
Baro Adliye Vekaletine yeni~ 
den miiracaat ederek bütün 
mahkemelerin postahanede 
toplanmaııiıı istedi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

FIYA Ti 5 KURUŞTUR 

Yeni bir çıkmaz 
Fnnsa taralmdan lngiltereye tevdi 

edilen oon nota ile silihsızlanma mesele
si yeni bir çıkmaza girdi. Daha doğru
su, geçen ıene 14 teırinievvelde Alman.. 
yanın Silahsızlanma konferansından çe
kilmesile girilen çıkmazdan kurtulmak 
mümkün olmadığı anlaııldı. 

Hatırlardadır ki Almanya silahsızlan
ma meıeleıindeı "iki nevi ölçü,, ltul
]andığını, bu noktada müsavatınm tanın
madığını ileri ıürcrS 14 teırinievve1de 
Si1i.bırzlnnma konferanıından ve Millet
ler Cemiyetinden çekilıniıti. Almanya
sız Silihıızlamna konferanıının deva
mmdan bir fayda hasıl olmayacağı aıi
kar olduğuna göre, büyiik devletler ken
di aralarında hususi müzakere ve temas
larla bu mesele etrafında anlatmayı ve 
ruıiaıtıktan sonra da konferan11 İçtimaa 
davet etmeği kararlaıtmnışlardı. 

14 Te,rinievvelden beri Almanya, ln
giltere, Fransa ve ltalya muhabere halin. 
dedirler, Almanyanın müsavatını, Fran· 
sa~n etnniyetle telif etmek için for
muller arandı. Son vazİH.1f.e göre şu esas
lar dahilinde bir karara varmak mümkün 
ıörünüyordu. 

. 1 -:- Fransa, Almanyanm siLiblannı 
bır mıktar artırmasına muvafakat ede
cek. 

2 .- Bu miktarda kalmall beynelmilel 
teırunata bağlanacak. 

3 :- A~manya veyahut herhangi devlet 
teıpıt edılen hududu tecavüz ederse, o 
devlet halckında zecri tedbirler ahnacak. 
. Be!nelmile) taahhüdün ve zecri ted

bırlerın mahiyeti hakkında lngiltere ile 
Fransa arasnıda muhabere cereyan eder
ken, ansızın Fransa bu hususi müza
kere ve temas yolu~u bir tarafa bıraka
rak_ .1~~ar konferans usulüne avdet et
megı ılt,_ ebniJtir. 

Fnnsay L" 1 - v ked 1 uoy e bir karar vermege se -
noı:=.. •~hep, ~~giltereye tevdi . ~dile~ 
lanma zah edilıyor: Develtler sılahs.-
k meselesinde bir karara varmak ve 
d~ra_rlann ne tekilde tatbik edileceğini 
uıunmekı ik d h' laf . e en, Almanya muahe e 1-

1• ·~.~ıliıhl&nmaktadır. AJınanyarun fi. 1 """"anın •·- • -k ı aıı ""'t•aında hususı muza-
tue~e Fere devamda ameli bir fayda yok-

• ran18 T 1 · · yal~ız Sir ıı ihıızlanma mese es•~~ 
zake . ahsızlanma konferansında mu-

resıne laraft d F ar ır. 
ransanın b . b hard heri u notaaıle geçen ıon a-

nih ant) devam eden müzakereler 
14 •,ye . e~iYor ve silahsızlanma meselesi 

ctrınıevv ld 1 . 
altı aylık e e nereden bırakı mıt ıse 
•- . , çalıtınadan sonra tekrar o nok -
-ya ne at edil' 1 1!134 
bütçesinde ••ilı'?'or. A manyanhı~ • 
357 .1 m ı Müdafaa ta sısatını 

Bu /:;/0
" ~ artırdığı bir vakıadır. 

a lahıısatın 50 milyon markı do
;"'°"'aya, 175 milyon markı kara aililh
ıi:h'ta ve 132 milyon markı da hava ai-
1934artna ,sarfeclilecektir. Almanyanın 

.. . •eneılnde donanmuı için ıarfede
~eg! !""• Yekünu 233 milyon marka, or
lı: u ıçırı IBıfedeceii para, 647 milyon mar. 

a_lı:ve hava için sarfedeceğİ paranın 
malcı tan da 210 milyon marka baliğ ol
m tadır. /lu artırma lngilterede de iyi telakki 
j il~;! ve Avam Kamaraaınd.a. yap~
lı.";_n bır ınünakaşadan oonra 1 ngılız hu

lltneti Almanyadan iıtizahta bulunmuı
tu. Alınan hükümeti vttdiği cevapla ar
lır-ınayı fu yolda tevil etınitli. 

1 - Donanma için tahsiıat, bazı eı
lı.i gemilerin yenileştirilmesi için sarfe
dilecektir. Bu gemilerin timdiki halde 
kalmaaı, üzerindeki askerlerin hayatla· 
rı jçin tehlike teşki1 ediyor. 

2 - Kara taıhaiaatı, uzun müddetli ve 
100 bin mevcutlu Alman ordulartnın im
zalanacak: ıilahıızlanma mukavelesinde 
derpit edildiği gibi, kısa müddetli ordu
lara tahvili için sarfedilecektir. 

3 - Hava tahsisatı da kısmen servis
lerin tevıii kısmen de havadan taarru
za karıı b~lkın korunması için alına
ealı: tedbirler içindir. 

Sili.bsızlanma meselesinde takip edi
l~c~k ıİyaaet etrafında Fransız kabine
:i,'::~çinde ve dıtında ehemmiyetli fikir 
. Nı vardı. Aralannda Fransız Hari

ci •ye .azın M. Burtbou'nun da dahil bu
undugu bir zümr 'tidal araf . d' o· 

:ı-•r .__,1 ı._L e ı t tan ı ı. ı-
• ·~"' an •uu> · d h • · 1 • ınenın a a ıag ziım-re er•t•e aıkerle.r F . . ._ 

taıında a .. d ranıanrn emruyetı no~ 
tenrrekte, z~~~:ede .~anaıiyet gös
lunma11nı ve Al muteyakloz bu-

manyaya k h' b' ınüsaadekarlıkt b 1 artı, ıç ır 
• u unutmama ·1 • :zam etmekte idiler. B . . .. sını ı tı-

daki fil<İ "htilaf h u_ ıki zumre arasın-
rı ı ad bır ıaflı • d" 

;;.; bir ıırada Alman Mili" h. aya gır ı-
•• 1 "lUdaf b"' çeainin artması, ifrat •·-• aa ut. 

"-- 1 be _..,larlannın a-
iır ... sma anna ıe p olınu, v d'" 
rini de arkadan sürüklemiıler;ir.1gerle-

Son f ransız hareketinin sebepleri . 
izah etmek kolay; fakat _?•ticenin ne':_ 
Jacağını tahmin etmek mutküldür. Fran 
I& konferansa avdet edelim diyor, ancak
konferanı yolu bir netice vermc:diii ~çin
di ki hususi müzakere yolu takip edıldi. 
Şimdi leler r eski yo)ıl' avdet etmekten 
bir netice ç~kamaZ. Esasen konferans bü
rosunun ay sonu toplanması kararla!
mıttır, Bu içtimada mayıs sonlarına ~o'!
ru Siiabaızlanına konferansının .da ~-çtı
_,na karar verilecekti Hususı muza
kere ile istihdaf edilen ' gaye, içtimadan 
evve~ bir karara varmaktı, çünkü Alman
~a bır karara varmadan Siliıhsızl~n<?a 
~rır!'ranaına iıtiriılı: etmiyeceğini bıldır· 

tnııtır ş· d' ·ı tık içli • ırn • Fransız notası ~ ar 
rna tnadan evvel herhangi bir itilafa var. 

nın tnfunk" 1 1 Ye ni ko r un o madığ• anlaşı ıyor._ • 
cektir~ ~~nsa Al~anya iıtiriık etmıve
rans halı lırna~ya •:.<lrak etmcz•e, şonfe
olınıyac ' ' bır ~ilahsızlanma konferansı 
b• 8 K•na " d · ır çıkm ;>lb, ı:ore, mesele cid en g~rıp 
bazı ın4" 1 dır. Almanya ve lngiltcre 
ela k<nıf~er iizorinde itilif haul olsun 

• ondan sonra toplansın di-
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Silahs•zla.rı.•I'l.a 
• 
ltalyanın tavassutu bi~ 
netice verebilecek mi? 
Fransanın 
uyandırdı 

cevabı Cenevrede 
:ve bütün ümitler 

hayret 
kırıldı 

-o-

Londra ve Pariste ise 
Suviç'in tavassutun
dan bir netice çıka-
cağı ümidi yoktur 
LONDRA, 23.A.A. - M. SuYiç 

dün aktam buraya gelmit ve doğ
ruca ltalya sefaretine inmittir. 

LONDRA, 23 .A.A. - Batvekil 
M. Mac Donald, bu aabah, avam 
kamarasında, imtiyazlar encüme
ninin toplantısına riyaset etınek 
mecburiyetinde bulunduğundan M, 
Suviç ile mülakabnı uzatamamıt
tır. 

M. Mac Donald'ın azimetinden 
sonra, M. Suviç refakatinde M. 
Grand olduğu halde, Sir John Si
mon ve Lord Eden ile görütmüt
tür. 

Bir netice elde edilebilecek mi? 
LONDRA, 23. A.A. - Havas 

ajansı bildiriyor : 
Fransız notası, Londraya gelme

den evvel, İngiliz resmi mehafili, 

ltalya hariciye müstqarı M. Suviç 

hariciye müstetarı M. Suviç'in 
Londra'ya seyahatinin daha ziyade 
bir "te9rifat" mahiyetinde olduğu 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Geçit resmi yapan çocuklar vilayet konağı öniinıle, Cümhariyet abide
•inde ve UniversiteJe yapılan milli bayram tezahüratı e•naaında •• 

• 
iki bayram bir arada derin 

tezahüratla kutlulandı 
Milli hakimiyetin 

çocuk bayramı 

• • 
tesısı 

nasıl 

•• •• gunu ve 
geçti? 

Üniversitede .. - Halkevinde .. - Çocukların geç it 
resmi - Bütün memlekette bayram .. 

23 Nisan nasıl 
Kut/ulandı? 

Dün saat 15 te Halkevinde Hıi • 
kimiyeti Milliye bayramı münase

betie bir me -
~'~"-'"'• rasim yapı! • 

mıfbr. Mera -
simde vilayet 

__ ....., Halk fırkası i 
· dare heyeti re 
' isi Cevdet Ke 
lim Bey Hila
liahmer Cemi 
yeti reisi Ali 
Pata bir lu. 
11m Oniveni
hr müdenia ") 

• feri ve büyük 
bir halk kütle 
si göze çarpı-

. yordu. Saat 
··uat Bey Halkevi tam 15 te Şe-

kiirsiisünde hir bandosu • 
. _ nun çaldığı Is 
~iki~ martı ile merasime ba9lan • 

1
' onra, lialkevi reisi Ali Rıza 

Be~ ço~ alkışlanan bir nutuk söy _ 
ledı.Alı Rıza Bey nutkunda: 

" - 23 Nisar., Türk milletinin 
tarihinde y;p~eni __ bir doğum gii _ 
nü, yepyenı hır donüm günüdür. 
23 Nisan gününün Türk kurtulut 

(Devamı 7 inci sahifede) 

arlar. Fransa toplanalım da itilôfa va
~alım diyor. IıilBfa vannadıkça konferans! 
toplanmıracak. Konferans toplamadıkça ı 

Çocuk bayramı 
Nasıl geçti? 

Cevat Abbas Bey konleran• 
veriyor 

Dün günün daha pek erken sa
atlerinde şehrin her tarafın
da miniminilerin heyecanla ko
tııttukları, bayramlarına hazırla • 
dıkları görülüyordu. Bayram yer .. 
lerinde salıncaklar kurulmuf, atlı 

(Devamı 7 inci sahifede) 

itilafa vanlamıyacak. lıte Sil:ıısızlan
ma konfe.-ansının yeni çık.maZ•··-

. Ahmet SUKRU. 

Merhumun cenazesi Gülhane haa • 
tahanesine nakled.iliyor. 

Kemaleddin 
Sami Paşanın 
Cenazesi 

Cenaze büyük ve mutantan 
merasimle yarın kaldırılıyor 

Merhum Kemalettin Sami Pata
nın cenazesi, dün de yazdığımız 
veçhile, yarın meraaimle Gülhane 
hastahanesinden kaldırılarak Eyüp 
te 16 Mart tehitlerinin bulunduğu 
kabristana defnedilecektir. Mer -
hum, vatana büyük hizmetler ifa 
etmİf kıymetli bir asker olduğun
dan cenazesi, hükiimet namına 
yapılacak resmi merasim ve büyük 
askerin milletin kalbinde bırak -
mıf olduğu botlukla mütenasip bir 
tantana ile kaldırılacaktır. Yapı -
lacak merasim için mufassal bir 
program tanzim edilmittir. Vali 
muavini Ali Rıza Bey dün tatil 
günü olmasına rağmen vilayete gi 
derek ceanze alayının tertibatı ile 
metgul olmuttur. Cenazeye, Reisi
cümhur Hazretlerile Batvekil la • 
met Pata ve Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kazım Pata Hazretleri na-

(Devanu 7 inci sahifede) 

Tayyarecilerimiz 
--o-

Harkof'ta mera
simle karşılandı 

MOSKOV A, 23. A.A. - Türk 
tayyare filosu Harkof'a gelmit ve 
askeri ve mülki hükümet erkanı i
le hariciye komiserliğinin mümes
silleri ve gazeteciler tarafından 
1'artılanmıttır. Tayyare karargahı 
Türk ve Sovyet bayraklariyle do
nablmıttı. Türk misafirler raaimei 
ihtiramı yapan kıtanın tekmil ha
berini almış ve muzika Türk ve 
Sovyet milli martlarını çalmı,br • 
Ankara bayramlarına ittirak eden 
Sovyet tayyarecisi İllin Türk tay
yarecilerini kartılamak üzre Mos
kovadan Harkof'a uçmuttur. _,,_ 

M. Troçki 
-·-Gene meydanda yok, 

nereye gideceği meçhul l 
PARlS, 23.A.A. -Troçkinin ne

reye ve ne zaman gideceği henüz 
kati olarak bilinmemektedir, 

BARBlZON, 23.A.A. - Dün 
akf&Dl Troçki'nin oturduğu Ker
monik kötkünün parkı içinde bil"o 
çok filimler alınmıttır. 

lki otomobil ile yirmi kadar fo .. 
toğraf muhabiri, Troçki'nin katibi 
M. Marsel tarafından parka nlm-

mıthr. . d 
Kötkün bütün pencerelerı ay ın-

lıktı. Fakat kepenkleri kapalı idi. 
Troçki'nin evde olup olmadığı an
latılnıamıtbr. 

Bütün bu hareketlerin Troçki'
nin nerede olduğu hakkında •üp
he uyandırmak için yapıldığı zan
nediliyor. 

BUGÜN 
2 inci ıanifede 

Ecnebi matbuahrula ıör• 
düklerimiz 

3 üncü sahifede 

Esnal bankan ve kadınlar! 
Felek 

lnkiiıı 
Bürhan Cahit 

4 üncü sahifede 

Çocuklarımızın dipleri 
Bedri Hakkı 

S inci sahifede 

'Kadın, Ev, Moda 
6 ıncı sahifede 

Ruimli hikayt'! 

İspanyada umumi grev devam 
etmektedir. Madritte Katalon 
yada komünistler gene bir ta~ 
kım kanlı hadiseler çıkardılar. 

Tel •, f Müd~r: 24318, Yax.ı itleri müdUrü: 24319. 
l Jdare -.e Matbaa : 24310. 

\ Fırka J!rupu huJ!Ün toplanı.lJor 

Maddi ve manevi mes'ul
ler temamen tesbit edildi 
Mülkiye Başmüfettişi ve Adliye ban
kadaki tetkiklerine devam ediyorlar 

Grup müzakeratının münakaşalı ve hararetli olacağı, 
vekilleri verecekleri izahatın şayanı cikkat 

bulunacağı tahmin ediliyor 
Emaf Bankaaı meselesinin bu • 

gün fırka grupunda hararetli mü- f 
zakere ve münaka9alara vesile o • 
lacağı tahmin edilmektedir. Ordu 
mebusu Ahmet lhaan Beyin verdi
ği takrir üzerine !ktısat ve Dahili
ye vekilleri bugün fırka grupunda 
izahat vereceklerdir. Mevsuk bir 
membadan öğrendiğimize göre lk
lısat ve Dahiliye vekaletlerinin bu 
hususta ve umumi hatlar üzerinde 
ki tahaiaalı ikmal olunmu~tur. 
400502 liranın ortadan yok olması 
na sebebiyet veren mesuller ta -
mamen maddi ve manevi noktalar
dan teabit edilmittir. 
Diğer taraftan Dahiliye veki.le • 

tinin tetkikat için lstanbula gön -
derdiği bat müfettit Tevfik Ta • 
li.t Bey zankada tetkikata devam 
etmektedir. Cümhuriyet müddeiu • 
mumiliği de tetkilcabru ikmal et • 
mek üzeredir. Dün devair tatil ol
maama rağmen müddeiumumi mu 
avinlerinden Ahmet Muhlis Bey 
evrak üzerinde tetkikabna devam 
etmi9tir. 

Zülıtü Bey ne diyor?. 
E.naf Banka11 müeNiaeri me -

yanında bulunan tüccar Zühtü Sa 
bit Bey, bankaya ait bazı muhim 
'eyler söylemektedir. Zühtü Sabit 
Bey diyor ki: 

- Belediye sermayesi müessis -
ler tarafından kondu. Hissedarlar 
toplandı. Banka idare mediai se • 
çildi. Reisliğe hakim Rıza Bey ge-

lkttıat ve Dahiliye vekilleri: Celal 
ve Şükrü Kaya Beyler 

tirildi. İte batlandı. İkinci aenc ni 
hayetinde hissedarlara yüzde 6 
nisbetinde faiz verildi. Sonra aer• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Raca, domuz eti pişmiş 
kaptan yemek yemiyor! 

Perapalasta hususi 
baharlı yemekler 

kaplar içinde 
hazırlanıyor 

Hükümdarın siyasi nazırı anJahyor 

1/ampur Neııııa'bı refikası ile 
beraber .. 

- Raca Hazretleri, burada mı? 
Perapalas otelinin kapıcı11 çok 

esrarlı bir tey sormu~um gibi, irkil
di: 

- Ne dediniz? 
- Hintli Raca'yı soruyorum .•• 
Kapıcının cevabı kestirme oldu: 
- Odalarından çıkmadılar. Esa-

sen kimseyi kabul etmiyorlar. 
- Fakat, ben kendisile her hal

de lronu§malıyım. 
, Batını salladı; 

1 
· - Mümkün değil!.. • 
Tam bu sırada, iyi İngilizce konu-

1 şan, zarif kıyafetli bir genç yanımı
za geldi. Kapıcı, bu gençle beni ta-
nııtınrken: 

- Sait Edip Bey, size delalet e
debilir, sanırım .•• de<li.. Tercüman
Iıkluını kendisi yapıyor-

Bunun üzerine Sait Edip Boyef 
rica ettim: 

- Raca ile görüşmek İstiyorum. 
Eğer lütfederseniz .•• 

Dedi ki: 
- Bir kere Raca değil, Nevvap 

'demelisiniz. Hint hükümdarlarınııa 
Mecusi mezhebinde olanlarına Ra
ca fakat müslüman alımlarına Nev 
vap denilir. 

- Peki, o halde Nevvap Hazret• 
!erine ••• 

Çok nazik bir hareketle sözümü 
kesti: 

- Sizi memnun etmek için elim• 
den geleni yaparım. Fakat Nevvap 
ile görüftürmek. .. İfte bunu yapa• 
mam ••• 

- Sorabilir miyim, niçin? 
- Çünkü kendileri bugün husu• 

si dairelerinden hiç dışarı çıkmadı
lar. 

- Hususi dairelerinde ne yaptrlt 
!arını da aoramaz mıyım? 
- Sorabilirsiniz: istirahat edi • 

yorlar. Yol yorgunluğu neticesi 
hafifçe rahatsızlandılar. 

Sait Beyle konufurken, beyu 
maşlahlı bir hanım, önümüzden 
geçti: 

- Bu hanım kimdir? 
- Nevvap Hazretlerinin refika• 

)arına dam dönörlük eden kızlar -
dan biri ••• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Evvelki tein 'Anlt«rtiıla tpp}anan CiimTıurlyet Merkez Bankan Tıeyeti 
- umumiyui 



TARiHi TEFRiKA: 21 2--~ ' ı)~ 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI V!:'.SJKALARA CORE) 

Niçin Parise kaçıyorlardı ? 
lstanbula veda ederken - Kan ağlayor ıanh vatan, 

ey milletim artık uyan. - Tıbbiyelilerin ilk 
kurduğu ittihat ve Terakki 

1 nedir? Koca bir mileltin omuzla· 

Başta Ahmet Rıza Bey olmak Ü· 
zere Paı-iste ve Cenevrede çalı,an 
genç Türkler, Türk gençleri ara· 
sında hürriyet fikirlerini uyandınr 
larken ve hin türlü müzayika ve 
tazyik!ere göğüs gererek Abdülha· 
midin kara iatipdadına kartı çalı
••rlarken Osmanlı devletinin her 
, tarafında hürriyet nuru gittikçe 
.parlamağa ve bir çok gençleri ay
ni fikir etrafında toplamağa batlı
yordu. Bu rençler arasında Awu
paya giderek genç Türklere ve o
radaki (ittihat ve Terakki) cemi· 
yetine iltihak eylemek i5tiyenlerin 
adedi de o nispette günden güne 
artıyordu. Avrupaya gitmek imki.
ıuna ve iktıdarına malik olanlar 

.kendilerini dünyanın en bahtiyar a 
damların~ addediyorlardı. 

Bu ge~erin o devirdeki duy
guluı ne itli, Avrupaya kaçmağa 
hazırlanırlarken ne gibi heyecan· 
!ara kapıhyorlardı ve gün geçtik
çe bir kat daha inkıraza doğru gi
diyor gibi görünene biçare vatanla· 
ı ından ve betbaht vatanda.şiarın· 
dan hangi hislerle ayrılıyorlardı? 
Bu sualin cevabını 1877 . 1878 mu· 
harebesinden sonra Rumelinden 
kaçıp lstanbula iltica eden muha· 
cirlerden bir gencin Avrupaya git
mek üzere bindiği vapurdan bir ar· 
kada,ına yazdığı mektuba bırakı
yoruz ve 22 temmuz 1312 tarihli 
olan bu mektubun bazı parçaları
nı apğıya dercediyoruz: 

Beynimde fünızan olan en11arı 
hamiyyet 

B:r gün seni mecburu tazallüm 
eder elbet, 

Ey milleti naşadeden alçak; bu 
gururun 

l hzar edecektir sana bin zillü 
lelô.kr.t. 

Garip tesadüf! Kalbigahı vata· 
nın hazin helecanlar içinde bulu
nusunu andmrcasına esen lodos 
rü~garının iniltilerile büyüyen dal
galan takip edecek yerde, -vapuru
ı:nuz gU.ya deni bir .-Jı- selam ver 
pıeğe, kerhen mecbur edilmit gibi 
, a~este aheste Ortaköy önüne doğ
rıı hareket etti. 

Pafalimanırun sönük bir medeni 
yetile parlak bir tabiatin imtiza· 
cından t~ekkül eden bir noktası 
hizasında vapur istikametini Mar· 
maraya doğfu teYcih etti. Şayanı 
hayret bir teY •ar- o da İstanbul& 
son olması muhtemel bulunan bu 
v~da~n kalbimde kendisine mahsw 
b :r hıs haıd edememesı·dı·r M Th . aa-
mı.! pek te edemedi diyemiye-
~egım, çünkü ara sıra yoklamak jş. 

· tıyordu. 
1 

Allah, Allah 1 tahassüs denilen 
fey hazan ne garip surette tecelli 
eylermi~ ! Acaba niçindir ki, tai
rane hayalata kapılarak fU dalga
lar gözüme bir çocuğun emekleyisi 
kadar manidar ve latif görünüyo;, 
hele fU Feneıbunıunun ötesine be
risine serpilen kayalarla aldığı ga
rip hal nedendir ki milli bir mese
lenin halli zımnında geliti gÜ'ı:el 
hemen inkıat eylemit bir meclisi 
mebusanın adaletperverane müca
delesi kadar sevimli geliyor? Ha! 
Acaba. neden? ..... 

