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varı ını ar ır-

mak, cezaları müsmir bir hale 
koymak, istimlak işlerini dü 
zeltmek için üç layiha ha
zırlandı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Hindistan gene karışmay 
haşladı. Pol's grevcilerden 
mürekkep bir halk kalabalığı 
üzerine ateş açmak mecbu
riyetinde kaldı. 
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Tali Bey T rakyada 
Her Türk, vatanının her par· 

çasına sevgi noktasından ayni de· 
recede bağlıdır. Bir cüz'ünü bat· 
ka bir cüz'ünden ayırmak müm • 
kün olmamakla beraber, Trakya
nın kalbimizde hususi bir yeri var
dır. lıtanbul fethedilmezden bir 
asra yakın zaman evvel Türkün 
yurdu olan sevgili Trakyanın a • 
cıklı talii fU olmuftur ki asırlar • 
ca zaman muharebe meydanı ol
muştur. ı9 uncu a11rda bir kaç de
fa Çarlık Ruıya11run iıtilisma uğ
radı. Balkan muharebelerinin en 
çetin safhası Trakyada geçmiştir. 
Trakyanın her karış Uıprağı Tür
kün kanile yoğrulmuş, her taşı • 
nın üatüne bir Türk şehidi düş • 
müştür. 

Eınal banltaıı meı'eleli 
Müdür Faik B. Ankara ya celbedildi 

kendisinden izahat alınıyor 
Muhittin Beyin en ziyade hatalı görülen hareketi, iflas halinde 
bulunan bankanın vaziyetini daha evvel ortaya koymamasıdır 

Cemal Ziya Bey 
J?ün geldi, bugün 
I şe haşlıyor 
Ankara, (Milliyet) - Milliyetin 

bütün çıplaklığı ile ılk 
defa olarak ortaya dök-
tüğü İstanbul Esnaf bankası i
ti, halen Ankara mahafilinde gü
nün en fazla mevzuu bahsedilen 
meselelerinden biri halindedir. öl
çü ve ayarlar müfettifi olarak fz. 
mirde ücrt!'tli bir vazifede bulun
makta olan sabık müdürü Faik B. 
Ankaraya celbedilmiştir. • 

Muhittin Bey 
Vali Muhittin Bey, vaktini en 

çok ikamet etmekte olduğu Belvü 
otelinde geçirmekte ve yeni beya
nattan kaçınmaktadır. Kendisinin 1 
banka senetleri arasında mevcut 
olduğu söylenen bet bin liralık ae-

Esna/ Bankıuı müdürü 
Faik Bey 

nedi, f8hai bir borç mahiyetinde 1 
değildir. Söylendiğine göre Muhit
tin Beyin bu borcu, Süt tirketine 

Venizeloı diJ1or iti: 

Tahkikata vaziyet eden 
Cemal Ziya Bey 

hayat imkanını vermek için talı· 
aan yaptığı bir kefaletten ileri gel

(Dtvamı 5 inci !lllbiftdt) 

• Jdare •e Alatbaa ; 24310. 

• 
lktısadi işlerimiz 

Celal Bey bugün Ankara
dan şehrimize geliyor 

Vekil Bey bazı mühim !!Yüksek iktısat meclis 
işleri mahallinde yüksek iktısat ıura-

tetkik edecek sına kalbediliyor 
ANKARA, 27 ANKARA, 2 

(Milliyet) - 1k . ~Ailliyet ) -
tıaat V'ekili Mah •

1
. ..ksek iktıaat 

~'."t ~eli! Bey bu- nec;li~; . umumi 
gunku trenle la . kitıplığı, yük • 
tanbula hareket et· ı ı ek iktııat mec-
mittir. İstanbul . !isinin J 934 se · 
da vekalete mer . nesinden itiba • 
but bazı mühim iş r ' ren, yüksek iktı-
lerin mahallen tel sat fÜrasma kal-
kikatile metgul <> bi için bir layi-
lacakları ve bu m ha hazırlamış . 
yanda Sümer ban tır. Bu layiha e-
ka ait mevcut v sularına ve es • 
tesis olunacak fal> babı mucibesi • 
rikalar ve tahlisi ne nazaran, mev-
ye idaresi teşkila . cut tekli ile bu 
tının daha nıoderr meclis lrendiai • 
hale getirilmesi ne mevdu vazi • 
meselelerile uğra . feleri tamamen 
şacaldarı anlatıl - ifa edememek . 
maktadır. lktı te ve ıenede iki 
•at vekaleti büt • lktıaat Veln1i Celıil Bey defa 15 fer gün 
çesi Büyük Millet Meclisinde çar- devanı etmek üzere yapılan içti • 
tamba günü müzakereye başla • malar, muhtelif sebeplerden do_ • 
nacağından Mahmut Celil Beyin layı istihdaf edilen ııayeyi temm 
o gün Ankarada bulunacağı mu- edememektedir. • • . 

Bu kadar fecaate sahne olan 
gevgiH Trakyamızın, umran nok • 
tasından, her Türkün görmek İs· 
tediği bir raddeye varmamış bu • 
lunması tabii idi. Büyük Gazinin 
işaretile cümhuriyet hükiimeti şim· 
di bu mesele ile ciddi surette meş· 
gul olmağa başlamıştır. Yedi se
ne kadar evvel lüzum görüldük • 
çe memleketin muhtelif kısımla • 
rında umumi müfettişlik ihdas e· 
dilmesi hakkında Büyük Millet 
Meclisi bir kanun kabul etmişti. 
l~k um'!mi müfettişlik te şark vi
layetlerınde ihdas edilmiş ve lb • 
rahim Tali Bey birinci umumi 
~üfettitliğe tayin edilmişti. Şim
~ı Trakyada ikinci umumi müfet
tııliğin ihdas edilmesine karar ve· 
rilmiş ve ilk birinci umumi mü • 
~ettit ~lan İbrahim Tali Bey de 

u :"azıfeye tayin edilmiştir. lb • 
Ea;ım Tali Bey bir kaç gün evvel 
b ırne'ye gitmiş ve vazifesine 
aşlj:rnıştır. İbrahim Tali Bey kıy

met 1 ve tecrübeli bir idare ada • 
n:'.ımızdır. Bu tayin, başlı başına, 
cumhuriyet hükumetinin, Trak • 
ya umu_mi müfettişliğine verdiği 
ehernnııyetin derecesini göste • 
ren bir hadisedir. İbrahim Tali 
Bey kendisine mahsus metodik 
çalışma ile mesaisine batlamıştır. 

Hükômet ric'at etmekle 
vazifesini yapmıştır 

Muhalefet rüesası ile hükumet arasında 
· tam bir anlaşma imkansız gibidir 

Haarll Velılll 
Hllımeı Be11 dUn 
Sehrlmlze 11eldl 

Vekil Bey lstanbulda imi tihan itleriyle uğraşacak 

hakkak sayılmaktadır Layihada bir daımı heyet, hır 
. tabii heyet ye bir de a~me he!et 

ANKARA, 'l:1 (Milliyet) - tasavvur edilmekte ve ıktısat şu • 
Sümer banktan alınan malumata raaı bunların heyeti umumiyeıin • 
göre, bugün İatanbula hareket e- den terekküp etmektedir. 
den İktısat vekili Mahmut Celal 
Beyefendinin pazartesi günü İs • 
tanbuldan hareketle Hereke ve İz· 
mitte tetlcikatla mefgul olacak • 

ları ve salı günü akşamı h:nıit • 
ten doğruca Ankaraya dönecek • 
leri anlaşılmaktadır. 

Iktısat talebesi Viyanad 

T rakyayi tef kil eden dört vila • 
Yetin valilerini toplayarak mm • 
takanın ihtiyaçlarını tesbit ede • 
Ceğinj ve bundan sonra da mun
t~zanı bir program.la bunların tat
b_ıkı cihetine gideceğini bildirmit
lır. İbrahim Tali Bey az söz söy
liyen fakat çok iş yapan bir adam
dır. Binaenaleyh bize ilk adımda 
Vadettiği §eyleri yapacağından e • 
nıin olabiliriz. 

Türk cümhuriyetinin Trakya. 
•ı, hiç bir zaman, Osmanlı impa • 
r~torluğu zamanında olduğu gibi 
aıyaai emniyetsizlik içinde değildi. 
Bununla beraber Balkan misakının 
İmzasından ıonra aiyaai emniyet 
bir kat daha takviye edilmi9tir. 
Bundan aonra Trakyanın nüfu • 
sunu arttırmakla meıgul olaca • 
ğız. Mı;hterem müfettiıin işaret 
ettiği gibi, ınıntaka bir kaç mis • 
li fazla nüfusu beslemeğe müsait
•ir. Çünkü Trakya memleketimi • 
zin en rnünbit bir cüz'üdür. Bu • 
r~-~a ~u.bubat, üzüm, meyva yetiş
tıgı gıbı, Alpullu ıeker fabrika • 
sına uzun çalıtmada dünya reko • 
runu kazandıracak miktar • 
da .pancar yetişiyor. Sırası 
g~lnıış iken şunu . söyliyelim 
kı Alpullu şeker fabrikası 
başlı ba•ına Traky k'" 1·· .. .. . . • a oy usunun 
te,rfıhı?e büyük mikyasta yardımı 
0 an hır müessesedir. Bunlardan 
ma~d~ Trakya kasaplık hayvan 
etıştırrneğe çok elverişlidir. Nü

fus meselesi le beraber T rakyanın 
umranına çalııılacaktır. Trakya 
meml~ketimizi Avrupaya bağla : 
yan hır mıntakadır. Avrupadan şi
mendiferle olsun, otomobille ol • 
sun, memleketimize gelen ecnebi 
Trakyadan geçer. llk temasta sev. 
gi)j vatanımızın, yolları yapılmış, 
her tarafı bahçe gibi işlenmiş, ma
mur ve müreffeh bir parçasile kar
şılaşacaktır. Yani Trakya Türke 
1. k ayı bir yurt olacaktır. Trakya • 
nın "f ) nu usu da münevver ve ça ış· 
kdandır. İbrahim Tali Bey hakkın· 

a .. d gostcr ikleri coıkun kabulden 
umu_rni müfettişliğin ihdas edil • 
"'.'e.sındeki şümul ve ehemmiye
tını çok · · k 

1 ıyı avrarnış oldukları 
ah ~?·~•Yor. Trakyanın çalışkan 
a a.ısıne ve umumi müfettişe bu 

kYenı çalışrna sahasında muvaffa
ıyet dileriz. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

M. Papanastasiu iki 
zümre arasında ta
vassutlarına devam 

ediyor 

Mösyö Papanaıtauiou 

AT1NA, 27 (Milliyet) - Mu
halefet rües.asile, hükumet ara _ 

• 

sında bazı meseleler etrafında 
bir anlatma olduğunu bildinnit ~ 
tim. Şimdiki halde vaziyet oldu 
ğu gibi durmaktadır. 

İki taraf arasında tavaKutta bu 
lunan ç~ ve amele partiıi lide. 
ri Mösyö Papanaatasyu, dün sa• 
balı hariciye nazırı Mösyö Mak • 
simoau ziyaret etmiı ve bazı me • 
seleler etrafında kendisile görü§ • 
nıüttür. Hükumet evvelce zabita. 
nın terfii liyihasınrn müzakere • 
sinde muhalif ayanın bulunma • 
murnı iıtemi§ ve bu hususta ba!-" 
vekil Mösyö Çaldaris muhalefete 
bir teklif yapmıştı. 

Muhalefet liderleri bunu ehem
miyetten ari telakki etmektedir • 
ler. Mösyö Maksimos Mösyö Pa· 
ı>anastasyunun bu mesele etrafın
daki fikirlerini reisicümhur Mösyö 
Zaimisin evvelki gün süferaya ver. 
diğ~ ziy~e~ esnasında Mösyö Çal
darııe bıldırmiıtir. 

. Mösyö Çaldaris meseleyi tel· 
Jnk edec~ğini söylemiş v • geceyıı 
kadar rnuaaade istenıi§tir. Mösyö 

(Devamı 6 ıncı sahifed ') 

I stanbul - spor: 1 - Beşiktaş : 2 

Dünkü maça der iki intiba 
(Yazıaı iç eahifemiade). 

Maarif Vekili ialtuYomla 

Maarif Vekili Hikmet Bey dün 
Ankaradan tehrimize ırelmittir. V t! 
kil Beyin mayıs ortalarına kadar 
tehrimizde kalması muhtemeldir. 
Hikmet Bey Üniversite imtihan te
killeri ile de mefgul olacaktır. Ma
yısın 28 nde ortamektep ve liaeler
de dersler keıilecek ve 31 mayısla 
aon sınıf bakalorya imtihanlarına 
batlanacaktır. 

Vekil Beyin lstanbulda hulun
'duğu müddet zarfında bazı mek
tepleri teftit etmeleri de muhtemel. 
dir. 

Talebemiz şerefine Viyana ali ticaret mekte. 
binde bir çay ziyafeti verildi 

VIY ANA, 25. (H,_,.i) - lkti- / ya da uı}ramıf ve Elçiliğimizin de· 
aat Vekaieti Yüksek lktiaat ve Ti- lıiletile, ani laboratuvarları teei
caret mektebi talebesinden 20 ki- satı ve bilha... kütüphanen ifa 
tilik 'bir ırup, Avrupa' da yapmak- tanınmıt olan Viyana Dün,Ja Ti. 
ta olduğu bir tetkik ııeyahati mü- careti Ali Mektebini ziyaret etmif' 
na.dıetiyel nisanın 18 inde Viyana 6 mcı sahifcdt) 

Bakalorya imtihanları bu sene 
1 beter muallimden mürekekp ko 

(Dtvamı 5 inci sahifede) Türk talebesi Vi;ıımıalı prol es6rler rıe talebeler arasında 
--~---·····--· .. · .. ·-·-·---·----- ---·---·-

.B ayr a•"I~•rI 5 lricl gilriil 
Gülhanede büyük bir müsamere verildi, Dağcılar klü

bünde de eğlenceli bir çocuk balosu tertip olundu 

Çocu1c haftaa.nm CIUllHya le • / 
sadüf eden di:ınkü günü ciddea felı 
rin her tarafında pek neteli geç- / 
ti. Gülhane parkında eğlencder 
tertip edilmişti. 

Taksimde dağcılık ve kıt spo.-. 
ları klübünde balo vardı. Alay köt 
künde piyesler oynandı. ~a~ı mdc
tepletde müsamereler verı ~ı. Semt 
semt nahiye ocaklarında da çocuk
lara tatlı bir gün geçirt~di. • 

Gülhane parkmda H>m~yeıet~al 
'.Alemdar ve Eminönü nahıyelen
nin müttereken tertip ettiği eğ • 
lenceler çok güzel olınuttur. 

Parkın dıJ ve iç kapıları Türk 
ve Himayeietfal bayrak1ari1e aiia· 

- 1 
' 

Güır.tiz çocuk mi;salxılttuında 1 
lrtuanana YılJı7 hanım ve Gülha
nedelıi ımu-recl- intilHılar. 

/ lenmitti. Parkın büyük yolunun 
sağ ve sol taraflarına çocuk ve • 
cizelerini havi lavhalar asılmış • 
lr. 

Bir tarafta askeri bando muh
telif parçalar çalıyor, diger taraf
ta muallim Ali Rıza Beyin ida • 
reıinaeki otuz kişilik bir ince ı z 

(Devamı 7 incı hılcd ) 

., , ... ~'····· 

Hakikat, her zaman 
Hakikat ... değildir! 

Yazan: Aka GVNDVZ 

6 ıncı .sahifede 



İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Ası aşiretler orduyu genigor 
lrakın Osmanlı idaresinden çıkııını gö:steren ilk 

alametler - Aşiretlerin baskını! 
Kürt a,iretlerinin Türkiye - İran j mellerini artık hiç gizlemiyorlar. 

hududunu asarak Türk toprakla- İngilterenin Bender Bufir ba.,kon
rma. tecavüz' etmeleri Abdülhamit solosuna "Bahri Faris Valiliği., ün
devrinde srk sık vukua gelen hadi- vanının verilmesi bura.ca umumi -
selerdendi. Iran hududuna ya.kın yetle lrak'ın istilasına bir mukad
bir verde Bedre isminde bir kaza dime olarak telakki edildi. Bu ye
ve bu kazaya merbut Seyit Hasan ni vilayet, Muhammere, Küveyt, 
denilen mümbit ve mahsuldar bir ' Bahaeyn, Maskat, Linke, Bender· 
nahiye vardı. Bir Kürt kabileııi butir ve Benderabbas'ta açılacak 
her sene hududu tecavüzle oraya lnciliz mahkeme!erile lngiliz zabı-
gidiyor ve ekin ekiyordu. tasma nezaret edecektir. lngilizle-

Hasat zamanı yakla.tıncaya ka· rin batkonsolosu yeni yapılacak 
dar Bağdat vilayeti bu tecavüze gümrük binasına ve rüsumat me -
kar•ı hi ç sesini çıkarmıyordu. Fa- murlarına resmen müdahale ede • 
kat Kürt kabilesi tam mahsulünü 

1 rek onlara emirler verdi.,, 
toplıyacağı vakit vi ayet oraya pİ· 
yade ve süvariden mürekkep bir Bir taraftan lngilizlerin bu isti
kuvvet göndererek kemale gelen e- li. tehlikesi memleketin nasıl bir 
kinleri yaktırıyordu. Hakikatte ise akıbete sürüklendiğini efkarı urtu
bu müfrezeye kumanda eden alaJ- miyeye anlatırken diğer taraftan 
dan yetitme ve okumak yazmak Abdülhamit ile taraftarları •e o
söyle dursun, imzasını bile atmak· nun bütün idare makinesi her ta
lan aciz o!an zabit o atiretten bir rafta milleti soymakta devam e
kaç yüz lira alarak Bağdada döoü- diyordu. Dr. Hikmet Süreyya Bey 
yordu. o •azİyeti bir iki kelime ile Pariste 

Fakat Kürt aşiretleri ekinlerini ki İttihat ve Terakki merkezine •u 
kurtarmak için verdikleri bu para- suretle anlatıyordu: 
lan vere vere artık usanını,lardı. 
Bir ıene be:mutat oraya bir jan -
darına. taburu ile piyade a..lı:erin -
den mürekkep bir fırka asker sev
kedilmitti. Bu kuvvet Miralay 
Tevfik Beyin kumandasında idi. 

O sen& Bedre kazasına girip e· 
kin ekmi• olan aşiretin retsi Hü
seyin Kuli zade Bağdatta.o yola çı
karılan bir fırka askerin gene Üzer
lerine doğru gelmekte olduğunu 
haber alınca aşiretile bir gece 0 

fırkaya müthiş bir baskın yapmı,, 
Abdülhamidin askerleri müsademe 
yerinde kırk maktul, elli yaralı ve 
yüz elli kadar tüfek bırakarak 
Bağdada doğru firar etmİfti. Ab
dülhamit idaresine kal"lı hissediten 
nefıet o kadar büyüktü ki milletin 
gözbebeği o!ma.11 18.zımgelen ordu
ya kartı gösterilmesi .-rt olan hiz
mette bile kusur edilirdi. Mesela 
Dr. Hikmet Süreyya Bey Bağdat
tan İstanbul' daki Terakki ve itti
hat Cemiyeti umuru dahiliye tube
sine yazdığı bir mektupta yukarı
daki müsademeden bahsederken 
"cünudu hezimeti ınev'udu cenabı 
yezidane,, tabirini kullanmı,tı. 

