak iddiasında bulunması 
hiç le kabul olunamaz.,, demittir. 

Diğer taraftan M. Kafandaris ve 
M. Papanastasiu matbuat mümes • 
sillerine beyanatta bulunarak bü • 
kumetin mukabil tekliflerini kat'i 
surette reddetmişlerdir. 

Vaziyetin bulanık olmasına meb 
ni hükumet fevkalade hadisatın 
vukuu ihtimali mülahazasile Ati • 
na ve Pirenin muhafız kıt' al arını 
takviye etmiştir. Bundan batka A
tina ve Pire sokaklarında polis ve 
askeri devriyeler dolatmaktadır. 
Kezalik Selanikte ve diğer büyük 
tehirlerde fevkalade askeri tedbir 
ler ittihaz olunmuştur. 

Varşova sefirimiz 
(Başı 1 inci sahifede) 

birlikte şehrimize gelmİf ve rıh
tımda lstanbul mebusu Akçora oğ
lu Yusuf, Belediye muavini Hamit 
Beylerle akrabasından birçok ze • 
vat tarafından kartılanmıflır. 

Ferit Bey dün vapurda kendisi. 
le gÖrÜfen muharriimize: 

- iki ay mezunen geldim, An. 
karaya gideceğim, Lehistan ile mı.i 
nasebatımız dostaneJir.,, demİftir. 

lktısadi münaıebatımız hak • 
kında sorduğumuz suale de Ferıt 
Bey Türkiye ile Lehistan araıın • 
da aktedilecek yeni ticaret muka
velesi müzakeratının Ankarada ce 
reyan edeceğini söylemiştir, 



uı HiKAYE [f{A1 
DAR SOKAK 

- ltalyancaJan çeuirme -

Dar sokağın nihayet bulduğu 
geniş cadde bir gürültü kaynağı i
di. Ortada, tramvayların, otomo
billerin; kaldırımlarda da kadın
lı, erkekli, küçüklü, büyüklü kala-

Hulyasında kendisini hep onunla 
yanyana görürdü 

balığın çıkardığı gürültü dıı.r soka
ğın iki tarafındaki ki.gir konak
ların eski taşları arasında aksedi -
yordu. 

Bu sokağın , tam ortasınd<>ki ko 
nak pansiyondu. Konağın karşısın 
daki evde de ecnebi lisanlatı mu • 
allimi Süheyla Hanım oturuyordu. 
Süheyla Hanım vakit buldukça 
pencereden bakardı; fakat onu asıl 
meşgul eden karşıki pansiyondu. 

ikinci katta geniş omuzlu, kn- • 
mızı yüzlü Anadolulu olduğu an • 
]aşılan bir gene oturuyordu. Pen • 

Bu, esmer beni.z.U, AvrupaJa tahsil 
görmüf bir gence benziyordu 

cere bakışları tekerrür ettikçe, ara 
larında evvela hafiften tebessüm . 
ler, sonra da selamlaşmalar başla
mışh.0 sıralarda ikinci kata bir baş 
ka bir pansiyoner daha geldi.Bu,sol 
gun yüzlü, esmer bir gençti. lri oi· 
yah gözleri, berrak bir gülü~ü, me 
J;;.cl;.a!ik bir hali vardı. Sün cyla 
Hanım bu yeni pansiyonerin Av. 
rupada tahsil etmİf bir gene ol.iu
iluna hü.kmetmi~ti. Her alqa'°m oda 
sın~ gelınce, pencereyi açar, kite; • 
rasıJ: Havay havaları çalar ve eü
zel bır aesle İngilizce güftelerini süy 
lerdi. Süheyla Hanım bu şarkıları 
dinlemek için artık geceleci dinle-
meğe başlamıqı. / 

O aktam, Süheyla Hanım, dar 
sokağın gürültüsü nihayet buldu • 
ğu yalnız açık pencerelerden ses • 
ler ifitilmeğe başladığı zaman, kır 
mızı yüzlü gencin mütecessis na. • 
zarlarından aakımnak için karan
lıkta soyunarak yatağına girdi.Fa 
kat, uyuyamadı. Süheyla, gencin 
hülyasile meşguldü. Gözlerini ka • 
padığı zaman kendini onunla bera 
her, kolkola, yanyana, başbaşa gö-

Tarihi roman : 118 
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Memlekette Asker "'ı mütekaitler BELEDiYEDE Moskova tıp kongres"ne 

S hh" d Şehir mezarlığı gidecek heyet 1 
1 l propagan a Moskovada toplanacak olaıı ılı'" 

Dünkü kongrede bir senede yapılan işler görü- -o- kongresine ittirak edecek olaıı ~ 
Vekaletin aldırdığı sıhhi 

filmler 14 Ü buldu 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti tarafından sıhhat propagan· 
dası için satın alınan sıhhi ve iç
timai filmlerin sayısı 14 ü bulmuş
tur. Hazırlanan program sırasile 
bunlar sinema makinesi bulunan 
48 vilayet merkezile 9 sıtma mü
cadele mıntakasında ve evvelki se
ne Maarif Vekaletince tetkil olu
nan Seyyar Pedagoji sergisinde 
halka ve ordu mensuplarile mek
tep muallim vetalebelerine mecca
nen gösterilmiştir. Bütün sinema· 
)arda sıtma filmi 714, İhmalin ce
zası 373, çocuk bakıını 554, sinek 
tehlikesi 380, uzun vaafiyette ya
tamanın çaresi 385, T ominin di~i 
139, senin ağzın 139, vaktile üç 
dost idiler (Frengi) 389, Sıhhi su 
310, Veremin erken teşhis ve er
ken tedavisi 273, sıtma mücadele
sinde yeni usuller 139, Anne sütü
nün kıymeti 65, sağlığı korumaya 
alı,mak ve bunu ba~arabilmek 55, 
Willie niçin yıkanmak istiyordu 
45 gün, ve günde bir kaç seans o
larak gösterilmiştir. 

rüyordu. 
İşte o da, odasına döndü; lamba 

sını yaktı, iskarpinleri çıkardı. Ya 
tağma uzandı. O da Süheyla gibi u 
yuyamıyor, alçak sesle şarkı söylü
yordu! 

Evet, evet ... işte güzel bir in • 
gilizce ile kısa bir hava mırıldanı· 
yordu .. 

işte sustu, ışığı söndürdü; ne ya 
zık, hala o da uyuyamıyordu! .. 

Kzcağız zihnen onunla meş
gı.ılken uyuyakaldı. 

Ertesi gün, dar sokağın mutat gü 
rültüsü geceki hülyalarını unuttur 
du. Eğer, tekrar onu, esmer solgun 
yüzile karşrki pencerede görme • 
seydi güzel bir rüya gördüğüne bük 
medecekti. Artık hep onunla met· 
güldü.Öteki pansiyone rler gibi gü 
nün birinde o da gidecek diye kal
bi çarpıyordu. 

Eylwün ilk serinliklerinde lıü • 
tün açık pencereler kapandığı gün 
lerden bir gün hizmetçi kadın kar 
tiki pansiyondan bir beyin kendisi 
le görüşmek istediğini söyledi. 
Süheyla sevincinden sapsarı kesil
di, bir şey söyliyemedi. 