Mutlaka bu hal vedaın kendisine 
mahsus olarak peyda edeceği his
lerin ba,langıcudı. Zaten arası çok 
geçmeden kendiıini belli etti. Son· 
ra birden bire kayboldu, artık ne 
düşündüğümü bilemiyorum. 
l Önümde nihayetsiz bir deniz 
;var. Denizle semanın bat bil.fa ver
·~elerinden hasıl olan bir hudut 
,.örünüyor. Fakat bu hudut zahiri
,dir. Gidersin, gidersin, gittikçe 
hayat gibi umulmadık hailelere 
müsadif olursun. Uyursun, uyan
dıkça denizle semadan ibaret o
'lan bu yeknasak manzaralar hep 
deği,ir. Kah evleri harap olmağa 
iYÜz tutmut bir köycağız, kah cami
leri, minareleri matem rengine bo
yanmı' bir kasaba manzurun olur. 
Oturursun, o zaman havanın deniz 
le beraber kopardığı gürültüden ve 
'dalgaların iniltisinden yıldızların 
vecde dalmıt mubabbetzedeler gi
bi nurlar taati editinden batka bir 
şeyle eğlenemezıin. Tahayyülata 
dalarsın, vatan halkını milli bir fa. 
1tliyel içinde seyrederken nagiha
ni bir tebeddül yüzünden vatanın 
kan tufanları araımda boğulmak 
derecesine geldiğini, milletin dağ
lar gibi dalgalarla çarpı,a çarpı~il · 
h~li ihtizara girdiğini görür g:bi O• 

!ursun! 

rrna çökmü' olan bu tahammül
fersa yük ne oluyor? Bütün cihana 
bahtettiğin bunca harikalara kar,ı 
mütehayyir kalan bu "hen,,i ki.tki 
en mülhit cezalara çarpaydın da, 
en derin bir merhamete f&YaD O· 

lan tu mağrur milleti her devirde 
b.,..ka bir surette tecelli eden te
rakkiyatı medeniyeden hiuedar kı 
!aydın! 

Tabii kanunların bahtettiği aaa· 
detlerin ahki.mı altında Y&f&m&sı 
li.zımgelen beteriyeti her vakit za
lim bir ferdin vahtiyane emelleri 
albnda inler, ağlar, ezilir, yerlerde 
süründürür her na'l'era bir arzuya 
kartı amadei icra ve her keyfi em
re muti bırakm•k Ye bu halleri gö
rüp te vicdanen halılıki.rane bir 
his peyda etmemek, alelhusus o his 
sin arkasına düterek bizeval bir 
sebat ile her türlü tetebbüse feda· 
ki.rlık elini uzatmamak, her türlü 
hemiyebnendane tedbirlere bat
vurm•m•k, bir zalimin fıtratında 
mıbh olan zulüm ve sitemi nefsi
miz ve vicdanımız için münasip 
gördüğümüze ve birliğe saymadı
ğnnız büyük bir delil değil midir?? 

Ah 1 Terbiyeli bir vicdan üzerin
de bu nevi tasavvurların hasıl etti· 
ği tesir latif olmakla beraber ne ka 
dar mülhit ve mühlik imit! Ben 
ölmüttüm, işte hayat buldum. Da· 
ha doğrusu ihya eıfildim. Bana bu 
manevi hayalı bahtedenlere elim
den gelmez ki mukabele edeyim .• 

Zaten hen bu dağdağası bitmez, 
hayatı mazlum bir cemiyet namına 
kabul etmi,tim. Bundan sonra ge· 
ne o nama bir takaddüm olmak 
üzere ~ıyacağım. lcabında takdi
me hazırım. Böyle bir vazifeyi i
fa edebilenler ne kadar bahtiyar
dırlar! Hamiyetperver bir rubu bir 
zalimin beynine vura, vura parça
lamak kim bilir ne kadar ho,tur. 
Ben böyle bir muvaffakıyete nail 
olursam, teref bana değil, esbabı 
evve1iyeye aittir. 

"Yatasın vatan, ya,asın millet, 
Y&f&l•n yeni Osmanlılar, Yafıuın 
yeni Osmanlı yavruları!!" 

-Bitmedi-

Tehdit ediyorlar 

Avrupalı borçlular M. Roz
ve:te ultimatom verecekler 

NEY • YORK, 23 (A. A.) -
Hwat matbuat sendikaaının en 
kuvvetli bir gazetesi olan Nevyork 
Amerikan'ın Vatington muhabiri
ne göre, Avrupa'h borçlular, M. 
Roosevelt'e bir ültimatom vererek, 
harp borçlarının azaltılması bak • 
kında bir itilaf ha11l olmadıkça, A
merikaya hiçbir ticar müsaadede 
bulunmıyacaklarım bildirmi§ler • 
dir. 

Muhabir, İngiltere, Fransa ve 
ltalya'nın bu meseleyi siyasi mü
za_kerat esnasında mevzuubabıet
mıt olduklarını ilive etınektedir. 

( EC Bi 
"Obıerver "den: 

Olneruer gaı;eteainde, Muter Gar-
11in Japonyanın Çin hakkında bede • 
di.ği ümitleri mev~uu bahsederek ıli .. 
yor ki: 
'"Dimağımdan her türlü müraiya • 

ne düfÜJıceleri bertaral edelim ve ken 
di hoclgômane siyasetimizden mün • 
beis hatalardan vazgeçelim. Alman
ya, havada tevelluk etmek iddiannda 
dır. Ve bu iddiada muvallak olma.n 
kaviyen muhtemeldir. Bu sebepten 
dolayı, evvelemirde Cenevre müz:ake~ 
relerine yeniden iıtirak etmeli ıve ınern 
leketle imperatorluğun emniyetini kô 
lil teJabir almalıyız. Saniyen, Alman 
ya ile 1U1ğlam bir itilôf zemini ara • 
makta beraber, Fransa ile tedafüi bir 
ittilak akdetmeliyiz. Emin olalım ki, 
Garbi Avnıpa •ulhünü temin için en 
iyi çare budur. Eğer lngiltere kuvvrt· 
li olmaktan ve diplomasi. hıuunında 
vuzuh ve teenniden çekinmiyecek o • 
luraa harp olmıyacakhr. Yolua, 1914 
den evvel olduğu gibi, bir hercümer • 
ce doğra mrüklenmemiz muhakkak· 
tır. 

"Le Petit Journal "dan: 

"Le petit journar• Monsieur de la 
Paliue prensinin katledildiğinin bu • 
l/Ün ifmen tahakkuk ettiğini söyle • 
dilıfen sonra diyor ki: 

"Bununla beraber bunun bir intihar 
olduğuna kani olanlar vardır. Ve ha
kikati bulmak ihtimalleri azaldıkra 
bu ihtimal daha la:daltıfmaktadır. /tl. 

• arı r "sba etmek i in lıar n r · 
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İ-IARİCİ HABERLER 
İspanya gene karışıyor 

Madritte, Katalonyada 
kanlı hadiseler oldu! 

•••••••• 
Umumi grev hala devam ediyor 
BARSELON, 23. A.A. - Kata- j 

lonya'nın muhtelif ,ehirlerinde 
dün cümhuriyetçi ve müfrit unsur
larla sağ cenah mensupları araıın· 
da birçok hadiseler olmuttur• 

MADRlT, 23.A.A. - Dün sa
bahdanberi umumi grev ilin edil. 
mit olduğu malumdur. Dün akf&m 
hükumet merkezinin manzarsı sa· 
kin idi. Yandan fazlası karanlık
lar içinde olan sokaklarda pek az 
adam dolafıyordu. 

MADRlD, 23.A.A. - Aksiyon 
Popüler fırkası tarafından ye ılan 
geçit resmine kartı komünisferin 

Yunaniıtanda 

Muhaliflerle hala 
Anlaşılamadı 

ATINA,23.A.A.-Gazetelerin ha 
ber verdiklerine göre, henüz hü
kumetle muhalefet erkanı arasın· 
da bir itilaf hasıl olmamıftır. ka
ti bir itilaf husulü mümkün olduğu 
takdirde, mebusan meclisi, intihap 
dairelerini tevsi -ve ekseriyet sste
mni kabul edecek bir kanun kabul 
ettikten sonra, kendi kendini da
ğıtma kararı verecektir. 

Bafvekil M. Çaldaris, gazeteci· 
lerin süaline cevaben, vaziyetin 
normal surette inkifafı lüzumuna 
' dair, M. Kondilis ile kendi arasın· 
da ta mbir mütabakat bulunduğu
nu söylemi9tir. 

Ekser gazeteler, hükUmetle, "Mu 
halefet erknı arasında " kati bir i
tilaf hasıl olacağın hususuna ha
la ümit var bulunmakta ve M. Ve
nizelos'a hitapla, mumaileybin, 
mesuliyetini idrak etmesini ve iti
laf girildkten vaz geçmesini söy
lemektedirler. • 

Meclis, çar,amba günü, mc:osaisi-
ne devam edecektir. 

Bulga ristanda 
Evvelki gün hararetle 
çocuk günü kutlulandı 
SOFY A, 23. A.A. - Dün her se-

ne olduğu gibi çocukları himaye 
cemiyeti tarafından çocuk gunu 
tesit edilmittir. Bayraklarla dona
tılmıt o~an 9ehir, bir tenlik manza
rası arzediyordu. Saint Alexandre 
Levski kilisesinde yapılan dini a
yinden sonra ekserisi milli elbise 
giymi' olan mektep çocukları kra· 
liçe, Prenses Eudoxie, maarif na· 
zırı M. Boyaciyef Sobraniye reiıi 
M. Malinof, Sofya bat episkoposu 
Monıenyor fstefan ve diğer zeva
tın mevki almıf oldukları tribünün 
önünden alay halinde geçmitler
dir. Bütün meınlekette çocuklar İ· 

hazırladığı nümay1'ler bazı 'ehir· 
)erde polislerle ç;ı.rpı~malara sebe
biyet vermit -ve Alikant' da bir ko
münist kafilesini dağıtırken zabıta 
memurları silah kullanmağa mec
bur olmUflardır. lki yaralı vardır. 
Avila'da sokak ortasında bir bom· 
ba patlamıf fakat mühim basar ol
mamıttır. Nihayet Madrid civarın
da Şinpozuelos'da bir takım meç
hul kimseler Aksiyon Popüler 
Popüler kongrecilerini getiren tre
ne tabancalarla atet etmi,Ierdir. 
Kongrecilerden bir kiti yaralan
mıthr. 

Feci bir infilak 

Altmıştan fazla 
Ölen insan var! 

BELGRAD, 23.A.A. - Kakanj 
madenlerinde vuku bulan gaz infi
lakına dair netrolunan ıesmi bir 
tebliğde madenden şimdiye kadar 
60 ceset çıkardığı bildirilmektedir. 
Cesetlerin bir çoğu tanınmıyacak 
bir haldedir. İnfilak 30 saniye de
vam eden bir sarsıntı yapm•• ve i
ki kilometrelik bir dehlizde insan 
ve esya namına ne varsa yakmıt
tır. Madende bulunan ameleden 
ancak iki kişi kurtulnbilmiştir. 

BELGRAT, 23.A.A. - Saray 
Bosna civarında Kakanjde kömür 
madenlerinde bir infilak vukua 
gelmittir. Resmi haberlere göre 
felaket maden!erde fazla miktarda 
gaz çıkması yüzünden hasıl olmut 
tur. imdat ameliyesine hükiimet 
memurlarının ve bilhaaea orman 
ve maadin nazınnm huzurile de
vam edilmektedir. Ancak arazi 
çökmesi ve su sızması yüzünden 
bir takım mütkülata tesadüf olu
nuyor. ölülerin miktarının çok faz. 
la olduğu tahmin ediliyor. Hüki'ı· 
met, keyfiyetten haberdar olur ol
maz felaket zedelerin ailelerinin 
yardımına koşmu' ve ilk muave
netler yapılınıftır. 

Zeki Bey 
--o-

Kızılordu evinde bir 
konsere riyaset etti 

MOSKOVA, 23 (A. A.) - Kı
zılordu evinde Türk musikişinasla· 
rı Zeki Beyin idaresinde bir senfo· 
nik konser vermişlerdir. Konserde 
Türk Sefareti erkanı, Hariciye ko
miserliğinin ve yüksek kumanda 
heyetinin zabitleri hazır bulunmuş 
!ardır. Konser parlak bir muvaffa
kıyet kazanmı§tır. Türk musikişi
nasları uzun müddet alkışlanmış -
!ardır. 

çin oyunlar tertip edilmittir. Di
ğer bir takım çocuklarda caddeler
de çocuk hayır cemiyetleri için ia
ne toplaım,lardır. 

-

'' B en burada yerli malıyım! ,, 
IZMIR, 23 (Milliyet) -Valimiz Kcizım Ptlfa, lstanbal 11aliliğine ~ 

yin edileceği rillayetleri üzerine gazetecilerin sualine fU cevabı vertnlf' 
tir: 

_ Benim için değilJir. Ben burada yerli malıyım. 

İktısat vekilinin seyahati 
"ANKARA, 23 (Telelonla) - lktuat Vekili Mahmut Celô.l Bey I!' 

tanbula hareketini perfembeye teh\!r etmiftir. Celcil Bey latanbulJa iif 
dört gün kalcıack ve dönüşte Hereke labrikcmm ziyaret edecektir. 

Altay klübünü taşlıganlar mevkuf! 
IZMIR 23 (Milliyet) - Cuma günkü maçtan sonra Altay klübüırl 

taflayan altı iri~ yalıalanarak Adliyeye teslim edildiler. 

yeni bir ltalyan kruvazörü Gazi Hz.nin fotografları 
AYDIN, 23 (A.A.) - Reilİ • 

cümhur Hazretlerinin Halke~ 
armağan buyurduldan imzalı fo ' 
toğraflan bugün büyük merasİlll ' 
le yerine konulmuttur. Merasiıııdl 
Yali, .,ili.yet erki.nı, Cümhuri,.ı 
Halk fırkası Ye Halke't'i mensııP • 
lan hazır bulunmuflardır. 

LIVURN, 23 (A. A.) - Ema • 
nuel Filibert ismindeki yeni ltal • 
yan kruvazörü denize iodirilmittir. 
Geminin boyu 187 't'e genitliği 17,5 
metredir. Sürati '1:1 mildir. Silah
ları 152 milimetrelik 8 topla, 100 
milimetrelik 6 tane tayyare topun
dan ibarettir. 

Bulgar borçlarının 
müzakeresi 

SOFY A, 23 (A. A.) - Maliye 
Nazırı M. Stefanoff, Londra ve Pa
ris'e yaptığı seyahatten dönmüt • 
tür. Nazır, Pariı ve Lcn<tra'da 
Bulgar borçlan hamilleri ile uzun 
vadeli bir anlaşma üzerine yaptığı 
müzakerelerden memnun olduğu· 
nu bildirmiştir. 

- o-

Avusturalyadan tayyare ile 
Londraya gelen bir talebe 

LONDRA. 23 (A. A.) - Ra
vsley ismindeki genç bir t . !ebe 7 
şubatta küçük bir tayyare ile Avuı
tralya'dan fngiltere'ye gelmek Ü· 
zere yola çıkmıştı. Bu genç tayya
reci dün aktam burada yere inmiş
tir. --Ölüm yarışı 

ALESSANDRlA, 23 (A. A.) 
Piyer Bordino otomobil yarı§ ma
hallinde dört kaza olmuştur. Ped· 
rezzini ile Nuvolarini'nin otomo -
billeri devrilmit ve biırinciıi ölmüş 
ikincisinin i5e baca~ kırılmıştır. 
Minozzi halkın arasına girerek 6 

kişi yaralamış ve F errori ise otomo 
bili tutuftuğundan yüzü yanmı1 • 
tır. ---M. Bartu Varşovada 
VARŞOVA, 23 (A. A.) - M. 

Bartu, saat 17 .50 de gelmiş ve 
halk tarafından alkı,lanmıştır. Re
isicüm'hurun mümessilleri, Harici
ye Nazırı ve sair birçok zevat ta. 
rafından İstikbal edilmiştir. 

M.Mu~anof Romaya gidiyor 
ROMA, 23 (A. A.) - Bulgar 

Başvekili M. Muşanof bugün Ro
ma'ya gelecektir. --Havada müsademe 
VARŞOV A, 23 (A.A.) - Mo • 

kottof varvutunda iki tayyare, ek 
zersizi yaparken biribirile müsa • 
deme etmit, alevler içinde yere dü 
•erek her ikisi de parçalanmı~tır. 
iki pilot telef olmuttur. 

Kömür oluğu 
ZONGULDAK, 23 (A.A.) .,,,, 

Bugün Kozluda yeni yapılan bii ' 
yük kömür oluğunun açılma ıne ' 
rasimi yapılmıttır. Bu olukla K~ 
ludan kömür nakliyatı günde bill 
ton artmıf olacaktır. 

Balıkesir bütçesi 
BALlKEStR,23.(Milliyet)- y,I 

Salim Beyin reisliğinde topla~ 
umumi meclis varidat bütçesiJll 
bir milyon elli bet bin iki yüz ol.,. 
rak tespit etmiftir. Varidatın !" 
raddeyi bulması için yol vergisi" 
bir Hra ilavesile altı lira olarak tel' 
pit edilmesi kararla,tırılmıştıı'• 
Masraf bütçesine nazaran varid~ 
bütçesinde altı bin lira kadar bil' 
fazlalık görülmektedir. Bu ae
yol, mektep ihtiyaçları diğer seıı:
lere nazaran daha geni~ olarP 
kar~ılanacaktır. 

Satranç şampiyonluğd 
Friburg. an. Brisgo, 23 A. Jıı,' 

Dünya ıatranç müaabaka••o;. 
sekizinci kısmı dün Alelcin ile 0-
goljubov arasında ba,Iamıttır .. 
yun, Bogoljubov'un lehine bit111if' 
tir. 

SPOR 

Dünkü maçlar --- .. 
F ::r;e:~::~:ls~~~ .. ~~: 
niıan bayraıru münasebetıle, :;..J 
F enerbahçe • lstanbulspor g\P'" 

yapıldı. 
ilk maçı F enerbahçe ve Is~ 

bulspor üçüncü takımları yaptı~ 
Bu müsabaka çok güzel ve çok 
tin oldu. Binnetice daha güzel 0 

nayan Fenerliler bu maçı 3 - 1 
zandılar. ~ 

Her iki kulübün B. takımla 111".1 
kar,ıla.fhran ikinci maç, ilk te 
sın heyecanını tezyit eden bir lı" 
va içinde oynandı. lıtanbuls 
lulann birinci devrede k11me~ 
oynamasına rağmen ikinci de 
Fenerlilerin tazyikini kaldır 
lar. Ve maçı 5 · 1 kaybettiler. "' 

Sonuncu maç iki kulübün Jıı, 
kımlarını kar~ıl8.fhrıyordu. 

MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ). Bu maç, cuma günü oyna,.. 
olan lıtanbulspor • Betiktaf 

prenırin mesleki ve hunı•i hayatcna 
müracaat ederler. 

Hiç fÜpheıbı Prenırin aile&i daima 
g<Uefe sütunlarına aksetmiyen bu it· 
lıarnata lıarfı bir cevap vermek için 
onun hıitıralannı nefretmiffir. 

Bu hôtıranın halk üzerinde büyük 
bir teıir yapmtf olmanna rağmen mu 
kabü propaganda Jkarı umumiyeyi 
kanıtırmakt1111. hali kalmanuttır. 

Bu propaganda ba:z:an ıüpheyi ve 
ek~riya da endlıeyi tahrik etmekte • 
dir. Hattô ba:ı:ıl.an poli.in bu hu1tUsta 
çal!fmadığını ve yalnız çalıfır l(ibi lfÖ· 
ründüğünü :zannetmeğe ba§lamı§lar • 
dır. Bazıları ise bu tahkikatın bir ne· 
tice vermeme.ti ihtimaline kar§t inti .. 
har tezinin müdafaa olunduğunu söy
lüyorlar. Bir talıımlan İse mücrimleri 
kurtarmalı için bu tezi tutmak lôzım
geldiğini beyan etmektedirler. 

Binaenaleyh Cümhuriyetin ve ada
letin menafii namına parti veya ''elan" 
fikirlerinden mülhem olduğu husini 
veren bir mücadele takip edilmesi, 
ııe herkesin kendi fikrini saklayarak 
kinsiz ve endifesa bir surette yapı .. 
lan tahkikahn neticesini beklemesi 
lôzımdır. 

" Paris · Soir " dan : 

Jacques Chatillon, Paru - Soir ga
zetesinde nefrettiği bir makalede di • 
yor ki: Tasarruf yapan memleket sa
de Fransa değildir. M. Muırsolini ge • 
çen günü. bugün hükiimet memurları 
nın maaflarından yüzde 6 - 12 bir ten 
kihaı yapmaia karar vermiştir. Çün· 
lıü /tal ada da büt e acu'fı vardır. 

yaphğı bu ameliye ilk değildir. /tal • 
yan B<Jfvekili memurlan bu meseleyi 
münakGJ« efmemeie alııtırmqtı,.. Bun 
dan barka herkH bu tenkihattan aıa
iı yukarı mütec;s:si roldufa İ'f.İn ge_li~· 
leritr tenezzül lıyatlannın duımesını 
mucip olmaktadır. Bunun için o "'!' • 
man yeniden bu ife btqlamak kabıl • 
dir. 

Bu si•t-.in iyi iılemesi için Mille -
tin duiplin sahibi olması lô:zımdır. Bu 
na karı• millet te intizamın muhafa
za edildiğini ve içtimai teşanüdün tak 
viye olunduğunu görür. Bu uaulün 
bu ikinci neticeyi verme.inden dola
yı laik olduğunu söyliyenler bile var• 
dır. 

T a11arrul yapmak için antorite ol
ma•• lıizandır. Ve bu tasarnıfun ta • 
hakkuku antorite'in mevcut olduğu. 
nu gösterir. Ve bundan dolayı saklı 
sermayeye emniyet sefir ve meydana 
çıkar. Ve milli kalkınmaya bir des • 
tek hizmetini görür. Binaenaleyh dev 
let muhtelif yeniliklere teveuül ede
bilir ve yeni sanayi pl4nlan tatbik e • 
der. Bu da iktıaadi makinenin iyi }f· 
lemesini temin eyler. Ve sermaye rf .. 
(emeğe baıladığı zaman ifsizler iı bu 
(ur, memleket tenellüs eder. 

/ngilteretle iki sene evvel maaıla • 
rı ve ücretleri indirrnİfti. O zaman • 
Jan beri /ngilteretle ifsizlik azalmak 
ta ve 1933 • 3., bütçesi bir /az/alık ar 
zetmektedir. 

Filhakika iptida bir fedakarlık yap 
mak lazımdır. Fak~t bu_ledakarlık, 
istikbalde para ııetıren bır leılakar • 

" Lea Annales " den : 
Les Annafes'te M. Alexandre Mil • 

lerand sulhün idamesi için gösterilen 
iki ur.ılü, itti/alılar politiktl6tllt, ve 
Milletler Cemiyetini münakQfa ede -
rek fU neticeye varmaktadır: 

1914 ten evvelki zamanlardaki si· 
lıihlanma yanılarına teeuüf olunu • 
yor. Fakat bu teeuü~lerde? çı~an! • 
ması lazımgelen pratık netıcenın kını 
se farkına .,..,.,...yor. Sade Fransayı 
nazan itibara alırsak, Fransanın 1911 
Jen 1914 e kadar Almanyanın gÖ• • 
erdiği misali hattô çok uzaktan takip 
ettiği unutuluyor mu? •. 

Biribirine zıt ittifakların harbi tev· 
lit ettiği ealıi manhkın tarifi dahilin· 
de bir muhakeme hatası yapmak de
mektir. Eğer Franaa, lngiltere, Ru•ya 
anlaımamıf olsalardı, Al"'.""'ya harp· 
cu fikirlerini daha laal bır surette ta 
kip edecektir. 

Silahlanma yarrfının ve ittifaklar 
süteminin estl6tllt Guilla!'m". il n~? ~
manı idaruinde, Hitler'ın dıktatorlu • 
ğünde değil, belki Almanyanın ~uy
mak bilmez ihtiraslannda ve dun.:ra 
sülıünuna harfi kentli taarlından vu • 
cutle getirilen daimi tehlikede ara • 

malıyu. • l . h lk 
Ayni sebepler avni tesır erı a 

ederler. Tekrar sitahlanmq A~manya 
nın karşısında raciste .iyaıetı tara • 
fından tehdit edilen memfeektl•~ aha 
/isinden silıihlannı atmalarını ıste .:. 

ek ve buna karı• tecaııüzi ve tedaluı 
bir itti/akla kuvvetlerini bir,le~tirme· 
l ı:nı• • tavsiye etmek aklı selımc red • er lı . 

tmelı ılem• hr. 

run arifesinde sar11iyahlılar1P ">_ 
vaziyetini gösterecek bir te~~ 
ması itibarile bilhassa tayanı dl' 
katti. Fenerliler aahaya fU kll 
ile çıktılar: 1' 

Bedi, Ziya • Fazı!, EkrerP • 'Ve 
Rıza • Necdet, Lütfü • Namılı • 
ki • Şaban • Şevki. S' 

Buna mukabil lstanbulsp0r 
kımı sahaya ,öyle çıktı: ı;t 

Lütfü • Samih • Sabih • ~ri 
Sami • Hasan - Nevzat • f 
Orhan • Enver - Aziz. . . ~ 

Oyun başladığı zaman ık• ;d_ıl 
mında canlı ve enerj.ik oyP fi' 
görülüyordu. ilk dakıkalard~ 
ner kalesi bir kaç tehlike 8 f'.~ 
Fakat Fenerbahçeliler yav•t~ 
vaziyeti kurtardılar ve sıkı 

4 
~ 

ler yapmağa batladılar. 1. ~ 
dakikada Namiik Güzel bj~ r 
yaptı. lstanbulspor hücüıD dll 1ı' 
yer tutan Fener müdafaa!ıP ~ 
rılıyordu. 21 inci dakikadzg ~ 
bot kaleye gol atamadı. ·,,ı;İ f' 
dakikada Şa~ıı:n ~ enerin İ~~ {,1' 
!ünü yaptı. Bırıncı devre 2 
rin lehine bitti. . ııı~ 

ikinci devre ayni teraıt 11 ~ 
başladı. Karşılıklı hücüntle:•ıtİ ~ 
re vermiyor. Oyun, harare de'-~ 
yip etmeden sonuna k.adıır1dıı; etti. Fenerliler 3-0 galıp ge 



[fELEtaill 
Esnaf bankası ve kadınlar! 