Fakat Abdülhamit ordusunda 
çok münevver ve çok muktedir za
bitlerimiz vardı. Bunlar ittihat ve 
Terakki Cemiyeti le sıkı bir müna
b.,bet tesis etmitlerdi. Cemiyet ta
rafından netrolunan gaıeteleri ve 
sair riaa.leleri muntazam.an okur -
lardı. •Bilhassa Ahmet Rıza Beyin 
ne,rettiği "Vazife ve Mes'uliyet 
kitalir. çok okunurdu. Buna dai: • 
Dr. Htkmet Süreyya Bey mektup
larında diyor ki: 

"Kerbela va.kasında yaralanan 
askerlerimizi tedaviden sonra Bağ. 
dada avdetimde mektubunuzu ve 
gazeteleri aldım. Vazife ve Mes'u
liyet fevkalade ehemmiyetle telak
ki ediliyor. İstinsah edilerek ikin
ci fırkaya da gönderildi. Bunun 
fili eserleri ııörülmeğe başladı. Za
bitlerimizio birçoğu ,,azifelerini 
terkediyorlar. Meseli. geçen gece
ki müsademede askerlerimizin 
Bağda.da doğru firar etmeleri üze
rine galeyana gelen on kadar za
bit ki - bunların hepsi Vazife ve 
Mu'uliyet'i kopye ederek okumuf
lardı - bundan sonra böyle ~ref
siz bir vazifede kalarnıyacaklarmı 
söyliyerek ya tekaüde sevkolunma
larını veyahut askerlikten tardedil
melerini istida ettiler. 

Bağdat Valisi orduda görülen 
bu hareketten dolayı şatkın bir 
hale geldi. Zabitlerin bu cüretka
rjı.ne hareketlerini hayret ve süku
ıietle lıtanbula yazdı. 

İran' daki ihtilalin lraka da sira
i.etini menetmek maksadile Iranla 
"jilayet arasındaki münakalat ve 
1l!Ünuebat, sadaretten telgrafla 
~erilen emir üzerine katedildi. İki 
ilin ukeri bir araya toplamaktan 
bihakkin aciz olan mevhum altıncı 
cjrduya redifleri silah altına alma
~ da emrolundu. Şimdi vilayet mer 
~ezi redif Eirarilerile !ekavet mec
faına döndü. 
, Jneilizler de lrak hakkındaki e-

1 Yarınki tefrikamızın 
! 
1 b_aş!_ığı 

Aı:a arasında ihtilaflar --· Bu münakaşalar ve ziddi-
, t 

yeller bazen gazetelere de 
eçiyordu 

".Aai &fİretler her tarafta memur 
lan, irtiki.p ve cinayet alaylarını 
püskürttüler. Semave'den kayma
kam kaçtı. Bir tabur tahsilat müf
rezesi abloka edildi, toplarile si
lahlan aJındr. İtte size frakın ya
kın ölümünü bütün arazile ve çıp
laklığı ile gösteren kederli, met
um, eski ve yeni havadisler bun
dan ibarettir!,, 

Parrste , Cenevrede ve Mısırda 
çalı.an İttihat ve Terakki azası a
rasında arada sırada fikir zıddiyet
leri eksik olmıyordu. Bu zıttiyet
ler hazan münak~lara da sebep 
oluyordu. Hatta bu münakataların 
ittihat ve T arkki tarrıfından neşre· 
dilen gazetelere kadar intikal etti
ği de vakidi. 

Hazan Ahmet Riza Beyin fehsr 
mevzuubahis oluyor, hazan bir ka
sadarın ~ kadar bin frank çaldığı 
fayiası ortaya çıkarılıyor, hazan 
da Mithat Pa.-nın oğlu Ali Hay
dar Beyin veyahut Prens Sabahat
tin Beyin fikirlerile asıl İttihat ve 

Terakki azasının fikirleri biribirle
rile çarpıfmağa mecbur oluyordu. 

Ortada yalnız bir dava ve bir ga
ye varken ve bundan hürriyet ve 
mqrutiyet mücahitlerinin, Abdül
hamidin zulmüne ve istipdadına 
ka'lı mücadele etmeleri lizımge
lirlcen, gazetelere kadar sirayet e
den o münaka~alar ittihat ve Te
rakki cemiyetinin gizli mensupla
nnt çok müteessir ederdi. 

Bu teessürün sa.ikıle Türki
yenin muhtelif yerlerinden Paris
teki genç Türklere mektuplar yazı
lıyor ve İttihatçılar ittihada davet 
olunuyordu. Bu mektuplardan bi
risinde deniliyordu ki: 

"Erbabı hamiyetten bir kaç zat 
orada içtimai bir vahdet içinde 
toplanılarak cemiyetin çoğalmasın
daki faydaları ortaya koydular ve 
bunun behemehal yapılmasını ri
ca ettiler. Bu zatlar diyorlar ki: 

-Bitmedi-

EDi 
Le Populaire'den 

Bundan bir •ene evvel9 lı.atolik mer
kez lırkaaı müesaes-amndan biri olan 
Van Papen1 Hitlerin riyaıet ettiği it. 
ti/ak kabinesinin tı•ıekkülünde pek 
faal bir rol oynamıştı. Katolik mer
kez lırkaaı iktidar mevkiinden kati 
8Urette uzaklaştınlm4tı. Bu fırka ile 
milli ıosyalistler araıındaki miinase· 
betler yavaf yaVaf pek gerginlefmitti. 
Nihayet, bir kaç aylık ihtUardan son
ra, 5 temmuzda merke.z fırkası lesh.i· 
ne karar uerJi. 

Ayni zamanda bt!§vekil Hitler, Va
tican ile bir '' concorclat " ak.ti huw· 
wnda müzakereye girismif ve bunu 
1 O temmuzda akte muvallak olmuf
tu. Merkez fırkas-nın feshi Papa mü
measilinin muvallakatile kararlaftı
nldığı muhakkaktır. Bu, Almanya ha 
tolik kilisesinin Hitlercilik karfı6'nda 
aldığı vaziyetin tabii bir neticeai idi. 
Filhakika, kilise Htlerciliğe tamamen 
iltihak etti. 

Fakat bu müsadektirlıklara rağmen 
katoliklerle Hitlerciler arıuınılaJri 
münasebet son zamanlarda büsbütün 
bozuldu. ltalya' da olduiu gibi Alman
ya' da dahi ftl§İıt rejimi müstakil bir 
siyasi faaliyete müsade etmediği gibi 
matbuatı ve gençliiin terbiyesini in
lıisan altına almak istiyor. Mahaza, 
meuleyi i.zam etmemelidir. Bütün dcin 
ya matbuatında hakim kanaata rağ
men ;yeni bir " Kulturkampl " çıkrna
&ı ihtimaline inanmıyoruz. Hitler. 

BULGAR BAŞVEKİLİ 

M. Muşanof seyahatinin 
sebeplerini anlatıyor 

Bulgar Başvekili Tuna memleketlerinin kal
kınması kakkında İtalyan tekliflerinin ameli 

neticelere müteveccih olduğunu söyliyor 
ROMA, 27. A.A. - Bulgar ba.-ı 

vekili M. Mu,anof Budape,teye: 
hareketinden evvel İtalyan matbua 1 
tına verdiği beyanatta, Londra. ve 
Paris' e Bulgar isti'.,razı hamilleri
Ic, m.üzakere için ve Beri in' e Je 
Bulgaristan ile Almanya arasında
ki ticari ve iktisadi münasebat 
hakkında görütmek için gittiğini 
söyledikten sonra Roma'yı ziyare
tinin bilhana iki memleket arasın
da iktııadi sahada çıkan müthille
ri halletmeğe matuf olduğun~ be
yan eylemi.tir. 

iki memleket arasında bir kaç 
s'!ne evvel mesut bir inkitafa doğ
ru yürümekte olan ticaret ge.;:en 
sene mühim bir durgunluk göder
mi,ı ir ve bu sene de boyledir. Bul
ga .. iıtanda bu hususta mevcut en
gelleri izale için hüsnüniyet mev
cuttur ve M. M~of, M. Muıso
lini ile görü,tüklerine nazaran 1-
talyada da ayni hüsnü niyetin mev 
cut olduğuna kanidir. 

Bulgar ba,vekili, Tuna memle· 
ketle•inin kalkınması hakkındaki 

Japonya ile Çin 
Arasındaki dava --

M. Mu,anof 

son Jt.,!v:ın muhhrasından bahse. 
derele, bu muhtıradaki fikirlerin 
çok ziyade dikkate layik ve çiinkü 
ameli neticelere müteveccih olduk
larını söylemi,tir. 

M. Bartu Praga 
Vasıl oldu 

Japonyanın Vaşington sefi M. Beneş Fransız - Çekos-
ri meseleyi izah ediyor lovak .-;iyasetini anlatıyor 

V AŞlNGTON, 27. A.A. - M. PRAC, 27. A.A. - M. Benes, 
Saito Japon hariciye nezareti na- M. Bartu, şerefine verdiği ak,am 
mına yapılmıt olan beyanatın dün- ziyafetinde irat ettiği nutukta, Pra 
yada uyandııı:ıut olduğu heyeca- ğa yaptığı ilk resmi ziyaretten do· 
nın zail olarak yerini makul bir an- layi Fransız hariciye nazırına ii?
layaf& terkedeceği ümidini izhar fiekkür etmit ve Çekoılovakyarun 
etmittir. kendisine kartı sa.mimi ve dostane 

M. Saito, bu beyanat hariciye letriki mesaisini hiç bir zaman ek
nazırı veya h-.velril tarafından ya- sik etmediği Franıa hakkında Çe
pılınıf olsaydı, fena tefsir edilmek koslovak millet ve devletinin de
ihtiınalinio daha az olacağını zan- ğitmez ve derin hislerini hatırlat-
netmektedir. Mtstır. 

M. Saito, hariciye namına söz Çekoslovakya hiç bir vakıt ne 
ıöyleyen zabn bu beya.nab,Çin ileı • Fransanın hegemonyannı duymuf 
yapılması müzakere edilen beyne!- ne ı]e bir metbuiyet hissetmiflİr. 
milel istikrazlara Japonyanın ne Çekoslovakyada, Fransa gibi, mil
için muhalefet ettiğini öğrenmek Jetler cemiyetine sarsılmaz bir su
istiyen gazetecilerin tazyiki üze- retle bağlıdır. Fakat hüriyet ve 
rine yaptığını söylemittir. •ınniyctini en son kuvvetile ruÜ· 

M. Saito, Amerika hükilmetine dafaı\ edecektir. Fransız dostluğu 
yapılacak hiç bir resmi tebliğalı ve ittifakı yapıcıdır. 
olmadığını ve Japonyanın vaziye- I M. Beneı, orta Avrupa mese e· 
tini anlatmak için hiç bir müracaat leri hakkında bir anlaşmanın bil-
ta bulunmak niyetinde olmadığım hasM lüzumuna kanidir. Bu r.ok
ilave etmiştir. 

M. Saito, milletler cemiyetinin tai nazar teatisi bütün beynelmilel 
ecnebi mürahhaslarının Çindeki mesdeler hakkında F ransız-Çe-
faaliyetlerinin Japonya.nın canını ko!lovakya görüt ve arzularında-
ııktığını bildirmi,tir. ki i~liraki bir kerre daha göst~r-

M. Saito, funları ilave etmiştir: miştir. 
- Japonya, Çine yapılacak bü-. =============== 

tün istikrazlarm Çinin kalkmman lemediğini tekrar teyit etmit fa
ile me,gul olan ve içlerinde Ja. kai: Japonyanın Çine yapılan islik
ponların bulunmasrnı Çin hükıl- razların askeri ğayelere kullanıl
metinin itiraz etmesine rağmen, masını istemediğini söylemiftir. 
Fransız, Amerikan, İngiliz ve Ja. VAŞiNGTON, 27. A.A. - M. 
pon bankerleri grubu vasıtasile y~- Rooıvelt ile M. Hull Japon siya
pılması lüzumu kanaatindedir. setinin son inkitafına dair bir !aat 

M. Sa.ito, Japonyanın dokuz ten Cazla süren bir mülakat yap
devlet muahedesini ihlaletmek is. nışlardır. 

BUATINDA OKUDU 
Binnarcktan daha yumuşak, Xl inci 1 
Piua da Xlllüncü Leon dan daha uy
sal olacaktır. 

Unutmıyalım ki bidayette gençli
ğin terbiyeai inhiaarını milli aoayalist
lere vermemek noktaaında uzun müd
det iuar eılen Papa, nihayet boyun 
eğmi§ ve her feye riza gÖ8termi1tir. 

Hakikatta, Almanyada, Papalıkla 
hadiı olan ihtilôlı ltalyadaki ihtilıif
dan dah girift bir sekle koyan husu
si bir vaziyet mevcuttur. ltalyada bir 
tek din vardır ki, katoliktir. Halbü
ki, Almanyanın ekseriyeti protestan· 
dır. Binaenaleyh, ltalyada anlaf111a 
:zeminleri bulmak Almanyadan daha 
kolaydı. 

Fakat, dünya irticaının esas direği 
olan Vatican'nın, Alman lafizminılen 
kct!>il olduğu kadar çok müaaedat ko
parmak için rnulıauemet göaterip mu
halefet ve itira~ ettitken sonra, niha .. 
yet yine onunla teıriki me•ai edeceği .. 
ne kani bulunmaktayız. 

Le Temps'den: 

'' Concordat'' nin tatbiki etralında 
Almanya ile Vatican anuında uzun 
z;amandanberi cereyan eden mü~e· 
rafın akim kalacağı a:uınedilmekte
dir. Filhakika zuhur eden müıküla
tın hiçbiri bertaraf edilmediii gibi, 
Berlin'le Vatican ara&ında gerginlik 
haFiilemeğe yü:z tutmaktadır. Nazile
rin katoliklere reva gördükleri iti"1F
ların devam ettiği Vatican'da söylen
mektedir. 

Diğer taraftan milli sosyalut fırka- J 
sına kabul ıartlanna ilôuf! edilen 
yeni ıartlar V atican' da haylı heyecan 
uyandırm4tır. Filhakika ·• Action ca
tholique" e mensup gençler fırkaya 
girmiyeceklerdir. Vatican mahafili, 
farmasonlara yapılan muameleyi ka
taliklere teımil eden bu kararı bir ha
karet addediyor. 

M evzubalu olan nokta, katolik ki
lisesinin gençlik üzerindeki manevi te
siri derken bu, kilisenin en esaslı en 
mühim hakkını teıhil eder. Binaena· 
elyh Papa'nın isran kolaylıkla anla
§ılır. Bundan Hitlerciliğin bazı teza· 
hüratı .tovyetlerinkine tefpİh edilmek
te ve kilise için pek büyük bir tehli
ke addolunmaktadır. Mahaz.a Hitlerin, 
yeni bir "Kulturkampl" a meydan 
vermiyeceğini Ülflİ.t olunmaktadtr. 

Near East and lndia'dan 

Tahran belediyesinin nefrettiği is
tatistiklere nazaran Tahran ıehrinin 
nüluau 310.139 kiıidir. Bu rakkam
dan 47.850 asker, vergi vermyenl•r 
vesaire çıkarıldıktan aonra verKi ve
renlerin adedi 268.289 lıifi olarak kal
maktadır. Yerli ahalinin 4cınnı aza• 
mi, tabii müslümandır. Bunlann ade· 
di 251.514 dür. Yahudiler 6.568, Er
meniler 4.568 ve Mecuailer 845 nu
lus olup fdyanı dikkat olan bir ci/ıet 
de 1.619 asuri bulunmandır. Ecnebi 
nufu• 3.175 ki~i olarak ,öaterilm•k-

D 
Hindistan karışıyor 

a•a•• 

Polis bir halk kalabalığına ateş açtı 
BOMBAY, 27. A.A. - Polis galeyan halinde bulunan bir hali 

kalabalığına alCf açmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu kalabalığın a
rmında bin kadar grev hlinde bulunan mensucat ifÇ!leri vardı. Ve bıı 
ifçiler çalışmakta devam eden diğer ifçilere hücum etmiflerdi. 

Poli•ler ellerinde sopalarla hücum etmifler, e de halk kentlile
rine ltıflar ve öteberiler atarak mıık abele etm~~!r. Bunun üzerine JI"" 
lis atef açmıf ve kalabalığı dağıt m~tır. 

Hiç yaralanan yoktur. Beş kifi tevkil edilmi.ttir. 

M. Kondilis perşembeye geliyor 
Atina 27 (Milliyet) - Türk Yunan misakının b.ur noktalarını td" 

pit etmek için önümüzdeki salı gün nii Ankaraya 6itmelr niyetinde bJr 
nan Harbiye Nazın Ceneral Kondil İı; o gün h~ket edecek vapur ol• 
maılığından per,enbe günü Roman ya vapuru ile gUlecektir. 

İki elçimiz bugün Ankara dan geligof 
ANKARA, 27. A.A. - Va{'ington büyük elçimi:z; Müniir ve Beli' 

rat elçimizi Haydar beyler bu akşamki trenle lstanbula hareket etmit 
lertlir. 

Bü_l/Ük Millet Meclisi heyeti 
ANKARA, 21. A.A. - Cümhuriyetin onuncu yddönümü müna' 

betile memleketimize gelen Macar ayan ve mebcuanının ziyaretleri
ni iade edecek olan Büyük Millet Mecliııi heyeti bu ak,amki treJ.I 
lstanbula hareket etmiftir. 

M. Suviş M. Himans mülakatı 
BRlJKSEL, 27. A.A.- M. Suviı M. Himam ile görüıtükten !lofl' 

ra bir tebliğ ne,rolunmuıtıır. Bunda iki nazırın mülakattan sonra M 
veiJ:lin yanına gitmiı olduk/an beyan edilmektedir. Mulôkat çok J,,r 
tane olrnuf ve iki memleketi alaka dar eden meselelerle siliihlan bı,,; 
ma meselesinin muhtelif safhaları görüfülmüftür. iki mülôl.at ara.-

da M. Suvif, Kral tarafından kabul etlilmiflir. 

' M. Lindzeg ve ]aponyanın vaziyeti 
VAŞiNGTON, 21. A.A . - lngi.l°z sefiri Lindzey Japonyanın ,,... 

ziyeti hakkında. M. Filipis ile yarım saat göriifmüı ve lak.at ziyar~ 
hakkında hiç ~ır ıey söylememiftir. Mamafih Sir lfndzeyin M. Fili,, 

se Japonyadan ızalıat talebini mutauımmın olarak Tokyo hükiimetitıl 
verilmiş olan lngiliz notasının metnini tevdi etmis olduğu zannolıP" 

maktadır. Sir Lindzey İngilterenin vaziyeti hakkı'nra Ja malumat ~ 
mi1tir. Diğer taraftan mevsı1k bir menbaJan alınan bir habere göt' 
Amerika bu mesele hakkında diploman tarihile hiçbir teıebbüs ~ 
marnıf ve laponyaya veya dokuz devlet mi.akını limz!a etmif ol" 
diğer devletlere resmi tebliğatta bulunmamııtrr. Bu yakında böıl' 
bir teşebbüete bulunulacatına dair bir alamet te yoktur. 