Fakat bu gelen esmer genç de
ğildi. Kırmızı yüzlü Anadolulu ol
duğunu zannettiği adamdı. Elinde 
iki şapkasını koyacak bir yer bula
mıyarak oturdu. Temiz bir türkçe 
ile serbestçe konuşmağa başladı: 

- Cüretimi affediniz hamme • 
fendi. Sizi, birkaç seneden beri ta
nıyorum; şirin ve aradığım bir tip
desiniz. Çok düşündüm. Nihayet, 
sizinle anlaşmak için görütmeğe 
karar verdim. Bilmem anlatabile · 
cek miyiz? Ben Adanada pamuk 
tüccarıyım. 

Dar sokağın tahammülfersa gü
rültüsüne, Süheylanın tatkınlığına 
ve esmer gencin gözü önünden ek
sik olmayan hayaline rağmen an . 
laştırlar. Fakat Süheyla kırmızı 
yüzlü gençle değil, daha ziyade pa
muk tüccarile anlaşmıftı. 

Firdevs 

şüldü yeni idare heyeti intihabatı yapıldı Belediye hazirana kadar tarlarımızdan mürekekp heyetbı 
arsayı satın alacak gün Nevrosisk vapurile Odet~d 

Dün toplanan askeri mütekaitler 

Umum mütekaidini askeriyece 
miyetinin mutat senelik kongresi 
dün saat birde Veznecilerdeki ce • 
miyet merkezinde yapılmıştır. iç · 
l!İmaa Ferit Paşa riyaset etmiş ve 
idare heyetinin bir senelik faali • 
yet raporu okunmuştur. ldare he
yeti raporunda yüzde 10 buhran 
vergisinden askeri mütekaitlerin is 
tisnasını" kabul ettirdiklerini söy • 
!emiş ve hükfunete olan minnettar 
!ıklarım ifade etmiştir. ldare he • 
yeti bundan maada maaş~ kırdır • 
mak meselesinin muhtekir sarraf 
lar elinden kurtularak Eytam ban
kasına geçmesindeki rolünü anlat
mış, taşrada bulunan mütekaitle • 
rin cemiyete· ali.kasızlıklarınclan 

müteessir oldıµdarını zikretmit.tir. 
Cemiyet azasından fakir ve mühta 
çı muaveent olanlara bütçesi nis • 
betinde yardım ettiklerini, hatta 
bazı ailelere kömür ve erzak da • 
ğrttıklarını, işsizlere İf bulmak i · 
çin tavassut edildiğini, yetimlerin 
meccanen tahsili için çalıfıldığını, 
hasta ve kimfesiz mütekaitlerin 
hastahanelere yatırılıp tedavi etti
rildiğini söylemiştir. 

Bundan sonra hükUmet:: ve bü
yüklerce cemiyetin teşekkür ve min 
nettarlığını bildirme kiçin telgraf. 
lar çekilmesine karar verilmiş ve 
yeni idare heyeti intihabı yapılmış 
tır. 

Vefalılar yurdunun kongresinde 
dün geni idare heyeti seçildi 

Vefalılar kongresinde bulunanlar 

Vef~ mektebinden yetitenlerin !ara izahat verilerek daha fazla 
fe,kil etmiş oldukları Vefalılar çalı'"1anın bütçe işi olduğu söyle
yurdu dün Halkevinde senelik nilmittir. 

kongresini aktetmiştir : Bundan sonra idareheyetinin nİ· 
Riyaset divanı seçildikten son- zarnnamede yaptığı tadilat kabul 

ra umumi katip Enver Kemal B. edilmiıtir. İdare heyeti intihabına 
kürsüye gelmiş hazıruııu merhum geçilmiş, Enver Kemal Necmet• 
Kemalettin Sami Patanın hatırası- tin, Sadi, Ferhan, Cihat, Vahit, 
na hürmeten bir dakika sükuta da· Lutfi beyler seçilmitlerdir. Yar
vet ettikten sonra, merhumun Ve- dımcı azalıklara Nigar, Makbule, 
falılara gösterdiği büyüklükler- Akife hannnlarla Nejat, Ziyat 
den ve -neınlekete hizmetlerinden beyler intihap edilmitlerdir. 
bahseL.ı.ştir. 

Bundan sonra bir senelik faali
yet raporu okunınııştur. Bazı aza 
idare heyetini tenkit etmiş ve bun-

tiyen kimdir? 

Yazı ve propaganda heyetine de 
Vamık, Rükniddin, Nihat, Necmet
tin, Ali.ettin, Şefik beyler seçil
mişlerdir. 

Belediyenin ~hir mezarlığı yap hareekt edeceklerdir. Kongrh,l 
mak üzere Zincirlikuyuda intihap bilhas!a Romatizma haı;talığı !ıll 
ettiği araziye birçok sahip çıkmış kında müzakerat creyan edeee it 
·e bunlarla uyuşmak kabil olma • 1 Mayısta Sovyet Rusyada yaP

1
)1J 

d • d b l d ' b tı 1 cak fenliklere iftirak edecek 0
.., 

ıgın an e e ıye urasını sa n a Türk askeri heyeti de bugüıt •r 
maktan vazgeçmi9tir. Şimdi baş • vapurla Odesaya hareket edecv 
ka araziye bakılmaktadır. Bütçede !erdir. 
mezarlık için tahsisat mevcut oldu 
ğundan, hazirana kadar orasının aa 
tın alınmasına çalıfılacaktır. Gele
cek sene bütçesile de etrafına du. 
var çekilecek ve içi düzeltilecektir. 

Haydarpaşa hastanesi 
Haydarpaşa hastahanesinin iki 

yüz elli yatak üzerine açılması Sıh 
biye vekaletince karar verilmitti. 
Sıhhiye müdürlüğü hastahanenin 
bu sene eylülde açılmasına çalış • 
maktadır. Hastahane en son vesa • 
itle teçhiz edilecek ve buraya mem 
leketin en tanınmış doktorları ta • 
yin edilecektir. 

Sokak köpekleri 
Son zamanlarda sokak köpek · 

leri gene çoğalmışhr. Bunun üze -
rine belediye tekrar mücadeleye 
geçmi§ ve memurlara köpekleri İt· 
lif için zehirli macun dağıtmrş· 
tır. Köpekleri kurtarmak için yo • 
ğurt verenlere de ceza kesilecek • 
tir. 

Adam Miczkievvicz sokağı 
Türkiye T uring ve Otomobil 

Klöbü geçenlerde beldiyeye müra
caatla ~hrimizde vefat etmiş olan 
Leh şairi ve vatanperveri Adam 
Miczkievicz'in Kasımpaşada otur • 
duğu evin bulunduğu Hanım soka 
ğının rnefhur şairin ismine izafetle 
tesmiyesini teklif etmişti. Bu tek • 
lif belediyece kabul edilmiştir. T u
ring Klöb tarafından kırmızı ze • 
min üzerine beyaz harflerle bir ]ev 
ha hazırlanınıştır. Bu levha üzerin 
de Leh vatanperverinin ismi ve T. 
T. O. K. harfleri yazılmıştir. Le\' • 
ha bugünlerde yerine konacaktır. 

f>OLJSTE 

Sahte memu-r 
Ciba]ide oturan Hüseyin Hüsrü 

Efendi kendisinin kadastro me . 
muru olduğunu söyliyerek Şayan 
Hanım isminde birisinin oğlunu E 
dirneden lstanbula naklettireceği
ni vadetmiş, bu suretle Şayan Ha. 
romdan 60 lira almı~tır. Bundan 
başka Ayşe Hanımı da odacı yaz • 
dıracağmı söyliyerek 15 lira aldı • 
ğmdan yakalanmıştır. 