Şu E11nal Bankası ip bana ka • 
Jınlar hakkında yeni bir mÜfahe
ıle yapmak fırsahnı verdi. Bu mu· 
fQhedemde gördüm ki; kadınlar 
mali rezaletlere pek kanpnıyor • 
lar. Amma karıfhnlmıyorlar mı? 
Yoksa kendileıli mi girmiyorlar?. 
Ortaını bilmem. Çünkü bWın E11 • 
nal Banka11 fiyadosunda bir tek 
lıaJın ismi geçmediği gibi dolan
dıncılann piri mqhur ve menfur 
Statl'.sky meselesinde de merhu • 
mun karısından b"fka kadın ismi
ne te!adül edilmiyor. 

Diyeceksiniz ki; Fransada Ma • 
dam Harman ismindeki lıannın 
milyonlarca yaphğı dolandıncığa 
ne diye/.<m? 

Ben dolandırıcılığın imtiyazı er 
keklere verildi demedim. Tabii ka 
Jından da dolandıncı çıkar. Fa -
kat ender çılıar. Bir de onlar İ~n
ci, üçüncü pUinda olmaya belkı te
nezzül etmiyorlar .• 

Bu müşahede mli bir hanıma söy 
ledim. Bana gülerek fu cevabı ııer· 
eli ..• 

- Ne lüzumu ııar? En büyük do 
landırıcının kalbini alır ve onun!a 
iklila eder. Kadınlar kanaatkar · 
dır. 

Evet! Kalp alınırken de muka· 
bilinde senet verilmez. Onun içir, 
bütün bu iflerde bir tek kadın im
zasına tesadüf edilmiyor. 

Hintli Nevvabm serveti 
Zenginin parası fıkaranın çene

sini yorar elerler. Çok doğrudur. 
Bir aralık Amerikalı ln~ull'ün p:ı· 
rasını hesap eden bedava muhaııip
ler simdi de şehrirr.i'zde bulunan 
H,;~pur nevabının ıerııetini he•~f. 
ile mefguldür. Gazetelerin ~erJ.ı~ı 
havadise nazaran Hintli mısa~·rın 
•enecle 360 milyon lira ııar~datı 
varmıf. Yani bizim devlet ııarıda · 
hnın iki rrfslinden fazl.t. 

Bu rivayete hiç bir feY il~ııe et
rned en size Yeni çeri Agasının 
mefhur dayak hikayesini anlata · 
Ylm: 

Bilmem hang•i cürümden dola:;• 
birini Yeniçeri ağasının huzu~una 
çıkarmışlar ııe suçunu söylemıfler, 
Ağa hemen: 

- Vurun kıçına bin sopa! .• 

Demiş. Dayağı yiyecek olan a · 
dam hayrette kalmış ııe derhal A
ğayı etekledikten sonra: 

- Ağam! Emrin can baf üzeri
ne. liilJ"n sana bir tek sözüm var. 
Müsaade eder misin? Diye aorml!ş 
=>e Ağcının müsaadesi üzerine: 

- Aiam! Ya sen hiç dayak ye
memişsin yahut sa"' bilmiyorsun. 
d . ' .,. 
emı1. 

Çocuk bayramında 
Malüm ya! Bu halta çocuk 

hal~audır. Bu halta esnasında öte
den beri çocukları Jairel-:re, mat
baalara velhasıl büyükler\in çalıf • 
tıklan yerlere götürüp çalıştırır 
Ve alıştırırlar. Bu sene de banka o
Yunu oynamalı üzere btrçok çocuk 
lar Esnaf Bankasına gitmiflerdir. 
Bankanın kapıcısı bu ifi hazmede
meyip hiJdetlenmİf ve çocuklar 
grup halinde çıkarken onların ip• 
teceği yükaek aeale: 

- Artık koskoca banka Ja ço -
cuk oyuncağı oldu .. dem''! ve bu 
söze küçüklerden birisi: 

_ Kapıcıb~ı, o bi~en evvel ço 
cuk oyuncağı olma~. Bız ba oyun -
cağı bozulmus bulduk. Cevabını 
'"'ermiptir. ' 

Ku.ru, 

169 
117 
645 
214 
115 

24 
22 
23 
ıoı; 

83 
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20 1. la-.içr• 
l Peaeta 
l Mar\c 
l Zeloti 

20 L•Y 
20 Dinar 

1 Çerno•İÇ 
Altın 

1 Mecıdiy• 
Banlırnot 

-808 
16 
49 
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19 
53 
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ŞEHiR HABERLERi 
·---------------------------~----------------------------"'""!'::--------------.....! Üniversitede Üsküdar 
Adliye binası 

-·-
Yangın tehlikesine karşı 
başka bir bina isteniyor 

İstanbul adliyesi yandıktan aon 
ra Adliye dairelerinin biribirinden 
uzak ve muhtelif yerlerde bulun • 
maaı halkın, bilhassa avukatların 
zorluk çekmesini mucip olmakta -
dır. Muvakkaten İstanbul adliye • 
sine tahsis edilen postahane bina
sının üçüncü ve dördüncü katla • 
rında 30 dan fazla bot oda vardır. 
Müddeiumumiliğe ve istintak da • 
İreleri ile bir arada bulunmaları 
zaruri olan ceza mahkemelerinin 
bir an evvel buraya nakli zaruri 
görülmektedir. Baro inzibat mec -
lisi evvelki gün toplanttııf ve tek -
rar bu meseleyi tetkik etmiftir. 
Uzun müddet devam eden müza -
kere netice•inde tekrar vekalet nez 
dinde tetebhüsatta bulunulması 
takarrür etmiş ve vekalete müra • 
caat edilmittir. 

Baro bu müracaatında yeni Ad
liye sarayı yapılıncaya kadar mev 
cut mahkemelerin mümkün oldu -
ğu nisbette postahane binasında 
toplanmasını ve gerek halkın, ge -
rek avukatların çekmekte olduk -
lan mütkülata nihayet verilmesi -
ni talep etmektedir. Baronun bu 
müracaatına henüz bir cevap ve • 
rilmemiştir. 

lstanbul Adliyesi gibi Osküdar , 
Adliyesi de yanmak tehlikesine ma 
ruzdur. Osküdar adliyesi tama • 
men ahşaptır ve bina sü_ratle tami
re ihtiyaç gfütermektedır. Tamir 
işi biraz pahalıya mal olacak, ona 
rağmen de bir kaza "';1ku1;1nda Abu 
vaziyeti Usküdru- adlıye.sı erkanı 
da görmüşler ve böyle bı_r .yangı? 
tehlikesinden kurtulmak ıçın adlı. 
yenin oradan çıkarıl'?~sı ':e. b_ir 
baska binaya yerlcttırılmesı ıçm 
tetkikat yapmışlardır. Bu tetkikat 
neticesinde hem Usküdara, hem 
de banliyö ile Kadıköy ve havali. 
sine nazaran en merüezi yerde o -
lan eski Tıbbiye mektebi kartı -
sındaki metruk kargir binanın Ad
liyeye tahsisi münasip görülmüt -
tür. Bunun üzerine bu binanın Üs
küdar adliyesine verilmesi için ve
kalet nezdinde te,ebbüsatta bulu • 
nulmuttur. Adliye vekiletinden he 
nüz bu müracaata da cevap gel • 
memittir. 

Kadın uğruna 

Gene feci bir cinayet oldu 

Katil Reıat seogiliıi Na:ıaniye 
ile beraber 

Evvelki gece Beyoğlunda Saksı 
aokağında bir cinayet olmuf, Re
tat isminde bir berber kalfası Bed 
ros isimli bir toförü öldürmüttür •• 
Retat Harbiye mektebi kartıaında 
Y ervant Efendinin dükkanında kal 
falık etmektedir. Beyoğlunda kar
naval sokağında Madam Eleninin 
evinde oturmakta olan Nazmiye iı 
minde bir kadını da sevmektedir. 
Ancak Nazmiye Bedros ismindeki 
foföre de kendisine metresi olmak 
için söz vermit, Bedros ta bu söze 
güvenerek bir müddet haatahan~
de yatan Nazmiyeyi bealemitlir. 
Nazmiye hastahaneden çıkınca Bcd 
'?sa metres olmamıf, Retala dü • 
fu.p kalkınıttır. Evvelki gece Naz
'?'Y.e Yanında Reşatla Fatma ısim
lı hır ıu·kadatı olduğu halde Saksı 
M>~a~ından geçerken Bedrosa rast 
ge m~_,ı~rdir. Bedros Nazmiyeyi a
lıp goturmek istemİf, bu yüzden 
kavga çıknu,, bunun üzerine Bed
ros ta bıçağını ;:ekip Re,adın üze
rine ~ürümüştür. Fakat Refat da _ 
ha atık davranmış ve kendi bıça • 
ğile Bedrosu evvela kasığından 
yaralayıp ye~e yıktıktan aonra muh 
telif yerlerınden bıçaklamıttır. 
Bedros hastahaneye kaldırılmıt •~e 
de ölmüş. katil Retat yakalanmıt-
tır. 

Konservatuvar yaylı sazlar orkestrası 
Konservatuvar muallimlerile talebesinden müteşekkil Konser Heyeti namı 

altındaki yaylı sazlar orkestrası birinci konserini geçen ay içinde vermiş ve fev
kalade rağbet ve takdir kazanmıştı. !kinci konserini gene Saray sinemasında nisa· 
nm yirmi altmcı perşembe günü saat 18,30 da verecektir. Şef dorkestr Cemal 
Reşit Bey olup solist Konservatuvar mu allimlerindm Ali Sezai Beydir. 

Birçok kıymetli 
Eserler bulundu 
lzmirdeki tarihi eserler 
hafriyatı devam ediyor 

Pr. Fayi 
Kembriç Univenitesi mimari 

fakültesi müdürü Profesör Fife 
(Fayf), de, lzmire geldiğini yaz -
mı9tık. Mütemmim olarak aldığı • 
mız malUma.ta göre profesör, iz • 
mir müze müdürü Salahattin Bey 
le birlikte Efez harabelerindeki 
tetkikatını tamik etmi9tir. Profe -
sör bilhassa Artemisyon (Diyan) 
nıabedile metgul olmuftur. Ma • 
lfundur ki Eleniıtik Diyana mabe -

Beşinci 
Balkan oyun1arı 
Zağrebe gidilecek; federas
yon muvafakahnı bildirdi 

Dört seneden beri Atinada bü
tün Balkanlıların ittirakile y3pıl -
makta olan Balkan oyunlarır ın bu 
sene Yugoslavya'nın (Zagrep) teh 
rinde yapılacağını bir kaç r;ıir. t:v
vel haber vermiştik. Aldığımız mü 
temmim malfunata göre oyunların 
tarihi tespit E:dilmiştir. Be•inci 
Balkan oyunları ağustosun 26 ncı 
günü açılacak ve eylulün bir ve i
kinci günü devam etmek üzere mu
tat veçhile üç gün sürecektir. 

Yugoslavya federasyonu oyunla 
nn (Zağrep) te yapılması hakkın
daki kararın tas tikini Atletizn. F e· 
derasyonumuzdan ;ltimas etmiş.fe
derasyonumuz da bu hususa muva
fakat ettiğini bildirmittir. 

Atinada tertip edildiği zzımc.nlar 
oranın iklimi itibarile daima tetrini 
evvel ba,larmda yapılan oyunların 
bu sene daha erken yapılması (Zağ 
rep) in Atina'ya nazaran daha ge
rin ve yağmurlu ikliminden ileri 
gelmittir. 

Atina'ya bir gecelik vıpur ıeya
hatile ve rahatça giden atletleri -
miz için bu tebeddül seyahat nok
taıından biraz güç gelecektir.Çün
kü (Zağrep) e en uzak lan Türki 
yeden gidecek atletler 48 saat tren 
seyahati yapacaklardır. 

di, Lidya kralı Krezüs tarafından Muhsin B. Ankaradan geldi 
ilk yaptırılmıf olan tarihten evvel Bir müddetten beri Ank11radô\ bu 
ki Arkaik Artemis (Sibel) mabe • lunmakta ve tütün kongresine itti
di üzerine inta edilmi,ti. Klasik rak etmit olan Ticare~ Müdürü 
Grek ve Elenistik fyonya tarzı mi- Muhsin Bey dün ş,.hrimiz:ı avdet 
marisni tetkik eden profesör Fayt etmittir. 
asıl en eski Efez mabedinin temel ı---=------------
lerile onun üzerine kurulmut olan gerek tiyatroda ve Agorada enkaz 
ikinci mabedin eserlerine ait resim arasında kalnııt Greko Romen ve 
leri ve krokileri inceden inceye Romen Efezde nadir bulunan Ele
kaydetınittir. Mütarünileyhin mak nistik gayet kıymettar parçalar bu 
sadı bu tetkiklerini kitap halinde lunmuf ve bunlar müze için tefrik 
neşretmektir. olunmuttur. Bu eserler yakında mu 

Kıymetli Eserler bulundu ze müdürü Salahattin By tarafın -
Gerek Arkadyana caddesinde ve dan müzeye nakledilecektir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Çocuklanmtzı yetiıtirmek meıe • 
le&inin ehemmiyetle mev%UU bah • 
•olduğu bugünlerde bu itin baıka 
bir cephe.ini, eulcmme cilletini tet
kik etmek herhalde laideJ•n hali 
deiildir. Evvela memleketteki ev -
lenme itlerinin ne merke:ade oldu
ğuna kısa ve umumi bir naxar ata
lan. Çünkü çocuk ıiyıuetinin eaaar, 
temeli, izdivaç hareketleridir. 

lnaan, niçin ve nasıl eulenir 1 .• 
Evlenmenin hu ve ahlaki cephe • 
rirıden baıka ilıtıoadi amilleri de 
mevcuttur. Bunlardan m~ada ba 
hadiselerde ırk, milliyet, beden, 
sıhhat, meslek, kültür, iklim, aiyaıi 
ıratlar, nılh ve harp gibi muhte • 
lif amillerin teairlerini de anut.-. 
malıyı~. Refah, aile idaresini lrolay 
laıtırdıiı için evl«nmeğc cuaret ue 
ren bir sebeptir. Bununla beraber 
refahın doğurduğu birçok icabat 
evlenme fikir ve tmavvurlannı za
yıflatır. 

Hülasa olarak diyebiliriz ki ev • 
lenme 11akalannın maddi amillerle 
sıkı bir alôkası vardır. 

Memleketimi:ule maatteeısül ell· 
lenenlerin mikdarı arzu edildiği ka
dar değildir. Bu herhalde birçok 
kimselerin ailelerini geçindirecek 

feraite malik olmamalarından 

ileri gelmektedir. Bununla b•rıı -
ber ıura•ı ,ayanı fiilrrat>dır ki, Tür 
ki)!«/e evlenmemek al11ylıinde bir 
cereyan yoktur. Evlenme, bilakis, 
büyÜlı tehirlerin ba:ı:ı mahdut ımıf 
ahalisi istisna edilirse her yenle ta· 
roltar bulmalttatlır. 

latatistiklere bakalım: 
Türltiyede 1927 &enesintle 53.148 

çilt eıılenmİftİr. Bu milıJım o ....
manki tahriri niilusta çıkan umumi 
yekuna niıbet edersek bütün Tür
lıiyede ellenen/erin ancalı binde 3,9 
olduğunu görürü". 

Halbuki meıela ayni Hne zar -
lmda Butlapeıtede Macar evlenme 
i:areketl11ri hükrnda tetkikat ')la • 
pılmıı ile "en8İn ahaliden bin kiıi 
ye 11,7, lakir ahaliden ı;ene 100() 
lıiıiye 9,4 eulenme iaaıet etmiıtir. 
Bu küçücük ya:amı:ula miıall.,ri 

daha lazlala1tırrnaia imkôn yof.· 
tur. Yalnız: kısaca. ıunu •Öyliy,lim 
ki memleketin amıumi nüluı siya•c· 

tine hizmet .,debilmelt için evlenen 
leri teıçi edecek ve .l!Vlenme voka • 
larının artmasına yardım edec~ k le 

dabiri süratle olmak mecburiyetin
deyiz. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

İlmi bir 
Cemiyet kuruldu --Cemiyet muhtelif zaman

larda kon
feranslar tertip edecek 

1atanbulda birçok ünİ•ersite pro
f esörlerin i•tirakile bir "Türk Fi
ziki ve Tabii ilinı
ler Cemiy .. ı i" le' 
kil olunmustur. 
Cemiveti~ ga~ 

si, ilmi taharriya 
tı tetvik ve net: 
celerini ne,retme' 
lir. Cemiyt-tin bı 
,ında Maarif V< 
kili Hil<mH Beyi 
riyasetinde bi 
" F ahr komitesi ' • 
vardır. Komite U- Neşet Ömer B. 
niversite Rektörü Nefet Ömer Bey, 
Tıo Fakültesi Dekanı Tevfik Salim 

• 

Pata, Fen Fakül
tesi Dekanı Ali 
Yar Beylerden mü 
te~ekkildir. 

Cemiyetin idare 
heyeti muvakka
ten Pro. Hans 
Winterstein, Prof. 
Erwin Freundlich, 
Prof. İbrahim Hak 
kr, Prof. Mazhar 
Osman, Prof. Ha-

T. Salim P'!. mit Nafiz, Prof. 
Andre Naville, Prof. Hans Rei
henbach Beylerden teşekkül et-
mi~tir. . 

Cemiyet fiziki ve tabii ilimlerin 
sahalarında muntazaman konfe
ranslar verecektir. Konferansların 
biricinsi 30 nisanda saat 18,30 da 
Üniversite büyük konferans salo
nunda verilecektir. 

Bu konferansta Prof. Erwin 
F reundlich "Kainatın yqı ye yıl
dızların enerji membaları" ından 
bahsedecektir. 

14 mayısta Prof. Chaput "Avru
pa Geologi ve Coğrafi bünyc~inde 
Türkiye " mevzuu üzerine 28 ma
yısta Prof. Reichenbach " Zaman 
ve mekıin" mevzuu üzerine birer 
konferan.a vereceklerdir. 