Bulgar Başvekili Budapeştede 
BUDAPEŞTE, 27 (A.A.) - Dün akf'llJI Bul8'" ba,vekili M. ~ 

eşaiıolun fere/İne verilen ziyafette MIU!ar BQfveki/i M. Gömböf, mili'. 
lir ba,vekile .ala geldiniz makamıncla söylemif olduğu nutukta lff 
caristanla Bulgaristanın milletler arasındaki müvazene balmnJe ell 
kıymetli iki amil olduğu ve her iki memleketin harici ıiyıuetlerinJI 
hürriyetlerini muhalaza etmekten ibaret olan ayni ,uldetli arzıtdı'-1 
ve mazinin yaralarını f;fayap etmek maksadile diğer milletlerle~ 
lihane bir surette lefriki mesai eyl emek zihniyetinden mülhem olıl,;. 
larını •Öylemift:r. _,J 

BUDAPEŞTE, 21. A.A. - Bugün öğleden •onra saat b;';ij 
Bulgar B..,vekil M. MUfanol başve kiilet dairesine gelmi~ ve orad ~ 
görüşmeleri saat yedibuçuğa kadar devam etmiştir. Bu mülakatla"'l 
hitamında afağıdaki resmi tebliğ neıreJ;:mıştir: 

Öğleden •onra Bulgar BQfVekili M. Mu1anof. ile MtU!ar 84 
vekili M. Gömböş ve hariciye nazırı M. Kanya lxqvekiilet dairesirJC 
içtima etmişlerdir. 

---
İzmirde zelzele 1 

IZMIR, 27. A.A. - Bugün saat 1 
on biri kırk bet geçe hafif bir zel

zele olmuttur. 

ispanyada grev 
SARAGOS, 27. A.A. - 25 gün

denberi ilan edilmif olan umumi 
grev, halledilmeden devam ediyor. 

Mühim hiç bir hadise kaydedil· 
memittir. 

LARIMIZ J 

Fransa'da; 

Nazırlar meclisi 
---

Reisicumhurun riyase"' 
tinde toplandt 

PARIS, 27 (A.A.) - öi1' 
den sonra reisiciimhurun riyatlr:.1_ 
ttnde toplanan nazırlar ~; 

dört komite teıkiline karar ~ 
miş.tir. Bu komiteler, piyasa!"' J 
müvazenesini Ye hayat pahalıld"' 
indinneği temine çalııacakl•rı;. 

Bundan s.onra M. Şeroo • 
visky meselesine ait adli ta~ 
tın hitam bulmuş olduğunu ~Mııl"' 
lemiş ve arkadaılarına şuraY' J' 
!etin yeniden tensi kine ait fa"" 
yetler hakkında malumat ve 
tir. 

tedir. Bu mikdarın ekııeriyetini 963 
nulua ile Ruslar teıkil etmekte ııe 
lngiliz;ler bu adedin dörtte biri nİs· 
petinde bulunmaktadır. Iraklılar ve 
Almanlann adedi İse, 255 dir. Ma
mafih ,bu rakkamlar elyevm çok de
ğiımiı bulunmaktad.:r. Yerli vergi ve 
ren ahali elyevm tahminen 10.000 
kadar te:zayüt etmif ve /ngilizler ve 
Almanlar haylı az.alm~tır. Bunların 
yerini, demiryolu inıaat ıprogramı mu· 
cibince celbedilen ltalyanlar ve ı,_ 
kandinavyalılar almıf bulunmaktadır. 
Bununla beraber, bu rakkamlar, on 
sene evvel nulusu "250.000 i bulmıyan 
Tahran'ın büyüıünü göstermek itiba· 
rile ıayanı dikkattir. 

Dahiliye nazırı M. Sarr•~~ 
mayıs nümayişleri münasebet' İ.J m 
tihaz edilmiş olan tedbirle~~ 
setmiş ve bu nümayiılere 1~.,c ~ Ji 
edecek ecnebilerin hemen htı ·r 
rici edileceklerini söyleıııif1~ 

K, 

1313 ( 1934-35) bütçesi : 
Maliye naun gelecek •enenin büt

çesini Meclisi arutmiftir. Umumi va 
ridat 625.413.417 riyal tahmin edil
mektedir. üElyevm 78 riyal bir lngi
lik liraa:dır?. Bu mıkdann içinde in· 
giliz lirasıdır). Bu mikdaruı içinde 
lngiliz.-lran petrol kumpanyan imti
yaz varidatından ancak 1 .500.000 
riyal bulunmaktadır. imtiyazın temin 
•ttiii varidatın mütebaJrüi ihtiyat ak
ça•ıolarak kalacaktır. Bu ihtiyat ak
çaıından, mali)'e nazınnın, ceplıan~ 
mübaya• ıiçin orduya ilıi milyon /ngi
li~ lirtııı tediye etme•İn« müuıdc edi .. 
lecelttir. Bütün varidatın 229.934.990 
riyalini, yani üçt• birinden la:z.la6'nt 
harbiye neıuıreti almaktadır. 

lı Nihayet mesai nazırı ~· ~ 
ke, büyük nafia işleri proıır ~ I Jı 
tatbik için lazrm parayi. t~tJJ it / Y 
lımak üzere vücuda getırıltJJ-:,.r g~ "'.Al •i .. lan komisyonun raporu.n~ Iı'f" pc 

tesi . g~nü tevdi edeceğını / bı 
etmıştır. _____.,_ Be 

dl ol 
Prens Kaya Londrll JI ;: 

LONDRA, 27 (A.A.) --'; ~ b< 
pon imparatoruna karab;::., cfl bi 
Kaya banedanmın reisi P ;J J. 
ya hususi surette Londr•>'• 

mittir. 



[Eı1tc:ü~ 
Sıkılmadıktan sonra!.. 

Haftanın yazısı 

Brı yazımın ismine haftanın ya
;;ı;w yerine .zamanın ya;;ı;ısı desem 
daha manalı olurdu. 

Elendim! Zaman acaip! Geçin
mek güçlefti. Ekmek arslanın ağ
;;ı;ında. Hayat föyle mü1kül, böyl~ 
miiskül! D;ye bir aiirü laf söylem
yor; sakız çiğneniyor ama doğru
ırınu söyliyeyim mi? bütün bunlar, 
auin, benim gibi beceriksi:derin 
beynamaz özrü kabilinden kendile 
rine ue becerikııizliklerine bulduk
ları mazeretler'Jen ibaret. Ba1ka 
bir lrıymetli yok! Eğer tlendiği gi
bi ekmek arslanın ağzında olsa ke
dinin ağzından bile e~mek al'!'ay_a
eestJttet edemiyecek n.~ce enaı!~~ın 
oçlılıtan karagöz ~o•~ermelıgın~ 
dönmeleri ltizungelrrdı. Ha~bukı 
böylelerinden bir çoğunu l~ıh fa
lım- Y'lf"' ve önüne gelene avurt 
MVart eder görüyorum. 

Elı! Bunlann da bir Yllfanta nr
ltırı vardır değil mi? ı,ıe ben bu
nu merak ettim ve bir ulak tetkik 
'JIC'lphm. Tetkik aeyalıati değil. Çün· 
ltü (tetkik seyahati) denilen fey, 
mesela kadın budu gibi sö;;ı;ile ma
nası arasında hiç münasebet olmı· 
yan bir ifadedir. Nasıl kadırı budu 
denince hanımın budunu anlama· 
yıp mahut köfteyi anlıyorsak (tet
kik seyahati) denince de köfte ne
vinden bir nimet anlamamız liizım
Jır. 

1 ipin ucunu kaçırmıymım: E_ve~. 
Bir takım ne idüği belirsiz, ıpsız 
sapsız adamların ıizden, benden 
İyi geçindiklerini merak edin bun· 
ların hayat menbaları hakkında 
bir ufak tetkik yaptım. Ve şu neti· 
ceye vardım: 

"insan ••kılmadıktan sonra, gül 
Bibi gerinir.,, 

[Buradaki ( ınkılmak), utanmak 
nıanaaınadır. Sıkınhya düsmek ma-
nama değil.] ' 

H~ttô. yeni kesfettim bu eski 
laakilrati İfade eın;ek üzere bir ik-
tıaad· · 1 vecıze olarak: 1 Sıtlnıayan gül gibi. geçinir.]. 

ev aları Y4Zdır1p oteye ben
y~ asmak faydalı olur kanaatinde -
yun, Esaııen brı derin ve ikhaadi 
ıınıJ eyi eslril er bizden çok daha 
.e;'il~el ke,lettikleri için taaa avam 
" •ne kadar· 

"Sıkılma :X.zara, mideyi bozar.,, 
Sö~nü aalmı1lar. Ama bizim 

!'"derun babalarımız bunu bize da
~a utanmanın lüzwnrı sırasında 
~r ~lama vasıtası olarak söyle-
ıklerı ıçin bu sözün asıl mana•• olan .,. . • ., • 
• ınıan sıkılırsa ıa mıcıe.ıne te-

M
hr 

1
ecler, yani maiseii bozulur.,, 

e it ' • . umunu tamamen ihmal etmı-
~·. Halbuki i'te yakanda bahset-
_gım as:ık gözler bunu asıl mana
~ e ı;rnlamı,lar ve tatbik ediyorlar. 

"1t1 utanmayı ortadan kaldınnca 
"'!Yatlanlfı bal gibi kazanıyorlar. 
S'.ze bugün bunlardan birinin tat
t~k ettiği çok kıyak bir usulü hü
asa olarak anlatacağım: 

Meteliksiz bir adam •. Haftada 
veya on hep günde bir çıkmak ü:r-
re gayri aiyasi bir gazete imtİ(/azı 
alıyor. Bunun maaralı lalan yoktur. 
Meaelii (hal talık alış veriş g=ete
si.) Bir Je ;yazıhane tutuyor. Tak
sitle veya kira ile bir yazıhane ta
/umı da tedarik ediyor; gazetelere 
'de bir ilan veriyor: 

"Ayda 40 • 100 lira maa,la me· 
murlar aranmaktadır. Poata lratu
au xxx adresine müracaat - lotoğ
ral gönderilmesi müreccahtır.,, 

Bu •ırada böyle ilanlan görüp 
te aldırmayan olur mu? .• Yüzlerce 
mektup geliyor. Bu mektuplar açı
lıyor. Rerinılere bakılıyor. Şekli 
ve femaili İtibarile safderun ve pı-
8?'ık o~anlardan evvela ilri üç tane, 
sı, !."'realerine mektup yazılarak 
çağrılıyor .. Bu adamlarla söyle bir 
muhavere geçiyor: ' 

- Sızı idarehanemiz.e memur 
olar'!k alacağız. Şimdilik aylığınız 
40 lıra olacak. Lakin siz &ize 500 
liralık bir teminat göstermelisiniz. 

- Elendim! Kayınvaldenıin evi 
vm. Onu teminat olarak gösteririm. 

- Emlak kabul etmek nizanına
memize mugayirclir. Nakit iste-riz. 

- Vallah nakit paranı yok elen 
elim. . 

- Siz bilirsiniz. Ne yapalım. 
Kısmet değilmiş ... 

Bu adam ya çekilip gidiyor. Ya
hut kayınııaldeısinin eııini rehin e
clryor, elinde avucunda ne var ne 
yok topluyor 500 lira yapıyor ııe 
götürüp (haftalık alıs ııeris gazete
si) kasasına yatırıy~r. Eline bu 
parayı aldıklanna dair bir de mak
~'.. veriyorlar. Jfe de başlıyor. 

,°yle teminatlı ife başlıyan üç kişi 
0 unca gazeteye sermaye bulun
';~!/ oluyor, birinci ve ik:nci nüs
b a arı çıkıyor. Yeni memurlar, a
L ?n~ yazmaya ba~lıyorlar ve ikinci 
oır cıav t ·· · b J e uzerıne ef altı memur 
aha alınıyor bunların da miktar-
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İş bankası 
-o-

Galata şubesi pazartesi 
günü açılacak 

Is Bankasının Galata subesi pa· 
zartesi günü açılacaktı~. Açılma 
merasiminin saat dört buçukta ola
cağı hakkında kadın ve erkek beş 
yüzü mütecaviz zevata davetname· 
!er gönderilmittir. latanbulda bu· 
lunan lktısat Vekili Mahmut Celil 
Bey de tubenin açılma merasimin
de bulunaadctır. 

Almanya ya hah ih rıcatımız 
Almanyaya hali ihracatımız a

zalmaktadır. 928 de 2 milyon 864 
bin marklık hali göndermi9tik.Bu 
mikdar 929 da 5 küsur milyona 
çıkmııtır. Ondan sonra düımeğe 
baılamııtrr. 933 te gönckrdiği
IDİz halılar ancak 257 bin markı 
bulmuştur. 

Ceviz kUIUğU yerine mef& 
Bir kaç senedir Almanyaya mü

hiın mikdarda ceviz kütüğü gön
deriyorduk. Almanlar ceviz kütü
ğü yerine timdi meşe kullanmağa 
baılamıtlarc:lır. Fakat Almanyada
ki meşe mikdan ihtiyaca kifayet 
eclemiyecektir. Bu sebepten kalite
si iyi ecnebi meıelerine ihtiyacı 
vardır. 

Almanyayı amyant ihracatı 
Son zamanlarda memleılceti • 

mizden Almanyaya amyant i'hnı· 
cı için bazı teşebbüsler vazolmuş
tur. 

Almanya her sene oldukça 
mühim nisbetlerde hani amyant 
ithal etmek mecburiyetindedir. An 
cak kalitesi en iyi mallard'an mü
bayaat yapılmaktadtr. . 

Almanyadaki Türk tıca~e~ 0 • 

dasmın yaptığı temaslard~. 1Yl ka
liteden amyant satacak "!urk ta • 
cirlerine müsait bir zerıun hazır-
lanmıttır. • -· -

Zeytinyağ rekoltesı az 
Mevcut tahminlere göre bu se

neki cihan zeytin yağı rekoltesi 
takriben son on sene içindeki re
koltelerin en azı şayılmaktadır. 

Bundan dolayı ihracatın eskisi
ne nisbetle bir derece gerileme • 
sine rağmen halen mevcut olan -.e 
mrktarlan az zannedilen istok • 
!arın kolayca, iyi fiatlarla ve er • 
kene e elden çıkarılabilecekleri 
ümit olunuyor. 

Piyasanın son ay !ardaki hare • 
ketleri ve müşahedeler bu kanaa -
ti kuvvetlendirmektedir. Halen 
beynelmilel piyanda ihracatçıla • 
nn elinde az mrktarda mal var • 
dır. 

ları, 300 ile 500 lira tıf'asında deği- ı 
ş:en teminat akçeleri dercip edili
yor. Fakat memurlara da haftalık -
/arı gayet muntazam veriliyor. Hat 
tii bu teJiyeler, ekaeri Yeni merr: 11 

alınacaiz nralarda yapılıyor V< •• 

taki teminat akçeleri yekunÜ 4 - 5 
bin lirayı buluyor. O halta çıkan 
gazetede hükıimetin nazarı dikkati 
ni ce~be.decek tarzda siya•i bir 

1 yazı ıntişar ediyor. Gazetenin imti
yazı ,gay_ri siyasi olarak alındığın- / 
dan ımtiyaz hududunu tecavüz e
den (Haftalık alıı'! veri, gazetesi) 
hükiimet taral-aından kapatılıyor. 
Zaten gazete aalıibinin de iatediği 
bu. Vilayetten kapanma emri ge
lir gelmez, memurları çağırıyor, 
kendilerine birer haltalık veriyor 
ve: 

- Ga:zetemiz hükiimet taralın
dan kapandı. artık maatteessüf 
vücutlarınıza ihtiyaç kalmadı. Ne 
yapalım kıamet bu kadarmış, diyor. 

Adamlar: 
Teminat akçelerimi;;ı;? Diye 

soruyorlar. 
1 

- Paralarınız kaybolmaz. Mües 
seaemizin borcudur. Lakin bunlan 
rize derhal tediye edemiyeceğiz. 
Zira gazelemiz.in işlerine sarlet
miftik. Hükiimet kapatmaaaydı, 
tabii böyle olmazdı. 

Bu adamın alacak, haciz edecek 
nesi VaT? .. Yazıhanedeki Cf)'a kira 1 

ile alınmıf. Evindeki etYa kanınnın 
üzerincle, ceza ma.'okemeıı.ine müra 1 

caat edem~uiniz. Senetle para al
mış, hukuk mahkemesine müraca
ate hacet yok çünkü borcuna inkar 
etmiyor. Ama verecek kudreti yok! 

1 Buna karşı akar sular durur fakat 
bir miktar gözya.,ı akar. 

Şimdi burada bir nokta var: 
Bu adamın vicdanı muazzep ol
maz mı?. 

Hah! /~le mesele bu. Vicdanın 
ısortlurabilen herkes bu ~ekilde bir ı 
geçim yolu bulabilecek demektir. 
Lakin gelgelelim, bu iş her babayi
ğitin kan de~ldir. Ve bereket ver
sin ki böyledir. · 

-:ELEK 

Mahkemeler bir araya toplanıyor 

Şimd~e kadar muhtelit hakem mahkemesinde çalışmakta olan 
asliye birinci ve albncı hukuk mahkemeleri 'dün yeni postahane bina -
sında müddeiumuntlliğin işgal ettiği kata taşınmıştır. Bu mahkeme -
Ier bugünden itibaren postahane b inasmda icrayi kazaya başlıyacak • 
tır. 

Ceza mahkemeleri de )1llkında, şimdi bulundukları , Sultanah • 
metteki Taş mektepten postahane binasına nakledilecektir. 

'Dün Rober Kollej talebesi bir müsamere verm1fi:ir. Bu müsa -
merede talebeler Sırat Köpriisü piyesini temsil etmişlerdir. Yukarı -
daki resimde bu müsamerede 'rol alan kız ve erkek talebeler görülmek
tedir. Gençler piyesin temsilinde cidden muvaffak olmuşlardır. 

Milyoner bir kadın 
Altı kadın arkadaşı ile beraber tayyareyle geldi 

Bir yolcu tayyare.i ile tenezzüh 
için seyahat eden Amerikalı Mis 
Moro ve alb kadın arkadatı dün 
sabah Ankaradan Y ~ilköye gel
miJler ve Perapalas oteline inmit-

lerdir. Seyyahlar ,,ehrimizde iki 
gün kalarak fehrin fayanı temata 
yerlerini ve müzeleri gezecekler 
pazar sabahı gene tayyare ile Ati
naya hareket edeceklerdir. 

bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

lstanbul şehrinin plônı me•e· 
/esi etrafında herkes bir mÜlolea 
yÜrÜtüyor. Bunlann başında, b;ı • 
hassa ecnebi mimarlar ve ecnebi 

mütehauıslar vardır~ 

Geçenlerde bu me#le etrafında 
mütehassıs bir Fransı:zın, böyle sa· 
lôhiyetleri meıkiık kimselerle mü
sabakaya ginneği lıendisi için :zül 
telakki ettiğini ya:z:nuşlı:k. 

Şimdi de Ankara plônını yapan 
mimar Y an•en: 

"İstanbul galiba Ankaraya nazaran 
daha küçük bir §ehir olacak ki İstan
bul Belediyesi, İstanbulun planını yap 
tırmak için hükumet merkezinin plan
lar.:nı yapanlara müracaata lüzum gör
memiş ve daha küçük mimarlara mü
racaati tercih etmiş,, diyor. 

Bıı zevotın böyle apaçık me.s • 
lektaıları hakkında beyanatta bu
lunmaları için h.,r halde ciddi bir 
şebep olması lô:&lmdır. Bu sebebi, 
her halde alôkadar mat.amalın 
dnin tetkikatı, bize gösterecek • 
tir. 

Bizim bu satırları yazmaktan 
mak&adım.ız, M. Yan•en'in ba.R Jü
fÜncelerini tetkik etmektir. 