Ah bu çocuklar ... 
Süleymaniyede Darülhadis ıned. 

resesoinde oturan hamal Şemsetti • 
nin oğlu 11 y~ında Ramazan, 
3822 numaralı tuğla komyanunun 
arkasına asılmıt bir aralık yere dü 
terek muhtelif yerlerinden yara • 
lanmıştır. 

Rüşvet 
Seyyar portakalcı 1-lüseyin bir 

zabıtai belediye memuruna bir Ji. 
ra rüşvet vermek istemif, yakalan
mıttır. 

Osmanbeyde bir zabıta memu 
runa 45 kul'Uf rütvet teklif eden 
toför Fethi hakkında takibat ya • 
pılacaktır. 

Tetkik seyahati yap~ 
iktısat talebesi . 

Muallim Turgut Beyin id~ 
tında ltaly&, Fransa ve lngilte olJ 
bir tetkik seyahati yapmakt• , ,ı 
yüksek iktısat mektebi tale~•1..; 
cak bef mayısta şehrimize doll"' 
!erini bildirmişlerdir. 

Sahte 500 liralık . 
Balıkesirde çıkan "Türk ~ 

refikimizin verdiği maliimal·~-~.ı 
re, Bozukzadelerin sarraf d~ 
dan bir sahte 500 liralık bozd~ 
isteyen bir faiııs. yakalan ti 
Balıkesir zabıtası bu paranın~ 
ya nereden geldiğini araştırıl! 
dır. 

Muhsin Bey bugı; bakleni~ 
Tütün kongresi müna&ebe'fid 

Ankarada bulunınakta olan · .W 
ret müdürü Muhsin Bey dün_ '"iıı 
mize gelecekti. Fakat Muhsı~ dıl 
temaslarını ikmal edemed~ğı~J 
dün Ankaradan gelmemittır···ııı' 
sin Beyin bugün lstanbula do 
si muhtemeldir. • • 

iş Bankasının Galata şu~1 
Türkiye iş Bankasının G~; 

da açacağı yeni şubenin bü~, 
zırhkları ikmal edilmiştir. B eJJıf 
nın mevcut şubelerine ilave tııl 
bu yeni şubenin hafta içiııdef;,J' 
şat resmi yapılacak ve şube 
yete geçecektir. Jııı' 

Alrığımız malumata göre Jıl 
sat vekili Celal Bey Galata ~ıtl 
sinin küşat resminde hazır b :; 
mak üzere hafta içinde fehr1 

gelecektir. 

Diş tabiplerinin kaıaıf 
vergileri ·~ 

Dit tabipleri salı günü t:~: ~ 
odasının kazanç vergisi için b~ 1f 
Jantı yapmışlardı. Diştabiple~ f 
gün de saat 18 de toplanat11 
zakerata devam~~ 
HALK.EViNDE 

öprUIUzada Fuat B. konıar 
veremedi . . J 

Dün saat üçte Alay kô~ 
Köprülü zade Mehmet Fu~ 
edebiyatrmıza ait bir konf~r ;#, 
recekti. Büyük bir dinleyıcı ~ 
sinin beklediği konferansa f~,,1 
rahatsızlığı dolayısile gelelll"I 
ve itirazlarını bildirmiştir. ~reı' 
da Halkevi musiki şubesi dııı 
cilere bir konser vermttr. ' 
Beyoğlu halkevinde terııs 1 
Dün gece saat 2,5 ta Bı 

Halkevinde, Halkevi temsil f,°.JI 
tarafından bir müsamere veri!""ıl 
tir. Müsamerede ikizler pile•• 
sil edilmiştir. 

- Baykut ölürse, 
suçlu olan bir kişi vardır. 

Güneşin Oğlu 1 

- Senden onun yaşamasını is-

- Bir kadın .. 1 

- Kadın mı? Uzun boylu ve iri 
vücudlu bir kadın, değil mi? 

Reis kendi kendine söylendi: 
- Bu kadın Hitaydan başka bi

ri olamaz. Demek ki Baykut'un 
tehlikeye düttüğünü tahmin etmiş. 
Temiz ve arslan yürekli kız .• Bu 
nu bana neden haber vermedi? 

Bora bunu anlamadan sihirba- 1 
zın kulübesinden çıkmamağa ka
rar vermitti. Kendisine Baykut ve 
Hitay hakkında malümat veren ih
tiyar elbette bunu da bilecekti. 

- Baba, dedi, bulmazsan, bura
dan bir yere gitmem, Haydi, onun 
yıldızına da bak .. Ve bana o kah
penin ha::- gi semtte oturduğunu 

_ Akşamı beklemek lazım ... Or- \ 
talrğı 'imdiden karartmak, gündü
zü gece yapmak elimden gelmez. 

"!' 'fo 'fo 

Bora, ortalık kararınca tekrar si
hirbazın evine gitmisti. 

İhtiyar Hamat'lı, yerde küllenen 
ate,leri karıştırarak, içinde kalan 
kığılcıınları bir araya topluyordu. 

- Kimdir o ... ? ,1 
Hitay önüne bakarak ce'l11 

di: s· . . 1 o .. ı·· siı / - ızsınız . nu o ume 
d d. . 1 

Uzun sakallı ihtiyar birdenbire 
derin bir uykudan uyllnır gibi, o
turduğu yerden silkinerek doğrul
du .. Batını kapıya doğru çevirdi. 
Ve manalı bir bakışla reisin yüzü
~e baktı: 

- Yazık .. Ben onu ölümden 
kurtaracaktım. Mangalı neden de
virdin? 

Bora birdenbire şaşaladı: 
- Kimden bahsediyorsun, ihti

yar? 
Diyerek bir adım daha ilerledi. 
Odanını boğucu havası içinde 

daha fazla kalmağa imkan yoktu. 
Reisin ciğerleri şişmeğe ve nefe
si darlaşmağa başlamıştı. 

ihtiyar ba,ını salladı: 
- Boğaların sırtını yere geti

ren arslan yürekli bir delikanlının 
ölümden kurtulmasına çalışıyo
rum. Yazık .. O artık ölmeye mah
kilmdur. 

Ve ufacık gözlerini yere dikti: 
- Şu toprağın üstündeki ate,. 

ler sönüp külleninceye kadar yaşa· 

Yazan: lskender FAHREDDiN 
yabilir ... 

Diye mırıldandı. 
İhtiyar sihirbaz ki.melen bahse

diyordu? Kimin ölmemesine çalı
şıyordu? 

Bora merak ve heyecan içinde .. 
Bu muammayı halletmek istiyor
du. 

- Ölümden kurtarmak istedi
ğin adamın adı nedir? 