Bu konferan.alarm Yerileceii iç
timalar umumidir Bilahare yapı
lacak içtimalar yalnız cemiyete 
kaydolunacak azaya mahsus ola
cakbr. Tabii ve fiziki ilimlerle a
lakası olan herkes cemiyete aza o
labilir. 25 niaan ve 23 mayıstaki 
konferanslar almanca, 9 mayıstaki 
konferans fransızca verilecek ve 
hepsi türkçeye ten:üme olunacak
tır. 
~~~--.>----~~-

Ticaret odaları 
Kongresi 
Kongre bugün açılıyor 
lıtanbul iktısadi mıntakası Tica

ret Odaları kongresi bugün öğ'le -
den sonra Ticaret Odasında topla
nacaktır. Kongreye İ§tİl'ak edecek 
murahhasların hepsi §elırimize 
gelmitlerdir. Kongreyi Ticaret 
Müdürü Huhain Bey açanktır. 
Kongrede bugün ruznamede bulu
nan iki raporu ve diğer taleı>leri tet 
kil< etmek üzere üç komisyon seçi
lecektir. 
-------o 
Türk dostu 
Ecnebiler için 

Aldığımız malumata göre Tu- • 
ring ve Otomobil kulöbü, Türki
yeye doıt1uk gö.termit olan ecne
bilerin madalyonlarından mürek -
kep bir galeri vüeuda getirilmesine 
karar vermittir. 

Bu meyanda büyük Leh şairi 
Adam Miskieviç'in madalyonu var 
dır. Bu madalyonu yüksek bir Leh 
sanatkarı yapmıttır. 

Bundan baıka ınethur Fransız 
şairi Lamartin'in bir büstü de Sul
tanahmet meydanında yeni vücuda 
getirilen parkın ortasına rekzedile
cektir. Lamartin'in büstü Fransız 
beykeltratlanndan Maluim Real 
del Sardo tarafından yapılmakta • 
dır. 

Eroin bulundu 
Muhafaza umum kumandanlığı 

memurlarile polisin yaptığı arama 
neticesinde dün Tllvukp:ızarında 
Kasap hanı altında Kemalettin E
fendi ve Şadiy .. l ;anımların dük · 
ki.olarında eroin bulunnıuştur. Ke
malettin Efendi V<' Şadiv~ Hanım 
ihtısas mahkemesine \'ı?rilmişler • 
dir. 

Bir hadise, bir ııaka varmıdır 
unutulmasın.En hararetli meaele 
rin gtJ%ete sayfalarındaki ömro 
hayet bir haftadır. Hadiseler aıa 
ve irsi hastalıklar ve malül çocu 
lar gibidir .. Asabi bir hamle ile 
iar, bir ff!.fyat, iki vaveyla, b:r 
çırpıntı nihayet susar. 

Eanal Banka.11 hadisesi de bu 
tiJaôı gösteriyor. Fakat bence b 
hadise dört yüz bin liranın kül 
lap gitmesinden ibaret ıleğifdi 
Bu meselenin ilmi ve ve idari tar 
larınJan daha kuvvetli bir de ah 
ki ceohesi vardır. 

Görüyoruz. ki bu dava ile uz 
veyahut yakın alakadar olanlar 
Jeta bir neli ııe inkar Yartf1na çı 
mı~lar gibi dört koldan mes'aliy 
ti iizerlerinden atmak ialiyorla 
Kime sorulsa: 

- Ben o zaman aöyledimJi. 
- Ben lstanbulda bile Jeğif. 

dim! • 
Diyorlar. 
Büyülr harp T ürkiyenin mukacl 

cleratını elim bir akıbete aürükfecl 
ği zaman en hararetli harp taraf 
tarlan bile: 

- Biz ııaktile söyledikti! 
- Harbe girmeseydik bu işle 

olmıyacaktı. 
- Ah dinletemedik! 
Diye hayıflandılar, ağladılar 

Sanki koca ittihat ve Terakki kab 
nesinin o kahraman görünü.,lü lı 
elamanlarını esrarıengiz bir ku 
vet tehdit etmip: 

- ille ha "1e gireceksiniz! 
Diye litillemişti. Ne oldu? Mes

almü bulundu, biri çıkıp ta: 
- Eh, ne yapalım. Yanlış dürü 

mü~üz. Vebali boynumuza! 
!tir, dedi. 
Ne münasebet, olanlar oldu •• 

Memleket elim bir ı•arta atlattı. Dt 
yeceğim ,., ki, hôdiselerde rnea'al 
bulmak güç oluyor. Ret ve inkôr j. 
/ik/erimize işlediği gibi takip ııe 
tecziyede ihmal de ruhuma:ıa i1le
mİftir. 

Günler geçecek, bu mesele 'ile k 
panacakhr. lfte en büyük derdimi 
budar. Hadiselerin vakııundan d 
ğil tekerrüründen korlımalıyız. 
Buna lır'lıat vermemeliyiz. Banan 
için de biraz radikal İf görmeliyiz., 
Bilhassa para ifleri gibi bugün 
dünyanın her tarafında çirkin, Jal 
lı baJaltlı valta/,,,. sebep olan J~ 
valtıtrJa titiı ue hllltta ımerhametsi~ 
olmamız liizımdır. 

Bu hadiseyi bir belediye i'i wi
bi değil, bir memleket Jaııcm gibi 
görmeli ve o dikJıaıle takip etme
liyiz. 

Burhan CAHlT 

Uyuşturucu maddeler 
U:ruıturucu maddeler inhisarı ,. .. 

kında Türkiyede uyuıturucu mad• 
delere dair bir kitap netredecek -
tir •. Kitapta bizde afyon, haşhaş 
zerıyatı, geçirdiği istihaleler, inhi
sardan evvel ve sonraki vaziyet ve 
uyuıturucu maddeler ticaretine 
hangi istikametin verildiği hül aa 
edilecektir. 

--OTOMOBiL 
MOTOSiKLET - BiSiKLET 

Yarış/arımız 

~5 
MAYIS 

Cuma sabahı yapılacaktır. 
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· ı_ ~IHHAT 1 
Çocuklarımızın 
Dişleri 

llkmekteplerde talebelerin dişlerini 
muayene ve teftiş ettik. Derhal teessürle 
söyliyebiliriz ki yüzdt ııbksen çocukları. 
mızın dişleri harap ve bakmuızdır. 

Bunun sebepleri nelerdir.: 
1 - irsi zafiyet.• 
Ananın ve babanın dişleri hastalıklı ve 

sıhhatsiz ise çocuklarının da dişleri zayıf 
olur. 

2 - Nema devrinde gıdası tam olma
yan, fosforsuz nakıs bir teşekkül: 

Muayene ettiğimiz bu yavrular ha:bi 
Umuminin ve onu takip eden kıtlık sene
lerinin gıdasız kalmış çocuklandır. Bu ço 
cuklar nema devrinde ve sütten kesildik· 
ten sonra tam bir gıda ve kuvvet bu
lamamıştır. 

3 - Bunlardan başka, esasen aslmda 
cılız ve kuvvetsiz bir teşekkülle meyda
na çıkan çocuklanrruzın di§lerini uluorta 
tedavisiz, doktorsuz kendi halinde bakım 
ıız bırakmamız: 

Bu huıuıta pek az müıteına tekmil 
velilerde likaydi vardır. Çocuk dişleri
nin kıymetini takdir edemiyenler pek 
çoktur. 

- "Çocuk diıleri büyükler gibi ihti
mam ve tedaviye muhtaçtır . ., 

- "Y avrularnnızın diıleri bakımsız· 
lıktan fena teşekkül ile hastalıklı, çar· 
pık çurpuk olur . ., diye mütemadiyen 
söylediğimiz halde hala: 

- "Çocuk dişini nasıl olsa değiştire
cek, o diş tedavi olunur mu hiç? Diye 
vakitsiz yavrulann dişlerini söktüren .. 
ler, 

Aksi olarak, dişlerin çıkartılmak İcap 
etliği - Arkadan gelen daimi dişin yol 
bulamayınca çarpık bir yolda çıkarmağa 
başladığı - zamanda çocuklannın dişle. 
rini çıkartmasını istemeyenler, " kendi. 
kendine düşer .• ,, diyenler ekseriyeti tef· 
kil etmektedir. • 

Bazılarının iddia ettiği gibi bu la!caydi 
ve bakımsızlığın tamamile maddi sebep· 
!erden parasızlıktan ileri geldiğini ben 
asla kabul edemem. 

Senelerce mekteplerde yaptığım tecrÜ· 
be bana göstenniştir ki bu hususta para· 
sdık değil bilgisizlik hakimdir. 

Bir çocuk dişlerini temizlemiyor iıe 
bu,da parasızlık.tan dolayı bir sebep ara
n,lamaz. Bir diş fırçası bir çocuğa ay .. 
)arca gider. 

Çocuk dit macunu bulamaz ise ~iıl<;
rini sabunla fırçalar. Bet ayda bır dış 
fırçası dahi almayan bir talebe macunu 
da olmasın meram ederse dişlerini ağzını 
gene temizler. Temiz bir bezi parmağına 
geçirir, ıabuna ıürter diılerini yıkar. 

Muayene eınaıında aylarca hatti se
nelerce diş temizliği gönnemiı talebelere 
rastgeldim. 
Çocuğun dişleri berbat bir halde .. te

davisi çok lüzumlu. Talebenin, velisinin 
nazan dikkatini cep ediyorsunuz, bedava 
tedavisi yapılacak muayenehaneyi göste
riyorsunuz gene lakayit kalıyor aldırım
yorlar! Bunlarda parasızlığ-ın ne rolü 
var? 

Mual\iminin her zaman: ''Diılerinizi 
fırçalayınız .. 0 ihlarına rağmen, diıleri 

temizlik yüzü görmemi§ çocuğa, diıleri
nin neden temizlenmemiı olduğunu sor
duğunuz zaman ıu cevaplan da aldıkla
rımız çok oldu: 

- Annem dişlerini fırçalar İsen seni 
öldürürüm, sakın ha diılerin dökülür!..,. 

Bu işte muhakkak ki çok iptidai bir 
cehalet vardir. 

Çok tayanı teıekkürdür ki Cümhuriyet 
maarifinin genç ve kıymetli muallimleri 
bu huausta bizler kadar, ehenuniyetle ala 
kadar olu1:orlar. Uğratıyorlar. Hiç şüp
he yok ki bu fena zihniyet zamanla 
yavaı y~vaş düzelecektir. Elbirliğile çok 
!(alışacagız. 

Halkın zihnine çocuk dit bakımının 
çok eheıruniyetli olduğunu. Küçük çocuk 
ların dişlerinin de - velevki değiştire
cek dahi olıa - büyükler gibi ihtimam 
ve tedaviye muhtaç bulunduğunu atıla· 
yacak, &'Östereceğiz. 

Bir çok mektep dolaştan. Binlerce ta
lebe muayene ettim. Neticeden cidden 
korktum. 

Yavrularımızm dit hususunda sıhhat~ 
leri ciddi ehem.m.iyet verilecek ve endişe 
edilecek bir haldedir. Yoksa bünyece 
zaten berbat bulunan çocuklarımızın dit
lerini, birde baknnıız bırakacak isek pek 
sıhhatsiz ve pek cılız bir nesil orİaya 
koymut oluruz. 

Dr. Bedri HAKKI 

KUa..AK - ....... ~··· 
Bir Napolyon hikayesi 
Napolyona bir muharebede ha-

ber vermi,ler: 
- Ceneral Murat yaralandı! 
Napolyon sormus: 
- Y arcuı ağır ,,;ı? 
- Endife edilecek kadaT "değil, 

kurfun yanağında küçük bir delik 
açtı? .. 

- Peki nasıl oldu, anlatın ba • 
kalım .. 

Anlatmıflar: 
- EfentJ.im, tam kur,un geldi • 

ği zaman, Ceneral ağzını açını, bu
lunuyordu. Kurfun ağzından gir • 
di, fakat ba sırada tekrar ağzını 
kapadığı için yanağını delerek çık 
h ..• 

Napolyon gülmeğe ba,lamıf: 
- Benim cesur adamım, ağzını 

açmak için ilk defadır ki müna • 
sip zamanı kolladı .• 

Bu fıkrayı, geçen gün elime 
geçen 933 senesi Almanach Natio
narnnde olmdum. 

ArkadQflardan birine anlatır • 
ken: 

- Güzel fıkra dedi, bu Ceneral 
Murat, bizim latanbul Şehir Mec • 
lisine benziyor ... 

- Ne münasebet? diye sordum. 
Dedi ki: 
- Şu Emal Bankası işinde o da 

tam zamanında ağzını açmadı mı? 
Blir başkası cevap verdi: 
- Evet amma, Ceneral Murat'a 

taznamile benzer taralı yok. Şehir 
M eclsi ağzını açtı, lakat kurşunu 
yiyen başkaları oldu! .. 

M. SALAHATTIN 

Meyhanelerde kadın 
garson olmıyacak 

Gazino, birahane ve meyhane • 
ler için yeniden mıntakalar tayini 
dütünülmektedir. Yeni mıntaka • 
lar teıbit edilirken bu kabil ma • 
hallerin sahiplerinin vaziyetleri 
de tetkik edilecektir. Sabıkalı o • 
!anların bu gibi yerlerde çalışma • 
lanna müsaade edilmiyecektir. 
Meyhanelerde kadın garson istih • 
damı yasaktır. Bazı meyhaneferin 
kadınlara bulatıkçı sıfatını vere • 
rek ganonluk yaptırdıkları ve bu 
yasağa uymadıkları da görülmüt • 
tür. Bunlar hakkında tahkikat ya
pılmaktadrr. 

Esnaf cemiyetleri içtimaı 
Eanaf cemiyetleri reis ve umumi 

katipleri cumartesi günü bir heye
ti umumiye içtimaı yapacaklardır. 
Bu içtimada müşterek büronun se· 
nelik blançosu tetkik edilecektir. 
Ticaret Odası salonu ticaret mah
kemeleri tarafından işgal ed1ldiğin 
den içtimaın nerede yapılacağı ma
lum değildir. 

--o--

Resim çektiren çocuklara 
Fotoğrafçr M. Weinberg, Ço • 

cuk bayramı münaaebetile çocukla
ra güzel bir sürpriz hazırlamış ve 
bayram münasebetile resmini. çek· 
tiren çocuklara Gazi Hazretlerinin 
bir resmini hediye etmeğe başla • 
mıştır. 

-o-

Yelkencilerin bir tavzihi 
Yelkenci zadelerden dün şu mektubu 

aldık : 
" Muhterem gazetenizin 20 Ni~an 

1934 tarihli nüshasının birinci aahife
sinin 400 bin lira meselesi ba11ıklı ya• 
zıda E•naf Bankasının borçluları meya ... 
nında Yelkenci Zadeler zikredilmiıtir. 
Halbuki mezkür Banka ile hiç bir za
man ve hiç bir suretle muamelede bu. 
lunmadığımızdan işbu yanlıtlığm ilk çı· 
kacak nusharuzda, ayni sütunda tavzi
han tashihini rica ve hürmetlerimizi 
takdim eyleriz Efendim." 

Milliyet'in edebi tefrikası: 57 

KANLI SIR 
Doktor, tekrar ıoruyor: 
- Sen, Sırn Nevres beye kar

!fl, adeta tetikte duruyorsun! 
- Nasıl tetikte duruyorum ? 

- Hazırlanmıf, kunılu bir hal-
'desin .. Niçin, niye kartı? İhtimal, 
bunu sen, kendin de bilmiyorsun· 
dur! Kendi kendine de tahlilden a
cizsindir. Bu, hiui bir delalet de
ğildir. 

Bunu sana, b~ka şekilde anla
tayım. Bir tren yolcusu tasavvur et. 
Hatta bir arıza olmadığını biliyor, 
yol tehlikeli değildir, bindiği ka
tarın ne vagonlarında, ne de loko
motifinde, korkulacak bir sakatlık, 
köhnelik yoktur. Fakat buna rağ
men, o, tren yolcusu, ikide birde 
elini, imdat çamın koluna uzatmak 
tadır. Acaba ona, hattın bozuldu
ğunu, yolun tehlikeli olduğunu, lo
komotifini sakatlandığını bir söy
liyen, haber veren mi olmuttur? 
hayır!.. Y okuya, bu hareketinin 

Yazan: Ma.lımut YESARi 

1 

sebebini sorsak, cevap veremez, 
belki de f8'1rır kalrr •.. Nasr!, anla

. tabildi mi? 
Doktonın sözünü kestim: 
-Bir fey soracağım doktor ... 

O, tren yolcusu, bu hareketinde 
haksız mıdır? 

Doktor Nüzhet Süleyman, omuz
larını silkti: 

- insanların hiç bir hareketin
de haklılık ve hak&ızlık yoktur. 
Bazı hareketler vardır ki insiyaki
dir. Tasavvur, taammüt, kasit de
nilen ,eyler, ekseriya, kendi ken
dine ifleyen tahteşturun tebellür 
etmit neticeleridir. insanların ha
reketlerine, çok defa tahtenuur 
hakimdir. 

- Anlamıyorum, doktor. 
- Bunu vüzuhla tahlilden, fen 

de acizdir. 

- Bu bahsi keselim. Şimdi ben, 
o, tren yolcusu muyum? 

- Benim hissime, görütüme na-

perşembe akıamından itil:area B,yoğ"u'lda 

ve S U M E R Sinemalarında 

Bugünkü program 
I S TA N BUL: 
18,15: Plak neıriyatı. 19,15: Meıut CemU 

Bf'y tarafından çocuklara maıal. 19,30: Türk 
muıiki neıri1ab. (Eftalya Sadi H. Sadi B. 
Refik 8.) 21: Refik Ahmet Bey tarafından 
konferans. 21,30: Ajanı •e borıa haberleri. 
21.JO; Radyo orkeıtraıı tarahndan muhtelif 
eaerler. 

Türkiyenin Kalbidir 
Bütüa Tlirklerin glSğlislerini iftiharla kabartacak Tnrkçe ıözlli bir 111,hıser! Bliyük Gazinin yüluek 
rehberliğile Türkün yarattığı eserleri bu filmde ıörecek ve alkışlayacıksını7! 

V A T A N D A Ş - Bu filmi gör ve çocuklarına göster. 
Bütnn taşra sinema'.arı müdllrlerine: F.lmin ~ISıterme tarihini teabit iç·n 

-- (Haka Fılm)e telgrafla müracaat ediniz. - Halil Kamil f,Jm 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

19,10: Derı koroıunun konseri. 19,50: Muh· 
telif babiıler. 21,üS: Po"!Enan. operaı1ndan nak· 
len Borodinin eserlerinden "Prenı Jsor,, İı· 
mindeki opera te:maili. Müteakibea belkiı Ha· 
fif muıiki. 

B U D A P E Ş T E, 550 ''" 
18,30: Kiıı ıican takımı. 19.30: Hik&yeler. 

20: Piyano kon.seri. 20,30: Konferans. 20,50: 
Birer perdelik iki ıkec; (franıı.ı::ca). 22 %0: 
Trio konıer. 23,15: Yaylı sazlardan mii.raklırep 
bir talumın konıeri, 24: Konfera.111. (almanca) 
24,30: Horyetb. ıiaan ta.lumL 

B0KREŞ,364m. 
13: Borıa. - Plik. - Haberler . - Plik. 

18: Sibirceanu orkeıtraıı. 19: MUıahabe. 19,15 
Konserin de•amı. 20: OniYer•İte. 20,20: Pl&.k. 
- Konferans. 21: Radyo orkeatraa1 t.rafın· 
dan ıenfonilc konıer. Zl,45: Almanca •• fran· 
ıısca Romanyaya dair konferanı. 22: Senfo
nik konserin deYamı. 22,46: Muhtelif dillerde 
haber neıri. 

MILANO. TORINO. CENOVA, TRIYES· 
TE, FLORANSA 

20,05: Pl&k. - Müıahab• .. 21,05: Oda mu· 
ıikiıi. 21,45: 11Si., ismindeki Mucanyi'nin eıer 
ferinden Üç perdeliL. operet temliıi. 

V l Y A N A, 507 m. 
18.25: Yeni ıanatk&rlar tarafından konser. 

19,20: Derı. - Müaahabe. 20,25: Leharın ope
retlerinden parçalar. - Müsah.abe. 23: Son 
haberler. 23,15: Akıam. konseri (Viyana oda 
muıikiıi talumı.) 

H A M B U R G. 332 m. 
21,15: Musikili milli ne4riyat. 22,15: Halk 

muıikiıi. 23: Haberler 23.20: Hafif musiki. 
24: Gece konıeri. 1,05: Senfonik kooaer. 

B E L G R A T, 437 m. 
18,16: Radyo orkeıtt"aıı, 18,45: Danı plAk· 

lar. 199 25: Müıaha.be. 20: Radyo orkeıtraıı, 
20,40: o_rkeıtra refakatile popüler ba.-alar. 
21,10: Dukar. - ReklamlaT. 21,40: Senfonik 
konser. 23: Müsahabe. Müteakiben Moıko•a 
lokantaıından naklen danı muıikiıi. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
19,30: Müıababe, faydalı bilıiler. 20,40: 

Pli.k. - Haberler. 21,05: Pl&k. 21,45: Kan-.ık 
konıer. 22,35: "L'idolo prezioao,. isimli bir per 
delik bir pİyeı. 24: Hafif muıiki. 

KONISVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
18,40: Piyano konseri. 19,15: Aktüalite. 19,· 

35: aHberler. 19,55: Şiir. 20: "Kurıun dökü
cü Kriıtof Mahr,. ismin.deki ıkeç. 21: Kııa ' 

haberler. 21,15: Şarla Pruıya eıerleriaden ha· 
fif musiki. 22,15: .,Tayyare bombaıı., isimli 
monoloc. 22,33: Müıahabe. 23: Haberler. 24: 
Kolonyadan naklen konser. 1: Muaik.ili mü· 
ıabahe, 

I R T IHA L 
Muhtelit mubadele komisyonunda Ra· 

sih Sedat Beyin halası ve Ti.alil. ye
nitehirli merhum Faik Beyin zevcesi 
ismet hanım dün irtihal etmi1 ve co
nazesi K umkapıdaki hanesinden kal
dmlarak Merkez efendideki ailesi kab. 
riıtaruna defnedilmiıtir. Allah rahmet ey 
lesin. (16021) 

J-JIMAYEI ETFAL Cemiyeti Riyaae· 
tinden : 

Ankarada Y enişehirde Gazi caddesin
de Himayri Etfal Cemiyetine ait arsa Ü· 
zerine yapılacak apartıman binaıı yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. ihale 5 Mayı• 934 
cumartesi günü saat 15 de icra edilecek
tir. Münakasaya girecekler ehliyeti fen· 
niye \'esikalarıru ve ,imdiye kadar vücu. 
da getirdikleri ehemmiyetli inıaata ait 
fotoğraflar ve teklif edecekleri bedel ii'ze 
rinden yüzde on mıktannda bir Banka 
kefalet mektubunu, ıartname ve muka· 
velename mucibince bazırlayacaklan di· 
ğcr evrakı iha:Je günü saat onbire kadar 
Ankara Hirruıyei Etfal Cemiyeti Riyase
tine vemıeleri. Himayei Etfal Cemiyeti 
mezkU:r jnşaatın ihalesinde ehliyei ve ik· 
tidari tebeyyün eden Müteahhitler ara· 
sında tercih lıakkını istimal hususunda 
serbestir. 

Projeler , . ., evrakı fenniye Himayei 
Etfal Cemiyetinden yinni lira mukabi
linde tedarik olunur. Yapılacak iıler hak 
kında fazla izahat almak isteyenler ls
tanbul Galata Danuphan 26 numarada 
Mimar Hüınü Beye her gün müracaat 
edebilirler. 2334 

--Dr. IHSAN SAMI--. 
Tifo ve Paratifo Atı•ı 

Tıfo ve Paratifo hastalıklarına tutulma
mak için ıcsiri çok kat'ı muafiyeti pek 
~min bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. (15169) 1924 

YENi NEŞRIY AT ı .. --• Dr. Nuri Feltnıi ~-.. 

Ayın Tarihi 
Matbuat Umum Müdürlüğü ta

rafından çıkarılan AYIN T AR1H1 
mecmuasının ikinci nüshası intişar 
etmiJtir. 

Bu mecmua sayesinde bir ay zar 
fında bütün dünyada geçen siyasi 
h~diıeler! tam ve mükemwel bir te 
kilde takıp etmek mümküıidür.Ka
rilerimize tavsiye ederiz. 

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç İçin 

3 
I • L. K. L. K. 

ayıcı .•••••••• 4- 8-
6 " •••••• 9 9 • 7 50 14 -

12 " ••••••••• 14 - 28 -

Gelen eTrak seri •erilmez.- Müddeti 
r•ç•n nüıhalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyet• müra· 
c:aat edilir. Gazetemiz ilinl•rın meı'u.Jiye. 
tini kabul etmez. -

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

1826 

ittihat Değirmencilik 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şirkelimizin 11 Mart 1934 tarihinde 

inikat eden heyeti umumiyesinde itti· 
haz olunan mukarrerata tevfikan 1933 

sene;;i devrei muamelitı için faiz ve te
mettü olarak işbu ıehri May11m birinci 
gününden itibaren Osmanlı Bankası ile 
Doyçe Oryantbank ve Banka Komerçi· 
yale ltalyana giıelerinde hisse aenetleri
mizin 24 numerolu kuponuna mukabil 
yüz ...ıtıruı bet kuruı ve müessis hissele 
rimizin 24 numaralı kuponuna mukabil 
iki :riiz elli altı kurut tediye edileceği 
ve icabeden bordrolar baladaki banka
ların Galata giıelerinde alakadarların 
emrine amade bulundurulduğu ilin olu. 
nur. 

(1595'1) Meclisi l dare 
2293 

Kuşadası Belediyesinden: 
Bir ay müd<Jetle ve kap ılı zarf usulile münakasaya ko· 

nulmuş olan iki adet su havuz una talip zuhur etmediğinden 
müddeti münakasa 10-4-934 tarihinden itibaren bir ay müd
detle temdit edilmiştir. Müddeti mezkUre zarfında talip o 
lanlar kapalı zarf usulile ve yÜ zde yedi buçuk teminat akçesile 
Kuşadası Belediyesine müracaatları ilan olunur. (1872) 

zaran, ona, çok benziyorsun ... 
Dü,ünüyorum ... Doktor, yava~ça 

kolumdan çekiyor: • 

-Fazla dütünme, azizim ... gül, 
ne,elen ... Bak, Netide, gülüyor. 
Senin somurtkanlığın, onun nefesi
ni kaçırabilir! 

Sıcak bir temmuz sabahı ... Tat
lı serin bir timal rüzgarı, yelken
leri 9ifiriyor... Kotraımz, denizin 
üzerinde kanat sürüyerek uçan bir 
marti gibi sekiyor ..• 

Netide, gülüyor ... ArkadAfı Na
zan, gülüyor ... Sı:rn Nevres, gülü
yor ... Avukat Şerif Bakı, gülüyor ... 
Doktor Nüzhet Süleyman gülü
yor ..• Kotrayı idare eden ıık sert 
beyaz saçlı Nail kaptan gülüyor ..• 
Lostromo Veyael, gülüyor ... 

Niçin ben gülmiyorum? Benim, 
gülmemem, ayıp ... Kotranın sahibi 
yim; herkesten fazla neteli görün
meğe ve herkesin yüzüne gülmeğe 
mecburum! .. Somurtkanlığım, Ne
fidenin ne,esini kaçırmakla kalmı
yacak; misafirlerim bunu istiskal 
sayacaklar ... 

Bir şeye dikkat ettim. Nazan, 
Netideden daha canlı renkli, da
ha kıvrak, daha alımlı ... Sırrı Nev
res, Nefideye daha fazla iltifat e
diyor! Neden? 

Kotraya bindiğimizden beri, Ne
tide benimle hemen hemen hiç ko
nutmadı gibi ... 

Peyi benimle mi meJgul olacak
tı? .. 

Yoksa, kıııkanıyor muyum? •. Ha 
yır .•. hayır... bu kadar gülünç ol
mak istemem! 

-15-
Neşide, Sırrı Nevreıi, köşke da· 

vet etti, Halim Siret, bunu, gayet 
tabii bulmakla kalmadı, memnun 
da oldu. 

Doktor Nüzhet Süleyman, vakit 
vakit gözlerimin içine bakıyor: 

- Sırrı Nevres hakkındaki hük
münün, yahut korkunun, ne dere
ceye kadar doğru olup olmadığl, 
şimdi meydana çıkacak! 

Demek istiyor. 
Halim Siret, köşke geldiği za

manlar, Sırrı Nevresi de sürükler
se, kendine mükemmel bir kumar 
arkadaşı buldu, demektir. 

fakat Sırrı Nevres, evde kumar 
masası b"fma oturacak mı? 

Doktora bunu açıkça sorduğum 
zaman: 

- Benim, daha hiç bir fikrim 
yok! 

Dedi. Onu, Sım Nevres hakkın
da, hala nikbin görüyorum. Sırrı 

ittihadı 
. 

Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine aigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idareıi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. ~1829 g-

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

151.5 ton Simens Marten çelik levha: Açık azaltma ile ınii· 
nakasası 28 Nisan 934 Cumartesi günü saat 14 de. 
21 Nisan 934 tarihinde yapılan münakasaaında verüeıı 

fiatlar haddi itidalde görülmediiğnden dolayı açık azaltma i· 
le münakasasına karar verilen yukarda cins ve miktarı yatı 
lı saçların münakasası 28 Nisan 934 tarihine müsadif cuınar· 
tesi günü saat 14 de icra kılınacaktır. Münakasasına iştira1' 
edeceklerin yevmi mezkiirda şartnamesini görmek İsteyenle 
rin de her gün Kasnnpaşada kain Komisyonumuza mür&• 
caatları. (1878) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Muhammen hedefi 

Muhterik Adliye binası bahçesinde evvelce 200 
itam ve eramil maaş tevzi mahalli olan harap 
bina enkazı. 
503 Fiyat markalı 
İstanbul Emniyet 
cut eczayı tıbbiye, 

binek otomobil 
Müdürlüğü deposunda mev· 

150 
46 

lstanbul Emniyet Müdürlüğü' deposunda mev· 
cut telefon levazımı ve muzika alatı. 

73 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü deposunda mev
cut muhtelif eşya. 

55 

Yukarıda cins ve mevkileri yazıh enkaz, otomobil fe 