Mimar Yan$en .soruyor: 

- Şehri ne ile imar edecek • 
siniz, para olmayınca plôn yap • 
tırmak neye yarar? 

Ankara f"hrİne mt babalığı 
yapan meıhur mimarın bu aöz • 
lerinde be.iki bir şemmei hakikat 

mevcuttur. Çünkü ,ehir yaptırmak 
f!IJıJelemirde paraya mütevakkıf • 
tır. Fakat acaba lsıanbul beledi • 
yesi, ''daha küçük mimarlara mÜ· 
racaat etmeyip,, kendi~ini arasay
dı, mimar Y anaen, paranız yolı. Bu 
işi yapama.znnız: ben de plıinla uğ· 
ra§amam mı derdi. 

Sonra malumdur ki bir şehre 

derhal milyonlar dökülme:z:. Bir fe

hir planının tatbiki de iktısadi bir 
plônla olur. Hiç bir zaman latan -
bul gibi bir şehir yıkılıp yeniden 
yopılma:z:. Mevcut bir plan ıtrtbik 
dilerek inıaat ona göre bir ni • 
%tim ve intizam tahtına alınır. Me-

..,fa, eğer lıtanbul ıehrinin imarı 
için elimizde bir plôn olıayJı bu· 
gün Taksim talimhanesinde yÜk
&elen o koca koca apartrmanlar 

0 sakil monzarayi or:aetme.ı: ve ve
revine münasebetsiz yollar açıl • 
mazdı. 

Mimarın söylediği gibi Beyoğ -
!unu imar etmek için Beyoğlunu 

kökünden silmeğe de hac..t yoklıu. 
Avruparwn her f"hirinde e•lıi ııe 

yeni mahalleler vardır. Gene Al • 
manyda .ıe me•elô Kolonya 14h -
rinde l•tanbul sokaklarını ve evle
rini aratan mahalleler meııcutlur. 

Fakat bu eski mahallelerin yanın· 
da tehir teveuii ederlıen, bir pitin 
clahilindf! genişlemiş ve onlar ol -
duğu gibi kaldığı halde f"hnn ha· 
yat mulıezi bir boflıa tarala doi
ru kaymııhr. 

Paristeki Sdrıt • Michel 80kak
lannın Mo~~rire çıkmasları.n~n 
yanında, bir yıldız. halinde !'arısın 

on kötesine Joiru geniı biıloorlar 
saçan bir Etoile de var<!:r. Bru:ıı:ef-

1.u'in kenarltırmd<>kı daracık so • 
/taklarına mukabil B"'niı •t1.kakları 
avenue'leri ve daimııtt bir inti;&am 

tahtında yapılmıı ahenktar bina • 
ları mevcuttur. 

Sonra bir fehir, bir pnun iıı 

değil_. &eneler İn işidir. Milnar ~ ~n: 
. b .. , .. bunları di.ifiinmedıgını .senrn u un 

1 .,;~ Fakat her nedense zanne me,,...-. 
belki böyle beyanatta bulunmak 
Jaha %iyode iıine gelmiıtir. 

Biz böyle düşünügoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Kayseri fabrikası --Sovyet mühendislerinin 
bugün gelmesi bekleniyor 

Kayseride yapılacak olan büyük 
mensucat fabrikasının temelatma 
merasimi 2 mayı•la büyük mera
ı.imle yapılacaktır. Kayseride ~im
diden faaliyet batlamıştır. Kayseri 
fabrikıuında çalı'mak üzere Sov
yet Ru~yaya staj için gönderilmit 
olan talebemiz bir aya kadar mem
leketimize gelmi, olacaklar ve fab
rika yapılıncaya kadar diğer mü
eueaatta çalıta.caklardır. 

Kayseri büyük mensucat fabri
kasının makinelerinin Ruıyada i
mal edildiği malümdur. Makinele
rin imaline nezaret eden M. Y ule
tarof ile bir kaç Sovyet makine mü
hendisinin bugün tehrimize gelme
leri muhtemeldir. Rusyadaıki Türk 
mühendislerinin bazılarmm da bu 
heyete refakat ettiği zannedilmek
tedir. 

Heyet pazartesiye kadar tehri
mizde kalacak, sonra Ankaraya gi-

1 dec'!ktir. Ankarada Jktısat Vekiile
tile temas edecek olan heyet bir 
müddet sonra Kayıeriye gidecek 
ve fabrtkanm dahili teıisabnın ya-
pılı,ına nezaret edecek ve Rusya
dan gelecek makineleri yerli yeri
ne koyacaklardır. Kayseri mensu
cat fabrikasının kıt batında faali
yete geçme.i çok muhtemeklir. 

Yeni bonolar 
-·--

Bu daf a kıymetlerinin düşü 
rülmemesine çahşılacak 

Gayrımübadillere istihkakları
nın yüzde yirmi be,i nispetinde tev 
ziata bu hafta içinde ba,lanacak
br. Yeni gayrimübadil bonoları es
kisinden fa:ıklı değildir. Bonolar 
eskiden olduğu gibi Ziraat ban• 
kası marifetile satbnlan Yunanlı 
emliikinin .. bn alınmasında nakit 
makanuna kaim olaackbr. Bonola
nn kıymetinin düf1J1eıine mani ol
mak için elde mevcut Y w:-ınlı 
emlakinin kıymeti kadar bono ih
raç olunmaktadır. 

Müessif bir irtihal 
Alqam refikimizin yan İJ'leri 

müdürü Enis T amin Beyin baba
sı Hasan Tahsin Bey, krsa bir has
talıktan sonra dün saba'h vefat et
miftir. Mertnrm uzun müddet ti
caret aleminde Te resmi daireler 
müteahtıitliklerinde bulunmut çok 
faziletli, çok dürüst bir zattı. 

Cenazesi bugün aaat on bir bu
çukta Şitlide Halaskar Gazi cadcie
mde Etfal hastanesi tramvay du
rak yerindeki Miku apartrmanın
dan kaldırılarak F eriköy kabrista
nına defnedilecektir. Bu elim ziya
dan dolayı ar'kadatımıza •e tark fİ
mendiferleri baş rnü!ıendis muavi
ni Muzaffer ve damadı gazetemi
zin muharrirlerinden Ramiz Bey
lere -.e diğer ailesi erkanına en ha
raretli taziyetlerimizi beyan ede
nz. 

1 BORSA 1 
Bankasından alman ceneldir) 
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Acı şeyler 
Geçen gün Çocuk Bayramı mü

naaebetile Himayei Etfal tqkilô.tı 
rozet dağıttı. Ve halk bu ~efkat o
cağına yardım etmek için uvttılan 
kutulara para attı. 

Gazetelerin zabıta ırütunlarıntla 
okuduk ki bu rozetleri dağıtıp pa· 
ra Loplıyan çocuklardan üçü katu
lardan para çalarken tutulmuflar. 
Bir çocuk ta bayram günü sokak • 
/artla nÔJ'a ahp gezerken yakalan
mıs ve üzerinde boyu kadar l.ir bı
çak bulumnUf. 

Ayni gün clostlanmdan biri fU 
vakayı anlattı: 

- Babıô.li yokurınu çıkıyordum 
Göğsünde rozet sepeti ile bir çocuk 
yanıma geldi. Rozet verdi. On ku
ruf çıkardım. O aırada parayı top
lıyan fO"Ulı biraz ilerledi. Rozeti 
veren: 

- Zahmet etmeyin, deJi. Ben 
kutuya atayım. 

Ve elimden alJıjı on kurrıfla ar
kad<Jfına cloğru yürüdü. Arkaaın
Jan balıtım. Y altlOfmca elini ce -
bine solıtıı. Çıkardı ve kulaya bir 
para altı. 

Şüphelendim. Arkalarından gi(
tim. Kutuyu ta~ıyan çocuğa sor -
Jum: 

- Oğlum, arkadaşın kaç para 
attı: 

Çocuk ıaf ve tabii: 
- Kırk para attı elendim! de

di. On kuru' verdiğim çocuğa dön
düm: 

- Evladım, ben ıana on kuruf 
vermedim mi? 

Kızardı, sıkı/Jı. Ceplerini ~ar 
gibi yaph. Sonra avucunclakı on 
ku"uıu gösterip kutuya attı: 
-'Yanlıslık oldu elendim. Ce

bimde kanf,n..,! 
Kabahat işlerken yalan ıöy/em_e

• h .. al -amıf bu tecrübes.z ge enuz ı,... . . . .. 
günahkiirın mahçubıyeh ."~"' mıı-
t . iti. ""alrat ~rın ıçın luızır-
eusır e . r, ,,- ha ke . 

l d • bu yavrunun re tın-a ıgımı:z: . ,.. .. .. t 
deki elim a/nbetı . '!fununce .~~-
sürüm hiJJ_~ fe~lımMaldktı. bHuv.• -
yetini talıJıi,. eıtım. e e e gıt-
miyortmıf ve Himayei. Etlal tefki
liitına mensup birinin akrabasın -
danmif. 

Bu hadiseler bana Jört yüz bin 
lirayı mahveden Eınal Bankası 
kahramanlarının lıareketinden da
ha çok ıstuıap verdi. Çünkü onlar 
müteallin ve çürük bir cemiyetin 
ahlaki tortusu mahiyetindedirler. 
Rejim onları taafiye edecektir. Fa. 
kat yarın için htnurlaclığımız ço -
a.JJ....,n bu ya.ptaki günahlarını 
nasıl al/edebiliriz.. 

Anlaqı/ıyor iti bu neJe lıuvvdli 
bir fazilet ve feragat Qfkı verm.,.k, 
dünden bugüne geçen v~ h.~lii bi; 
kurt gibi içtimai ve idan bı•'!yemı
zi kemir~n ahlak clüfkünlenne kar 
,. aman11z, merhametsiz bir müca· 
dele açmak liizımdır. . • . 

Kim icldia edebilir k; ff,mayeı 
Etlal kırtularından para çalan bu 
ma.a..m yavrular Esna/ Bankasını 
soyup sovana çeviren kodamanlar
dan örnek almıs olmasınlar! 

, Burhan CAHIT 
~-~--~-~ 

Peşte seyahati ---Kafile ay sonunda 
hareket ediyor 

Bir mayııta açılacak olan Peı1te 
panayırını görmek üzere Ttmc me
bus ve ıeyyahlardan mürekkep ka
file 30 nisanda tehrimizden hare
ket edecd<lir. Mebus kafilesine 
Büyük Millet Meclisi Reis vekille
rinden Trabzon Mebusu Hasan B., 
seyyah kafileıine de Şükrü Ali 8. 
riyaset edeceklerdir. Mebueları
mız bu suretle cümhuriyet bayra
mında Ankaraya gelmi' olan Ma
car mebualarının ziyaretlerini iade 
elmi~ olacaklardır. , 

. 
~ .. '), ,,. 

~5 
MAYIS 

Cuma sabahı 
Türkiye 1 urCng ve Otomobil 

Klöbü ile Milliyet tarafından 
tertip edilen Otomobil, Moto· 
siklet, Bisiklet yarı~larının ya-
pılacağı gündür. 
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1 Fikirler -ve insanlar ) LJl H i KAY E fL!il 
" Ayın tarihi ,, 
Matbuat umum müdürlüğü ta

rafından çıkarılan Ayın tarihi'ni 
görünce bir sevinç v_e h~l'.'ranlık 
hissi duymamak kabıl degıl: 450 
dolgun sayıfa, iyi bir kağıt; hem 
bütün bunlar yalnız 50 kuruşa. İn
sanın bu güzel kitabı okşıyacağı 
geliyor ... 

Maddi şeklinin güzeHiklerin -
den baihsetmekle başlayışını içini. 
beğenmediğimi söylemek için de -
ğildir. Vakıa mündericat hakkında 
bazı "reserve., ler yapacağım; fa
kat itirazlarım muhteviyatına de -
ğil, kendine çizd'iği hudutlara dair 
olacak. 

Eski Ayın tarihi, bir dereceye 
ka<lar Amerikalıların Current his
tory' sini andırırdı; sadece vesi -
ka toplamakla iktifa etmez, gü -
nün meselelerine dair - bittabi 
ihiç bir hususi dava gözetmeden -
sintetik makaleler <le neşrederdi. 
Yeni şekilde bu büsbütün terke
dilmiş kariin gözü önüne vesika
lar ve ' "akisler,, ismi altında yerli 
ve ecnebi muhtelif gazetelerden a
lınmı' makaleler, ham madde gibi 
yığılıvermif. Bunun içindir ki A
yın tarihi, bir ay içinde geçen va
kalara toplu bir bakıftan ziyade 
bir dosye hissini veriyor. 

Bu elbette ki çok faydalı ve hat
ta lüzumlu bir 'eydir. Her memle
ketin, hatta kendi memleketimizin 
:::ündelik gazetelerinin hepsini göz 
den geçirmeğe imkan yoktur, son
ra gündelik gazetelerin koleksiyon
larını karış tırmak çok zahmetli bir 
i ştir; bunların gerek makaleleri
nin, gerek havadislerinin birer fih
ristini çıkarmak da imka ı ız bir 
~ey olacak ki şimdiye kadar hiç bir 
r;azete buna kalkışmadı. (Yapıl
nışsa bile ben bilmiyorum). Ayın 
t:ırihi gibi neşriyatın bir kere bu
nun için faydalı olduğu muhak
kaktır. Tarihçiye, bilhassa yarının 
tarihçisine ço k büyük iyilik etın~' 
olurlar. Ayın tarihi'nde muht~l_ıf 
memleketlere ait havadisler bır1-
birinden vuzuhla ayrılmı,, hepsi i
yi takip olunabiliyor. Siyasi ve iç
timai vakayi labyrinthe'inde kıy
metli bir fil d' Ariane. 

Sentetik makalelerden kaçış bel
ki tam bir bitaraflık göstermek ar
zusu iledir. Fakat bitaraflık daima 
fikrin, ayırcı, tasnif edici fikrin, 
toptan gören aklin bir gayretidir. 
Vesikaların bitaraflığı nazaridir; 
Bir meseleye dair bütün vesikala
rı bir araya toplamak kabil olursa 
belki buna vasıl olunur. Ama ka
bil mi ? Nihayet hemen hemen her 
meıele biribirine bağlı değil mi
dir? Bir mecmuanın kendi muhar
rirlerine hiç bir fikir söyletmeden, 
her yazısını ba~ka gazetelerden a
larak faal hrkacılık etmesi kabil 
olduğunu da fransızca sevimli Lu 
m~u.ası ~er hafta İspat ediyor. 
lstatıstıklerın belagati gibi vesika
ların bitaraflığı da bir vehimden 
h:ıtk~ bir şey değildir. Bunun için
dır kı Ayın tarihi'nde sentetik ma
kaleler usulüne avdet hence hayır
lı olacaktır. 

Ayın tarihi, tekrar ediyorum, bu 
hali ile de çok muvaffakiyetli bir 
eserdir. Siyasi vakayiin bir dosye
si olmak itibarile zannederim ku
sursuz ve me,ela fransızca Le 
mois'dan çok daha tamam. 

Ayın tarihi'nin yalnız siyasi ha
diselerle iktifa etınesi de bence 
doğru değil. Vakıa " ayın kültür 
hareketleri » isimli bir kısmı da 
var; fakat bu kısım küllün içinde 

Hamur i~i .. 
Geçen gün gazetelerin birinde 

şu başlık çdtında bir haber gözüme 
ilişti: 

"Buğday ve un ııarfiyatımızı 
arttırmalıyız!,, 

Buğday ve un sarfiyatı nasıl ar
tar? Tabii bol bol hamur işi ye -
mekle. . • Artık gelııin baklava, gel 
sin börek •. Gelsin makarna.• 

Derken tabii, hepimiz şiştikçe 
şişiyoruz. Yüz kiloluklar, git gide 
öyle çoğalıyor ki, bir adama şiş -
man demek için en aşağı yüz elli 
kiloluk olmasını bekliyoruz. 

Tramvay sahanlıkları içine üç 
yolcu girince konduktör bağırıyor: 

- Çek vatman ••• araba doldu!. 
Vapurlarda, hamule ağırlığın • 

dan sık sık kazalar baş gösteriyor
sa da hiç bir tehlike şişmanlık cere
yanının kuvvetlenmesine mani ol
muyor. • 

Doktorlar, geniş mikyasta bir 
hamur ifi propagandasına girişi -
yorlar. Mazhar Oııman Bey sık ııık: 

- Ey ahali, semiriniz! nasihati 
ile başlıyan konferanslar veriyor. 
Fahrettin Kerim Bey, insanı şiş• 
manlattığı için, bazı içkilerin, az 
miktarda alınmasına müsaade edi
yor. 

Sokaklarda "Bi:r dirhem et, bin 
ayıp örter!,, kabilinden afişlere 
ras!ıyotuz. 

Azade Selim Sırrı Hanımefendi, 
talebesini sporla zayıflatmak
tan vazgeçiyor. Birçok yerlerde 
şişmanlık için kurslar açılıyor. 

Ekmek sarfiyatı o kadar çoğa
lıyor ki, fırınlar ekmek yetiştire
mez oluyorlar. Pastacı dükkanları 
önünde, halk içeri girmek için nö
bet bekliyor. 

Ve daha kim bilir, neler neler o
luyor. 

Y almz merak ettiğim · bir şey 
var: Acaba hanımlarımız, o za -
man da, ellerinin hamurile erkek 
işine kanfmakta bugünkü kadar 
ileri gi3ecekler mi? 

M. SALAHADDİN 

NiŞAN MERASİMİ 
Emiroğlu Ziya Beyin kerimesi 

Nuriye Bimenent Hanım ile Kazım 
Kığılcım Paııa oğlu Sefaret katip
lerinden Tevfik Kazım Beyin Ni
şan merasiminin 26 Nisan 934 ta
r ihinde icra edildiğini haber aldık. 
Tarafeyne saadetler temenni ede
riz. 

bir sığmu gibi gözüküyor. ~ese
la 2 inci numarada 448 sayıfanın 
ancak 32 sayıfası buna ayrılmıf. 
Hem bu kısım kültüra kelimesi en 
geniş manasında kullanılarak ku
rulmu,, bunda edebiyat, güzel <a
natlar ,ilim ve teknik gibi demokra
tia hakkında münakafalar da var. 
Kültüre bu kadar geniş bir mana 
verilmesine diyeceğim yok; bila
kis, çok iyi buluyorum. Fakat böy
le olunca o kısmın da genişlemesi 
lazım değil mi? 

Bunları Ayın tarihi'ni neşretme
nin çok hayırlı bir hareket olduğu
nu bildiğim ve birçok imkanlara 
bilkuvve olsun malik bulunduğu
nu sandığım için söylüyorum. Yok
sa bu 32 sayıfalık kültür kısmı da, 
şimdiye kadar hiç bir mecmuamız
da bulamadığımız derecede güzel 
ve zengindir. 