Diye sordu. 
İhtiyar gözlerini yerden ayırma-

dan cevap verdi: 
- Baykut. .. 
Reisin tüyleri ürpermişti. 
- Baykut mu dedi, onu sen 

nerden ve nasıl tanıdın? 
- Ben yirmi yıldan beri bu o· 

dadan dışarıya çıkmadım .. Ve gü
neş yüzü görmedim. Şehirde biç 
kimseyi tanımama. Onun bana ner 
de olduğunu sordular.. Yıldızına 
baktım .. Genç ve güzel bir kadı
nın evinde mahpus olduğunu ve 
afyonla tedricen zehirlendiğini 
görı,!üm. 

Sonra ihtiyara döndü: 
- Mangal devrilmeseydi, yaşı

yacak mıydı? 
- Evet.. Yaşayacaktı ve ölüm 

tehlikesini atlatacaktı. 
- Onun şimdi nerde olduğunu 

anlayamaz mıyız? 
- Kabil değil. Mangal nasıl ye

re devril diyse, o da toprağa dev
rilip gidecek. 

- Bu yerdeki ateş ne kadar za. 
man içinde söner .. ? 

- Bir saat sonra küllenir .. Onu 
bir saat evvel arayıp bulmak ve 
ölümün pençesinden kurtarmak 
lazım. 

Bora merakından cıldıracaktı .. 
O, sihirbazlara eh~mmiyet ver

mediği halde, ihtiyarın sözleri o • 
nu dehtet ve heyecan içinde titret· 
mişti. 

Baykut kimin tuzağına düşınüş
tii .. Kimin zehirile ölüyordu.? 

söyle! 1 
ihtiyar yan gözle Bora'nın yüzü· 

ne baktı: 
- Sen kimsin? 
- Türk akıncılarının reisiyim. 
- Güneş'in oğlu sen misin? 
- Onu hiç görmemit mi idin? 
- Yirmi yıldan beri bu kulübe-

den dışarı çıkmadığımı söyledim 
ya. . . Kral Oşaser'i tahtından ka
cıran kahraman sensin demek ... ! 
- - Haydi, kuzum baba! Lafı bı
rakalım. . ateşler vakit geçtikçe 
külleniyor. Bana Baykut'un bulun
duğu yeri söyle . 
.- Şimdi mümkün değil. 
- Ya ne vakit ... ? 
- Güneş battıktan ve gökte yıl-

dızlar doğduktan sonra. 
- Akşaına çok vakit var .• 
- Gündüz yıldızları görmeğ~ 

muktedirsen, git sen bak. . sordu
ğun kimselerin yıldızlarını ara,bul ! 
Ben, yıldızlarla konu4urum. ... 

- Batka çaresi yok nıu? 

Reis odadan içeriye girince, kö
şede ayakta duran Hitay'la karşı • 
!aşmıştı. 

Çoban kızı, Güneş'in oğlunu gö
rünce sapsarı oldu. 

Hitay, reise sihirbazın kulübe • 
sinde görünmek istememişti. 

Bora, ihtiyara doğru yürüdü: 
- Haydi, çabuk ol bakalım! 

Baykut'un yıldızını bul ... 
Dedi ve başını arkaya çevirdi: 
- Hitay, sen çok temiz yürekli 

bir kızsın! Bu gece Baykut' un izi
ni bulursak, o hayatını sana borçlu 
kalacak .. ! 

Hitay çok müteessirdi. 
- Y erdelr,i atetler kül oldu.. E

ğer sihirbazın dediği doğru ise, 
Baykut şimdi can çekişiyor. 

Diyerek, çoktan beri ıslanmıyan 
gözlerini sildi. 

Bora'run gözleri de yaşarmıştı. 
- Onu burada kaybederaek çok 

acırım, Hitay! Çünkü Baykut gibi 
yiğitler her zaman yetifmez. 

er ınız .... 
Bora ba,ını sa1ladı: )'li.,r 
- Ben onu çok severdiJJJ, 'Ol/ 

Fakat onun bu kadar kola)'~ ~ 
ğini ummazdım. Ben ona b ,91 
fenalık yapmadım. Boğaya ~ 
diği için, akıncılar arasında ~/ 
çup olmasın diye, onu eıtz:ıJt 
nun gerisine göndermiştiın· t ( 

O . . ··1·· d k tarıııı - sızı o um en ur 
nu affetmeli idiniz! 

- Hangi ölümden .. ? ,rl 
- Oşaser'in karısı sizi ~t f 

sırada, o, pencereden uzaıtl"11;ı,ıt kadının elindeki hançeri Jııı 
Bora hakikati gizliyemedi: eıf 
- Baykut o hançeri baıııı ~ ~.i 

dikten sonra, ben de inarıd,1 ı;ıJ'ı 
Oşaser karısını buraya beil'11ııJ~ 
mek için göndermiş. Bunu 11 b~ ~ 
lan sonra kraliçeyi idama f!';.1 
ettirdim ve Baykut'u affetl~~~ 
rar yanımda bulunmasırıJ i olj 
tim ... Fakat kaç günden bef,ııı' 
yüzünü ırörmek münıkürı "J· / 

- Bitme • 



Radostaki 
Kanlı ihtilal 
ltalyanlar Romadan iki 

alay asker istediler 
Ajans telgrafları Rados adasın

da bir ihtilal çıktığınJan bahset -
mi.lerdi. Son gelen Atina gazete
J,rı bu hadise etrafında şu tafsili 
t ı vermektedirler: 

.. Rodo un Salahe. köyünde be -
lediye intihabatı yapılorkeu, hal • 
~·an jandarmaları kendı gösterdik 
ı~ rı namzede rey Vt:!rilmesini iste • 
r.'illerdir. Köylü prr.testo nümayi
ş: yapmı' ve mahalli kuvvetler nü
ı,,ayi,çileri dağıtmağ ı. kafi gelme • 
ci i ğinden, istenilen ımılal üzerine 
Roclostan yüz jandarma gelmiş • 

tir. • 
Bunun üzerine ha:k ile jandaı·· 

nıa arasında müdame olmuş, her 
iki taraftan bet on kişi yaralan
mış, Rum köylüler adcden faz~a ol 
ı · ukları için Rodostan tekıar ım • 
c' at istenmiştir. Bu defa iki yüz jan 
c'arma daha gelmiştir. O zaman 
a deta hakiki bir muhareb~ olmuş
tur. Neticede beş k iş i ölmüş, yir · 
mi beı köylü ve iki ltalyan yara • 
lanmıftır. 

Müsademeyi haber alan civar 
köyler de silahlarını alarak Sala • 
hes köylülerinin imdadına koşmuş· 
lardır. Vaziyet vehamet keshediıı • 
ce bir ltalyan torpidosu Kalabar -
da mevkiine gelerek karaya as -
~er çıkarmı,tır. Ayrıca Rodostan 
ıki tabur aıkerle bir tayyare gön • 
derilmiş.tir. Bu vaziyet kartısında 
köylüler dağa çekilmi,lerdir. Otuz 
köylü tevkii edilmiftir. Bunların 
akıbeti meçhuldür .. 

Mahalli ltalyan makamatının 
Ro~~.da niki alay a.ker istedik • 
len soyleniyor. İtalyanlar on iki a· 
da halkının umumi bir kıyamın • 
dan korktukları için fevkalade ted 
birlar almaktadırlar. 