muhtelif eşya hizalarındaki kıymetler üzerinden açık arttı'J 
ma usulile 2-5-934 çarşamba günü saat 14 de satılacaktır. ' 
teklilerin pey akçelerile müracaatları. (M.) (1535) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-../ 

•• 
lstanbul Univer•ite Mübayaat 

Komisyonundan: 
Gureba hastanesinde Tıp Fakültesinin ikinci dahili lı'* 

talıklar seririyl!-tma tahsis edilen bir numaralı koğuşun ah~ 
döşemesinin betona tahvili pazarlık suretiyle yaptırılaCll'" 
tır. Taliplerin 25-4-934 çarşamba günü saat 16 da teklife" 
decekleri fiatm yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatlariyle bera~ 
mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları ve malzeme ~r 
tesi ile şartnameyi görmek için de komisyon kitabetine nıiit' 
caat eylemeleri. (1903) 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 1 incı keşide 11 Mayıs 1934 tBdir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
3.000 liralık 
liralık bir 

Ayrıca: 8.000, 4.000, 
ikramiye ve 20.000 

mükafat yardır. 

Nevres, evde kumar oynamazsa, 
bu, neyi ispat edecek? Onun, ku
marr terkettiğini mi? Parasrzlığını 
mı? 

Halim Siret, ondan çok tecrübe
li, daha çok kuvvetli zannediyo· 
rum. Sonra, Halim Siret eve dön
düğü zamanlar, parasızdır. 

Son bir ihtimal olarak, Sırn Nev
res'in Netideye hof görünmek ia • 
teyeceğini de düşünüyorum! Ne
ye? bilmiyorum! Bunu, kafam, 
kendiliğinden düşünüyor! 

Kalbimde, iddialı bir maçı sey
re hazırlananların helecanı var. 
Sırn Nevres, evde kumar oynıya· 
cak mr, oynamıyacak mı? 

Ben, oynamasını istiyorum!... 
Eğer oynamıyacak olursa, doktor: 

- Ben, haklı imişim! diyecek! 
Halbuki itin esası büıbütün baş

ka, büsbütün aksine! 

Sırrı Nevres, evde kumar oynıya
cak olursa, ona: 

- Toy .... sersem ...• alık •.. görün

düğü gibi i,küzar değil... 
Diyeceğim! 

Çünkü Halim Siretle boy ö!çü
şemiyeceğine eminim ... By ölçütse 
bile, para vuramıyacak ... Ve Nefi
denin de gözünden düfecek ••• 

----- ~ 
Eer oynamazsa; onun, kend~ 

vetini tartabilen, kartısına çılı ~I 
kumarbazların vaziyetlerini f 
fedebilen; botuna bilek, kaf~~ 
mıyan; akıntıya kürek çe~~ılı" 
çok kurnaz, tecrübeli bir til1'1 

ğunu tasdik edeceğim! ··~ 
Ve Netidenin de gözünde )ııl 

yecek! ~ 
Zavallı, temiz kalpli dok10Jıf 

nazannda hakıız görüneyitJ)o:· b~ 
ta isterse, bana, gülsün! Hatı-• ı' 
çok ilmi, fenni, fiziyolojil<. ~of 
lojik, psikolojik tethisler d~i ( 
sun ... Hepsine razıyım, se•1 

karmıyacağım... ı4if 
Sırrı Nevreıin, kö,ke 8'.:ıif 

günler, kumar oynamasını 1 

rum! · • • • . ~eıı· 
Akşam yemeğinden sonr•~ıııı<' 

denin köfkünün bahçesinde ,,(P'* 
S"'leı yoruz. Doktor Nüzhet ıı 

kıs kıs gülüyor: .; r 
A . . b . ted• 

- z1z1m, en, senı ı" 

d ,. ' vr ecegım. 11 ! 
- Kendime, geçmif ol;~t ; 

yeyim. Aman, neden dolı: 1 
"" 

- Sende Phobie Horreııt 
mıf. ! .ı· ./ 

- Bitnt11"1 
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( ~& rafetı mYhafaza e<dleuım 

Spor en iyi bir · çaredir 

Sporla vücudu güzelleştirmek için 
hangi hareketleri yapmalı? 

S '!?r~a VÜcudün güzellettİ· 
gını ve güzelliğini muha· 
f~za ettiğini hepimiz bili
rız. Hepiın..iz de ince çe

halde hed vik olmak iateri~. Şu hal· 
ih--ı en hareketlerini hi• bir zaman 

defa kadar tekerrür etmeli ve biç bir 
zaman ayaklar yere değmemelidir. Bu 
faydalı olduğu kadar güçtür. Onun için 
başlangıçta öteki bacak kalkarken tek 1 

bacak yere konulabilir fakat ayakları ye
re diğdirmeden yapmağa çalıımalıdır. 

··~ ebnern r • s T • nilen . . e ıyız. porla vücudun ııt~ 
ki, birYerını zayıflatmak kabildir. Halbu.. 
Yeın k çok hanımlarnnızın yaptığı gibi, 
ke..:eı.Yenıem~k ve kendisini gıdadan 
Yİizii d •ıhhati bozduğu gibi ekıeriya 

}{ e bozar. 
ma1ı:"'t;ller ıabahleyin kalkınca yapıl
lan) ll'd en faydalısı bu zaman yapı

ar ır. 

Karnı küçültmek için: 
Kollar Yanlara ve bacaklar gergin b[r 

:~rette ileri uzatılmıt bir tekilde sırtüs
y u ~ere Yabnalı, ayaklan on santim kadar 
b er en Yaldırmalıdır ıonra yavat yavaş 
b aı "..e kolları sabit tutmak şartile sağ 
d acagı takuli bir vaziyete gelinceye ka· 
bar ~aldırmalı ıağ bacağı indirirken ıol 

Kalçaları inceltmek için: 
En iyi hareket 'köprü,, ismi verilen 1 

harekettir. Bu harekete baılaman eVTel 1 
ayakta alacağımız vaziyet şudur. iki ba- ı 
cağı biraz biribirinden ayırmalı, kolları 
ıakuli uzatmalıyız. Sonra asıl hareket 1 
hatlar: Vüvudu başla beraber yavq ya- / 
vq arkaya dikmek, ve hatti parmaklarm ı 

yere değmemeıine çalıımak lazımdır. 

Bu hareket l'e çok zordur. 

!lu sene Pariate çok görülen yaka
sı lrenk bağlı son moda elbiseler -

den bir nümune 

( • fC:"' l!ı(a~ O ll1l D ) 

acatı kaldırmalı ve bu hareket yirmi 

ilk zamanlar kendinizi belinizden bir 
iple birisine tutturursanız çabuk ahtır ve 
az zamanda yardrmsız yapabilirsiniz. Bu 
köprüyü kaldırmak yapmaktan daha güç 
tür, fakat kalçaları küçültmeğe birebir
dir. 

Raca, d~muz eti -pişmiş 
kaptan yemek yemiyor 
Hükümdarın siyasi nazırı anlatıyor 

(Başı 1 inci sahifede) Güzel bir İngilizce ·ı 

M · ı · d d' 1 e cevap ver-- aıyet erın e başka kimler ı: 
var? . . - Hususi seyahatlerd b' . 

- Yırmı dokuz kiıilik maiyet liler böyle giyiniriz .. e .. ız H~nt 
halkının hepsini isimlerile birer bi- tir. Fakat, resmik h ~lın~u pratık. 
rer aayamıyacağım. Esasen ken· bol harmanilerimi a. u. er .e. kendi 
dilerile refikaları Rifa,t Zamani akıam yemekleri~d gıyerız. Hele 
~~nımefendiden maada belli başlı Hintli kıyafetile bulue~u mutlaka 
ıI_ci tahsiyet refakat ediyorlar. Biri- - Hindistana ait ba:~ ı· t 
il Abdüasamet Han... Nevvabın verir misiniz? Mesela Hı"ndaa· umb.a ·· • 1 , n ıo 
d-u.~avıİr e~i, ve kain pederleri. Ken bir esrara sahne olan sarayları na-
.. ısıne ngıltere hükumetince "Sir,. sıl yerlerdir.? 
unvan

1
1 vderilmiştir. Diğeri de siyasi Zeydi Hazretleri gülümsedi: 

nazır ar an Zeyd' B B k 1 k 1 1 ı . d ı ey... - aş a mem e et ere müba-

mek k 
çb~lrıdn e.n birile olsun görüş- !ağa ile aksettirilen masallardan 
a 1 eğıl i? b d b h Sait Bey d d'mk. · ura a a setmeğe ne lüzum var? 

• e ı ı· Z d' H 1 · - Zeydi B 1 · ey ı azret erıne Hindistanda 
ey e sanır · · " k 'I I rü•türebilece" i ' ım, sızı go- • aç mı yon m~s Üman tebaa oldu-

V k g m... gunu sormak ıstedim ş b 
e ·ı~pıcıya ~rup öğrendikten verdi: · u ceva 

1 

sonra ı ave ettı: .. .. . . 
- Şimdi, nerde se • . - ~utun Hındıstanın nüfusu 

ceklermiş. Bir parç: b,kalşagı ~ne- 360 mılyondur. Müslümanlar, bu-
. . e euenız d" t b' . . k'l 

l~ırdHın.~ rrensinin nazırını h~~· nun ~r te ırHını teş ı .ederler. 
a ım e şoy e canlandırmıya ç 1 - evvap azretlerı İstanbu • 

y rdum: İnci gerdanlığı boynuanı:ı lun en ~ok nere~ini beğendiler? 
dan sarkan uzun, beyaz maşlahlı .. - ~u!cymanıye camii ile Eyüo 

k
. b ' l" k d 1. . turbesını .. ve ım 1 ır ne a ar azamet 1 bır _ y . · 

1 
k t .. asız? 

adam. . . Pır anla, ya ~ • zu~rüt - Ben de .. 1 
yüzüklerle dolu parmagını, şoyle _ Ayas f oy e ... 
bir kımıldatması derhal en kat'i e- - Esk' oh.yayı nbasıl bFuldunuz? 

· ı . · B .. ı t h 1 ır ma et... akat Sul-
mır er yerme geçıyor. aşını şoy e ana met c .. 
bir sallaması ile, bir kıt.ı altüst olu- güzel... amıı, ondan çok daha 

yor. Falan ve filan. . . k Nevvab'ın &iyasi müşaviri · k" 
~evvap Hazretlerinin siyasi na: ullaymıyor, hatta sigara bil 

1

~ 1
• 

zl ırkarını, tam bir Avrupalı kıyafeti· yo~· •. alnı:.. nuılsa benim ik ıçmı 
e ar•ımd b l d ettıgım bir y . . ram Z • . a u unca şaşır ıın. . bul etti enıce sıgarasını ka • 

t
. 0eydı Bey gayet sade giyınmış· B' . l l 
1 kad k" l" ır ara ı < ke d' · b" . ar ı , kravatına mese a . • n ~sır.e: 

YOnlU kumaşların temizlenmesi 
Bir litre suya bir avuç dolusu 

sarınatık yapraklarını atıp 10 da
kika kadar kaynatmalı sonra sü:ı
geçten geçirip suyunu ılık bir hale 
gelinceye kadar soğutmalı ve te
mizlemek istediğiniz kuması bu su 
ile yıkamalı. Sabun kul!amnamalı 
ve sadece kuma.fi çitilemelidir. 

Bu tecrübe edilmif bir usuldür 
kum~ı yeni gibi yapar. 

Siyah tüllerin temizlenmesi 
Bir tahta almalı üzerine bir kaç 

kat patiska ve onun üzerine de tü
lü germelidir. Sonra bir kapta bi
raz çay ha,lamalı renginin açık ol
ması.na dikkat etmeli. Bu çayın içi· 
ne bır pamuk veya b' .. b ır sunger a-
tırıp tülü bununla iyice ıslattıktan 
s~nra çok sıcak ütü ile ütülemeli. 
dır. 

Yağ lekesi nasıl çıkarılır? 
Kumatın lekelenen yerine der

hal ekmek sürtmeli lek k b l e ay o un-

n~. idi. Büyü~ pederleri Şii idi. Bü
Y.~k ~~d~rlerının pederleri ise ge:ıe 
sunnı ıdı. 

- İstanbulda çok kalacak mısı
nız? 

- Hayır! Yarın, (bugün) Viya-
na'ya · · O gıaıyoruz. radan Hindis -
tan'a döneceğiz. 

- Viyana'ya uğramanızın ,,ebe
bini öğrenebilir miyim? 

Nevvap Hazretlerinin iki ya§ın
da bir kızları vardır: Hurıit Laka 
Hazretleri . . Kendisi aya~ından 
rahatsı~ ol.duğu için ,bir müddet -
ten ~e~ı. Yıyana'da profesör Hanz. 
ın klınıgınde tedavi görüyor. 

Nevvap Hazretleri, Viyanaya uğ 
rayıp kızlarını alacaklardır. 

Zeydi Bey, benimle belki daha 
konu~caktı. Fakat o sırada, İngi
liz Konsoloshanesinden telefonla 
bir davet aldı. Ve özür dileyerek 
ayrıldı. 

- ,-,•- •• • -'-~"'-· · ..... ·ı • 4.t"ı • . • . ;--. • 1t ~ •. ~. • 

Bu •ene lrenk bağlan, pliae yakalar• d 
sa verev çizgili kumapardan intihap odil:;ktedmı.odr aYuoklmu1dtukr: Bil~aa 
lerd b · ..ı·ı· k kal · an a ı renm-e u ÇIZ11•t ı ve e ore ya ardan ve /renk bağlarında b • k ·ı 

odel 
.. .. n ır aç zarı 

m goruyorıunuz 

Ell....I se:r-.e :ı:-.-ı.ocla. 

Boyader'ler ve Ekoseler 
gene meydana çıktı 

B 
u sene ekoserler, boyader 1 hatta eldiııenler de Lunla d , 
l il · ki' k " r an yapı••· 
drlf .. u. ~ıçe , ı ya'!ra ~~ yor bu kumaflar da bir .zamanlar 1880 

a r ".unlu ı:e ıpeklıler, u de hüküm sürmü§IÜr 
zerl~nne bırçok hendesi · 
f•kıll~r çizilmiı ve hatta Seyahatle!' <'e apor için yollu ku-

ııe eu"! re~ımlen.. Y.apıl!!'"I kumaılar maıla~ ııe <; cossaisler kul/anılmakta. 
moda alemınde hukum ~rmeğe bafla.. dır. Bıraz; ftfman veya balık etinde o-
dılar. lanlar seyahat ce ~or -lb · l · · -

I 
- -~enm~ 

U ak kareli ta/talardan ve Surahlar parçadan yapmalıdırlar: Etek b/ü:z; 
dan kabank kollu gecee elbiseleri ya· ceket, b~nlar da ekseriya tekmil blü~ 
p!lı.yor_ ~ bunların siyah ve beyaz ka· ve ~~lıetın garnitürü yollu yahut eco8· 
relı!.e_rı bılha.ua ırk duruyor. Blüzler •~ı• den yapıl~yor oetek için i•e düz 
ııe og~•?en •~nra e/biseelrinde bir çok bır kum~ı tercıh ediliyor. Zayıl olan
renklı ecouanler çok hota gidiyor. la_ra ge!ınce bunlara ecouais'ten bütün 

Ozer!ne ga>;i müaaııi genişliklerde bır elbı8e çok daha ziya~~ yakııır. 
muhtelil renklı - meaelô açık &arının Se>"!hatler ile apor ıçın yukarıda 
altında yefil daha dar bir yol onun al- yazdıgımadan baıka bir giyinme tarzı 
tında ,.eıil~en de. da; kırmızı veya por daha ııardı~.' ~u da elbis~e ile diz ka-
lakal re?gı - çızgıler çizilmiı bir paklanının uslune kadar ınen bir man• , 
Mou4!oline ııeya Organd~de_n çay elbi- todur. Eğer elbise carreas'lı veya yol 
selerı yapılıyor. Bu renklı çızgiler otuz; lu bir kumaıtan ·• t d" k 

ık . l .. kl . ı.e mon o uz umaı-
aenee eııııe ı ıa orne ennde bulunur tan yapıl lb · d.. k · 
du Moda da tarih &ib · t k .. d . ır, e ıse uz umaıtan '"" . o ' e errur en ,.. manto ca 'l d d" I . .. 
b t d 

•· l ,_,. , rreas er en ır akat hıç fUP 
are egı mıuır. h k k' b' · · ' e yo ı ırıncısi daha güzel ve daha 

Bundan baıka siyah ııe beyaz, ma- ftk durur. 
vi ve beeyıaz:, lı.ırmı~ı v~ beyaz peken- Garnitür için en çok kullanılan bir 
!erden yapılan kua cakeıleri, plaj elbi kutnaf ta laftadır, ıarpta, kürsüz ve 
seferi .)ld" eleeklikleri gö.ze çok güzel yakasız; mantolara kullanılan büyük 
görünüyoor. Bu pekenlerden bir çok liyonkbağlar ııe sert taftadan yapılan 
garnitürler yapmak için de istifade e· kabarık kolluklu eldiııenlerle kraııat
diloyor: Yakalar, ıarplar, kuşaklar ve lara bu ıene çok rağbet edilmektedir. 

caya kad.ır uğmalıdır. Kumaf bi· ı( 
raz sonra eski halini alır lekelen
diği hiç belli olmaz. 

MI l\dl'lt il:> a k'lt:a :) 
Baba tallısı 

Orumcek zahirine karşı çare 
Bazı kimseler örümcekten pek 

korkar ve istikrah ederler. Fakat 
ev örümceklerinin hemen hiç biri 
zehirli olmadığı için, korkmağa lü
zmn yoktur. Örümcek vücudun bir 
tarafından geçene hazan az bir 
krrınızıhkla beraber hafif bir titlik 
hasıl eder, ve cildine göre az çok 
ka,ınma da husule gelebilir. 

Pek ehemmiyetsiz olan bu hadi
se içine biraç ıirke veya nıtadır 
ruhu damlatılmıt su, yahut kolon· 
ya ile uğu,turulduğu zaman zail 
olur. 

Orümcek ağının bir fayda11 var -
dır. Vücudun bir tarafı kesilerek 
hafif kan akbğı zaman, yaraya 
örümcek ağı konduğu zaman, kan 
diner. Ağ tıpkı kav gibi akan ka
nı musederek pıhtıl-.tınr ve tek· 
rar akmasına mani olur. Fakat Ö· 

rümcek ağının fU fazileti evin muh 
telif yerlerinden ağ parçalarının 
süpürülmiyerek bırakılmaama mü
saade ettirecek derecede değildir. 

500 gram un bir çanak içine ko
nur. Dörtte bir miktarı on bet gram 
bira mayası ve bir bardak ılık ıu 
ile hamur haline getirilir. Bir çey
rek saat bırakılır. Ondan sonra ge
riye kala~ ~.ile karıttınlır, bef 
yumurta ıle ıyıce dövülür, Bir saat 
bırakılır. Bu müddet zarfında ha
mur kabarır. Kabarmasını mütell· 
kip 75 gram erimit tereyağı 'Ve bir 
avuç toz tekeri ve biraz tuzla ka
rıttırılıp yağlı baba kalıbı içine çe
kirdeksiz kof üzümü ile beraber 
dörtte üç bölüğüne kadar dolduru
lur. Hamur kalıp içinde tekrar ka
barır ve ta.tar. O zaman fınna ve
rilir, fırından gelince kalıptan çev· 
rilerek çıkarılır. 

Bisküit 
500 gram un mermer üzerinde 

açılıp 350 gram tereyağı ve 150 
gram toz ,ekeri, 3 yumurta aarıM 
ve biraz vanilya ile hamur yapıla
rak yarım santimetre kalınlığında 
açılır. İstenilen kalıp ve tekilde ke
sildikten sonra üzerine yumurta 
sürülerek fırına gönderilir. Çay i-

çerk~n alınır .. Bir batka türlüsO. 
de toyle yapılabilir: 500 gram un 
300 graı;n tereyağı, 300 gram to; 
,eker, hır yumurta, alb yumurta 
s~rısı karıttırılarak yoğrulur. İsle· 
nılen 'ekilde kesilir. Üzerine yu
murta sürülerek biraz. toz şekeri 
veyahut dövülmüş badem serpile
rek fırına verilir. 

Çikalotalı biskUit 
500 gram lereyağr alınıp 500 

gram .toz ~e!'-eri ile iyice karıftrrı ... 
lır. İkı,er ıkıter kırarak ı o 

b 
. yumur. 

ta eyazı ılave edilerek tahta bir 
kaşıkla güzelce dövülür .. 500 gram 
un, dört parça ayrıca erimiş çiko
lata karıştırılır. Ve bir huni ile sey
rek seyrek tepsiye dökülür ve fıı l· 
na verilir. 

Çok lezzetli bir tart 
500 gram un, 250 gram teker, 

250 gram tozsuz tereyağ 15 tane 
dovülvüt badem, 3 tane ~umurta 
1 akvuç kuru üzüm, 1 bardak süt 1' 
pa et Bakpolver ' 

~akpolver'i her büyük bakkaliy~ 
magazasında bulabilirsiniz. Ya.T 
dove dove köpürtülecek içine Je~ 
ker atılıp gene dovülecek sonra ya. 
vaş yav-. yukarıda miktarları ya
zılı un, yumurta, süt ilh. karıtlırı· 
lacak. Elde edilen hamur bir kalı 
ba dökülecek maamafih kalıp ol
masa da olur - sonra fırında bir 
saat kadar pitecek. Enfes bir pan· 
diapanya olur. Çay ziyafetlerinde 
misafirlerinize giizel bir ikram o
lur. 

karar verdiğinden, iki günden beri 
bazı İngiliz ahbaplarından başka 
kimseyi yanına kabul etmemiş. 

Fırka grupu bugün toplanıyor 

Sıhhatine fazla dütkün oldugun
dan sudan baıka i>ir ıey içınezmiı. 
Memleketinin, baharlı, ve bol pi
rinçli yemeklerine ahıkın olmakla 
beraber burada domuz eti l{irme • 
mit kaplarda pitirilmemek tartile 
Perapalas mutfağının yemeklerini 
tercih etmiı. 
Baıka Nevvaplar gibi birkaç de

ğil,· ancak biı zevcesi varmıı. 
Peki, ya serveti ne kadarmıı?Bü 

tün züğürtlerin çenesini yoracağı
nı tahmin ettiğim bu bahis üzerin
de yazık ki hiç kimseye kat'i bir 
şey söyletemedim. 

Günde bir milyon Türk lirası ka
zancı olduğunu ileri sürenler oldu
ğu gibi, bu bir milyonu seneye tak
sim edenler de vardır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
mayesinin bet yüz bin liraya ibla
ğı için heyeti umumiye toplandı. 
Halbuki yü.z bin lirayı hümü idare 
edemiyen bir banka, 500 bin lira
yı na$ll hüsnü idare ederdi. Bu nok 
taya o içtimada işaret ettim. Fa -
kat ekseryet kararile sermaye art
tırıldı. Bu içtimaa belediye ~eisi 
Muhittin Bey riyaset ediyordu. 
Banka ite başladığı günden beri 
hesabatta intizam ve dürüsti ile 
hareket etmemittir. 

Yarın Fırka grupunda hükumet İs· 
tanbul Esnaf Bankası hakkında 
Ordu meb'usu Ahmet İhsan Beyin 
verdiği şua! takririne cevap vere
cektir. 

İktısat ve Dahiliye Vekilleri ta· 
rafından verilecek bu izahata husu
si bir ehemmiyet atfeoilmektedir. 

~k tek ınci bile takmamıştı. Yumu • - Hangı mezheptensiniz? diye 
f Yakalı gömle. · . . d h' te ra- sormuştum. 

,. hataız oltnuş g"ıb~ı 1~1 ~ e .. 
1ç du Sol kolundaki siyah ko~d 1• 

S "t E ı gorunmuyor · k • e ayı 
kon~' dip Beyin tercümanlığı ile göstere~e .~;~ap verdi: 

29 kişilik maiyeti ile birlikte Pe
rapalas otelinin tamam 32 odasını 
İşg~l eden Hintli Nevvap, dün geç 
vakıt dışarı çıkmış. Bazı yerleri do
laşmış VP. tekrar otele dönmüş. 

Hangisi doğru bilmem. Bild"iğim 
bir şey varsa, Nevvap Hazretleri, 
her halde milyonluk bir adam ... 

Günde bir milyon, yahut senede 
bir milyon. . . Bunun ne ehemmi • 
yeti var? Yeter ki içinde milyonu 
bulunsun .... 

O vakit, müdür Faik Beyle, 
bir gün huıusi surette görütürken 
Esnaf için açılmıt olan bankanın 
büyük ve mühim itlerle uğratma • 
aının doğru olmadığını söyledim. 
Ve müessisi olduğum için ikazda 
bulundum. Faik Bey, muavenet e
dilmekte olan ve muamele yapı • 
lan büyük sermayeli müessesele -
rin küçük esnaftan daha çok sağ
lam olduğunu ve bu işlerin Mu -
bittin Beyin emri ile yapıldığı ce -
vabını verdi.,, /r deair!'k•.Ya başladık. tık söz olarak - Bız Şu yı~. ~~vvap Rıza Ali 

S
. •.: Han Hazretlerı gıbı. . . Muharrem 

- iZ b" d Jd • 
0 0 

ceg· ·
1 

• 1 ır Hintli elbisesile göre· ayın a 0 ugumuz ıçın matemde-
ını tah · · R Al' H ' d 1 · mın ediyordum. yız. ıza ı an ın pe f"r erı sün-

İstanbul'da bulunduğu müddet
çe çok münzevi bir hayat yapmıya 1 M. SALAHADDİN 
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HİKAYE 

Dilenci 
[O 

Füruzan bankada memurdu. Yir
ııni bet yaJmm çılgmhldan içinde idi. 
Ereaköyünde Sahrayikelıirdeki koca -
JDan köfkte güya rahat edememit gi
bi: 

- Her gün tren, •aPUf"·· Gidip gel
mek ıüç oluyor. Diyerek audan maze
retler gö.terip Beyoğlunda Taksim • 
de bir Ermeni aile9İ yanmda bir oda
ya yerle§ti. Mad&JD Takok bot aohbet 
bir kadındı. ihtiyar ka.drmn bir de 
dul kızı vardı. Delikanlmm pansiyo
ner olmasındaki luudi Beyeil'unda 
çapkm.lığa istediği gibi cevelan •er • 
mekti. Daha ilk günlerde, büyiik cad
dedeki bir yerde ondüle edilmit saç
ları, ülü ıömlekleri, tik elbisele~e 
mahallede bütün kızların nazarı dik
katini cellaetti. Her sabah, odunun 
-resini asıp ipekli pijamaoile 
kahvalbUlll ediyor, acınra ııiyinip iti· 
ne gidiyordu. Gene bir sabah, sabah 
keyfini çatıyordu ki kuırki evin pen
ceresinden ıantm bir genç kızın Jı:en 
disine bakbğım gördü. Hemen, elini 
saçlannda gezdirerek kıza aelim ver 
di. öteki , beyaz ditlerini gÖ&lererek 
ıüldü, sonra içeriye se.ılendi: 

- Mayrik, bugün, aktam saat bel· 
te Galatasarayındaki patieeride bu • 
luşacağız! 

Tekrar pencereye döndü, delikan • 
lıya batmı salladı. Afağodan, kızm an 
nea.inin sea.i duyuldu: 

- Hangi patiseTide A=ıen? 
- Suiı ..• 
Füruzan, ;,; çalaı1qtı. Krz, kuTnaz

lokla kendioine randevu Yeriyordu 
fakat ne çabuk .. Bu, hayret edilecek 
bir şeydi. Kendi kendine: 

- E ... Yavrum, Füruzan.. Buran 
Erenköy değil.. Beyoğlu.. Öyle,_ ~ 
!erce bir kızın peıinde dolaşmaga !u
zum yok. Muvaffakıyet için bir se • 
lam kafi .. 

Ak.-m, bankadan çıkınca doğru 
pıutahaneye ıı:itti. Kız, beyaz taPka, 
muntazam. bir tuvaletle biraz sonra 
geldi: 

- Naaıl da ağnadin, Füruzan Bey. 
- T.ı.l>ii Matmazel Annen, kalp • 

ten kalbe yol vardır. 
Puta yediler, dondunna aldılar. 

Ş dan buradan konuştular. Kız, Fü ura •d • . .. 
n bankada memur oı· ugunu oıı:· 

ruzanı d .. 
. ı· D likanlı da pe enrun ne 

renmıt ı. e . . . ah t 
iş yaptığını sordu. Benkı I~ sa b v:.r· 
di: Bahaaı ticaret mefırUldu. a a • 
leyin erkenden çıkar, aksam geÇ va • 
kit gelinli, itleri çoktu. Öyle ki, ken
diai bile onun yüzünü !?azan göremez· 
di. 

Biraz aonra caddeye çıktılar. Te • 
pebaıma g·İttiler. Dönii§te bonmarşe· 
ye uğradılar. Genç kız bazı ıeyler 
mübayaa et,ti. Füruzan, nezak~~n .?"' 
lira tutan eıyalann hesahmı . ıı:ordu. 

Annen, çok cana yakın bır kı~clı. 
Şi.nda mua..-.klannı. gece, eleıktnk. ~ 
\eri tua..p açarak biribirlerine i,aret 
~derek devam ettirirlerdi. • 

Ev sahibesinin kızı Madam Llli bu 
İ§in faftmıa vamuşh. Panşİyonerine 
la.kıldı: 

- Füruzan Bey •• Nud mahlem.iz • 
den m.emnunaun? Otel.eri yakaladin 
acap. 

_ Ne ıı:ibi Mad-? 
_ Beni _. yerine lr.o}'ONWl altık. 

Bunda Beyoiludur, genç delikanlı • 
bot dururlar? Müstakil bir matma • 
zel bulmutaundur. 

- Canım, kura kuru Matmazel bul 
mak ne olacalc. ı......., ad&JDalullı ; .. 
tifade edecek bir ey tavuğu bulmalı .. 

Dul kadm kızardı: 
- Aman aen de .• Bot laflar etme. 

Tavuğu ne yapacaksın, yumurtalata • 
cakaın ne? 

- Ona, ne hacet, ala taYUk göğaü 
eü olur! 

Bu aöz, Lilinin gözünü açb. Banka 
memuru ne de olsa paralı bir adam 
aayılırdı. Kendisinden on lira. ev kira-

--T~rlhi roman: 120 -

undan fazla iatifade edebilirdi. Kar -
tikilerin, toy çocuiu yakaladddannı 
aeımıitti. Bir .özü Fünızamn onlar • 
dan caymaama, kendi avucuna düt
mesine kafi idi; Fakat bu komtu aır
rmı ifıa -ği tehlikeli görüyordu. 

Füruzan, diğer taraftan aık sık Ar· 
menle bulutuyor, lı:ız, ta'fUk bulmak 
i.teyen genci, yağlı bir kaz gibi yo • 
luyordu. 

Bir hafta içinde fÖYle böyle bütün 
maatı Armene ıitmiıti, kıza epeyce 
tutulmuttu. Her ay bu kadar maı· 
raf edecelı: olduktan -.ra evlennıek 
ehven tenli. Kıza bunu telı:lif etti. 
Annen bu teklifi cana minnet bul • 

\ 

m114lu; kendisinden iyisini mi bula 
caktı. 

Füruzan evJenm.ek meseleaini gi -
dip annesine açunazdı. Buna muhak
kak mümanaat edeceklerdi. lıe bir 