Nurullah ATA 

Milliyet'in edebi tefrikası: 61 

KANLI SIR 
Yazan: Ma,'ımut YESARi 

- Mesele çıkarmıya değmez ... 1 .rum. Zarlar, Sırrı Nevres'in elinde 
Şimdilik şampanya, diyelim. lleri- oldukça inanmıyacağım! .• 
de başka teYe de tahvil edebiliriz. - 16 -

Ve zarları atacaktı; Sırrı Nev - Sırrı Nevres, Halim Siret' in ge-
res, nezaketle elini uzattı: dikli misafirlerinden oldu. Bunu, 

- Müsaade eder misiniz? ben hoş görmüyorum ... 
Şerif Baki, tekrar kulaklarına Doktor Nüzhet Süleyman da, 

kadar kızarmıştı: garip garip düşünüyor ... Ben de 
- Affedersiniz, unuttum. sormuyorum. Çünkü onun da zih-
Zavallı avukat, mağlubiyetini ninden ayni şeylerin geçtiğini kuv

unutmuştu. Ve gene mağlup ola - vetle tahmin ediyorum. 
caktr. Sırrı Nevres'i köyden uzaklaştır-

Artık bu heyecanlı maç, gözle - malı ... Neşide'nin, sıhhati için hu
rimde bütün kıymet ve ehemmiye- nu mecburi görmekteyim. 
tini kaybetmifti. Avukat Şerif Ba- Yenilmiye mahkilm olan Şerif 
ki, gene mağlup olacaktı; Sırrı Nev Baki'nin tavla partileri, bu partile-
res'e mağlup olmıya mahkumdu! rin neticesi olan kır ziyafetleri; 

Sırrı Nevres, etrafında uyandır- tozlu, bozuk yollarda gezintiler, 
dığı sempatinin gururile göğsijnü Ne,ide'yi yoruyor. Genç kızın ne-
gererek oyuna başlamıştı. şesi yerinde ... Fakat yüzü kan -

Şerif Baki, mezbuhane bir dik- sız. . Doktor da, endişeli endişeli 
kat ve ateşle oynuyordu. bakıyor ... 

Halim Siret: Neşide, belki hayatından mem -
- Bu, zar oyunudur, zor oyunu• nun .. Fakat bu memnuniyet , b~ 

değil.. . zi memnun edemiyor. Kotra sa -
Demişti. Hayır, b11na inanmıvo- fası güzel.. Gece geç vakitlere ka-

Muhabir mektupları 
"Milliyet" in fransızca nüshafl 

1 - · • "ın •• olan «....,.. Turquie» gazetesııı • 
hon~nlarına gösterdiği suhul~i 

Yalı çiftlikte bir mektep Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 

La Turquie Türkiye ve ı;:cn bil 
memleketlerindeki abonelerıı:ı;e erf 
hizmet ve kolaylık olmak uz ~ 
faideli bir teşebbüste bulunat eiıi 
gerek Türkiye ve gerekse [en İl' 
memleketlerdeki tüccar, koJ!l. 
yoncu, ithalat ve ihracat tücca!'• 
fabrikatör, san'atkar ve teki!"" 
yeııleri birbirine tanıtmak ~e:;. 
hında abonelerine büyük tıc 
hanelerin, tanınmı' firmaları: 

Bu şirin köyceğiz havası, suyu, manza
rası itibarile bir sanatoryom gibidir 

18 15: Pllk netriyab. 18,45: Franstz(:a ders. 
19,15: An;ıı.dolu aja.nsı, muhtelif n•triyat. 19,30 
Türk musiki neıriyatı. (Tanbur Relik B . k e
mençe Fahire H, Ut Servet Bey, Fikret _B.J 
20,15: Safiy• Haıımı saz arupu tamamen ııtı
ri.k. 21: Cöz doktoru Hakkı Hayrı Bey tar•· 
fmdan konferant.. anadolu ajanı11. 21,30: Necip 

MUDANYA, (Mililyet) - Bu 
mektubumda her bucağı cennet
ten bir manzara arzeden güzel va
tanın küçük fakat çok şirin bir 
parçası olan Yalı çiflikten bahse
deceğim. Keten dere boğazına a
mut gen\l bi~ sırt üzerinde binler
ce dut ve zeytin ağaçlarının y~il
likleri arasına kurulmuş olan bu 
şirin köyceğiz, havası, suyu, şaha
ne manzarası bilhassa Bozburun 
la Kapıdağı yarım adasına sığınan 
Marmarayı kucaklamış b:r vaziyet
te bulunması itibarile de bir aana
toryomdan farkedilmiyecek güzel
liktedir. 

Mudanya, Tirilya ve Karaca Bey 
kazalarrnın iltisak noktasrnı te'" 
kil eden yah çiftlikte 150 han, 
bir mektep, bi~ de cami var. Köy
lü hariçten gelecek misafirlerini 
konaklamak için ayrıca bir de köy 
odası yaptırmış. Buraya ilk ayak 
bastığım zaman Vali Zeynelabidin 
kaymakam Salahattin ve nahiye 
müdürü Kerim Beylerle ka"ılaf
tım. Kazayı teftife çıkan Vali Bey 
bu mini mini köyceğizde gördüğü 
intizam ve mükemmeliyetten mem
nuniyetle 'bahsediyor, Köyün idari 
te,kilitı hakkında muhtara izahat 
veriyor, Köylü dayılarla samimi 
hasbihallerde bulunuyordu. 

Vaktile mübadil rumlara ait o
lan bugün şimdi Ust~mca ve Ka
raca ovalı muhacirler yerlettiril
m!ş .. Burada memnuniyet ve ifti
harla bahsetmek istediğm kıymet
li şahsiyetlerden birid e köy mu-

. allimi Hilmi Beydir. Tahsili emsa
l;ne nazaran daha yüksek olduğu
na şüphe etmediğim maarif idare
sinin bu genç ve kıymetli zabiti, 
vaktile istiklal mücadelesi kahra
manları arasında uhdesine isabet 
eden sayılacak hizmetler görmüş 
bir kahramandır. Ben, şimdiki bu 
genç muallimin vatan müdafaasın
dan gösterdiği cesaret ve kahra
manlığı vaktile merhuh Ferik Der
viş Pafanın ağzından da bizzat 
dinlemiş ve İl1itmiştim. Bunun için 
kendisile ilk defa bu sakin ve ten
ha muhitte karşılaştığım zaman 
doğrusu hayret etmedim değil .• 
Bütün amirlerinin teveceüh ve mu 
habbetini kazanan, milli günleri
mizin kutlulandığı sıralaııda ate
şin hitabelerile Mudanya afakını 
çınlatarak bol bol takdirler ve al
kışlar toplayan bu değerli hocanın 
150 hanelik bir köyle vazife alma
sına onu bilen ve tanıyanların da 
benim gibi hayret edeceklerine 
şüphe edilmemelidir. Ben bunları 
bildiğim için hakikatin iç yüzünü 
öğrenmek merakından kurtulama
dım. Ve kendisinden istizahı key-

• 

fiyet etmek lüzumunu hissettim. 
Hilmi Bey diyor ki: 

- Ben buraya sırf kendi iate
ğinıle geldim. Vatanıma ve aziz 
millettaflaılIIDa faydalı hizmetler
de bulunmak benim için bir mefku 
re halini almıfbr. Gerçi, bu düşün
celerime ait tahakkukunun zama
na bağlı şeyler olduğunu bilmiyor 
değilim. Maamafih, iradesi sağ
lam, azmi kuvvetli olanlar için ise 
her şey mümkündür zannederim. 
Bunun için ben de çalıtacağım. 
Muvafafk olacağıma da emin bu
lunuyorum.,, dedi. 

Bu mütevazi köy hocasından 
sonra bir kere de köylüyü dinle
mek benim için artık bir mesele 
halini almıftı. Köylü de hocaların
dan çok memnun. Onun meziyet
leı•ini anlata, anlata bitiremiyor
aor .• 

On sene evvel buraya iskan e
dilen ve ana lisandan ziyade Bul
garca konufan bu köy halkından 
bugün yalnız bir kaç ihtiyarın ağ
zından ancak bulgarca kelime işi
tilebilir. Köylüyü temizliğe alıt
bran, onlara yeni harfleri öğret
mek için bütün gayretini sarfede
rek muvaffak olan köy ihtiyar he
yetlerine köy kanununun tatbiki 
şekillerini öğreten, köylüler arası
na tesanüt ve kardeşl ik duyguları
nı 8'ılayan, İstiklal harbi hatı
ralarından en heyecanlı vekayii 
canlandırarak köylünün milli gu
rur ve heyecanlarını takviyeye ça
lışan bu idealist köy hocasının eriş 
mek istediği gayeye biran evvel da 
hil olacağına iman etmemek müm 
kün olmıyor. B'naenaleyh; mual
lim Hilmi Beyin bir vatan borcu 
ve milli bir aşktan başka bir ma
nada ifade edilemiyen bu harıeketi 
minnet ve şükranla karşılanırken 
ayni kaza nahiyeler:nden biri olan 
(Tirilyaldarın da) doktor ve ebe te 
darikinde müşkülat çekmeleri, 
memleketteki doktor fazlalığına 
rağmen lstanbulda ve diğer büyük 
şehirlerimizde işsizlikten ş"kayet 
eden doktorlarımızdan bazılarının 
- yapılan teşebbüslere ademi te
nezzülle mukabele etmelerine mü
teessir. ve müteessif olmamak kabil 
değildir .• 

Konser 
C. H. F. Şişli gençler birliği 

orkestrası şefi Vahram Mii'hendis
yan efendi idaresinde dün öğle -
den evel saat 11 de Fransız Tiyat
rosunda bir senfonik konser veril
miştir. Konser fevkalade muvaf
fakiyetli olmuştur. 

Y akup Bey orke•trası. 
- -~ 

V A R Ş O V A, 1415 m . -~ 
17,35: Solist konseri. - MSMlıabe. 19,10: 

Plik. 19,SO: Muhtelif bah.ialer. 21,05: lspan
yol musikisindeıı mü.rekkep hafif mu•iki. 22: 
Chopinin ese:rleriaden konser. 22.30: T ekniLı: 
neıriyat. 23: ln&'ilizce konferans . 23,15: Hafi/ 
mıuikisi ve dans parçalan. 

BUDAPE Ş TE,SSOm. 

18: Müsahabe. 18,30: Polidor •e Bröno•ilı 
ırramofoı:ı pli.klan. 19,10: Müsahabe. 19,30: 
l m re Maryari Siıan t•lnnu. 20,35: Harp ~
ınanlarına. ait sözler. 20,50: Tiyatro temsili 
(Stüdyodan. 23,30; Fridlin eserindeki opera 
operil. orkestrası tarafından kon•er.-

B O K R E Ş , 364 m. 

13: Borsa. - Pl.i.k. - Haberler. - Pli.k. 
17,15: Müsababe. 18: Budi.la orkestrası. 19: 
Haberler. 19,15; Bud8.la orkeıtr~1nın de•amı. 
20: Ünİyersite~ 20,20: Plik. 20,45: Konferan•. 
21 : Rad:ra orkestraunın ref'akatile keman. kon• 
seri. 21,20: Radyo orkestrası. 22: Mü .. babe 
22,20: Radyo orkeıtraar. 22~45 : Fransızca. ve 
•lmanca haberler. 

MILANO, TORINO, CENOVA, TRIYES. 
T E, FLORANSA, 

18: Kadın saati. 18,10: Danı musikisi. 18,55: 

Haberler. 20,40: Pli.k. Mü,ahabe. 21 ,05: Plak. 
21,45: Trio konser. 22,30: Müıahabe. 22,40: 
Vil.ryete. 23,15: Yeni kitaplar H . 23~5 : Pli.k. 
24: Son. haberler. 

V l Y A N A, 507 m. 

18,30: H a fif mu-siki. 19,20: B ir aylrk d ünya 
haberleri, 19,45: Saat ayarı vesaire. 20,0S: 
V iya na erkek koroıu tarafından koro korııeri. 
2 1,05 : A.-uıtın-ya musilcjsi. 23,05: Son haber
ler. 23,20: Çarlı Gaud.rio caz takımı • 

HA MBURG332m. 
20: Moı:arhn eıerlerinden konser. 21: Uk

bahar seı-visi . 21,10: Ren secesi (danı mu•i
kisi.) 2 3 : lki.nc.iba.har servisi. 23~20 : Kolonya
dan naklen: Dans musikisi. 

B f; L G R A T, 437 "'· 
18,.30: Danı plakları. 19,SS: ~Müsahabe. 20: 

K ema n konseri. 20,45 : Rekr'a.mlar. 2 1: T em.sil. 
23: Müsahabe. Müteakiben •İ gan musik isi. 

ROMA. NAPOLI, SARI, 

Doktor, Avukat, otel, plaj, lokaJlııı' 
umumi bahçe ve sair büyük ve b~ 
ruf mahalleri bildirmek üzere iıJ. 
sütün açıyor. Bu sütunda lıtaII 
vilayetler ve ecnebi memleketler" 
deki abonelerinin isimleri~ 
!eri ve mesleki ilarıları m _ _., 
netredilecektir. Bu adres ilaııl~ 
da müracaat maksatlarının Iİ' 
lazımdır. Bu suretle aboneler 
caret ve i,lerini ayni zamanda~ 
riçte de tanıtmak fırsatını bul"'." 
leceklerdir. Bu maksatla gönde" 
len ilanların .d~rt be• satırı}~ 
vuz elımemesı lazımdır. Her uÇ ıt 
Irk abonenin ilanı üç defa altı ıt 
lrklık abonenin dokuz defa 1~ 
lık abonenin yirmi defa te~ 
lanacaktır. Gönderilen ilanl _,,. 
abone numarasınm bildirillP"' 
her tekerrür için de (2) kurllf f 
gönderilmesi lazımdır. 

la T urquie abone fiyatları -; 
Türkiye iç in. E cnebi mernl.k~1 • 
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dar gülerek, şakalatarak oturup eğ 1 
lennıek güzel.. Kız gezintileri , gü-
zel... , 
. Bütün bu güzelliklerin, güzel 
olmayan bir tarafı var: Sırrı Nev
resin daima aramızda bulunma -
sı .. 

Onun mevcudiyeti, beni sıkı -
yor. Neşidenin zevklerine ve asa
bına tahakküm eden nüfuzu, beni 
Korkutuyor •• Neşide, Sırrı Nevre
sin meclisinden, sohbetinden, ar • 
kadaşhğından pek haz ediyor. Bu, 
hoŞ görüş, ileride tehlikeli bir şekil 
alamaz mı? 

Sırrı Nevresi, köyden, ki>§k • 
ten uzaklaştırmalı. 

Fakat nasıl? Bunu, Sırrı Nev
res te hissetmemeli. Onun, zayıf 
tataflarını bulmak lazım .. Kumar
la oyalayamam. Onun zevk aldı • 
ğı kumar şekline, benim sinirle -
r imin tahammülü yok. Buna id -
man etmek için de, yaşım müsait 
değil, zevkimin hududu dar .. Kuv
vetler müsavi olmadan girilen ya
rışlar, gülünçtür. 

Fakat param var .. Bu ane ka
dar, hayatta, parama, zenginli -
ğime güvenmek hatırıma, hayali • 
me gelmemişti .. 

Paranın, dünyadaki tanınmış 
ve bilinmiş bütün kuvvetlerin üs -
tünde olduğunu şimdi kabul edi--

yorum. Paramla muvaffak olaca • 
ğrm .. 

1 
Acaba, samimiyetten mi şüp • 

he\enmişti? Onun şüphesine al -
dırmıyorum. Verdiğim karar kat'i 

Sırrı Nevres, akşam treniJe idi, doğruca neticeye yürüyor -
lstanbula dönecekti. Köşkten çı - dum. 
karken: - Ben, başkaları gibi m ürai 

- Sırrı Bey, dedim. Ben de Is- değilimdir, Sırrı Bey! Çok açık ko 
tanbula ioeceğinı. Beraber gide - nuşurum. Bazıları paralarını, re -
riz, olmaz mı? fahlarını inkar ederler, adeta ağ -

Sırrı Nevres, hayretle yüzüme !arlar. Bir kabahat işliyorlarmış gi 
bakıyordu: bi gezip eğlenmelerini aaklarlar. 

- Hayırola Beyefendi, böyle Ben, itiraf etmekten çekinm<>m. 
geç vakit, İstanbula inmek nere - Param var. Aşağı yukarı zengin 
den aklınıza geldi? sayılırım. Bunu, neye saklamalı? 

Manalı manalı güldüm: Sonra üstelik bekarım da ..• Yen-
- Trende anlatırım. gemden de miras kalacak. Çolu • 
- Sırrı Nevres, derhal anla • ğum çocuğum yok. B•m, bu pa -

mıştı, kurnazca göz kırptı: rayi kin~l' bırakacağım i' Dünyada 
- Huvardalığınrz tuttu gali • kimsem yok. İsraf derecesinde ye-

ba? sem, ömrümün kalan senelerinde 
- ihtiyarların huvardalığın • gene parasız kalmam. Rica ede -

dan ne olacak!" Bizimkisi., gün çal rim, gezmek, eğlenmek hakkım de 
mak, azizim! ğil mi? 

- Kendinize iftira etmeyi • Sırrı Nevres, bütün soğuk kan-
niz ! \ılığına rağmen içini. çekti. O da -

- Trende, karşılıklı oturmu,. kikada Sırrı Nevrese acıclnn. Para-
tuk. Bir sır ifşa eden bir tavırla yi seven, para yemesini bilen, ku -
ona eğildim: mara ve sefahata düşkün haris bir 

- Köy hayatından bıktım mr, gencin, bu hüsranını pek tabii bul-
ara sıra kaçamaklar yaparım! dum. Eğer hayatta, mutlak ka -

Sırrı Nevres, benim daha zi • nunlar, mutlak hakikatler, mutlak 
yade açılmamı bekliyormuş gibi haklar o'lsaydı, benim sahip oldu-
cevap vermiyor, sadece başını sal- ğum paranın, Sırrı ""evrese intikal 
lıyordu- ' etmesi icap ederdi-

Onun · parasızlığı ını, ~ 
benim zenginliğim mi hak'Jııf'., 
Zevksiz, yahU:t zevkleri ınalı ~ 
sit, durgun hisli bir ihti,yarıP 
raya ne i:htiyacı olabilir? d~ 

Onun para ile elde e ııl"-' . l 
ceği her şey, tabiatin kanii~,~ 1 
karşı bir ka~ahat, bir ku~ur~ 
yıp, hatta bir cinayet değ~iiı') fı 
Bir gencin, açlıktan sürün JııP,; d 
bir kadını, bir ihtiyar ref• tııP'; k 
vesine eriştirirse gene af 0 ılı'~ v 
bir kabahat, bir cinayet ••~ılı' 

Para kuvveti, demek 1 i d 
kanunlarına hakaret edif0f;"'1ıl 1 

Sım Nevres, bel~i. bır eb'ıP"J h 
te bulunmuş olmak ıçın" ~e' 8 • 

cigara paketini çıkarmıtl1• l n 
kibriti uzattım: ııP;J a 

- Bir şey söylemh".or'ıen f 
- Sırrı Nevres, başıle 1pı 1' le 

ederek kibriti aldı, cigara• . .ı d 
tı: J' P"'' p 

f "'' - Haklısınız, beye ell .ıJ tı 
ka ne diyeyim? i'fo"" h 

- Beni, tayip etııı t k 
nuz ya? ,o 

t krat - Sırrı Nevres, e ıl. a 
kanlılı,ğını ele almıştı: . ? JJ ff d 
. - Niye tayip edeyıııı",r'.1;1 lı 
da tayip edilecek . ?e ·'feb.ı f 
ranızı, dilediğiniz gıb~ 1'iıtı~ 
niz. Buna kim karı_ş!r; _ /J' 
deıneğe hakkı olabılır · 
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Sınıfta nasıl 
Oturmalı? 