Yeni lisenin çayı 
Dün Tokatliyan salonlarında 

memleketimizin iıfan sahasında 
~k büyük yardımlar yapan yeni 
lıse son sınıfı tarafından bir çay zi
yafeti verilmiş ve geç vakte kadar 
eğlenilmıittir. 

Ziyafette Maarif erkanı, memle
ketimizin tanmmıt hocaları, Ye bir 
çok gÜ2iııle zev"'atı hazır bulunmu,. 
lardır. Misafirleri bilzat Müdür 
Muhsin Kemal Bey ve müdür mu
avini Sami Beyler kartılayarak her 
biri ile ayn ayrı metııul olmutlar
dır. 

Cenup hududunda 
(Bql 1 inci sahifede) 

Cenuba _geç.erlerdi. Hudut boyuna 
Yerlettirilmit Ermenilerin kaçak 
depolarından istedikleri malları 
Parasız ( vereıiye) alırlar, günlerce 
hududun gaçit yerlerini gözletirler, 
en karanlık ve yağı~lı geceleri• 
beklerler, kartı"ıklı kendilerine ya· 
taklık edenlerle anlatırlar, ve yi
ne eski düzenle parça parça ka
çak mallarile hududu a'41'lardr. 
Geçenlerde yine böy~e bir tertiple 
cenuba geçtikleri Muhafaza te,ki· 
latınca baber alındı. 
Kaçakçılar pusuya Jü,üyorlar 

Bu çetenin, ötedenberi itlemek
te olduğu yollar üzerinde ayn ay
rı pusular kuruldu. Çeteden bir 
ı:-rup geceliyin Cerablus'un garbin
de bir karakolumuzun pususuna 
düttü. Müsademede iclerinden bi· 
ri öldürüldü ve dört Yüklü beyğiı< 
ele g~ti. Diğer gruplar karma ka
n~ık tıınale kaçtılar. Pusular geri
Yt.e dod~lrudi kademeli ve r•prazh ter-
ıp e ı ·•· d ,.... d cın en, gerideki pusu ef-

ra muza çattılar y··kl" ha 1 
rından bir kı · u u • yvan a
l ak N • •mı buralaıda bırakı
l ar G e~ıp istikametine dağıl dl• 
ar. ece KLaranlığının ve arazinin 

çamur ve atak) il . 
rek huni kı enge erıni yene-

. ann ar alannı ıilihla ta· 
kıp eden muhafaza .. il . . 

d h 
. ıuvar erımız 

ve a a gerıde Nezip . 
d b 1 .. 

1 
ve cıvarm-

an un arı on eyen muh f 
d " k tl . . a aza ve 

bıger u~vb~ ehrımız e• tesi guou 
u çeteyı ır arabeye ııkı b d 

1 
f r ~ 

ar. 
Surekli bir mü•aılenıe 

Yapılan •Ürekli bir müıadeDM ar.ta. 
rından birinin daha öldllğUnü ve rnüıa .. 
demenin fiddetini görünce bepıinin tes
lim olduğu bildiriliyor. Yinniıi ıiliJılı, 
Y!nni ıckiz kaçakçı ve. ~tu.z k~çak mal 
yuklü hayvan ele geçınldı. ~u~ad~e_.. 
de Muhafaza tetkilatından bır suvarmıız, 
Sa'ih efendi tehit düttü. 

Yakalan kaçakçılar ve kaçak mallar 
~·~iantep'e getirildi. Kaçakçılar Askeri 
ihtı... .. - -

. 1 nıahkemeıine etyalar gumruge 
~~•lım edildi. Şehit Salih efendi büyiik 
,.:. ~cra.simle defnedildi. Cenaze me
lurııdnunde, yakalanan kaçakçılar da bu· 

urıılm b l il 1et ıe- • "1 ve u ıuret e vatan ve m • 
din k va:,ıi uğrunda can veren bir ıehi· 
uCurue:!•~nda ~endi menfaati ve hırsı 
let h·~· nnc.,ılerlc elele verertk Dev· 

-ırıeair ··k k rıın. :ıteft 1 co <rtmeğe, milletin a· 
kaçakç,ı:, e çalı,an bu kara yüzlü 
onun müı. ' ~nçe dizilmit gÖıterilerek 

a Ç •·uhu ıadedilmi~ oldu. 
Bıı Çet • c!~nin reisi 
~ reui Kız:ıı.a. Bekir Dede. 

MiLLiYET CUMARTESi 21 NiSAN 1934 

Dünl<ü maclar 
F. Bahçe Süleymaniyey·, 
Galatasaray Vefayı yendi 

Dün Taksim stadında Fenerhah 
çe · Süleymaniye takımları kar'ı • 
laftılar. 

F enerbalıçe tal:ımında, ayağın
da yapdan cerrahi ameliyat dola
yısile iki aydır oynamıyan Zeki Rı 
za merkez muhacim mevkiini işgal 
etmiş, buna mukabil, son maçta sa 
katlanan Niyazi takımdan !ıariç 

kalmıttı. 
Süleymaniyenin Bülentli, Alili 

ve lskenderli takımına kartı Fe • 
nerbahçe takımı şöyle c;ıkmıtlı: 

Bedii - Fazıl, Ziya • Ekrem, Se
mih, Necdet • Lütfi, Namık, Zeki 
Şaban, Şevki. ' 

Hakem Nur• Beydi. Nuri Beyin 
'imdiye kadar bu derece fena bir 
maç idare ettiğini görmemittik 
Hakem komitesi reisi Nüzhet Bey 
arkad-.ımızın vicdanına müraca : 
at ediyorum. Eğer yanlı, yazıyor _ 
sam, beni ikna etsin. Vicdan aza
bı çekeceğim. Fakat, memlekette 
jyi hakem yetiştirmek için bütün 
mevcudiyetile çırpman Nüzhet B. 
de, eminim ki, Nuri Beyin dünkü 
hakemliği kar.ısında söyleyecek 
söz bulamıyacaktır. 

llk devre, hatta ikinci devrenin 
ilk yansı hayli heyecanlı oldu. 
Çünkü ilk devrenin bir kmnı .birer 
sayiyle berabere devam ettıkten 
sonra 2 • 1 Fenerin lehine netice
lendi. !kinci devrenin sonlarına 
kadar da değitmeyen bu netice, 
üst üde yapılan iki g-0lle Fener le
hine döndü. 

ilk golü Fenerbahçe lehine Na 
mık yaptı. Ha.kemin Süleymaniye 
alı·yhine pek bariz bir penaltıyı ver 
memesine mukabil Fenerbahçe a
ley_hine - icat edildi diyemiyorum, 
cünkü icat malılm olmayan bir f<'Y 
bulmaktır • Bir penaltı ke9fedildi. 
Süleymaniye bu keşfedilen pena! • 
tıdan beraberliği temin etti. Maa • 
mafih devre bitmeden Şaban ça • 
lımla müdafileri geçerek Fener • 
bahçenin ikinci golünü yaptı. ilk 
devre 2 · l Fener lehine bitti. 

ikinci devrenin sonlarına kadar 
bu netice d~~!şmedi. ve Süleymani 
Y~ ~ra~rlıgı temın etmek için 
buyuk bır gayret sarfetti. Oyunun 
sonlarına doğru LU!finin yaptığı 
Fenerbahçe lehine üçüncü gol dün 
Fener aleyhine epey bag"ı ' " .. 