metres tekli veraeydi, acaba nasıl o
lurdu. Kızın babası, allAAI bunu kabul 
ederler miydi BirgÜn ihtiyar ev aa • 
hibine iti açtı: 

- Madam .. Size bir sırrunı söyli
Yec.eiıim. Ayıp değil ya, ben karııki 
~t_mazeil seviyonım; onunla evlene
cıegl''-nn. Çok rica ederim bana bir iyi • 
HL yapwııx. 

Mad&JD Takok cözlüiünü alnma 
kaldırarak köpürdü: 

- Zeneklik etme .. Dilencinin kı • 
zım ne yapacalı:ım? 

- Ne dilencisi? .• 
- Ama, bunu söyledirnse seni 

..,...diğimdendir ha .• K.İmaeye bir feY 
0Ö7lemiyecelui11. Annenin babuı di
lencKlir. Tak.omıde kÖ!e batında, iki 
kat olmut, y&JDalı hırkalı pis bir dilen 
ci vardır ya .. işte o, Annenin babaeı
dır. Oğluın, sen kıyak dalgaya d~ • 
mii§sün. Dümenini çevir, yoksa akın • 
bya kapılır, boğulursun. Bunlar aana 
münaaip familya değildir, ağnadın? 

- Ya.. Halbuki, kız babuının ti • 
caret yaptığ>ıu oöyl~ti. Tevekkeli 
deiiL. ~D de her gÜn acllllp o dilen
ciye aadaka veriyonmı! 

- Hal, keyfiyet böyledir, bana i • 
nanmazaan aktan aka takip et, öğre. 
ninin. 

Banka mf!!IDunmun etekleri tu.ıuı • 
mııthı. Df!!IDek bir taraftan babaaı, bir 
taraftan kızı kendiaiııi _.,Jrdı. 

O aktam itioden çıkınca.köşe ba~"':' 
l'!Ören bir kahveye oturdu. Adıun, ilu 
lmt, mütemadiyen dileniyordu. Orta
bk karanlıktan bir müddet sonra ya
•AJ doğnıldu, delikanlı da kahveden 
çıktı. Petinden gitmeğe baıla.dı. A • 
dam, Annenin otunluğn evin kapısına 
gel<!;, cebinden bir anahtar çıkararak 
kapıyı açıp girdi. Fünızan, kapının ö
nünde, f&ı:n:nqtr. İçeriden baha. kız 

Günesin Oğlu 
Baykut yavat yava§ diriliJ«· ı 

du. Bora, delika~l!run canlandığı-
nı gördükçe sevm>yordu. .. . 

Baykut iki saat sonra g~le~
ni açtığı zaman kartı•~ ılk 00• 

ce Borayı görmüştü. Delikanlı Se
mirayi aru gibi etrafına bakındı •• 
Hitayi gördü •. Korkulu rüyadan 
uyanır gibi, gözlerini oğ~tt~rak 
yattığı yerden kalkmak ııtedı. A
yaklan ateş içinde yanıyordu •• Kı-
mıldanamamıttı. . 

Bora delikanlının Semıranın 
tuzağın~ düttüğünü anlayınca: 

- O nerede? 
Diye sordu. 
Baykut: 
- Bilmiyorum .. Batım dönüyor. 

Hiç bir tey hatırlayamıyorum. 
Dedi .. Biraz düşündü: 
- Uykumun arasında Mirvanın 

sesini itittim ... 
Bora hayretle Baykut'un yüzüne 

baktı: 
- Mirva kimdir? 
- Semiranın erkek kardeşi Mu-

hafızlardan biri atıldı: 
- Semiranın erkek karde'i yok-

tur. ? 
- Sen nerden biliyorsun. 
- Semirayı ben de tanırım. 
Baykut mahcup oldu .. Önüne 

bakarak mırıldandı: 
- Demek beni aldatm•• ha .. ! 

Yazan: l•kenJer FAHREDDiN 
Bora muhafızına döndü: 
- Madem ki Semirayı sen tanı

yorsun •• Haydi, hemen yola çık ve 
arkadllflarınla beraber onu bulma
ğa çalıt! 

* * * Bir kaç gün 
~ l ı. ....... 

sonra 
Baykut, ölüm meydanında topla

nan halka, Kral 0.-ser'in karısı
mn Bora'yı öldürmek istediğini an 
latmıt ve reisi vuracağı 11rada ka
dının elinden hançeri aldığını söy
lemitti. 

Bora kalabalığa yükst:k sesle ba
ğırdı: 

- Onu ben affediyorum ... Seiz 
de effediniz ! 

Kurultay azalan hep birden bağ 
rıtmağa batladılar: 

- Yasamıza karşı gelemeyiz ••.• 
Ulularımızı öldürmek isteyeni öl
dürmek isteriz .. 

O gün Hamal meydanında, u
zun yıllardan beri ölüm cezası gör
meyen bir kadın, kurumut ağaç 
dallarına asılarak idam edilmitt;. 

Baykut, sarayın bahçesinde otu
ruyordu. 
-Tanrım, onu ölümden kurtara 

madığım için, sen beni affet! Elim
de bir kuvvet olsaydı bu kadını 
kocasına kavutlururdum. 

Hitay, Baykut'un arkasında du-
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Esrarkeşler 

Karagümrükte kabak çe
kerlerken yakalandılar 
Karagümrük'te oturan Süley • 

man isminde birisinin esrar sattığı 
ve evinde esrar içmekte otduğu 
haber alınmıt, evi aranmış ve bu a
ramada 3 kiti esrar içerken cürmü 
methut halinde yakalanmıttır. Sü
leyman ve esrarkeşler, esrar kabak 
lan ve nargileleri ile birlikte adliye 
ye sevkedilmitlerdir. 

Kaçak Bulgar sigarası 
satarken 

Saliıhattin İsminde birisi kaçak 
Bulgar sigarasile yakalanmıttır. 
Sali.hattin 9 uncu ihtısas mahkeme 
sine sevkedilmittir. 

Sokak ortasında kumar 
Ömer, Vasfi., Salihattin ve İbra

him isminde dört kişi Tophane ci
varında sokak ortasında kumar oy
narlarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmıtlardır. 

iki sarhoşun cinayeti 
Kantarcılarda oturan Sadık ve 

Osman isminde iki kişi sarhoşluk 
yüzünden .biribirlerile kavga etmiş
lerdir. 

Bu kavga neticesinde Sadık pı • 
çakla Osmanı muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. Osman 
hastahaneye kaldırılmıf, Sadık ya
kalanmıştır. 

Bir çocuk zehirlendi 
Küçükpazarda oturan Zeliha H. 

ın iki yaşındaki çocuğu zehirli bir 
maddeyi ağzına atmış, zehirlen • 
miş, hastahaneye kaldırılmıttır. 

Yükün altında kaldı 
Balıkpazannda bir bakkal dük

kanında hamallık eden Mehmet bir 
arabadan yük alırken düşmüf, yük
lenmek istedijli yükün altında kal
mış, kalçasından yaralanmıt, has
tahaneye kaldırılmıştır. 

Çatalcadan gelen talebe 
Çatalca C. H. Fırkasının hima

yesinde bulunan 24 kız ve erkek ta
lebe dün §ehrimize gelmit ve İs • 
tanbul lisesine misafir edilmittir. 

Çocuklar Fırkanın ve Halkevi • 
nin vereceği müsamerelerde bulu. 
nacak ve lstanbulda 3 gün mitafir 
kalacaklardır. 

§Öyle konuşuyorlardı: 
-Annen.. 
-Hamme .• 
- Bugün bankac.dan bir feY vura 

bildin ? 
- Paruı bibnittir! 
- Bana da bir feY Yermedi. Y ıJ.-

da tnııaf alır, gözünü aç. •• 
- Hee bir al11n, Allah büyük. 
Delikanlı. kapıyı çalıp rezalet çı • 

karmayı diqündüyoe de enahibeai
ne verdiği aözü hatırlayarak sükut et 
ti. Beyoğlu hayatma, çapkınlığa la • 
net etm.işti. 

Dilencilere soyulup, beş paraaız ka 
!arak dilenm_.ek için ertesi gÜn ~ • 
yalarını toplayarak Erenköyüne, k'* 
ke döndü. 

O. N. 

ruyordu ... Delikanlının kendi ken
dine söy.c ,diğini işitince: 

- Onun kocası da dütmanımız
dır, dedi, fakat sen onu kurtarsay
dm bile, o, gene kocasına kavuşa· 
mıyacaktı. Çünkü, Kral Üfaser'in 
bu sabah ölüm haberini aldık ... 

Baykut bu sözleri ititinc:e fata· 
lamıth: 

-Naııl, dedi, Opser öldü mü? 
- Evet.. kendisini, beslediği 

arslanların ağızına atmıf. 
Baykut gözlerini ağaçta salla

nan kadına dikti .• 
Bora'yı öldürmek isteyen krali

çenin ölümünden hiç kimse müte
euir değildi. 

Hitay delikanlının kolundan tut
tu: 

- Haydi, seni içeriye götüre
yim, Baykut! 

* .. .. 
Kral ve zevcesinin ölümü Suri-

yelileri sindirmişti. Yerliler yeni 
(kuvvet ilifu)na tapıyorlar, ma
betlerde zafer ve muvaffakıyet du
alan okuyorlardı. 

Akıncılar Anadolu ve Mısır üze. 
rine İnmek üzere, yol eksiklerini 
tamamlamıtlar ve su tulumlarını 
doldurmuşltrdr. 

Sertelli'den gelen Orta Asya 
Türkleri Hamal dağlarını sardık
tan ıonra, canavar avlamağa ve kü 
çük kuşlardan yüz çevirmeğe baş
lamıtlardı. Türkler dağlık yerlerde 
yafamağa alıttıkhrı için, Suriye
den sonra gidecekleri ve geçecek
leri arazinin de dağlık olduğunu 
biliyorlar ve günler geçtikçe sa
bıraızlamyorlardı. 

Günet'in oğlu Suriyeye Türkler-

Temiz ekmek 
Kepek ve paspal una 

kanşhrılmıyacak 
Unlardan hasıl olan kepek ve paııpal 

esas itibarile hayvanlara yedirilmesi la. 
zım geldiği halde bazı fınnlann bunları 
ekmek imalinde kullandıldarı ve bu su
retle sahlan ekmek fiatlerini düşürdük· 
teri görülmektedir. 

Belediye, ekmekte kullanılacak unun 1 
evsafını tamamile tayin ettiğine göre 
buna mugayir olarak kepek , paspal ve
ya elaneldik olmıyan adi un kullanan fı 
nnlar haklonda tahkikat yapacak ve 
hallmı baılıca gı.dasu11 teıkil eden ek
mek ticareti etrafında hilelı:arlık yapan· 
eınaf aleyhinde takibat yapılacaktır. 

Sinemalar va yangın tertibatı 
Sinemalarda belediye fen heyeti ta· 

rafından yapılan talimatnameye tevfikan 
y~ngı.n korwna tertibatı alıruruılr. Sine
malardan sonra tiyatro binalarında da 
bn kabil tertibabn alınam11 muvafık gö
rülmüştü. lstanbulda mevcut tiyatro bi
nalarında q.;ığu ahşap olduğu için bura
larda alınacak yangın koruma tertibatı
nın ıinemalardan daha farklı bulunma· 
sı icap !.der. 

Bunun üzerine belediye fen heyeti ti· 
yatrolar için bir talimatname yapnuıtn-. 
Bu talimatname yakında tehir mediai 
daimi encümeninde müzakere edifecek 
ve bunclan sonra her tiyatronun bu ter. 
tibab alınası icap edecektir. Akıi tak
dirde bu tiyatrolar temsil vermekten 
mcnedilecektir. 

Bulaşık hastalıklar 
Bulatd< hastalıklardan iyileşip kalkan· 

!arla ölenlerin kullandıklan efY& ile has· 
ta yattıkları yerlerin fenni surette te
mizlenmeoi ve tebhir edilmesi lizım gel
diii halde son günlerde bazı kimsele
rin bu kabil eşyaları kaçırarak tebhirba
neden gelen memurlara vermedikleri 
görülmektedir. 

Bunlar hakkında ıiddetle takibat va
pılacaı. ve bulqık hasla!Ik çıkan evle
rin qyuı esaslı ıurette temiz]enecek
tir. 

itfaiye makineleri 
Anadoluda bir çok belediyeler, itfa

ye makine v~ levazmn alll"ken lı:.ifi dere· 
cede maliimat ve tecrübe uhibi olma. 
dıklan cihetle bazı defalar aldanılmak
tadır. llunun üzerine dahiliye vekileti 
lstanbuJ belediyesine bir lezkere yaza
rak belediyenin timdiye kadar hanci 
(abrilı:alann itfaiye makinelerini aldı· 
ğıru ,.e bunların görülen fayda ve za
rarlannı sormuıtur. Vekalet bu malu
matı aldıktan •<>nra itfaiye tetkilitını 
ye.Uden yapacak ve yahut teşkilibnı ıs
lah edecek belediyeleri tenvir edecektir. 

--o-

Yugoslav meb'uslarının 
gelişi teehhura uğradı 
Şefırimizi ve Ankarayı ziyaret 

edeceğini yazdığımız Yugoslavya 
meb'uılarının Belgrattan hareket
lerini bir kaç gün için telıir ettikle
ri haber alınmıştır. 

Mezar ihtikarı 
Ostüste ölü gömenler 

yakalandı 
Edirnekapı haricindeki mezarlıklarda· 

bir mezara üstüıte bir kaç ölü ıı:ömdük· 
leri için Ali, Saim, Muıtafa Çavuı ve 
F eyzull"!ıh iıimlerinde dört kiti hakların· 
da tahkikata baılanmıtll. 

Yapdan tahkikat eınasmda mezarlık· ı 
Llr müfettişi Necmeddin Beyle bir po
lis komiseri, iki memur Ye o civar ha} .. 

den bir bat bırakmak istiyordu. 
Kurultaycılar birleştiler ve: 

- Buraya Baykut'tan daha mü
nasip bir bat olamaz. 

Diyerek, reisten, Baykut'un Ha. 
matta bırakılmasını istediler. 

Bora Türklerin bu isteğini der
hal kabul etmitti. 

Baykut o gün kucakla Bora'nın 
odasına çıkarılmıt ve Kral Otuer· 
in tahbna oturtulmuttu· Fakat, o 
ne bir kral, ne ilah .. Hiç bir ~y de
ğildi. Hiç bir fey olmak istemedi. 

- Türle akıncıları Anadoludan 
dönünceye kadar, yeni kurulan bu 
yurdun sadık bir bekçisi olarak ka 
lacağım! 

Dedi .. Tahtın etrafındaki inci ve 
zebercetleri elile sökerek, akıncı
lara avuç avuç dağıtb. 

- Kahramanlar .. koç yeğitler ... ! 
Bunlann hepsi sizin halckmızdır ! 

Baykut sendeliyerek ayağa kalk
tı .. Bora'nın boynuna sarıldı. 

- Ayaklanın bir kahpenin yü
zünden yaralanmamıt olsaydı, tim
di azgın bir boğa ile güretmek is
terdim. 

Diyerek, reisin alnından öptü: 
- Bana kardeşliğini .. insanlığı

nı .. ululuğunu gösterdin! Tanrıdan 
dilerim ki, yeryüzünde etsiz bir gü
ne' gibi, daima parla. .•• ve bütün 
Türklere .. bütün insanlara örnek 
ol! ı . J ' 

Hitay, genç reisin Hamat şehri- . 
ni terketditinden çok müteeuirdi. 
Kimbilir? belki de onu bir daha 
hiç görmiyecekti. 

Bora akıncılarla beraber hiç bir 
kadın götürm~~eğe söz vermifti. 
Hitay erkek gıbı atıcı, vurucu ve 

İtalyanın tavassutu bir netice 
verebilecek mi? 

(Başı 1 inci sahifede) 
noktası üzerinde israr ediyorlardı. 

Bu mehafil, timdi, bu ziyaretin, 
silahları bırakma müzakereleri
nin girmit olduğu çıkmazdan do
layi mühim bir mahiyeti haiz ol
duğunu kabul ebnektedirler. Or
ta Avrupa'ya ait meseleler, İngi
liz • İtalian göriitmelerinde iUc 
planda olacaktır. 

M. Mac Donald Ye Sir John Si
snon'un bugün M. Suviç. ile yapa
cakları görütmede emniyet :zaman
lan tarifi ile silahları bırakma mua 
hedesinin tatbiki hususunda anlat
maları tahmin edilebilir. 

Londra ile Paris arasında bu hu
austa müzakereler yapıldığı sı
rada ftalya'nın almıt olduğu vazİ· 
yet, böyle bir anl&fJDllyı ümit etti
recek mahiyettedir. 

İngiliz mehafili, memurların 
maatlannı azaltmağı icap ettiren 
İtalyan iktisadi ve bütçe miifkille
rinin, İtalya bükfunetini bir silah
lanma yantına girmekten ve bin. 
netice silah konferansının akim kal 
masından içtinap ettireceğini tah
min etmektedir. 

Diğer taraftan, İngilizler, ltalya
mn Almanya nezdinde müdahele
de bulunarak, sili.hları .bırakma 
h.a.kında bir anlatmaya varabil
mek için Almanya'yı milletler ce
miyetine döndürebileceklerine ka· 
nidirler. 

Londra görüşmeleri esna11nda, Ingi
liz devlet adamlan 17.3 tarihli Roma an· 
laımalan hakkında M . Suviç'in izaha· 
tını dinliyecek, fakat biç lıir teahhüt al
bna girıniyecelı:tir. 

/ngi/terenin cevabı 
P ARlS, 23. A.A. - Malen gazete

sinin, Londra m~abiri bil~iriyor : . . 
lngiliz hükumeti, 16 nısan tarihli 

Franıız notaaına birkaç güne kadar ce
vap verecektir. Görünüşe bakılırsa, ln
giliz nc<!asr, Alınanya olaun veya olma
sın, derhal Cenevre'ye dönmek prensi
pini ileri sürecektir. lngiltere'nin silfth
larm ..Wtılma11ndan ziyade bugünkü 
ıeviyenin istikrarına Ye tahdidine matuf 
olan 1 tal yan projeıine iltihak etmesi de 
muhtemeldir. 

Afrika meselesi 
PARIS, 23. A.A. - Havas ajansı bil

diriyor : 
Echo de Pariı gazeteoi, Londra mn• 

habirinden aldığı mallimata göre, M. Su
viç Londrada Libiya ve Ingiliz-Muır 
Sudan'ı hududunda çıkan ihtilafı da gÖ
rüıeeektir. 

ltalyanlar, huduttan 20 kilometre İ· 
~de Kutra ile C>renat'yi İK&1 ebnit· 
!erdir. ltalya'nı11, Pmdi Hııbetistan'ın 
fimalden Saclan'ın ceaubuna ıidecelı: o
lan Mauaua ıimendöfer projeıinden 
temamen vazgeçmek niyetinde olduğu 
zannolunuyor. Buna mukalıil ltalya, ln
giliz Kenya'sının ıimalinden, müzakere 
yolu ile kendisine erazi verilmesini İl· 
temektedir. 

T emps'in malıalai 
PARJS, 23.A.A. - Temps gazeteü, 

Jtalya hariciye müoteşarı M. s .... iç ' in 
Pario' den ııeçerken yaptığı mülakatlan 
Dle'fZUU bahsederek diyor ki : 

" ltalyaıı hükumetinin ve M. Muuo
lini'nin taJ>ıi selalıiyettar miimeeailinia 

landan iki kiti de beraber olduğu halde 
mezarlığa gidilip orada bir mezar açıl
mqbr. Bu mezarda yeni gömülmüı bir 
ölüden maada bir kaç ölü kemiği d~a 
balunmuı ve üstüste ölü ıömmek cur· 
mü bu suretle tesbit edilmiıtir. 

Bunun üzerine bu dört ıuçlu haklann· 
d:ı evrak tanzim olunarak adliyeye tcı• 
lim edilmiıtir. 

dövütçü bir kız olmakla beraber, 
onu bile götürmek istememit: 

- Sen Hamatta Baykut'la bera
ber kalacaksın .• ve onun eti, bayat 
yoldB.fı .. karısı olacaksın! 

Demitti. 
Hitay Baykut'u aevmiyor değil-

• • bo di. Fakat, o, Boranın ynunu e-
jiltemediiine yanıyordu. 

- Bu nuıl bir erkek.. ne duy
gusuz bir delikanlı?! 

Diyerek, içini kemiren fÜpheden 
bir türlü yakasını aıyıramıyordu. 

Bora, Baykut'a da ayni sözleri 
töylemit: 

- Sakın Hamatta soywnuza ya
bancı kan karıttınna •• ! Hitay senin 
için bulunmaz bir ettir! Demitti. 

Hitay, Bora' dan ümidini kesince 
Baykut'a aramızdaki kardetlik bağ 
ları çözüldü ! 

Dedi .. ve o geceyi birarada ge
çirdiler .••• 

* * * Suryeden ayrılırken 
Batıya siyah gölgeler düşüyor

du. 
Günet ulu dağların ardına göç

müttü. 
Güzelliği enginlerde damla 

damla eriyen bir aktamdı .• 
Ortalık esmerletince, Hi tay' la 

Baykut'u biribirine bağlayan ses
ler .. güvercin, bülbül ve kırlangıç 
sesleri dinmişti. 

Güneş'in oğlu, gökten sulara dü
ten yıldızıların sönük ışıkların_a 
dalmıt·· Türk topraklarına yeni 
ülkeler katmak için, bir ayağını 
Sakarya ya, ötekini de Nil' e uzat
mak istiyor .• Her iki suyun kıyıla-

ha teıebbüıüne kartı F ranıa mi 
br. Bu hatb hareket Fransız-it 
naaei>etlerini:ıı mütekabil · · 
itimat hnaaı içinde inkitaf etmeil' 
duğunu leyit eder. Sabahki m.. • 
ler eınaunda ıilahlanma me..ıe.;.ıt 
maı edildi ise - ki buna hiç 
yoktur - M. Dumerır her halde 
sanm alımı olduğu vaziyeti ic .. 
rabatle her halele anlabnıtbr. Ve 
Yİç Lonclra'ya ıiJahlaruna 
halli lehinde mevcut olabilecelı · 
elan temanıiyle haberdar olarak . 
tedir. M. SuYİÇ keza, •aziyeti 
ve büsbütün kantbnnamak için wll 
bi tetebbüılerden çekinilmeai ıa;t. 
diiini de öğremnit bulunuyor. • 
ranüyor ki, Londrada ve diğer ... 
merkezlerinde F ransamn ....U
ve malı:u) bir mulı:anlenin irn=a .... 
pılan kapaınamıt olduğu 
baılanmııbr." 

T emps ıazeteoi, lngiliz n Italfl'. 
mülleri ile ıülalmzlanma kont: 
miUetler cemiyetinden almıt oldai'! 
zife arasındaki farkı ehemmiyetk 
dettikten oonra diyor ki : 

" Inıiltere ile tlalya taraf"""" 
luuıgi. bir teıebbüote bulunul · 
çin evvel be evvel Londra ile R 
aralarında meselenin esasında 
olan bariz ayrıldığı ıidermeğe 
fak olmaian liznndır. M. Suviç'~ 
cün M. Mac Donald ve Saymoıt ~ 
bğı mülikatlar ihtimal ki vazjyel 
dereceye kadar aydmlatacakbr. 

Cenevre.le hayret ! 
CENEVRE, 22. A.A. - Al 

tahdidi teılibat konferanırnı ve 
cemiyetini terk ettiği gündenbe,;:; 
devletler ara.omda ceryan eden .., 
ralln oon zamanlarda müsait bir . . J 
ya girdiği ve bir mukavele ile ~ 
run kısmen ıilahlanması ve fe• ~ 
müoellah devletlerin tealibatınd.'..ı 
tükonun muhafaza edilebileceği_~ 
kanaalleri burada umumiyetle 1'? 
Fransarun lngiltere hükumetine ~ 
ği son cevap bürun bu kanaat "~ 
!erin gayri varit olduğunu gÖ•·_w 
tir. Franaa hükümeti ıon ~· 
Almanyarun teolihatına yanaşır •,;;, 
ründüğü halde ansızın noktayi ; 
nı değittinneıi, yani Ahnany.,,...~ 
hatbn kanuniye kesbetmesine lı ~ 
mümanat eder bir vaziyet ahtı. "J 
hayretler tevlidiğinden hali ~ 
br. Alman ukeri bütçesinin. f~t 
ması Franıarun bu karari a~ 
amil olduğu ıöyleniyor. /. 

Fransa hükümeti cevahmda ".'..
larm tenziline •e ne de Alman~~ 
libabna mu•afakat etmiyeceii"' ;,J 
ten bildinniıtir. Binaenaleyh v4, 
tikirclır. Halbuki 30 nioan ve -~ 
yet 3 mayuta toplanacak konf~ 
rosu mükadden. nrdiği kar.,. 
ee büyiik dnletler arasmda c~ 
müzakerat neticelerini tetkik il~ 
yııta toplanarak umwni karnİ•Y-.J 
namei mii:ukerabnı bazuia~ 
Franoanm cevabı bu karamı ta~ 
kin bıralı:nup.ır. Bu va:riyet ~ 
büronun 30 nisan ve yahut! 3 ;_,; 
toplanmaaına hacet kalmadıiı 
muhitinde sölenmelıtedir. . / 

Büronun yapacağı fCY nokttı1' J. 
ibtilaflan yüzünden konferanl~ 
aine devam iınlııi.nı olmadıfını 'jl 
komisyonu bir karar ittihazm" ,.1, 
ibaret olacaktı. Bu lı.aranncla ;!, 
mütlı:ilit kartumda ıiliıhları . '1. 
konferan11nm mesaisine ıimclililı !M 
imkin olmadığını teolıit ile ild"".J 
sait bir zamanda tekrar top~ 
mit ve temennilerini izhardall , 
lacağı tahmin edilmektedir. ~ 1 
ırz muhitinde söylendiğine g~' 
sa muahedelerle bağlı oldui~ 
sız efkirı umumiyesi önünde ~ 
nm teslihabm kabul edemiye<: ~ 
mumi komisyonun bunu te~l~1~ 
cap etiği müalaası ileri •~ııll' 
Fransanın cevabının ilinı diye 
denlerde menuttur. 

nna Tür!<.leri yerle,tirmeyi° d'I 
nüyordu. 

Bu yolculuk çok uza1 
Bef yıl .• on yıl.. kibilir? 
daha fazla sürecek.. ~ 

Sertelli'ye de dönemiy 
anası!" Onu bir daha gö 
miydi? • .J 

Ulun hatunun gözleri J" 
tan gene mi kör olacaktı'.. ıJ 

Bora kendi kendine to1 
du: 

- Anamı kaybetaeııı ~ 
soylarını bir araya toplı1"..:J. 
bilemi büyülttüm.. Yur~ 1 

nırlannı genitlettim. s;. 
alnımın akı ile çıktım. 
rınıa zengin ve sulak toP~ 
zandırdım. Kimseye fe 
madun .• Yurdumun ve 1 

mın selameti için canıpı.ı "' 
ye attım. Yüce dağlat re.'1 : 
çöllerden 8-farak, sırtı ye ıı':ı 
yen ve dü-,manlarına ~ · 
Türk neslini dünyaya t ~ 
tık hiç kimseden korku_ııı 4~ 1 namın gözleri topratı• t"'.6. d 
cesetini çıyanlar yese d'".,." 
rinde Sertelli'ye döner.ez 
onun kemiklerini bula j,if n 
nim gibi ölümden yıl~jJe1i" h 
yetittiren ananın ke1111 

1 1 

mak borcumdur. ~ lı 
nı"'j •• 

Bora, Hamat saraY1 dll tJ'j h 
dan akan suyun batın fı I' 
dalgın bakışlarile etra ;, ra 
yordu. ~ te 

Birdenbire ince par Jir" 
dm elinin alnında ge' 
du. Bi 



23 Nisan nasıl 
Kutlu1andı? 

(Bafı 1 inci aalıifede) . 
Te inkılap tarihinde aldığı engın 
yerini artık tak<lir etmeyen kal -
mamıştır.,. dedikten sonra müta~e: 
ke senelerinin elim vaziyetlennı 
anlatmıt ve 19 Mayıs 1919 da Ga· 
zi Mustafa Kemalin Samsuna ne 
gibi ,artlar içinde çıktığını 21 .. - ~2 
IHayıs gecesi hazırladığı ve bulun 
millet için bir kurtulu' tılsımı olan 
"ya istiklal ya ölüm,. parolasınm 
rıılllet ~uurunda nasıl tutuştuğunu 
anlatıııış ve sözü Sivas ve Erzu • 
ruın kongrelerinin mütkül saf~a • 
larına getirmiştir. Rıza Bey 'oyle 
devam etmittir: 

"Burada önünüze bir tablo koy 
cağım: Gazi Erzuruma vardıktan 
•Dnra güvendiği arkada,lar! topla 
Yarak onlara vaziyeti töyle izah e
diyor: 

- Milli ülküye ermek için ~r:a
Ya atılacakların imhasını duşu • 
nenler şimdilik yalnız saray ve o • 
nun hükfunetile ecnebilerdir. Fa • 
kat bütün memleketin aldatılma • 
" ve aleyhe çevrilmesini de ihti -
!nal dahilinde görmek lazımdır. 
0ne düteceklerin, her ne olursa ol 
•un gayeden dönmemesi, memle • 
kette yarına bilecekleri son nokta· 
da son nefeslerini verinceye kadar 
gaye uğrunda fedakarlığa devam 
edeceklerine isin batında karar 
venneleri lazıı:n'dır. Yüreklerinde 
~~ kuv,,.eti duymayanların teşeb • 

use geçmemeleri elbette lazım • 
tl.ır. -Zira bu takdirde hem kendile-
1 · ını hem de milleti aldatmış olur • 
~r. _Benim azledildiğime ve her • 

:urlu akıbetlere mahkum hulundu
guma tüphe yoktur. Benim ile ale · 
nen te ·k· · "k b •rı ı mesai etmek aynı a ı • 
etle~i •İmdiden kabul etınek de • 

mektır. Bundan baska vaziyetin 
talep ettiği adamın ·diğer bir çok 
r.oktalardan da mutlaka benim ~ah 
sıın olabileceği gibi bir iddia yok· 
tur. 

'.: aluız herhalde bu memleketin 
evladından birinin ortaya atılma • .. ı· d azı.:n~ır. Benden başka bir arka· 
k?-~ du,unmek mümkündür. Yeter 
1_ 1 ° ark~.daş bugünkü vaziyetin 
kendi•inden istediği tarzda hare • 
e~ ?1Uvafakat etsin.,, 

lı Rıza Bey bundan sonra Si • 
vas kon . . 1 mi k ı:resını an atmış ve me c-
ette ayrı ayrı dü~ünülen kurtuluş 

cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa\ hukuk cemiyeti içinde 
~a~ıl topladığım, 16 Mart felakc; • 
tını ve İtilaf devletlerinin 22 Nı • 
landa imperatorluğu imzaya çagır 
d~kları (Sevr) e 23 Nisanda Gaz!· 
mn Ankarada Büyük Milet Mech· 
sıni • çmakla cevap verdiğini söy -
lemi• ve nutkunu 'öyle bitirmiftİr. 

" O günden bu güne kadar g~· 
<;en 14 yıl içinde Gazi Mustafa Ke 