Zeka lazım BİR ÇÖL MASALI Hesap oyunları 

Ben bir doktorum, Hamiyet ha
nım bir gün küçük kızım banıo. ge
tirdi: 

Bir köşk sahibinin bahçesinde 
murabba teklinde bir havuz var. 
Bahçe sahibi bu havuzu gene mu
rabba teklinde bir miıli daha bü-

Siz F ellahi kabilesinin reisi Mez- ı 
zaliı tanır mısınız? Ben de tanı
mam. Fakat bu kabile reisi hakkın
da bana tunları anlattılar: 

müracaata karar verirler. ihtiyar 
dedi ki: 

Üç kardeş -;e Hep aynı 
-· - Reis Mezzap fare ayında doğ

'du. Kendine gümütten bir fare 
gönderelim. Hem hediyemiz, hem 

On yedi deve Rakkam 
- Aman, doktor bey, dedi, bu 

çocuk sınıfta hep iğri mi oturuyor? 
hocası görmiyor mu nedir? Bir 
gün kanbur olup gidecek diye kor
kuyorwn. 

Reis Mez.zap Afrikada F ellahi 
kabilesini idare eder. Bu kabilede 
bir ldet vardır. Ayların öyle bizde 
oldup gibi kanunusani, tuhat, 
mart diye iıimleri yoktur. Her ay 
bir hayvan ismini tatır, mesela kap
lan ayı, para, ayı, maymun ayı, 

ihtiyar bir Arap ölürken üç ço- Uçhaneli bir adet alınız. Mesel 
cuğuna 17 tane deve miras bıraktı. 512. 
Çocuklar bu develeri babalarının Bu rakamın sağ tarafına ayni r 
vasiyeti mucibince kamı bir defa daha yazınız: 512, 
taksim edeceklerdi. 512. Bu altı hanelik rakamı 1 ile 
En büyüğü devele • taksim ediniz. Çıkan harici kıs-

Küçük kızı muayene ettim. rin yarısını alacak, meti tekrar 11 ile tarhediniz. Bu-
.. b" · r;;r · radan çıkan harici kıameti de tek-13 ya,ında idi. yaşına göre u

ı:unca boylu sayılırdı. Zayıftr. Kar
nı geri çekilmi,, omuzları ileriye 
çıkmıftı. Sağ omuzu sol omuzun
dan daha yukarda duruyordu. Sn'
tının üst kısmı kanburlatmıflı. A
mudu fikariıi düz duracak yerde: 
inhina peyda etmitti. Teneffüs za. 
yıftı. Adaleleri kuvevtsizdi. 

( örümcek ayı vesaire. 

Mezzap ta fare ayının birinci 
gününde doğmUf, böyle bir günün 
yıldönümünde kabile adamları ken 
di aralarında reis Mezzaba bir he
diye göndermeğe karar verirler. 

ortancası uçte ırı- i..~ rar 13 ile tarhediniz. En son çıka-ni, en küçükleri de . ~ 
d d b . · · ı "-' i, P,:\.t,.,., cak harici kısmet ilk koyduğun'°' okuz a ınnı a a- :~·~~.-» 1 
caklardı. rakam olacaktır. /:r 

17, ne 2, ne 3, ne de 9 ile gay- Tecrübesini yapalım: ( 
rikabili taksim olduğuna göre bu 512, 512: 1 73,216 
üç kardef develeri nasıl paylata - 73, 216: 11 - 6,656 

- Bizim reisimiz iyidir, derler, caklardı? 6, 656: 13 - 512 
bizi mükemmel idare ediyor. Min
nettarlrğımrzı kendsine gösterelim. 
Bir hediye göndersek herhalde bo-

Me.elenin halli Bir başka miıal: 
Meseleyi halledeceğiz. Fakat 444, 444: 1 63,492 

Düşündüm. Eğer bu kız istese 
sınıfta pek ala doğru ve dik otnı
rabil ir. Dedim ki: 

yültmek istiyor. Fakat liavuzun 
her kötesinde enine boyuna yetİf· 
mit dört kavak ağacı bulunuyor. 
Mal sahibi de bu güzelim ağaçları 
bir türlü kesmek istemiyor. Ne yap 
sın da havuzunu murabba tekilde 
bir misli daha hüyültsün? 

siz de kendi kendinize halletmek 63, 492: 11 5,772 
tuna gider. de iyi niyetimiz hotunıı. gider. isterseniz, bu satırlardan aşağısını 5, nı: 13 444 

- Yavrum, neye kendi-

ni öyle bırakıyorsun. Dershanede 
dik ve göğsün yukarda oturmaz· 
sın? Şimdilik haydi korkulacak b_ir 
fey yok diyelim ama, bu böyle gı· 
derse sonra vücudun iğri büğrü ka 
lır. lleride iğri büğrü kalmamak 
•enin elindedir. Zannedirim ki, 
sen de annenin dediği gibi bütün 
hayatınca kanbur kalmak istemez· 
sin. ~e olur, biraz azim göster, bi
raz ırade göster. 

...... 

Cevap - Havuzun mesabai sat
hiyesi gene murabba teklini muha
faza ederek hüyültülebilir. Bunun 
için ağaçların arasından ve her iki 
köteden birer müselles çıkmak la
zrrndır. Resme dikkat ederseniz, 
küçük ör.değin meselenin nasıl hal 
ledileceğini bulmut olduğunu gö • 
rürsünüz. 

Fakat naııl bir hediye gönder
meli. Her kafadan bir ses çıkar. 

- Bir silindir tapka göndere
lim. 

- Olmaz, köyün meydanında o
nun namına hindistan cevizinden 
bir abide dikelim. 

- Olmaz, olmaz, biz hepimiz 
yalına yağız. Fakat reisimiz ne di
ye yalınayak gezsin. Ona Avrupa. 
dan beyaz bir ayakkabı getirte
lim. 

- Olmaz, olmaz, olmaz. Biz za
ten 780 kitiyiz. Beyaz ayakkapla
rım kime gösterecek? En iyisi bir 
kaplan yavrusu hediye edelim. 

Hülaıa kimse anlatamayınca, ka 
· hilenin en ihtiyar adamının fikrine 

Hu fikri herkes beğenir. Kom.ta 
memleketlerden birine gümütten 
bir fare siparit ederler. Y ıldönümü 
günü kabileden bir heyet seçilir 
ve bu heyet hediyeyi kemali tazim 
le reise götürür. 

Reis Mezzap gözleri yaşlanarak 
heyet reisinin söylediği nutku din
ler. Tabii cesamette gümiil fareyi 
takdim edildiği zaman Mezzap 
kendisini tutamaz, hemen büyük 
annesine kotar. Hediyeyi gösterir. 
Biraz hasis olan büyük annesi ta
bii cesametteki gümüt fareye ba
kar, bakar, bakar, en nihayet der 
ki: 

- Ah yavrum, ne felaket! An
nen seni ne diye fil ayında doğur
madı? 

"" . "" . 
Arı ıgnesı 

okumakta o kadar acele etmeyiniz. 
Karde,lerden en büyüğü ihtiyar 

komfu Ali Babaya gitti: 
- Ali baba, senin develerden 

bir tanesini bana ödünç ver, tekrar 
geri getiririm, dedi. • 

Ve deveyi alıp götürdü. Şimdi 
elde 18 tane deve vardı. Kendisi 
için yarısı olan 9 deveyi aldı. Üçte 
biri olan 6 deveyi de ortanca kar
detine verdi. Nihayet dokuzda bi
ri olan 2 deveyi de en küçük kar
detinin hissesine ayırdı. 9 deve 6 
daha eder 15, 2 de en küçüğün hiı 
sesi eder 17. 

Geriye bir deve kaldı. Onu da 
ihtiyar Ali Babaya geri verdiler. 

Sporcu salyangoz 
Sporcu bir salyangoz günün bi

rinde yirmi metre yüksekliğinde 

düz bir ağacın tepe- /?J-. 

sine çıkmıya karar ' ;/ 
Mevsimidir. içinizden kim bilir dir. Fakat iğne zehir kesesinden verdi. Bilhassa düz 

'(aç kişiyi bu sene de ihtiyatsızlık- orasını son derece tahrif eder ve ıs ağacı intihap etmit· 
tan dolayı arılar sokacak. Onun İ· tırap verir. Soktuğu yer titer, hat- ti. Fakat zavallı sal-
çin arı niçin iğnesini batırır, nasıl ta bazı çocuklarda hararet bile ya. yangoz gündüz 5 met-
batırır, anlatalım. par. Hele bir çocuğu bir çok arılar re çıkabiliyor, gece 

Arıların çetitleri vardır: Ditileri birden sokarsa maazallah • . insa- olunca da 4 metre &· 

hizmetçi ditileri, erkekleri ve sai- nm ölmesi ihtimali de vardır. Son. fıt.ğıya iniyordu. Bu terait dahilin
re. • • Ditilerle, hizmetçi ditilerin ra arıların kardet geçinecekleri i- de ağacın tepesine kadar çıkmak 
iğneleri vaı<dır. Erkeklerde yoktur. çin, insana hepsi birden saldırdık. için salyangoza kaç gün lazım? .• 

Arıların iğnesi karınlarının ni- !arını da unutmayınız. Değil çocuk Meaelenin halli 
hayetinde bir zehir hazinesine bağ- ları, koca bir beygiri bile öldürdük Bu suali bir arkadatrnıza sorar-
lıdır. İğnenin yarısına kadar olan leri çok defa görülmüttür. Onun İ· sanız, aize fU cevabı verecektir: 

Odanız için 
Orijinal lamba 
Odanız için gayet ucuz ve oriji. 

nal bir lamba yapabilinini:ı. Bu
nun için evveli kristal bir su kade
hi ve yahut ona 
benzer bir su kabı 
alırsınız. Eğer eli ' 
nizden gelmiyorsa, 
bir elektrikçiye, 
yahut bu itten an
lıyan bir arkadaşı· 
nıza kadehin ağzı • 
na bir duy oturt· 
turunuz. Yalnız bu- · .. 
nu yaparken kadehin apı?.1 • b_uı
bütün kapatmayınız. Çünku ıçıne 
su koyacaksınız, küçük ve kırmızı 
balıklar da koyrsınız. 

Diğer taraftan kalın kağıttan bir 
abajur yaparsınız. Meseli. parşö • 
men bir kağıt almı-ı. Elinizden re
sim geliyorsa, üzerine ıuluhoya bir 
kaç resim de yapınız. İki ucunu 
kıvırıp yapıştırınz. Sonra abajuru 
evvelce hazırlıyacağınız tel kafe -
sin Üzerine geçirirsiniz. 

Lambayı yaktığınız zaman çok: , 
hotunuza gidecektir. , 

Okuyan ve yazan çocuk dersha· 
nede dik oturmalı. Ayaklannın ta· 
h:ınları yere değmeli, • iki omuzu 
hır seviyede bulunmalı. Bat hafif. 
çe Öne iğilir. Kolların dirsekten i
ler isi kağıtlardan ve defterlerden 
b iraz uzakça tutulmalıdır. Talebe 
vücudunu öne iğmeli, masanın üs
tüne abanmalıdır. Bu vaziyette vü
cut kanburlaşır, amudu fikarı öne 
doğru inhina peyda eder. Tenef
füs güçleşir. Mide ağırlık duyar. 
Daha sonra gözler kitaba'> kadar 
yakın geljrse, görmek kuvveti aza
lır. Sağa, sola doğru da iğri otur
fik~~ıdır. Bu vaziyette de amudu 

Küçük a.~ne 

uç taıafı testere diti gibidir. Arı çin arıları kızdırmıya gelmez. - Gündüz 5 metre çlkryor, ııece 
iğneyi batırdıktan sonra kaçmak Şayet arı sokarsa ne yapacaksı- de 4 metre iniyor. Demek ki yinni r' 
ister. Fakat kuvveti müsait olmadı- nız? Evvela sokulan yere bakarıı- dört saatte 1 metre çıkabiliyor. O 
ğından iğne vücudundan kopar ve nız. İğnesini bırakmış mı? Ekse- halde ağacın tepesine 20 günde 
yarada sokulu kalır. Bunun neti- riya bırakır. Bu İğneyi bir toplu çıkabilir. 

1 ............................................................. cesi olarak ta arı çok geçmeden Ö· İğne ile yara yereini sıkmadan çı- Belki bu hesap .zahiren doğru ' 
lür. karırsınız. Bundan sonra soğuk ıu görünür. Fakat hakikatte öyle de- \ 

arı ınhina peyda eder. 

. . Hiç fÜphesiz talebe dinlenmek 
ıçın ara sıra vaziyetini değittirme· 
l 'd ' 1 ır. Fakat çalıtmağa ba,ladığı 
~aman tarifimiz dahilinde oturma
ga alı,malıdır. 

yaparlarsa, vücutlarındaki iğri büğ 
rülükleri düzeltmit olurlar • 

* .... 
Hoca - Mantarlar daima rütu

betli ve yaş yerlerde yetişirler. 

Fakat arının iğnesindeki hayati· yahut sirkeli su, yahut içine sekiz ğildir. Niçi'.1? çünkü salyangoz a-
yet kuvvetlidir. Bir arı öldükten on damla amonyak ilave edilmif ğacın tepesıne 15 günde çıkar da 
bir müddet sonra bile iğnesinde e- su i'e sokulan yeri temizlersiniz. onun için? 
seri hayat görülür. Hatta yeni ö!- Köylüler maydanoz veya nane ile Neden, diyeceksiniz. Hesap ba-
müt bir arı sokabilir de. . Onun İ· oğuttururlar. sit. Salyangoz günde bir metreden 
çin ölmüş zannettiğiniz arılara dik- Fakat en iyisi arılan kızdırma- 15 metreyi 15 günde çıkacaktır. 
kat ediniz. ym, durup dururken canınızı yak- Fakat sonuncu gün 5 metre birden Bundan ba,ka çocuklar spor da 

Küçük Cemil - Onun için mi 
femsiyeye benziyorlar efendim? Çıkacağı için 15 t 5 20 eder. itaatli küçük kız Jer6ini Jinli""rl Arının açtığı yara ehemmiyetsiz- tırmayrn. ı••••••-------~~~~-~~·~-~-~~~--~--~----•"--• ...... ---~~--~~~-~----.. --:---:~~~ .................. _...;.;;~ ......... ;.. .......... . 

1 -- ' Esnaf Bankası mes' elesı· kü rejimimizin temizliğine ve böy- Matlubatı meıkuke. . . 1 '653 18 1 kanın teşekkülünden bugüne ka- Maarif vekili geldi 
1 • Nazan hesaplar. • • . 222.708 04 dar olan bütün hesaplarına vazyet-e pulikle1'in her kim tarafından ya 56 071 32 f (Başı ı in~i !lahifcde) !etinin mebded b l Zarar. . • . • · . · · etmiştir. Bu hesaplar en ince te er- (Başı 1 inci sahifede) 

mi,tir. tamamen vazife:ın'nı' eriı'fametts.':l.ede pı mı, bulunuı;şa bulunsan amansız Geçen seneler 49.108,04 ruatına kadar tetkik edilecek ve misyonlar huzurunda yapılacaktrr. 
h . B . E f b e ıgı ve ve affetmez clü,manı bulunması- Bu __ ._ . 6 963 28 1 h 1 d .. 1 

Mu ittın eyın ana an- bir kaç d f k M se ...... ı • - · ' ___ u" zerı'nde bı"r çok dedı'kodular cere· Bazı büyu"k •e ir er e, ezcum e . e il gere aliye Yekale- ı na borclu bulunuyoruz. T 1 
kası i .. inde en ziyade hatalı tı, gerek belediyenin nazarı dı'kka- A k d d'I 786.334 82 yan eden maruf bazı zevatın imza- Ankara, Adana, Konya, stanbul " · lb n ara a ı den dile dolatan f 
görülen hareketi, bir çok yol- tinı ce ettiği ve hatta Maliye Ye- di~e~. ~-ir haber de fudur: Banka )arını tatıdığı söylenen senetler in- ve lzmirde komisyonlara Maari 
suz işlere giren ve bu yüzden k8.letinin bu sebepten dolayı bu ~':'~uru Faik Beye bir kısım mec- Şehrimizdeki tahkikat ceden inceye gözden geçirilecek- Vekaleti umumi müfettitleri neza-
iflaa haline gelen bankanın va- bkanbkanrdn !kefalet 1 mektuplarının !ısı ıd~~~ azasınca yol verilmek Dün, tatil gu"nlerinden oldug"u ;. tir. ret edecektir. Bu senalelta~i~ veMed&-

. · · d a ul e i memesi azrrngeleceğini ıstendıgı ve verildig- İ ha'de bu ar- Adli safha: biyat gruplarının su erının aa-zıyetını aha evvel niçin orta- tamim ettig" i anla•ılmaktadır. Da- zun · , f çin Şehir meclisinin fevkalade içti- Esnaf bankaaı itinin adli kısmı rif Vekaleti tarafından tespit edil-k d - Y ':'n 18 a edilmemesidir. Faik d · ı· ı b' 'h ok 1 d' ya oyma ıgı Ve kanun daire- biliye Vekaletine verilmi• raporda Be k" marna aır mec ıs aza arına ır 1 • fayanr dikkat bir safhaya dahil ol- mesi ç kuvveti ır. 
• d Y yı mev ımde tutan ve tutanlar bar yapılmamıttır. Ankaradan al- 1 l b 1 B '-1 · t 'h nl 16 h · sın e radikal bir hal şeklini a- ise, mesele hakkında belediye mec- a~aba kimlerdi? Me•elenin huku- muftur. Banka iti e mefgu u u- al<lL orya ım ı a arı azı-
ramamaaıdır. lisince bilhassa son senelerde mü- kı cepheden görünüfü hakkında da dığımız malum~ta nazar~, efk~~~ nan müddeiumumi muavinlerinden randa bitrnif olacaktır. Vekil Bey 

B 1 d teaddit sual takrirleri verildig"i kay fU mütalealar ileri sürülmektedı"r·. umumiyenin merakla, tak.ıp e~tıgı Rasih Bey Esnaf bankaıı müdürü 12 ve 13 mayısta inkılap Enstitü-
. e e İye reisini hu suretle hare- Her sene heyetı' umuını"ye ı'çtı'- ve hükumetin mes ullerın hıran Hamdi Beye cumartesi günü müd· sünde derslerini verecek Ankaraya ketınd ık dedilmektedir. Vali ve Belediye k t 

en a ı oyan mühim sebepler R M h 1 k evvel meydana çı masını arzu e • deiumumilik banka ;,; hakkında dönecektir. olup olmad - b l d' 1 eiıi u İttin Beyin yakında bun- ma arı gere idare mecliıı'nı· gerek b .. . ı· tk'k' · · ş ıgını e e ıye mec isin- lara cevap vermek için lstanbula müdürü tebrie etmit bulundu- tiği u sunstıma ın te ı ı ıçın e- malumatına müracaat edileceğini d~ vereceği izahattan ög" reneceg- iz. d bir meclisi en kısa bir zaman zar- b"ld' · t' B ·· H d" B in B ıh b öneceg"i ve itin takı'p d -· g"undan takı'bata kanunen ı"mka'n ı ırmıt ı. ugun am ı ey 1 • .. -• 
1 

aua u i•in münaka""st irin e ecegı fmda içtimaa davet olunacaktır. b k · ı · hakk d al• t na ı: k d · · r- " kanuni mecranın ondan sonra ta- yok gibi göru" nu"" r. Fakat mu"rakı"p. an a ıt erı ın a m uma ı 
ya :n a ıçtımaa davet edilecek o- 1 lçtimaın bu hafta içinde yapılaca· mu··racaat edı'lecek ve vereceg- ı' ı'za. YAKUT--. 
1 b led . ayyu"n edeceg"i tabiidir. er'n 1 h' d 
an e ıye meclisinin bu içtima- .. 1

1 nazara a ınınamıf ve ıç e- ğı muhakkak addedilmektedir. hat zaptedilecektir. 
ına. ve bu içtimada cereyan edecek Diğer taraftan lktısat Vekaleti gı ıe takibat yapılmamıt raporla- Mu/.ittin Bey dönüyoı '? B I d dd · 

k · k 1 d C 1 z rı ve bu tirket blii.nçolarrna ~ı·t · b . A e e iyenin, mü eıumumiliğin uza erata •imdiden büyük bir e- fır et er mü ürü ema iya ve ~ Uzunca bir Uıüddetten erı n· · t d · - · ı · t b .. .. d 
· t ·ı k d' H M ı· V k'I · "f · 1 · d mülahazalar banka idaresı'nin ak 1 V 1. M ıs e ıgı ma uma ı ugun goq er-mmıye verı me le ır. erfey- a ıye e a etı mu ettıt erın en karada bul'ı!nm ta o an a ı U· • ht ld" d 1 d d ki Abb B 1 Ve ı'daresı'ne hakı'm olmu• buluııan- nk d mesı mu eme ır. n evve Üfün ü eri fey; haki- as ey erle, Dahiliye Vek8.leti- Y bittin Beyin bugün A ara an H' · B b k ·ı 

atin oldug" u gibi meydana çıkması n · 1 t b 1 k !arın bu imkandan istifadesinı· pek · 'h · ı· d amıt ey at a vazı eye ın ı aı;ı u mmta ası müfettiti h şehrimize dönmesı ı tıma ı var ır. mı alınacak ? 
e mes'ullerin ceza görmesidir. meselenın 1928 senesinden beri fÜp eli bir hale getirmektedir. Hü- Muhittin Beyle birl'ktt: Ankarada D h 

1 
V 

1 
h il d 

Hadise dolayısile ismi geçenler- geçirdiği idari, mali ve kanuni saf- kı1metin mütecasirleri ve ihmal bulunmakta olan Belediye lktısat I a i iye ekd a etNi ma
8

a ~ i are-
1
. 