1 
.. 

1 
d ran ve gu 

ru tu yapan arı erhal t d 
B N 

• sus ur u. 
unu amıgın dördu··n .. l" tah 

1 . . O cu go u • 
cım ettı. rtalık süt r k ·1 

di. Ve bu sükü ıman esı • 
bahçe 4 _ 1 aln_et ara~ında Fener. 
dan çekildi. g ıp vazıyette saha • 

ienerbahçenin timdi Galatasa
ray a yarım kalan ınaçının tekra
rı vard'.". Bu ~ç her iki takımın 
ceza muddetlerı biten oyunculari
le ve tam takımla Maylı ayı için ·' 
de yapılacaktır. Buna mukabil Be
tiktafın latanbulsporla önümüzde-

Fahri rei.Zeri Kemalettin Sami 
Pa10nın ııelatı Jolayısile V dalı· 
lar dün sahaya siyah gömleklerle 

çıkmı~lardır. 

ki cuma mühim bir maçı vardır. 
Gerek F enerbahçe, gerek lie,ık

ta' son kalan maçlarım kazandık· 
!arı takdirde, futbol federasyonu • 
nun geçen sene verdiği karar mu
cibince (gol average) e bakarak 
F enerbahçe ile Betıktat arasınaa 
yeni bir maçın yapılmasım bekle
memek ihtimali vardır. Fakat biz
de belli olmaz: Çünkü kararlar klü 
büne ve adamına göre deği91r. 

Kadıköy Fenerbahçe stadında 
Galatasaray ve Vefa - Kumkapı ta 
kırnl:ırı Hakem Adem Beyin idare 
sinde kar,ılattılar. 

Futbol heyeti, nedense kendi a. 
z:ısı olan Muslih Beye boykot ce • 
zaaıoı tebliğ edemediği için Gala • 
tasaray takımı bu hafta da Muslih 
Beyle takviye edilmi• bulunmak · 
ta idi. Maamafih bu takviye badi
resi Muslih ile eski futbolcü Ke -
mal Faruki araunda münaziifih 
addedilebilir. Çünkü bir aralık mağ 
lup vaziyete düten Galatasarayın 
galibiyete eritmeoinde bu eski mü 
him futbolcüden hangisinin daha 
fazla akil olduğunu kestirmek güç 
tür. 

İlk devre Galatuarayın O • 2 
mağlübiyetile bitti. Ve Vefa takı • 
mı cidden bu mağlubiyeti icap et
tiren güzel bir oyun ve varide gös
terdi. Fakat ikinci devrede hake
min görmediği iki ofsayda kurban 
gideceğini bilseydi, muhakkak ki 
Vefa takımı bu kadar gayret s;u • 

fetmekten müstağni kalırdı. 
Fakat hiç füphe etmiyorıız ki 

hakem bu hareketile Galatas.nay 
taraftarı bir gazetenin süluııl:ıl'lna 
isminin ve belki de resminin sta • 
yi,le geçme~ine vesile te9kil etti. 

ikinci devreyi anlatmıyalım. 
Yukarıda yazdığımız gLbi hakemin 
ikisini ofsayt olduğu halde saydı • 
ğı Galatasarayın üç ıayisile zaval
lı Vefalılar bütün gayretlerine rağ 
men üç iki mağlup oldular. 

Dünkü iki maçın hakemliğinden 
sonra da hiç bir azap çekmeden 
söy)iyebilirim ki latanbul eski fut. 
bol heyetinin dırıltısız zırıltısız ve 
bütün bir itimatla kendilerine ha • 
kemlik verdiği ıson senelerin faal 
dört hakemi vardır: 

Adil Giray, Sait Salihatlin Ke· 
ınal Halim, Kemal Rifat. ' 

Aksini aöylemeğe kaikarlarsa, 
hepsi efsanedir. 

Sodan Galip 

Ankarada define arayanlar 
Toprağa gömülen 12 bin altın ve bir okadar 

kagıt parayı bulmak için çalışılıyor 
Memleketin bir çok 

yerlerinde defina ara
yıcıları çoğaldı. Muh • 
telif zamanlarda fU • 
raya buraya para göm 
düklerini iddia ede • 
rek, hükumete müra • 
caa .la toprak kazdı • 
ranlar var. Şimdiye ka 
dar hiç birinin ortaya 
beklenilen hazineleri 
çıkardığı görülmedi. 
Şimdi de Ankarada 
Bentderesi kazılıyor. 
1917 senesinde Kur. 
na isminde bir Rum 
12 bin sarl lira ve bir 
o kadar da kağıt pa • 
rayı Bentdereaine göm 
mü9 ve kaçmıf. Bu ka. 
dar seneler eeçtikten 
sonra nihayet parala • 
rından hiç olmazsa bir 
kısmına sahip olmak 
isteyen bu adam hü • 
kümete müarcaat ede· 
rek, paraları gömdü • 
ğü yeri göatermi• ve 
bunun üzerine gösteri 
len yer kazılmağa bat 
lanmıttır. Resim yapılan hafriyatı ' 
gösteriyor. Bakalım, bu da diğer 

define hiü.yeleri gibi 
cak? 

mi çıka-

SATILIK 
Ambalajhk kiğıt 

Taliplerin idaremize müracaatlan. 

Petrol Arama ve işletme idaresinden: 
A. - 18.000 Metre 2 Pusluk eksiz (Çekme) su borusu 

1 - Santimet:e murabbaı 80 Ki!o tazyıka mütehammil 
2 - Sıkleti Metreıinde 5.470 kilo 
3 - Dıt Kutru 5.93 Santiml!lre 
4-lç,. S.25 .. 

B - Kuvvei muharrike 
18 Beygir kuvvetinde Dizel. 

C - 2 Pualuk Borudan 10 kilometre mesafeye ve 500 metre irtifa& 
dakikada 185 litre su verebilecek TuJumba 

Talip olanlar Malzemeyi Sif Mersin olarak kaça Ye ne vakıt teslim 
edebiieceklerini Meninde Turing Otelde Petrol İdaresine 30 Nisan · 
1934 den evvel bildirmelidi.-Ier. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden 
Edirne Viliyeti Jpaala kazası merkezinde inşa edilecek 

(9767) lira 67 kurut bedeli ketifli ilk mektebin kapalı zarf 
uaulile icra kılman münakaıası neticesinde verilen pey müna 
sip görülmediğinden aleni müzayedeye vaz edilmiştir. Ta
liplerin ihııle gÜnÜ olan 22-4-934 pazar günü saat 15 de 
o/o yedi buçuk depozito akçelerile Vilayet Daimi Encümenine 
gelml'leri il8n olunur. (1807) 2222 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 
atınalma Komisyonundan: 

1 __ (5000) kilo makine yağı 24-4-934 salı günü saat 
on dörtte pazarlıkla ıatm alınacaktır. ' . 

2 - lıtekliler şartnamevi her gün Komisyondan alabı-
lirler. 3 - Pazarlığa girecekler malın Komiıyonca tasarlan· 
mı§ yüzde 7

1
5 ğu olan ( 113) liralık vezne makbuzu veya te· 

minat mektuplarile Komisyona gelmeleri. (1816) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğündenı 
Ankarada yapılacak po li5 ve ~andarma m~k~ebi bin.•: 

sının inşası kapalı zarf uaulile 10 Nısan 934 tarihmden ılı· 
haren yirmi gi,in müddetle münakasaya konmuştur. 