nıa~ Türkiyesinin ba~ardı~ı ası~ • 
lık ınkılap yığınının temelı 23 Nı -
sandır. 

Büyük Türk milletinin en ka· 
tanlık günlerinde onun asil kanın 
daki milli sırrı sezerek gene onun 
asi) bağrında bir selamet tim,eği 
gibi çakarak bizi o günün zifiri ka 
ranlığından, bugünün günefli ay • 
dınlığına kavutturan en büyük 
Türk e"ladına, o en büyük insana, 
Gazi Mustafa Kemale sonsuz say
gı, sevgı ve baglıhk. 

Onun milli orduyu temsil eden 
emirlerini yerine getirirken can ve 
ren büyük ölülere minnet! .. 

Köprulü zade Fuat Bey 
Bundan sonra Edebiyat fakülte

si reisi Köprülüzade Fuat Bey 23 
Nisana tesadüf eden günlerdeki 
guçlükleri Gazinin nutkundan ay • 
nen okumuş ve sözlerine Gazinin 
T_ürk gençliğine hitabını okuyarak 
nıhayet vermiftir. 

. Bundan sonra Şehir bandosu 
hazıruna muhtelif parçalar çalmıt
tır. 

Universitede müli hakimiyet 
bayramı 

Diın sabah saat 10 da Oniversi
t konferans ralonunda Miti· T·· k 
T 1 b b

. 1. •. ı ur 
a e e ır ıgı tarafından milli bay 

r m kutlulanmı,tır. 
Merasime istiklal marsı ile baş. 
nmıf ve birlik idare h~yeti aza

mdan Ekrem, Cihat, Rükneddin 
ve Osman Nuri Beyler heyecanlı 
nutuklar ıöylemitlerdir. 

Gençler bayramların~. birib~rle • 
rine kutlulamışlar ve cumhurıye -
tin onuncu yıl martı ile toplantıya 
nihayet ·vermitlerdir. 

Talebenin konseri 
Dün ak,am lstik'al lisesi talebe· 

leri tarafından lstaııbul radyosun· 
da bir konser verilmi,tir. 

Bur•a ve Balıke$irde 
.BU;RSA, 23 (Milliyet) - Haki· 

h-·{ _ lı milliye ve C'ocuk bayramı 
u umet meydanında parlak bir 
uret.~e 1kutklandı, heyecanlı nutuk 
ar soy e d" A 

d n ı. kşam Halk Fırka· 
ın a Ke 1 • ına ettın Sami Paşa mer • um namı ._ .. h . 

BALll<Ea uır ı t fal yapılmıştır. 
anı. bii .. k SIR:, (Milliyet) • Bay· 
esit elıu . t«:nlıkl(;r tertip edilerek 

1 rnıştır 

MiLLiYET SALf 74 -NiSAN 1934 

Çocuk bayramı dün nasıl geçti? 
(Başı ı inci sahifede) j 

karıncalar dönmeğe batlamıştı. Ateş - Güneşin 
Müsamer'esi 

• Fatihte 
Fatih parkı önündeki Himayci

etfal Fatih kaza merkezi önünde 
sabahleyin yüzlerce çocuk ve halk 
toplanmıftı. Hususi otomobili o • 
lan zevat ve şoförler çocukların 
tomobille gezmeleri için otomobil
leri Himayeietfal cemiyeti emrine 
vnrmitlerdi. Muhtelif mkteplerden 
gonderilen talebe otomobillere yer 
le,tiriliyordu. Bir taraftan da ora
da bulunan bütün çocuklara Hi • 
mayeietfal Fatih kaza merkezi ta
rafından güzel ve süslü kağıtlar i· 
çinde teker tevzi edilmekte idi. 
Bu teker kağıtları içinde küçükle
rin bayramını tebrik eden töyle bir 
kağıt vardı : " Aziz küçükler, 
Himayeietfal Fatih kaza mer
kezi bayramınızı kutlular.,, 

Yolda ziyaretler 
Yüze yakın otomobilden mürek

kep olan bu kafilenin Pııüne tehir 
bandosunun bulunduğu kamyon -
lar geçti. Ye alay tam saat 10 da 
alkıtlar arasında hareket etti. Şeb 
:zadebatını takip eden alay, Beya· 
zıtta Oniversitenin önüne 'Jelince 
birkaç dakika tevakkuf edildi.. Ya 
rının büyükleri Üniversiteye kar -
tı candan tezahüratta bulundular. 
Atak Türbeye gelince ôelediyeye 
doğru sapıldı ve fehir bandosunun 
ittirakile küçükler belediye önün -
de tezahürat yaptılar. Bu lf'zahü -
rat Himayeietfal cemiyeti, C. H. 
Fırkası,Halkevi ve Vilayet önünde 
tekrar edildi. Alay Babıaliyi taki-

ben Köprüye doğru İnerken yer yer 
toplanan halk küçükleri selamlıyor 
ve alkıtlıyordu. Köprüdeki tezahü
rat fevkalade oldu. Limandaki bü. 
tün vapurlar ve sevahili mütecavi
re vapurları düdüklerini çalarak 
çocukları selamlıyor, halk mi.itema 
diyen alkışlıyordu .• Buradan kol~r
duya gidildi ve selamlandt. Kafıle 
bundan sonra Dolmabahçe yolile 
Taksime çıktı. . 

Taksimde merasım 
Taksim meydanı fevkala~e gün

lerin manzarasını gösterıyordu. 
Meydan hıncahınç d~nil~~~ kad~r 
kalabalıktı. Abidenın oııune bı_r 
çok çelenk konulmuftu. Hal~evı! 
Himayeietfal lstanbul merkezı, Hı 
mayeietfal Fati_h ve ~eyoğlu kaza 
merkezleri, Hımayeıetfal kara • 
gümrük nahiyesi namına çelenkler 
konulmuftu. 

Halkevi reisi Ali Rıza Bey ve 
Halkevi idare heyeti azaları, şehir. 
meclisi azaları ve Himayeietfalci~ 

. ler abidenin önünde yer almıtlar-
dı. Bütün liselerin izçileri, 
ilk mektepler, tehir yatı 
mektepleri talebeler abidenin etra 
fını sannıtlardı. Saat tam 12 de 
bir tiz borizen sesi ile bir bahriye. 
li abide önüne dikilen direğe Türk 
bayrağını çekti. Bunu takip eden ls 
tikli! martı selam vaziyetinde din 
lendi. Bunu müteakıp Halkevi na
mına Halkevi idare heyetinden Na 
kiye Hanım bir nutuk söyledi. Na
kiye Hanrm çok alkı,Ianan nutkun 
da ezcümle dedi ki: 

"Ana yurdumun seve-ili yavnıla
rr, en bahtlı çocukları. Bugün· 23 
Nisan bayram günüduı. Türk'var· 
lığının bütün dünyaya ilan edildi
ği gündür. Bu mübarek günü ve 
senin bayramını kutlularken 0 ,., l<a
dar saadet duyuyor ne kad • . , ar scvt-
nıyorum. 

Ömrümün uzun senelerini Türk 
çocuklarına veren, onların naaipai.ı: 
!iğini, bakımsızlığını pek yakından 
bilenlerdenim. Bugünün manasını 
anlıyabilmek için o günün vaziyeti
ni bilmek lazımdır • ., 

Nakiye Hanım burada eski mek
tep şeklini anlattıktan sonra nut • 
kuna fÖyle devam etti: 

"Bahtlı çocuklar! 
Siz İşgal ordularınrn ıahlanan 

at i.izerindeki kumandanını değil 
seni esir millet çocuğu, bir müstem 
leke çocuğu olmaktan kurtaran U
lu Gazi'nin heykelini; Türk Cüm
huriyetinin ıanlı bayrağını selamlı. 
yor3unuz.Yalnız §UDU unutma ki, 
yolundan dikenleri yolan bin
lerce delikanlının vücutları de
lik deşik oldu. Göz yaşları
nın zehirlerini akıtan ninele
rin ne genç çalıtan Türk çocukları 
arasından, "baıta bütün di.inyanrn 
•_aydığı baıkumandan " m planla· 
ı:;!e ~enni harp koyan usullerini de
g.•ştıren dünyaya karşı koyan Ga-

dzı ~dustafa Kemal bir güneş gibi 
og u.'' 

Nakiye Ha tk b" .. b. d . nrm nu unu ıtırın. 
ce " 1 eyı •:ıran bütün çocukları ve 
halkı hep hır ı.g" ızdan C ·· h . , . um urıyet 

ın onunc~ yıl marşını söylemeğe 
dav~t .ettı'. Marş Şehir bandosunun 
da ıştırakıle herke.. tarafından· bir 
ağızdan söylendi ve merasim bura. 
da nihayet buldu. 

Dönüs 
Çocuklar burada~ gene otomo • 

bitlerle ve önlerinde izciler bulun. 
duğu halde İstiklal caddesini taki
ben ayni yolla Fatihe avdet etti • 
ler. Alay bilhassa İstiklal cadde-

Ate.p • Güne, klübünün Şehir tiyatrocunda tertip ettiği eflenceden in
tibalar., 

Ateş - Güenş'liler, Hakimiyeti 
milliye bayramını, Çocuk haftasını 
"'e kulübün mutat aylık Çocuk gü
nünü dün Tepebatı tiyatrosunda 
kutululamıılardır. 

Şehir tiyatrosu bayraklarımızla 
donanmııtı. Ye hıncahınç kulübün 
azası, azaların çocukları, aileleri ve 
davetlilerle dolu idi. Bu meyanda 
Univeraite Profesörlerinden bazı • 
lan da bulunuyordu. 

Saat 14.30 da İstiklal marıile me
rasime batlandı. 

Cevat Abbaa Beyin hitabui 
İstiklal marşından sonra Bolu 

sinden geçerken büyük tezahürat 
yapılmakta idi. 

Fatihte çocuklar gene Himayei 
Etfal kaza merkezi tarafından a
ğırlandılar "'e parkta istirahat et
tiler. 

Mekteplerde .. 
Dün şehrin her tarafında Hima

yei Etfal nahiye merkezleri tara -
fından yer yer tezahürat yapılmıf
tır. Mektepler de Himayei Etfalle 
birleşerek mmtaka mıntaka eğlen
celer tertip etmişlerdir. Hemen her 
mektepte müsamereler verilmiş ve 
talebe ile velileri bir arada eğlen • 
mi !erdir. 

Ankarada bayram 
ANKARA, 23 (A.A.) - Bugün 

bütün Türk vatanı, B. M. Meclisi· 
nin kuruluşunun 14 üncü yıldönü • 
nümünü ve çocuk bayramını kut • 
lulamaktadır. Her taraf bayraklar 
la donanmıt ve bütün resmi ve hu
rnsi müesseseler tatil edilmi,tir. 

Şehrimizde çocuk bayramının 
kutlulanışı pek parlak olmut ve bu 
merasime bütün ilk ve orta mek • 
tep talebelerile himayeietfal ce -
miyeti umumi merkezi ve idare he 
yeti azası, mevki kumandanı Sıt -
kı Pata, mebuslar ve binlerce halk 
ittirak etmi9tir. Denilebilir ki bü • 
tün Ankara merıuimin yapıldığı sa 
hada ve alayın geçeceği yollara dö 
külmüstü. 

Mer~siıne muzikanın ittirakile 
"'e bütün talebelerin birden söyle
diği lsiklal ve çocuk martlarile 
başlanınıt ve bunu Kırklar.eli ?JC • 
busu ve Himayeietfal cemıye~ı u • 
muıni reisi Dr. Fuat ve Maarıf ve 
kili namına vekalet milli terbiye 
dairesi reisi Ihsan Beylerle kız ve 
orta mektepten Müzyyen Hanımın, 
Gazi Erkek mektebi be,inci sınıf 
talebesinden Celal Efendinin söyle 
dikleri nutuklar takip etmiştir. 

Meraaimiden sonra şehrin ana 
caddeleri üzerinde batlıyan yürüyü 
şe geçilmittir. Fırka muhafız ve . d • 
Jan arma en önde iki izcinin taşı-
makta olduğu güzel bir çelenk bu
lunuyordu. Gazi abidesinin önüne 
bir _çc;lenk bu1uııuyordu. Gazi abi
desının önüne gelindiği zaman çe
lenk m~rasim!e abideye konulmut 
"'e muzıka lstıklal marşını çalmış
tır. Çelenkin ahi.deye konulmasın
dan sonra yürüıe devam edilerek 
belediyeye ve çocuk sarayına gidil
miştir. Alaya başta Himayei~tfal 
cemiyeti tarafından çok cazip bir 
§ekilde süslenmiş olan kamyon ol
mak üzre mektepler, bankalar, ve 
tasarruf cemiyet~ tarafından ıüs
lenmiş kamyonlar iştirak etmekte 
ve bunların içinde bulunan mini· 
miniler yolun imtidadınca geçişi 
görme'k için toplanan halka kon
fetler serpmekte idiler. 

Geçit resminden sonra talebe 
murahhasları ve misafirler çocuk 
sarayında toplanmıtlar ve bura· 
dan tazimatlarını "'e memnuniyet· 
lerini arzetmek üzere memleket ve 
şehir büyüklerine ziyarete gitmiş· 
!erdir. 

GUlhane parkında müsamereler 
Himayeietfa) cemiyeti Eminönü ka .. 

7:asr, Alemdar ve Eminönü nahiyeleri 
tarafından çocuk bayramının dördüncü 
''c nisanın 27 inci cuma günü Gülhane 
parkında çocuk bayramı münaıebetile 
ınüaamere1rr verilecektir. 

Konferans 
H ollccvinden : 
Çocuk haftası münasebetiyle 24.4.934 

aa.lr. günü ak""1U aaat 16,5 da Kadri 
Raııt Pata tarafın~an çocuk sıh~Atı 
mevzuu üzerinde bir konferans verJle· 
cektir. Bu mühim mevzulu konferansa 
çocuk sahibi ebeveynin gelmeleri ehe-
1niye~le tavsiye olunur. 

meb'usu ve Atef . Gtinet'liler kulü
bü rei.ai Cevat .Alııbas Bey heyecan· 
lı bir hitabe irat etmiştir. Cevat 
Abbas Beyin hitabesi iki kısmı ib. 
tiva etmektedir. Umuma hitap e • 
den kınnı siyaıi ve tarihidir. Bun
dan sonra Cevat AY>aı Bey çocuk
lara öğüt vermiş, 23 niaan Çocuk 
bayramını anlatmıttır. 

Cevat Abbas Bey hitabesine fÖY 
le başlamıtlır 

"-On dört yıl evvel, Umumi 
harpten ağır yaralı çıkan milletimi 
zi dıt dÜJm.anlar, eair yapmak ka
rarında idiler. Şartlı, kayıtlı, ya
rım gövdeli bir idare hakkını bile 
tebeaıına çok gören ve yalnız hırs 
ve hiyanet kokan sarayları içini 
memleket tanıyan, ıon müstebit 
padiıah, düşmanların bu kararını 
fırsat >bilerek milletten öç almıya 
kalkıttı. 

Aziz yurdu parçalamak, ve bütü
nümuzü köle etmek istiyen dıt düş· 
manlarla elele verdi, onlarla birlik 
oldu.,, 

Cevat Abbas Bey, o kara günler
den bahsederek: 

- " Sevkili ana, hemtire, kızla
rımızın iffet ve İsmetlerini zedeledi 
ler. Nurtopu çocuklarımızı süngü
lerine eğlence ettiler. Kestiler. 
Doğradılar. Zamanın hain hüküm· 
darı beıeriyetin, insaniyetin utandı 
rıcı olan bu hallerini sarayından 
kendi muvaffakıyeti gibi seyretti. 
Kölelikten zevk duyan rical ise san 
dalya kavgaaile dökülen kanlara ar 
ka çeviriyorlar, bigünahları sehpa. 
lara sevkediyorlar, ceplerini doldur 
mıya bakıyorlardı . ., 

Cevat Abbas Bey milletin, bu 
kara günlerde: "ölümlü uçurumlar 
dan onu kurtaracak, mukadderatı
nı kendi.ıte ha• bir kahramanlıkla 
idaredecek, ilahi bir zeka ta,ıyan 
çelik bir el kullanan tanrı idareli 
ve görütlü bir bafbuğ arıyordu,, di 
ye hitabesine devam ederek dem~
tir ki: 

- "Bu büyük Türk evladı bu
gün başımızda ve canevimizde sar
sılmıyan saygı ve •evgi ile latıdığı
mız Gazi MU5tafa Kemal Hazret· 
!eridir. Aziz millet, aradığını bul
du ve ve seçtiği vekillerini giineı· 
ler kadar kudretli yaratan kahra· 
manının yanına gönderdi. Büyük 
millet vekillerinin toplandığı ve 
Gazi'yi batf>uğ yaparak •te baıJa. 
dıklan gün 23 Nisandı. Bugün 
yeni bir devrin tarihi başlamıştı. 
Bugün Türkler yeniden hür ve 
müstakil bir memlekete sahip olu· 
yorlardı.,, 

Cevat Ahbaa Bey devamla demiş 
tir ki: 

- "Bize bu günü yaratana, ya. 
şatana, Ateı • Güneı 'lilerin en de· 
rin tazimli saygılarile tükranlarını, 
minnetlerini yollar, sizlerin de yük 
sek huzurunuzla Ateı • Güenş'lile
rin kutlu saygılarile tebriklerini 
sererim. 23 Nisan, milli hakimiye· 
tin temeli atıldığı bugün, çocuk, 
genç, ihtiyar her Türkün bayramı· 
dır. Bugünün Çocuk bayramı ya
pılıfındaki hikmet, bu büyük gü • 
nün ensale bütün büyüklüğü ile İn· 
tilc..I ettirilmesidir.,, 

- "Sizlere düıen kutlu ~·azife 
de Türke, Türklüğe layık evlat ol· 
mı ya çalışmaktır. Çalıfın, güzel 
memleket ve geleceğin bütün zen
gin hayat ve saadetleri sizi bekli -
yo·r. Çok yafaym, geleceğin mes' • 
ut ve büyük adamları!,, 

C.evat Abbas Bey çok alkışlan • 
mıştır. 

Cevat Abbas Beyin konferansı 
radyo ile her tarafta dinlenmiştir. 
Bundan sonra Cümhuriyet marşı 
söylenmiştir. Selma Cemal, Melek
Cemşit, Latife Yusuf Ziya, Muk~d 
des Behice Hanımlar ve daha bır 
çok çocuklar vatani şiirler söyle • 
mişlerdir. 

Cumhuriyet ve Gazi marıları 
çok güzel söylenmi9tir. (Mahke
me salonu) ve Zeybek danaları oy
nanmıı, (Kızlar asker olursa) şar
kılı oyunu muvaffakıyetle oynan· 
mış .cuıbantla dansedilmiş, koli • 
yon~r dağıtılmııtır. Alet - Güneş' 
liler müsameresi çok samimi ve 
güzel olmuş, geç vakte kadar sür
müttür. 

I 

MEMLEKETil§:ail\ 
Afyonda 137 ilk mektep 

Lisede okuyan talebe miktarı da her 
sene bir derece daha artmaI,tadır 

AFYON, (Milliyet) - Afyon on 
cümhuriyet yılının milli blançosu 
içinde bir çok aahalarda en verimli 
ve esaslı itler görmüş, müesseseler 
kurmut bir vilayettir. Mübalağaiız 
diyebiliriz ki cümhu' iyet devri 
tehircilikte dimdik, sağlam ve te
miz bir Ankara yarattığı gibi gebe 
Jehircilikte bir de Afyon yaratmı•· 
lır. Afyonun tehircilik, iktıaat, 
halk terbiyesi yolundaki çok fe. 
yizli eserleri içinde maarifinin de 
cümhuriyet devrinden bugüne ka· 
dar gerek talebe artıııası, gerekse 
bina ve manevi varlığı itibar ile 
dikkate fllyan bir terakki gösterdi· 
ğini aevinerek bildiririm. Vilayette 
137 ilkmektep vardır. 

Cümhuriyetin Afyona kıymetli 

ve unutulmaz bir hediyesi ve çok 
canlı bir irfan abidesi olan lisemiz 
iae her yeni ders yılında bir lisedım 
beklenen itlere bakım cihetinden, 
cidden ilerleyit ve güzidelik gös· 
teren bir müessese halinde yafa· 
maktadır. Bundan 3 sene evvel 300 
ile aayılan mevcudü bilha11a 1932 -
1933 .ıenelerindenberi 500 zü geç. 
mit ve bu yıl ise lisemizin feyizli 
çatısı altına 700 den fazla talebe 

toplanmıştır. 90 leyli mevcudü var
dır. Eğer müıait yer bulunsa leyli
lik kadrosunun bugünkünün bir 
kaç misli geni,liyeceği muhakkak
tır. Bu kıymetli ilim ve fazilet yu. 
vaaı kendine emanet edilen Muala· 
fa Kemal çocuklarının milliyetçi, 
inkılapçı ve Türklüğe her sahada 
nurlu birer varlık olarak yeti9tirme 
ğe gayret etmekte mütevazi, fa.kat 
kat'i, aaraı'maz yürüyütile kendi
ne çizilen hedeflere doğru imanla, 
fUUrla ilerlemektedir. Eserlerini se 
ve seve görerek ve gördükçe milli 
aşk ve islerimizle göğüslerimiz 
kabararak bir irfan ve ahlak mih
rakı gibi kendine muhabbetli ba. 
k19larımızı diktiğimiz lisemizin 
maddi ve manevi hüviyetinde ve 
bu müeNeaeyİ idare edenlerle mÜ· 
asesede dımağlarrndan nur, ruhla
rından fazilet atılıyanların tahsi· 
yetlerinde görülen sevindirici var
lıklar cümhuriyet Türkiyesinde ma 
arifin biç bir devirle mukayese ka
bul etmiyecek kadar yüksek o1du
ğuna bir kerre daha iman ettiriyor. 
Bu vesile ile lisemizin aüzel bina
sının ve bu müessesenin tekamülün 
de gayretle çalıfAD müdür Saim be
yin bir resmini gönderiyorum. 

Alyon lilesi ve lise müdürü Sami Bey. 

Köylerde yeni mektepler j KöylU kendi mektebini yapıyor 
GEMLİK, (Milliyet) - Kumla- SULTANHiSAR (Milliyet) -

da yeni yapılan üç derahaneli mek-r Nahiyemize bağlı ,;..Jkaç haa E
tebi merasimle açmak üzere Gem· mir ve hacı Muatafa köyleri müt
likten bütün askeri ve sivil memur· terek bir gövendik ve kayaklı köy
lar hususi bir motörle bu köye ka· !eri de müfterek bir, eakihiaar kö
dar gelmitler, büyük bir kalaba- yü de kendi batına bir mektep ya~ 
lık arasında muallim Rifat Bey bu mağı kararlattırmışlar ~e ~vvelkı 
her binası yeniden vücuda getiril· gün bunun için bugün ıhtıya~ 'f'e 
mit olan küçücük köyde modem fırka ocak heyetleri Sultanhıaar 
ve yepyeni bir mektep yapmak hu· fırka aalonunda nahiye heyetinin 
susunda köylü'erin gösterdikleri iftirakile bir toplantı yapmışlar· 
gayreti takdirle anmıttır. Küçük dır. Toplantıda köylülerimiz köy
kumla ilk'?etkebi levhası mekte· !erinde üçer dershaneli üç mektep 
bin cepheaıne asılırken alkıtlar ku- yapmağı kararlattırdıklarım bildir 
!akları çınlatmıftır. Çocuklar ••· mitler ve delalet istemi )erdir. 
ralara oturtulurken herkeste son
suz bir nete vardı. Muallim Rifat 
Beyle birlikte cümhurjyet marşın t 
bir ağızdan aöyliyen çocuklar ih
tiyar nineleri ağlatmıttır. 

Kemaleddin Sami 
Paşanın cenazesi 

(Bagı 1 inci sahifede) 

mına çelenkler gönderilecektir. 
Bundan maada tehrimzdeki re• • 
mi bir çok müesseseler ve birçok 
zevat tarafından çelenkler hazır • 
lanmaktadır. Cenaze yarın öğle • 
den evvel Cülhane ha•tahanesin· 
den kaldırılarak bir top arabaıile 
Ayaaofya caıniine getirilecek, ora 
da namazı kılındıktan sonra va • 
purla Eyübe nakledilecektir. Cena 
ze alayında Gülhane ha.uhane • 
sinden ba,lıyarak bir müfreze aı· 
ker ve polis ve muzika bulunduru 
lacak, resmi ve gayri resmi mües
seıat mümeuilleri, Talebe Birligi 
ve mütekaidini askeriye ve m"-lul 
gaziler cemiyeti azası ve eski si • 
lih &kad~ları bulunacak ve mer 
huma son hürmet ve kadirtinaalık 
vazifesini ifa edeceklerdir. 

MalOlleri davet! 
Malül gaziler cemiyeti htanbul ~u~ 

ai riyasetinden : Ufulile ~pl~nmız• 
aızlatan vücudunda her zafenn bır h3tı· 
raıını tatıyan kıymetli bır fedakir kU
mandanımız Kema!eddin Sami Pa,a 
Hazretlerinin cenazeıinde bulunmak Ü· 
zere bilumum malül kardetlerin çarşaın· 
ba günü saat 10 da Ayaıofya camiıind~ 
toı>l" nmaları rica olunur. 

Talebe birliğinin daveti 
M.T.T. B. umumi katipliğinden : 
M. T.T. B. Kemalettin Sami Paşanın 

cenaze mıerasime ittirak edecektir.! 
25-4-934 çartaınba ~nü aaat 11,30 da 
Ayaıofya camiinde alaya ittirak edile· 
cektir. 

Arkaclatların o saatte orada huır bu 
unmaları rica olunur. 

Mekteplerin yapılması için la • 
zım o!an malzeme tespit edildi. 
KöylüJerimiz bunları hazırlamağa 
ba,ladılar. Plin ve projeleri için 
vilayet makamına hat vurdular. 
Valimiz alakadar dairelere plan ve 

projelerin yapılmasını emir buyur
dular, ve uyanık köylülerimize ht!r 
türlü yardım ve müzaherette hulu
nacaklannı vadettiler. 
Aydına bağlı balta köy halkı, 

köylerine bir mektep yaptırmak 
üzere köy bütçesine tahsisat koy
durmutlardır. Konulan tahsisat us
ta parası kaflılığıdır. Tat, kireç, 
ve tuğla gibi intaat malzemesini 
köylü kendi arabalarile tatımağı 
deruhte etmitlerdir. 

Elaziz muallimleri kongrasi 
ELAZIZ, (Mililyet) - Cumarte 

si günü yeni yapılan halkevinde 
ilk defa olmak üzere muallimler 
birliği bi..- kongre akdetmittir. Kon 
greye Maarif Müdür vekili Kazım 
Bey riyaset etınitlir. Bu kongrede 
eski idare eheyeti hesabatı okun
mu.t ve heyeti umumiye tarafından 
kabul edilmitlir. Bundan sonra ye
ni idare ve mürakabe heyetleri in
tihabı yapılmıttır. Heyeti idareye 
altıncı mektep muallimi Ferit, or
tamektep riyaziye muallimi Celil, 
altıncı mektep muallimlerinden 
Hakkı muallim Nazmi, ,ahiryatı 

' ~ 
mektebi muallimlerınden Hakkı 
Beylerle muallim Müzeyyen ve Sı· 
dıka hanımlar, murakabe heyetine 
de Maarif müdür vekili Kazım, or
tamektep müciür vekili Vehpi, ilk
tedrisal müfettiti Bozkurt Beyler 
scçilmtiler<lir. 

Kongre büyüklere tazimat tel· 
grafları çekmittir. 



• 
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ISTANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, T.Jelon: 22928 

Yaz mevsimi! Gömlek mevıimil 
İzmir sürat yolu 

SAKARYA vapuru 3 mayıs 934 
tarihine müsadif perıembe sününden 
itibaren lSTANBUL ile lZMlR ara
sında sürat postaııru yapacaktır. Bu 

vapur her PERŞEMBE sünü GA
LATA rıhtımmdan saat 14 le kalka
cak Te cuma sünü 15 te lzmire Ya

racaktır. lzmirden Pazar sünü saat 
14 te kalkacak latanbula pazartesi 
sünü saat 16 da ıelecektir. 

İPEKİŞ'in nefis ipeklilerinden ısmarlama 
gömlek ( markası da dahil olduğu halde ) 

1 L· 2 ırôya 
( Bu rakkam lpekiş'in yeni 
mevsimle beraber başlıyan 
yeni fiyatlanna bir misaldir.) 

•• •• 
ııı~ır.~u~ Magazalarını ziyaret ediniz. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

l\e.taı.i 1 ICanlıiy Kipi 'hı 
Tel 4l3G - SVl<eci MQia .... ı do 

Haa Tel. 12740 

Trabzon yolu 
'ANKARA vapuru 24 Nisan 

SALI 20 de Galata nhbmından 
kalkacak. Giditte Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. Dönütte bunlara ilave -
ten Sürmene, Ordu'ya uğraya -
caktır. (1932) 

2315 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 25 Ni
san ÇARŞAMBA 19 da Sir

'keci rıhtımından kalkacaktır. 
(1931) ..................... 

Devredilecek ihtira beratı 
« Maden Çenberli Kutu vesaire ima

liııe mahıus makinelerde islihat" hak. 
lnndaki ihtira için istihsal edilmit olan 

18 NU&n 1925 tarih ve 286-292 numa

ralı ihtira berabnm ihtiva ettiği hukuk 

l>a kere bafka.sma deYİr veyahut İcara 

y..;Jeceji teklif edilmekte olduğundan 

bu huouıta fazla ma!Uınat edinmek is
lleyeıı -ba lıtanbul'da Bahçekapu'da 

:r "t lıaanıda 43-48 numaralı idarehaneye 
mü .. Qat e1lemeleri ilin olunur. (15838) 

2210 

Devredilecek ihtira beratı 
Tel ile rabıt ve tahtim huıaıunda ve 

t.a ıaretle mühürleme uıuliinde baıı 

fayclalı tadilat" hakkındaki ihtira için 

btihaal ediJmiı olan 7 Nisan 1924 tarih 
Ye 139 • 141 nıanaralı ihtirıı berahnın 
ihtiva etliği hukuk bu kere batkaaına 
dnir nyahut icara verilmesi teklif e
dilmektıe olduğundan bu husuıta fazla 
mal.Umat edinmek iateyen z.evabn lstan· 
ı.urc1a Bahçekapu'da T~ hanında 4348 
~ ile muraklı:am idarehaneye mü 
- .,.ıemeleri ilan olunur, (15839) 

2211 
~~~~~-=:.:__~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~-~ 