Al .. l" d M h t B · hal t k'b ' edenleri tiddetle takı"p ve teczı'ye er umum mü ürü aci eyın va ı-en aıye ı za e a mu eyın arı a ı e memur edilmitlerdir. müdürü Asım, huk .. k itler: müdürü l'kl d b' · akl' ·ı · t 
b. ı· 1 k b k için hiç bir yolu ihmal etrnı"yeceg"ı"· ı er en ırıne n ı ı e yerme s-atın aldığı 26 ın ıra ı an a es- Belediye meclisinde bu mu"nase. Muhlis ve hesap i,leri müdur mua- b 1 B l d' · · · l rin 

d · ld b ı ne herhalde gövenilebı'lir. tan u e e ıye11 reıs muavın e • amını Volf'a evretmı• o uğu ete Ssatvisky'den de bahıedilmif vini Nail Beyler dün Ankarad~n den Hamit Beyin tayin edileceği s~yliniyor. Aliiyeli zade, kendisi- olması, bu mesele ile 0 mesele ara- Esna/ bankatının bilançosu: tehrimize gelmişl.,rdir. söylenmektedir. 
ın meclisi idare azalığında altı sı~da hiç te mevcut olmayan esas İstanbul Esnaf bankasının 21 Komisyon faaliyette: Tahir Kevkep Beyin vaziyeti: 
Y kadar kaldığı ve bu müddet zar- mufabe~etler itibarile nahof görül- mart 1934 tarihli ve İstanbulda Diğer taraftan tefekkü_I _etmi• Bankanın borçluları arasında 
ında banka muhasebe müdürü i- mektedır. Şüphesiz ki, Esnaf ban- Ülkü matbaasında tabedilmiş u - olan İktısat Maliye ve Dahıhye Ve ~azetelerde bazı isimler nefredil-
ea baı:ıka müı.liirü Faik Bey arasın- kası vaziyetinin, Stavisky iskanda- mumi heyet içtimaı raporundan kaletleri mÜmessillerinden mürek- miştir. isimleri neşredilen zevat -

mukerreren kullanılmı' bordro lı ile rabıtası yalnız mali suiidare Aktif kısmını aynen naklediyoruz: kep muhtelit tahkikat komisyonu tan hepsinin mutlaka borçlu ol • 
ullarından dolayı bir ihtilaf çık- ve suiistimal noktasındandır.Yoksa Aktif T. L. K. tetkikatrna devam etmektec.ir. lktı- mau demek değildir. Mesela hu 
ıglıln ıd~e kendisinin müdahelesile asıl Stavisky i•inde mevcut olan di- K 

3
_
594 83 

sat Vekaletinin komisyona tayin meyand:ı Tahir Kevkep Beyin İs-
a e ıld' -· • h' b" aaa . • . • • • . d . • ld 

d ' . • ı g ını ve ondan sonra da ğer anasır ıç ır zaman bu itte Demirbat effa. • . 2.726 62 ettiği şirketler müdürü Cemal Zi- mı e geçmı§tı. A ığımız mt'v • 
~n 1j~nır; idare meclisinden çekil- mevcut değildir, ve memleketimiz Gayrimenkul emval. 892 80 ya Bey dün ,ehrimize gelmittir. ıuk malümtta göre Tahir Kevkep 
a~' y k':'lgunu söylemektedir. lktı- de hiç bir zaman mevcut ta ola. Menkul · · · . . 5.257 62 Cemal Ziya Bey bugün komisyo- Beyin borçlu olduğu vaki değil • 

e. 
1 1

• t rafından fırka grupun- maz. Bol'1.'lu cari hesaplar. 1 :::;~~ -34 nun mesaisine iştirak edecektir. dir. 
a verılm~f olan izahat hakkında a- Biz herhangi suiistimalin açıkça ~;~j~( b~~lul~r: 313.466 94 Hesaplara vazıyet edildi: Banka muamelitı;ırn karıtık -
ınan ınalııınata göre. lktısat Yeki- l'e çıplakça yazılabilmesini bugün Muhtelif. • • • • 4.844 13 Muhtelit tahkik komisyonu ban· lıiiına ayrı bir Ö~ıil olarak fU da 

Haaımefandi: gllıaUlğiaizin iti
nası iç.in kullanmanız llzımıe· 
len kremdir. 
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gösterilebilir ki . borçlu ol;...ama • 
sına rağmen Taılıir Kevkep Bey 
1932 ıeneıinde bankadan İcra ma
rifetile bir ödeme emri almıştır. Mü 
racaatı üzerine, malılmatı olmadan 
namına Esnaf bankası hi11esi kay
dedildiğini ve bunların bedellerin
den bakiyesinin kendisin.den talep 
olunduğunu öğrenir. Tahir Kev • 
kep Bey bunun üzerine icra daire
sine cevap vererek hiç bir zaman 
Esnaf bankasından hisse senedi al
mak için taahhütname İmzalama
dığını ve bir taahhütname ibraz 
edilirse, imzuına hürmet edece
ğini bildirir. Bundan sonra da 
meseleye dair başka bir teşebbüs 
karşısında kalmaz. 

Tahir Kevkep Beyin borçlu 
olduğu hakkında rivayet bun.dan 
galet olsa gerektir. , 



HİKAYE 
Sinemaya mı? Asla! 

Necile hanımın o aktam misa
firi vardı. Sofranın etrafında bel
ki sekiz kiti kadardılar. Küçük 
çocukları Ferhat sofranın bi.- kö
ıesinde hem yemek yiyor, hem de 
söylenen şeyleri dinliyordu. San
ki bir komeyda seyrediyor gibiy
di. 

Mis.Eirlerden Nazmi Bey de
di ki: 

- Bu Esnaf bankası itinin me
ıulleri çıkacak mı derıiniz? Ko
ca banlaının kasasını tamtakır e
dip bırakmıtlar. 

Hikmet Hanım taadik etti: 
- Dünya o kadar fenalaıtr ki .. 

Franaada StaYiski isminde birisi 
çıkmıf. O da milyonlar dolandır -
mıf. . 

Feri.de Hanım ıöze karıttr: 
- Hakikaten ortalıkta bir aca-

1iptir gidiyor. Akı-m Üzerleri ne
dir o ıne~anelerin halleri oyle? .. 
Ağızlanna kadar tıklım tıklım do
lu.. Sokaklarda sarfıotlardan ge • 
çilemİyor. Vallahi hani sokağe 
çıkmak için inıanda cesaret iı -
ter. 

Hikmet Hanım cevap verdi: 
- Arkadaş, yalnız meyhane -

ler mi? Nedir o sokaklarda maska
ra gibi yüzleri boyalı kızlar .. Kı -
yafetleri denen, alelacayip .. Bir 
erkek sırıttı mı , hemen yapışı -
yorlar. 

Nazmi Bey ilave etti: 
- Onlar yüzünden cinayet -

ler de olmuyor mu? Daha geçen. 
]erde biz berber çırağı mı nedir 
Beyoğlunda Bedros isminde birini 
bıçaklayıp öldürmüş. 

Yalnız Ferhat müstesna, her • 
kes bir teY söylüyor, fikrini , mü • 
taleasım anlatıyordu. Ferlıat bu 
anlatılan şeylerin teferrüatrm bil
miyordu amma, mektept~i. ar~•: 
'datlarından esulannı ıfıtmıftı. 
Çereze, hatta daha sonraya kadar 
küçük çocuk bir çok meraklı taf
ıilit dinledi. 

Sofrada nelerden, nelerden bah 
tedilmiyordu. Y .alancıbk, sahte • 
\irlrk, ihanet, tekapu, iftira, ci -
ltllyet, hüliaa g;lnÜD bu muhtelif 
çeıitlerde'ki bütün hidiıelerine te
mas ediliyordu. 

Yemeğin nib.yetinıde Nazmi 
Bey, henüz ga~telerin haberi ol
maclığmı iddia ettiği, bir suiiati
maldea balıaetti. Diğer misafir • 
Jeı-ıf:sı her biri de akıllanna ve ha
brlanna gelen bu nenden hadise
leri en ince tafsilatına kadar an -
)attılar. 

S...lsk Bey dedi ki: 
_ Birader, bizim dairede Ali 

Bey nminde bir kitip vardır. He
rif hinoğlu hin .. Masa amiri Zeki 
Beyin ayağına bir karpuz kabuğu 
ko~u. ~vallı Zekiyi attılar, o da 
geçıp yerıne oturdu. 

Karısı Hikmet hanım ilave et
ti: 

- Evet, o meseleyi ben de bi-

liyorum. Hepsini anlat diyeceğim 
amma, çocuğun yanında olmaz. 

Hüliaa aktam sofrası günün 
hikayeleri arasında pek neşeli ge
çiyordu. F erfıat sadece dinliyor . -
du. Kimse onunla mctgul değil -

di. Çocuğun bir türlü de gözüne 
uyku gelmiyordu. Böyle nadiren 
gelen eğlenceli bir akıamı kaçır -
mak istemiyordu. 

O vak.ite kadar biç sesini çı -
karmıyan, sade ''a,, , ''o,, , (ne kor 
lrunç fey !) gibi kısa kısa hisaiya
hm ifade etmekle iktifa eden Me
cide hanım da bu sefer kendisine 
sıra geldiğini düıünerek, aklına 
gelen bir şeyi anlatmak istedi. Kol 
larınm hareketile sofradakileri sü
kUta davet etmek istedi. Neticesiz 
kalan bu te§ebbüsleri arasında oda 
bir iki söz söyledi: 

- Ayol, bu dünya düzelmi
yecelc vesselam. Bizim merfıumun 
~·ğ~ığında sadarette E§ref efendi 
ısnunde biri vardı. 

Fakat zavallı Mecide hanım 
kimseye dinletemediği için anlat
mak istediği şey aralığa giiti. Bu 
tatlı sohbet arasında 'Vakit te ça
buk geçmiş, saat on bir olmuıtu. 

Ferhat o ıırada sessiz sessiz 
esnemeğe baıladı. Ancak esneyi • 
fİı nazarı dikkati celbetti. Anne • 
ai Necile hanım: 

- Haydi yavrum, sen git, yat! 
dedi. 

Feride hanım : 
- Ne uslu çocuk, dedi. 
Arkasından da Ferbada: 
Eğer gider uyunan, aeni ge

lecek cuma sinenıaya götürürüm. 

Necile hanım hemen atrldı: 
- Sinemaya mı? Allah gös -

tennesin. Gidip o maskara film -
Ieri görsün ha ,hiç razı olmam .. 
Necl'ir o gösterilen ahlaksızca şey
ler .• Hıraızlrklar, cinayetler, ka -
dm kaçırmalar .. Ferhat yaşında 
çocuklar bu filmleri görürlerse, 
sonra ne olurlar? Ahlaksız olup 
çıkarlar, 

SEM 

( Haftanın hil<iiyesi ) 
Hakikat, her zaman hakikat •.. değiJdir 

2 Yazan: 'AKA GVNDVZ 
- Ne bileyim ben? bostanda ba

lık çıkmıf ta onları pİfİr de pİfİr 
Öiyor. 

Konu koıntu biribirlerine bakıt
blar. Mehmet Ağanın yanına gitti
ler. Merhabal1l9tıktan aonra: 

- Yahu! dediler. Kadıncağızı 
ne diye dövdün? 

- Beni kızdırdı ağalar. 
- Ne yaptı ki? 
- Bostanda çapalıyordum. Tar-

Jr.nın bir tarafında sekiz on taze 
balık buldum. 

- Tarlanın bir tarafında mı? 
- Evet, yaprakların arasında. 
- Hepsi de mi taze idi? 
- Bir·iki günlük bir fey. 
- Tarlada ha? 
- Evet canım. Buradan gider-

ken sol taraftaki karıkların üstün
de. 

- Deniz balığı ha? 
- Deniz balığı ya. Hatta birisi-

nin içini kendi elimle ayıkladım. 
Konu kom,u bir kere daha ba -

luştrlar. Bu sefer biribirlerine kat 
göz işareti ettiler. Hoca diz çöküp 
doğruldu: 

- Mehmet Ağa! hele fÖyle kar-
4ıma gelde diz otur. 

- O da nicin? 
- Seni bir-iki okuyup üfleyim. 
Erkek konu komfular böyle ko

nuşurlarken kadın konu komfular 
da evin içine dolmutlar, kapıdan 
pencerelerden seyrediyorlardı. 

- Vah za va Ilı! Aklını oynat -
mı • 

- Belli idi zaten. O kadar akıllı 
adam elbette bir gün kaçırır. 

Mehmet Ağa bunu ititince taşır
dı: 

- Ben kaçırmadrm be! Siz ka
çırdınız! 

- Balıkları tarlada buldun ha? 
- Size yalan mı söyliyeceğim? 

tarlada buldum. 
- Taze! taze? 
-Tap taze! 
- Ağam ! bizim buralarda· de-

niz, göl değil ya, ince ince akan 
çay bile yok. 

- İster olsun ister olmasın ha
kikat hakikattir. Ben kendi t~ -
lamda on tane taze balık buldum. 
Kendi elimle ... 

Her taraftan sesler: 
- Vah zavallı! vahvah vah! 

Mehmet Ağa fırladı: 
- Defolun evimden. Budalalar! 

sersemler! kaçıklar ! 
Artık it anlaşılmıftı. Mahallenin 

en akıllı, en iyi Mehmet Ağau zır 
deli olup çıkmıştı. Koca karılar 
uzaktan okuyup üflüyorlar. Gene 
kadınlar Mehmet Ağanın karısın; 
ortaya alrnıflar hep bir ağızdan te
selliye çalrfıyorlardı. 

- Acaba bulatık suyundan des
tursuz mu atladı? 

- Yoksa çöplüğe destursuz mu 
çiş etti? 

- İyi saate olsunlara da hiç i
nanmazdı kardet ! İfte sonu böyle 
olur. 

- Kitki önceden akıl etseydin 
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MÜTEFERRİK 
BELEDiYEDE 

Üç layiha 
Cezalar hemen tatbik edi
lecek resimler arttınlacak 

Dahiliye Yekileti tarafından ha
zırlanan belediyelere ait üç mühim 
kanun liyihasın• ait tetkikat bi
tirilmittir. Bu kanunlar, belediye 
ceza kanunu, istimlak kanunu ve 
ht"lcdiye verci ve rc.ıimlerine ait 
lıanundur. Vekilet bu üç kanun 
hakkında en mühim belediyelerin 
mütaleasmı sonnu9tu~. 

Haber Yerildiğine göre ceza ka
nununda yapılan defitiklikte, be
lediyeye ait auçlarm derhal mües
sir tekilde cezanlandırılmumı te
min edecek alıkinı konulduğu gi
bi, ceza miktarları da arltmlmıt-
!ır. 

Bundan batka yeni bdcJiye ver
ci ve resimler kanununa konan ba
;u maddelerle belediyeye yeni bir 
çok varidat membaları gösterilmif 
tir. 

İstimlak kanununda yapılan de, 
ğitiklikte de istimlak edilecek bir 
yerin uzun müddet sürüncemede 
kalmamau için bir takım ameli e
saslar konulmu~r. Belediye ma
hafili, bu kanunda yapılan tadila
ta büyük ehemmiyet veriyor. Her 
üç kanun layihası da yakında mec
liste müzakere edilecektir. 

Belediyenin borçları 
Ankarada Adliye Vekili Sara

coğlu Şükrü Beyin riyaseti altın
da toplanan komisyonda lıtanbul 
belediyesinin 1913 senesi istikra
zına dair cereyan eden müzakere 
neticesinde bir anlatma yapılmıt
tr. 

Belediye, bu istikrazı azami el
li ııenede ve senede 140 bin lira 
vermek üzere itfa edecektir. Esa
sen timdiye kadar beeldiye her se
ne bütçesinehu tahsisatı koyuyor
du. Son müzakeredebu paranın ne 
suretle teıviyeedileceğine dair ba
z ıformüller tesbit edilmittir. Son 
ihtilaf belediyenin ve tehrin me
~afiine uygun olarak halledi!P:rit
tır. 

Müsamereler 
Dumluprnartchir yatı mektebi 

tarafından dün mektepte bir müsa
mere verilmiftir. Müsamere güzel 
olmut, bilhaN& temsil edilen istik
lal piyesi ve talebe birliği piyesile 
Zeybek oyunu çok beğenilmi~tir. 

* F eyziye lisesi son sınıf tale
beleri tarafından dün saat 15 te 
mektepte bir ayrılık müsameresi 1 
verilmİftİr. 

de mangal küreğinin içine biraz a
tef koyup üstüne kendi. . 9eyinden 
biraz yaksaydın. Bu tütsü bire bir
dir. 

- Öyle.l ir. Belki aklı .. feyine 
kanfmıttı. 

Kadı~lar böyle konuta dursun . 
lar, erkekler jandarmaya muhtara 
haber verdiler. Mehmet Ağayı bir 
punduna getirip tuttular. Kıs kıv
rak bağladılar. Mehmet Ağa ne
ye uğradığım tatırmıtlr. Bağırdık
ça bir düğüm daha bağlıyorlardı. 

Mehmet Ağa kani .oldu ki her
kes delinnittir. Bu kadar deliye 
tek başına bir fey yapaımyacağınr 
anlayınca akıllı davranıp sustu. 
Bari canını kurtarsın. Mehmet A
ğanın mazbataımı yazdılar. Sabah 
trenine yükleyince yallah lstanbu
la ! 