ı - Münakasaya dahilolabilmek için taliplerin la'akal 
250 000 liralık bir bina yapmış olması şarttır. 

· 2 - Bu baptaki şartnama ve proje dahiliye Vekaletin· 
de müteşekkil ihale komisyon 1ndan a~acaktır· . 

3 - Teminatı muvakkate akçesı 45,000 liradır. 
4 - Kat'i ihale 30 Nisan 934 Pazartesi günü ıaat 15 

te dahiliye Vekaletinde müteşekkil ihale komisyonunda yapı· 
lacakbr. 

5 - T eklifnamelerin muayyen olan günde nihayet 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona tevdi• edil-
mesi lazondir. (1630) 2074 

.. - Dr. I H SA N S A M I Devredilecek ihtira beratı 

iı~~tr.!.~?~?.~~~!~!,_ Tel ile rabıt ve tahtim huıuıunda ve 

tik, kan çıbanı, koltıık altı çıbanı, 
arpacık) ve bütün cilt haıtalıldarı;-.a 

-~--~-~~;;~~=":;j~D;ü:·n:hü~·~ma~ç~t~a~n~b~ı~·r:__e~n~•~t~a~n~ta~n~e~--------- karı• pek tuli bir ..,.ı.r. Di:'-.n· huvınetiıü ırünl --- yolu No. 189. 15173 
Ye çete arkada .~ce aaldamaia ç.ltfınıı cezaıı alınacaktır. 

bu ouretle mühürleme uıulünde ban 
(aydalı tadilit" bakkıııdaki ihtira içia 

iııilaNI! edihnit olan 7 Niua J924 tarih 
ve 139 • 141 nut....aıı ihtino lteratmın 
ihtİY& ettiği hukuk ı.. ken batkaıma 
devir veyahut icara nrilmeoi teklif e
dilmektıe olduğundan bu buıuata fazla 
malumat edinmek iıteyen zevatın lıtan
bul'da Bahçekapu'da Taıı hanında 4348 
numaralar ile muraldtam idarehaneye ınii 
racaat eylemeleri ilan olunur. (15839) 

"'ld"rül . ,_,.,,.hudut pu&uound d 
o du enın. kendi olduğu haherf • a. De e kafileıinden ele geçen kaçak Dr. Nurı· FeL _: ... --• 
uy urtmul ne de nihayet hiiv' .•nnı malların batlıcalan tıınlardcr: l•--ı. amı 
dana çıkarılmııtır. ıneti ıney- 322 top ipekti ve pamuklu meıuucat, Go•• Z Hekimi 

M hk 
5'l top ipekli kumaı, 246 adet müıtamel 

a emenin kararı k ı 8 t ~ c:: et v~ ye ele, 429 parça ipekli bat Cığıloj.Ju Süreyyı ey ıpar . 
Aıkeri ihtiıas malıkemeıi gecet• .. ortuıu ve oıure, 16 adet ipekli manto, 6 k d T 1 f 23212 

düzlü aorıru.laı:la u~raıarak biib~~:· 23 taJ:<an ipekli itlemeli yatalı t..ınmı" aall 2· ya a .,. e e OD 2211 

Deniz yolları 
iŞLETMESİ 

A-tel•i : Karaköy Kiprilbatı 
Tol 423G - Slriıeci Miihilr4anad• 

Haa Tel. 22740 

Ayvalık sürat yolu 
ANTALYA vapuru 21 Nisan 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1859) 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 22 Nisan 
PAZAR ıo da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidi.le Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum. 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Kq, Finike, An
talya, Alanya, Menin'e. Dönüş
te bunlaı•a iliveten Tatucu, A
namur, Ka.-daaı, Gelibolu'ya 
uğrayacakb~ (1860) 

VAPUKCULU. 
TURIC ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALICI 
U-H.,, Telelon: 22925 

Trabzon yolu 
Dumlupınar '"'Nı~~n ~ 1 

PAZAR günü Galata rıhtımından 
1881: 20 de luılkacak. Gidişle: Zon· 
guldak, 1 nebolu Ayancık, Samsun, 
Onye, Ordu, Cireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rize. Dönütte bun· 
lara i.Jiyeten: Of, Sürmene ve Pulat. 
haneye uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan cumartea.i gününden maada 
HERGÜN -ı 9,30 da Topane 
nhbmından blkarlar. 

Karabiga yolu 
Haftanın CUMARTESi, PA
Z~R!~Sl, ÇARŞAMBA, 
gunlerı bır vapur Hat 20 de Topha-
ne rıhtımından kalkar. 

Satılık Vapurlar 
Haliçte Ayakapı iıkeleıinde kıct-eıı 

karaya bağlı bulunan Vapurc~luk 

Türk Anonim Şirketi vapurlanndan 
YENl-DONY A, IZMIT, FEYYAZ. 
MUDANYA, ZAF.ERI n IZMIT yo 
lu -- _,..._..,..., bulunan GO
ZEL BANDIRMA .. .,.....ı.rr, ı..,..ıı 

zarfla utılac:aktır. Kat'i ihalesi 
10-5.934 tarihinde yapılacağmdan ta 

lip olanların yüzde 10 teminat para· 
sile doğrudan doğruya Sirkecide Li
man hanında ıirkel müdiriyetine mÜ· 

racaatlan .. 

... -- Uroloı - Op~ratör --11!1 
Dr. Reşit Sami 

İdrar yoUan haatalıklan 
Mütc:-h1551 1 

Hcvtltlu: Parmıııkk;ını _ f3 uklıAI ca:ldc." , 

'o. 61 •(15849) 2229 

Q üncü kolordu ilanlan \ 

M. M. V. Satmalma Komis
yonundan: 

Hava Krt'atı için lzmir Ga· 
:i Emirde İnfa edilecek Çanıa· 
fırhane ve etü binalarının in -
şa11 kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10/ 5 / 934 
Perıembe günü saat 10,30 da
dır. Taliplerin şartnameleri 
görmek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
için de O gün ve vaktinden ev· 
vel teklif ve teminat mektup· 
lariyle Ankarada M. M. V. Sa
tmalma komisyonuna müraca• 
atları. (3501) (1752) 

2157 

Devredilecek ihtira beratr 
« Maden Çenberli Kutu vesaire İma

line mahıuo makinelerde iılahat" luık

lundak.i ihtira için istihsal edilmit olan 
18 Nisan 1925 tarih ve 286-292 numa· 

ralı ihtira beratının ihtiYA ettiği hukuk 
bu kere bqlı:uına devir •e,,alaut icara 
verileceği teklif edilmelıte olduianclan 
bu huıuıta fazla -1ümat edinmek İı· 

t"yen zevatın lıtanbul'd.a Bahçekapu'da 
Tq hanında 43-48 numaralı idatthane1e 
müracaat eylemeleri ilan olunur .. ( 15838) 

2210 
çabuk vemuşUr. Hükme göre, huni 120 kılo muhtelif cino itriyafı, Yarım mil· 182i 
bir kısmı 13,9,7 sene ağır bapiı ota':: yon deftu ıigan kiğıdı. ----------------------·----------------
ve ayrıca ıürgün edilecekler, ve müte- . Yanın milyon defter ıipra üiıdı ha- Öksur·· enlere: K AT R A N HA K K 1 EK RE .. 11~88168 ıehilen · keadilerindeıı 394 lıiG lira para i:: ~=.üzwe, ı... -11ana tutan 14 .nA 
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Senelerden beri Lezzet, Koku ve Nefasetine Alıştığınız 
• 

• 
HAL 1 S KAHVEY 

Yalnız: 

• • 

. -

•• • 

Ticarethanesinde Bulabilirsiniz. 
Hiç Bir Yerde Su besi Yoktur. 