RADYOLİN 

Botun hayatında ağzından ve dişlerinden rahat edecek .•. 

Çünkü RADYOLIN Kullanıyor. 
HALiT FAHRi 

VIKTOR HÜGO hayatı ve eserleri 
REŞAT NURi 

İP SEN hayatı ve eserleri 
Resimli anıiklopedik ıerisinin 40 ve •H inci ciltleridir· 

KANAAT KÜTÜPHANESİ. (t60t7) mı 

EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARI 1 
Satılık Çayır Otları 

Beykoz'da ve Çırpıcı'da Bankamıza ait çayırların ol: 
ları açık artırma ile satılacağından la!iplerin ihaleye müsadif 
2~-4-934 cumartesi günü saat on altıda Şubemize müracaat-

ları. (1786) 2204 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Sat•nalma Komisyonundan: 
1 - (3000) kilo kalın ve (2000) kilo İnce makina yağı 

26/ 4 1934 Parşembe günü pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - istekliler şartnameyi ber gün Komisyondan alabi • 

lirler. 
3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tuarlan , 

mış tutarının yüzde 7,5 ğu olan (120) liralık vezne makbuzu 
veya teminat mektuplarile belli günde Komisyona gelınderi. 

(1873) 2311' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare heyetindenı 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi binası dahilinde yap 
tırılacak olan (Tecdidi hava tesisatı) kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. 24 Mayıs 934 perşembe günü saat on 
dörtte Ankara' da Büyük Millet Meclisi idare Heyetinde iha
lesi yapılacaktır. Taliplerin böyle bir tesisatı muvaffakiyetle 
yapmış olduklarına dair vesika vermeleri şarttır. E
ğer bu tesisat hariç memleketlerde yapılmış ise 
vesikaların mahalli Türk konsolosluğundan musad
dak olması lazımdır. isteyenlerin şartname ve bina planları· 
nı almak üzere Ankara' da Büyük Millet Meclisi Daire Müdür 
lüğüne müracaatları. (1864) 2283 

Umumi Neıriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 

, 1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
1 Istanbuldan Ankara ya gidiş dönüt 

için gayet ucuz bir tenezzüh 
• sevahati 

8 Mayıs Perşembe günü akşamı Haydarpaşa'dan hare• 
ketle Cuma günü sabahleyin Ankanı'ya muvasalat ve ayni 
günün akşamı Ankara' dan hareke· ' ·martesi sabahı Hat 
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir _ _ treni tertip ediJınit• 
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş ve nu· 
maralı yerler ayrılacaktır. 

Gidi§ dönüş nakliye ücretleri %50 tenzillidir. Y aron üc• 
rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapılır. 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır. Aziıtıel 
ve avdette iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, bet 
türlü resim ve servis masrafiyle beraber 160 kuruştur. 10 yr.• 
§ma kadar olan çocuklardan bu masrafın yarııı almır. , . 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, İzmit, Adapazan, Arıfı· 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, BozöyÜ~ 
Eskişehir, Sanköy, Polatlı, istasyonlarından yalnız Ankar•' 
ya gidiş dönüş İçin yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet alırkell 
ve seyahat esnasında üzerlerinde fotoğraflı hüviyet cüzdsıı' 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük bir "t'. 
sika fotoğrafını bilet alacakları istasyonlara tevdi etmelef. 
laznnclır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibaren ı~· 
tanbul'da Haydarpaşa İstasyonu ile yataklı Vagon tirketiııil' 
Beyoğlu ve Galata Acentalarından ve Halk treninin yolcu •·' 
lacağı istasyonlardan bilet verilmeğe başlanacaktır. 

Y olcularm trende yer bulınaları için biletlerini evveideJI 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. 

3 Mayıs 1934 Pertembe günü zevalden sonra bilet satıl 
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardan Y! 
mek ve kahvaltı parası da bilet parasile beraber alınaral: fıı' 
Jetlerine ayrıca yazılır. 

Bu tren: 
Haydarpaşa' dan 3 Mayıs Perşembe günü saat 18,20 de hl' 

relııl 
Ankara'ya 4 Mayıs Cuma günü saat 9,23 de Jll~ 

va11aı .. 
Ankara'dan · 4 Mayıs Cuma günü saat 19,50 d~~ 

Haydarpaşa'ya 5 Mayıs Cumartesi günü saat 9,50 de ~ 
vaaaı" 

edecektir. ~ 
Yolcular, Ankara'da Turing kulüp ve Devlet DemirY ·~ 

n memurları tarafından kartılanarak kendilerine Ankara 
rehberlik edilecektir. _,,. 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara bıııı' 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. 

Fazla tafsilat ve diğer istasyonlara ait hareket ve mu"al" 
lat saatleri, alakadar istasvon ve acentalardaki ilanlarda Y~ 

lıclır. (1742) 2:_.,, 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde ( 11) nci derec~ 

mevcut m~al memuriyetlere tali~tnam~sin.e tevfı ti 
müsabaka ıle memur alınacaktır. Muıabaka ımtıhanı 1 fe 
muz 934 de saat 10 da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. ıı'. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanıl;/ 
nun 4 cü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı e" 
haiz olmaları laznndır: ·ıfl 

Hukuk, Mülkiye, Ulôm u siyasiye, iktisadiye ve iç~ ~ 
ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepler~ 
ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek 
teplerden birinden mezun olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyle : ıl 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku b 3' 

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

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme. ' 
3 - Müsabakada ussü mizahı doldurmak şartıle 

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

na vukuf sebebi rüçhandır. . . ,'I 
Taliplerin mektep şahadetnamele.ri, a~k~rlik v~.sılı ~ 

rı Hüsnühal ve sıhhat şahadetnamelerıle huvıyet cuıd~ 
v~ya suretlerini istida ile beraber 25 Haziran 934 akşB ~ 
kadar Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine tevdi eyleJJ'~ 
ve t Temmuz 934 da Ankarada Vekalette hazır bulunJ11 11 
ilan olunur. (1753) .../ 

Maliye Vekaletinden:. 
tlı' 

Vekalette münhal bulunan 200 lira ücretli mali ~~ 
kat bürosu mütercimliğine Fransızca ve Inilizce lisaıı ~ 
vakıf ve r·bilhassa Fransızcadan Türkçeye ve Türk'i ıJI 
Fransızcaya mükemmden tercümeye muktedir bir nıe~ ti, 
lınacaktır. 28/ Nisan/ 934 Cumartesi günü saat 14 ?~. :~ 
bulda Vilayet konağında Istanbul Maliye murakipJigırı ~ 
karada Vekalet kalemi mahsus müdürlüğüne mürac8';1, 
Iazınıdır. Müsabakaya dahil olabilmek için memurin k,ıı ~ 
nun 4 üncü maddesinde muharrer evsafı haiz olmak~ 
kabir işle meşgul bulunmamak şarttır. (1 

Deniz Levazım Satınalma s 
Komisyonund•-~ 

2000 ton Rekc;>mpoze Kömürü Kapalı zarfla 25 Ni•fı' ~ 
Çarşamba günü saat . .,ti 

10 Ton yağlama yağı Aleni münakasa 25 Nt4 ti'; 
Çarşamba günü saat ~ 

Yukarda cins ve mıktarı iki kalem hizalarıııda ııı?, 
gün ve saatte bilmünakasa mübayaa edilecektir'. Ş~}~ eJ· .J 
görmek isteyenlerin her gün münakasasına da ıştır• ,,..jı1'' 

l 
rin hizalarmdaki gün ve saatte Kasımpasada kain J(o 1 
müracaatları (1407) 