Adres: MISIR ÇARŞISI KAPISI KARŞISI 
...................................................................... 1 ........................................................................... ... 

• RUS'rr A'NIN EN YÜKSEK 
MUSİKİ HEYETi GELİYOR 
Bn heyeti 7ılııız Rusya'mn defiJ, dünyanın en biiyllk 

aJb artisti teşkil ediyor. 
BeynelmiJıI konkurlır kazanmış olan Viyolonist M. OİSTRACH 
Piyıniıt M. GUİNSBOURG Ilı pntör M. KlRlTCHEK, Le
nlnarmd bllyak operaıı primadonnaıı Mme PREOBRAJENS-

KAİA. .... M. GRİNBERG'den mürekkep olan lıeyet 

Hilaliahmer cemiyeti menfaatine 
fstanbul ve Ankara'da •• 

Uçer Konser Verecektir. 
Heyet 28 Nisanda lstanbul'a gelecektir. 

[15863) • 223~ 

latanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

14 kalem Eczayi Tıbbiye ve Baytariye Pazarlıkla münakasa 
sı 24 Nisan 934 Pazartesi saat 14 de. 

14 kalem Eczayı Tıbbiye ve Baytariye pazarlıkla satın 
alıı:lacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün müna 
kasasına İştirak edeceklerin y ukarda yazılı gün ve saatte Ka 
sımpaşada kain Komisyonum uza. müracaatları. (1815) 

Türkiye Hilaliahmer• 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi Umum:si bir 

GAZ MASKE F ABRIKASI 
YAPTIRACAKTIR 

Fabrikayı yapmak iıteyenlerin bu hususta tesbit olunan şart

ları llğreamek nzre Ankara'da Yenişehirde Hilaliııhmer merkezi 
umumisine veya lstanbul' da Eski Zabtiye cııddesiede Hilaliah
mcr Oyun kağıtları ve Maden ıuluı satış deposuna müracaat 

eylemeleri ilan olunur. • (15857) - 2231 -

r DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Satılık Arazi 

Bankamıza ait Çırpıcıda 5 ili 50 dönüm rnıktarmda 
müfrez Çayır, Bostan ve Tarlalar bedelleri sekiz taksitte Ö• 
de~ek ı;artile satılmak üzere açık artırmaya konulduğun
dan. taliple~ 50 lira ile 200 lira arasında depozitoyu himi
len ıhaleye müsadif 26-4-934 Perşembe günü saat on birde 
Şubemize müracaatları. ( 164 6) 2092 

Satılık arsalar 
Esas No. ·r Mevkii ve Nev'i ıTeminat 

. Lira 
437 Şişli Büyükdere oaddesinde 1 Harita No. lu 440 

363 metro arsa J 

449 Şişli Büyükdere caddesinde 13 Harita No. lu 21C, ' 
257 metro arsa •. 

450 Şişli Büyijkdere caddesinde 14 Harita No. lu 210 -
257 metro arsa 

. Yukarda yazılı arsalar bedelleri peşin veya taksitle ve-
rılmek üzere pazarlıkla satılacağından taliplerin ihaleye mü
sadif 24-4-~34 tarihine müsadif Salı günü saat on birde Şu
bemize müracaatları. (1855) 

Satılık arsa 
Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde Hasan Paşa dere

si Bostan sokağında cedit 1 kapı ve 4 harita numaralı arsa pa
z~rlı~a ~atılacağından taliplerin yüz altmış lir~ depozitoyu 
hamılen ıhaleye müsadif 24-4- 934 salı günü saat on birde Şu 
bemize müracaatları. (1854) .. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iş BANKASI tarafından teıis edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de ıatılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, helFlahımıza, TÜRKİYE tş BANKASI 

Kapalı zarfla yapılan tekliflerdeki fiatları gali görü'._ tuhelerinden avans alabilirler. 
düğünden üç adet hala tathir tulumbası I Mayıs salı günC. En iyi fiy,tla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
saat on beşte evvelki şerait dairesinde pazarlıkla satın alına - iş görmek isteyenlerin MISIR iş LIMITED'i tercih etmeleri 
caktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve Is- kendi menfaatleri icabıdır. 

Yerli malı 

Gislaved 
Dnnyama en ıığlım 

TENİS 
ve yazlık 

agakkapları 

Muhterenı 
mUfferile • 

rimizin na· 
zarıdikka· 
tine: 

Bazı d&kklnlardı 

" GISLA VED,, 
yerine başka adi marka •eri· 

Jorlar. Aldanmamaları lçİJJ 

"GİSLA VED,, 
markuma dikkat etmeleri 
rica olunur. 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde (11) nci derecedtıl 

mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfi1'ııl' 
müsabaka ile nıenıur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 1 Teıfl' 
muz 934 de saat 10 da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

M~~abakaya. iştir~k İçin, taliplerin memurin kanuıııl~ 
nun 4 cu maddesındekilerden başka aşağıda yazılı eV'•9 

haiz olmaları laznndır: · 
Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, iktisadiye ve içtiıflııJ 

ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri "e~ 
ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek ırıt 
teplerden birinden mezun olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyle : ıl' 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku b\lf , 

siyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi, (1815 de zafl11 

numza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 
2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme 

eti 
3 - Müsabakada ussii. mizahı doldurmak şartile 

fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 111 
Müsavat halinde Fransızcadan mada bir ecnebi }jsll 

na vukuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesi1'1lı~· 

rı, Hüsnühal ve sıhhat şahadetnamelerile hüviyet cüzd~, 
veya suretlerini istida ile her aber 25 Haziran 934 akşııfl'}etİ 
kadar Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine tevdi eyleJJJ~ rı 
ve 1 Temmuz 934 da Ankarada Vekalette hazır bulunJ11 ~1'9 
ilan olunur. (1753) ,Y 

tan!.tılda Haydarpaşa mağazasından alınabilir. (1826) Telgraf adresi: MISIRİŞ - fakenderiye 
. Neşriyatı idare eden~ MOMTAZ FAiK 

______________________ 2_22_s _ _______ _ :::-___ 1834 / Gazetecilik ve Mutb aacılık T. A. Ş. ~ 

H J Z J R Yangın Söndürme M 
. • Nisan 934 de A?kara .. M~.dafaai Mi~liye bıyeti fenn.iyesi huzurun Ja yapılan tecrllb~~erde de fevkaladelik kazanmıştır. Memlekett•1,~ akıneJerl utuz satılan yegane ıondurme makınuıdır. Hu ııcvı saııdilrme va kurtarma veuıtı TAKSİTLE satılmaktadır. Hususi müessefÔJ 