Oradan Bakırköyüne ! oradan da 
Mazhar Osman Beyin kaqısına ! 
Mazhar Osman Bey bu dağ parça
sı gibi levent, yakı91klı Mehmet A
ğayı böyle ipli zincirli görünce için 
den acıdı. Kim bilir? Ya ini bir 
hastalıktan, ya eski bir çapkınlık
tan. Zaten biz böyleyiz itte. Hep 
cehalete kurban gidiyorlar. 

- Seni neye getirdiler Mehmet 
Ağa? 

- Bilmem, beni bu hale koyan
lara sorunuz. 

- Elbette bir sebebi var. 
- Olmaz olur mu? hepsi delir-

mit, bir kiti ne yapabilir? Ses çı
karmadım. Canımı kurtarmak için 
buraya kadar gelebildim sükür. 

- Balıklar kaç tane idi? 
- On tane. 
- Ya! .. Taze mi idiler? 
- Bir iki günlük. 
- Acaba hanımın onları ba~ka-

sına mı verdi de .. 
_. - Bilmem. ~e bir mankafa 

l'OUSTE 

Kopan taş 
Çalışan bir amelenin ba
şına düştü, zavallı öldü 
Nif&Jltafında Fesliyan Efendi

nin Atiye sokağındaki inpatmda 
temel açmak için çalıpn Elazizli 
27 Yatı~a Ye Kantarcdarda otu
ran kürt Mustafa çalıfmakta iken 
kopan bir laf batma düflllÜf ve 
zıwaJlı amele ölmüttür. Tahkikat 

, yapılmaktadır. 

KUflUR hırsızı 
EVYelki rece Eyüpte, Eyüp tür

besinin kubbe.i üzerinde bir ada
mın dolqtıiı cörülmüt ve hareki
b taras1ut edilmittir. CaYit illllİn
de olan bu adam kubbeden inince 
:yakalanmıt Ye üzeri arandığı za. 
ınan, lnıi>beden ıökülmiif kurtun 
borular bulumnufhır. 

KUçUk hırsızlar 
Bir müddetten beri Küçük Mus

tafa J>&f& civarında sandalların kü
rekleri kaybolmakta idi. Nihayet 
Mecit ve Sadettin isminde iki çocu
ğun kürekleri çalarak bafka yer
lerde sattıkları anlaşılmr9, iki kü
çük hınız yakalanınıttrr. 

Sahta senetle emlak satışı 
Galatadan bazı emliki göstere

rek sahte senetle satmak için öte
kini berikini dolandırmağa kalkan 
Cevdet ve Süleyman isminde iki 
kifi yakalanmıttrr. 

Randevu evleri 
Beyoğlunda dokuz gizli fuhut 

evi daha meydana çıkarılmıf, hep
si de kapatılmıştır. 

Yumurta hırsızı 
Galatada Balıkpazarında seyyar 

yumurtacı İsmailin 320 adet yu
murtasını çaldığı iddia olunan sa
bıkalı Ali yakalanmıttır. 

Kafp para 
Lülecihendek caddesinde oturan 

Hüıeyin, Betiktaf tramvay bilet
çisine bir kalp on kurutluk vermif 
itin farkına varan biletçi tarafm
dan poli.e teslim olunmUflur. 

Çarpan tramvay 
Vatman Himit Feridin idaresin 

deki tramvr.y Beyoğlu istiklal 
caddesin.den geçerken Kurtuluflu 
Madam Katinaya çarparak yara
lam19tır. 

Ceket hırsızı 
inhisar müdürlüğünde kahveci

lik yapan Bayram Efendiye ait 
?>ir ceketi çalarak savuf&n İsak ya
kalamnıftır. 

Tmtuşan ocak 
Cağaloğlunda batmusahip soka

ğında 9 numaralı merhum Ali Be
ye ait kagir evin zemin katında 
oturan kerimesi Zübeyde hanımın 

vaız var. Belki ona peşkef çekmit
tir. 

- Tarlanın ne t1Lrafında idiler? 
- Solunda. Hep bir hizada idi-

ler. 
- Tarlada balık olur mu? 
- Bilmem. Benim bildiğim fU 

ki ben kendi tarlamda, bir hizaya 
dizilmit on tane taze balık buldum. 
Pi9irsin diye karıma verdim. Ve 
buraya geldim. 

- Sana tarlada balık olmaz de
dikleri vakıt sen de akıllı bir adam
sın peki olmaz diyip itin içinden 
çrkmalıydın? 

- Öylesine öyle ama, kendi göz
lerimle gördüğüm, ellerimle tuttu
ğum, çakımla temizlediğim bir ha
kikati de nasıl inkir edeyim? Ha
kikat, hakikattir. 

- Demek bu hakikate göre sen 
tarlanda balık tuttun. 

- Evet, evet, evet! 
Mehmet Ağayı baş gardiyana 

teslim ettiler ve gayet sağlam bir 
yere kapamasını ıö:ıı:lediler. Gel 
gün git gün, aradan bir yıl geçti. 
Her nöbet alan doktor, koğu,Iarı 
dolatırken bir defa Mehmet Ağa
ya uğrardı. Bu güz!, yiğit yapılı 
adama herkes acıyordu. 

- Mehmet Ağa balıklar . 
- Balıklar bir hakikattir. Yal-

nız it benim hınzır karımdadır. 
Bir hakikati nasıl inkar edeyim be
yim?! 

- Hakkın var Mehmet Ağa, 
hakkın var, hele biraz daha burada 
istirahat et, elbet bir kolayı bulu
nur. 

Mehmet Ağa paya pay iki yıl 
bromür yuttu, soğuk duş yaptı, ve 
iki deli gömleği eskitti. 

ikinci yılın sonuna doğru karısı 
çıkageldi. Demir parmaklıiiın ar
kasından konuşhılt 

Şile - Üsküdar 
Yolu cinayeti 

Şile • tlnrudar f()Hsi üzerinde 
bundan bir müddet eTVel yapılan 
cinayetin muhakemesine ağır ce
za mahkemesinde !;,atlanmıttrr. 
Suçlular Şilede Galip oğlu Rüttü, 
Tahir oğlu Sefer, Kadri oğlu Şefik, 
Hasan oğlu Ali ve Kadri oğlu Ş.
kir idi. 
Okunan istintak kararnamesinde 

Suçluların idam cezasını istilzam 
eden maddeye göre muhakemele
rine lüzum görülüyordu. Kendile
rine atfedilen ıuça ne diyecekleri 
sorulduju :ıaman suçlular "kabul 
ebneyiz, biz o zaman orada değil
dik, İıpat ederiz, phitlerimiz 
Yar,, dediler. Şile ciYarı köylerin
den rençber Eyüp, Hüseyin Zillul
lah, nalbıuıt Ahmet, balrkal Mu .. 
tafa, Kömürcü ldriı, Mehmet, kö
mürcü Hüseyin IJyas fahit olarak 
dinlendiler. Bunlar mahkeme buzu 
rundaki maznunların bu cinayeti 
itlediklerine dair bir tcY·bilmedik
lerini söylediler. Diğer tahitlerden 
bir kıamırun celbi için muhakeme 
17 mayısa bırakıldı. 

Bir fransız edibi geliyor 
Rene Benjaınin ismindeki bir 

Fransız edibi salı günü Romanya
dıuı tcfırimize gelecektir. Muma
ileyh Bükrette sefirimiz Hamdul
lah Suphi Beyle görütmüt ve sefi
rimiz mumaileybten İstanbulda bir 
kaç konferans vermesini rica etmif 
tir. M. Rene Benjamin burada 
Fransız edebiyatı hakkında bir kaç 
konferans verecektir. 

mutfakta yaptığı ocak tutuımu§
sada aöndürülmüftür. 

Çarpışma 
Vatman Bekir efendinin idare

.indeki 78 numaralı tramyay ara
bası Edimekapıya gitmekte iken 
Aeıçetme caddesinden geçmekte 
olan Sabri efendinin yük ıu-abası
na çarpmıf Ye Sabri efendi batın
dan hafifçe yaralanmıtbr. 

Otomobil kazası 
Şehzadebatmdıuı aüratle ıelen 

2296 numaralı 90för Alinin idare
sindeki otomobil Kumkapida ıakin 
demirci Kazım efendiye çarpınıf, 
kolundan yaralaJDJftır. Şoför Ali 
yakalanmıttır. 

Sıçrayan kıvılcımdan 
Kasap Hayri efendinin iıticarın

da bulunan çartanba caddesinde 
138 numaralı dükkinm bahçesi 
önünde yalol_an mankaldan sıçra
yan kıvılcımdan yangın çıkmıf ise 
de bir kıaım tahtalar yandıktan 
sonra söndürülmüttür. 

Altın diyerek .. 
Kumkapıda oturan sabıkalı Ha

lil oğlu Şükrü adi bir yüzüğü altın 
diye Ayse hanım isminde birine 
satarkei yakalanmıttır. 

Mehmet Ağa karısına sordu: 
- Şimdiye kadar nerdeydin? 
Karısı istifini bozmadan: 
- Şey, dedi. Hocanın varzını 

dinlemiye gitnıittim de .. 
- Hoca gene neler söyledi? 
- Dedi ki .. fey dedi. Tanrı he-

pimizi kadın ferrinden muhafaza 
buyursun. 

- Siz gene amin mi dediniz? 
_ Elbette. Hep amin dedik. 
_Vay cahiller vay! 
_ Ağa! sen ya inatçısın, ya sa· 

biden, balıklardan önce deli ol -
dun. Yahut bizden cahilıin. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Sana fİmdi söylüyorum. Sen 

burada benim ferrimden iki yıldır 
yahyorsun. 

- Ne demek? anlıyamadım. 
- O balıkları pazardan alan be-

nim. Sen görmeden tarlaya dizen 
benim. Sana gösteren benim. A
tan benim. inkar eden benim. A
dını deliye çıkaran, buralara ka -
dar gönderen benim. 

- Ya! ..... 
Mehmet Ağa uzun uzun, derin 

derin düfündü. Ve es.ki akıllı ciddi
liği ile cevap verdi: 

- Ama, ne pahasına olursa ol
sun bir hakikati inkar etmiyen de 
benim! 

- Öyle ama ağam, hakikat her 
zaman hakikat değildir. itte gör
dün. 

- Ey .. timdi ne yapmalı? 
- Hakikati inkar edeceksin. 

Sana tarladaki balıklardan konuş
hlkları vakit sen gülümsiyeceksin: 
(- Aman doktor bey! diyeceksin. 
Tarlada balık olur mu? Hele bizim 
memleket gibi denizi, gölü, çayı 
olmıyan kıraç yerlerde ... Ben şa
ka olsun diye böyle bir şey söyle
dim. Bana garazı olan kim bilir 

Zeki ve Ekrem 
Beyler geliyor 
Musikişinaslarımız Mo 

vadan hareket ettil 
MOSKOV A, 27. A.A. -

Ye Ekrem Zeki Beyler bugii 
koYadıuı Türkiyeye hareket 
tir. Batta sefir Hüseyin Ragı 
olduğu halde bütün Türk ıe 
erkim, hariciye komiserliği 
nı ve Sovyet artistleri müm 
iıtuyonda Zeki ve Ekrem 
ri uğurlamıtlardır. 

Sovyet Rusyanm harici 
ketlerle harı münaıebatı ce 
"Yolu" Türk muaikitinatları 
yet be.tekirlarının eserler" 
mürekkep Ye müelliflerinin 
ırnı mubteYi bir kolleksiyon 
diye etmittir. 

Venizelos 
Diyor ki: 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Papanastasyu gece matbuat 
messillerine beyanatta bul 
rak zabitanın terfi meselesi 
taraf edilmek tartile iki z" 
rasmda anlatılabileceğinden 
var olduğunu söylemİ§tİr. 
Venizelos anla§mak mesele 
rafın.da: 

- Hükômet bir çok te 
lerinde ricat etmekle vazi 
y&pmıftır.,, demiıtir. 

Hükumet mehafiHnden " 
nildiğine göre anla§manın İ 
dahiline girmesi ihtimalleri 
tur. 

Yevtitçh'in Ankara seya 
ve Yunanistan 

ATINA , 27 (Milliy 
Belgrattaki Yunan sefiri 
Mi'liı dün Yugoslavya b• 
nazırı Mösyö Y evtichi ziy• 
derek Ankara müzakerat• 
da izahat almı§ Ye neticey• 
grafla Atinaya bildinnittir. 

lktısat talebesj. 
Viyanada 

(Başı 1 inci sahifede) 
tir. Misafirler müderrisler t 
dan gezdirilmif kendilerini 
tep hakkında lazım gelen 
verilmittir. Bundan sonra • 
rine bir çay ziyafeti tertİP 
muttur. Bu ziyafette , mekl 
töriyle Avusturya Ticaret 
ti mümessili ve Elçiliğinıi:ı 
hatgüzarı nutuklar irat etııl 
gibi ziyaretlerin, iki merrıl 
ilmi, iktisadi sahalardaki 
bil münasebetlerin tevıii 
yük bir dahli olduğunu zil< 
!er ve tekerrürü temenniy•I 
lunınu~lardır. 

kim bunu sahiye almış.) 
- Fakat hakikat ... 
- Ağam! dedim ya, be' 

hakikat değildir. Buradarı 
mak istiyorsan bu sefer ol• 
kikati inkir edeceksin. 

Kırk yıllık ömrünü ıD 
dos doğru geçiren Mehnıel 
riyiverdi. Boynunu büktü· 
lığına yedire bilseydi viı:ı 
(Tanrı hepimizi kadın fe 
korusun!) duasına açık aÇ! 
rısı gibi amin diyecekti. pır 
Sadece: 

- Peki, dedi. Git, ben 1ı 
nu bulurum. . 

Ertesi sabah ba4 garcl• 
kıllı akıllı rica etti: 

- Bil! doktor Mazhıı.t 
Beyle ![Örütmek istiyorıııı'' 

- Balık hikayesi nıi? Jı 
- Hayır. Bir hakik.•~., 
Gardiyan insaniyeti• . 1 

dı. Ba, doktora söy!ecl•· ,ı 
Ağaya yep yeni ve saı> ,ş 
deli gömleği giydirip b11• 111 
kartısına di·ktiler. Ar~;~. 
kiz tane kuvvetli ve dı 
diyan duruyordu. 1 ..... 

- Buyur Mehmet ,...~ ...i 
• 1 JV 

tur bakalım. Nasılsın ıY ft 
- Eksik olmayın beY' 

iyiyim. Rahatım. 'f' 
D .. h gellfl1 

- un anımın ı-'' 
dan gene bol bol, tazNe 
lar çıkıyor muymu~? 
getirdi? ti• S 

Mehmet Ağa tatlı 1jll, 1 
- Beyim! dedi. 0~-11J• 
- Ne? demek bo5 

eksildi ha!? . eıısi1 

- Esasen yoktu k• 
- Yok mu idi? Jj _ Bil"'t" 
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Osmanlıcadan 
Öz tiirkçeye 

Bayramın beşinci günü Memlekette 

Beşik~aş galip 
• 
Is tan bul -Spor ikiye karşı 

birle mağlup oldu 
Fener Bahçe Galatasarayla olan maçını 

kazanamazsa Betiktaş şampiyondur 
Dün Fenerbalıçe stadında, Be- tiktAllılar daha müessir ve daha 

şiktat son maçını lstanbul•por ile güzel oynadılar, fakat iki taraf ta 
yaptı. neticeyi değittiremedi. Maç 2-1 

ikinci inime maçı: BetiktAl lehine bitti. 
Hakem nasıldı: 

Türk dili tetkik cemiyeti 
bir lugat bastırıyor 

T. D. T. C. Umumi Katipliifoden: 
.. T .. D. T. C. kurulUfundan beri iki 

b.uyuk ve ıenit araştırmaya girifllliŞ
tı. Bunların biri, bütün IDA!mlekete 
Y.aygın olarak yapılan halk ağzından 
'?Z .~erleme itidir. On bet aydan be-
rt koylere varıncıya kadar her yerde 
derlenen Öz türkçe halk aözleri ka
za ve vili.yet merkezlerinde müker .. 
rt;ren ayıklanarak cem.iyet merke .. 
zıne .~km~kta.dn-. Geçen yaz sonlann· 
da boylelikle toplanmıt olan 125 bin
den faz.la derleme fiti latanbul Oni
veraıteaınde, liae ve orta mektep ho-
calarından bir heyet eliyle tararunıf, 
bunlar araaında dilimizde kullanılır 
Y~b-~lmnc~. aö_zlere kal"}ılık olabilecekler 
.auzu uttur. 

Aydın biitç~si 
GERMENCiK, (Milliyet) -

lediye mec:isi nisan devresi top! 
tılıı.rına ba,la.dı Bütçe 11180 lir 
laralc müttefikan kabul ed ·ım:, 
Geçen sene bütçesi 15500 idi. 
güne kadar bunun 1 IOOO li a~ı 
sil edilmittir. Sene nihayetine 
Jar tahakkuk ve tahsilatın yüz 
90 olacağı ümit olunmaktadır. 
ni daimi encümen azalıklarına 
mil ve sabık reis Sait Beyler seç 
mİflerdir. 

içki hakkında konferans 

Bu maç tampiyona üzerinde 
muhim bir rol oynayacağı için sta
dın üç bin kitilik yeni ,fakat na
tamam tribünleri kimilen, diğer 
tribünlerini Öe kısmen dolmu§ 

Hakem Sadi Bey de, bu sene i
dare ettiği ilk maça nazaran hiç 
bir teı;aJ<lci kaydetmedik. 

ikinci it, yine bütün memlekete yay 
gm olarak geçen yıl yapılan büyük 
dil anketidir. Bu anketle d:•;mizde; 
hele yaznruzda en çok kullanılan ya
bancı sözlerden 1500 e yakını ortaya 

CülJıaneJelıi Mü•amereJe lr<r:zanan çocuklara mükôlatlar teuıi etli/iyor. ·-

AYDIN, (Milliyet) - Halk 
salonunda içtimai yardım fU 
reisi Dr. Nefi Bey tarafından iç 
ve tahribatı hakkında bir kon 
ranı ·verildi. Halka kendi ıı.nlay 
cağı dille söyleyen ve bu husus 
bir çok alimlerin fikir ve nokt 
nazarlarım anlatan Dr. Nefi B 
gençlere hitap ederek ispirtolu i 
kilerden katiyen sakınmalarını b 
defa alıttıktan 90nra keyf zaman 

Sonradan gelen haberler: a•ılarak berke.olen bunlara öz türkçe 
ka"ılıJc: aranması rica edilnıiatt Ce· 
len k....,hklar Cemiyet merkezinde 
•ıraya konarak ırözden geçirilmiı, ilk 
bir a.eçıne yapıldıktan sonra umumi 
merkez heyetine.• tetkikine batlan .. 
mıttı. 

(B..şı 1 inci sahifede) 
heyeti koıuer veriyordu. 

İpli, İpsiz kuklalar, hokkabaz. 
Irk hünerleri, monologlar çocuk • 
lann gününü gün etti. 

Sabri Beyi.u kızı Sevim hanım, ikin 
ciliği Haliın Raıit, üçüncülüğü 
Ferda Nurettin, dördüncülüğü Er 
gon Balci efendiler, bqiociliği de 
Sevinç Fuat hanım kazanmıflır. 

tu. 
Mühim maç batlamadan, ikin

ci kümeye mensup Hilal ve Ka • 
sımpaşa takımları karıılap.ılar. 
Bu sene çok güzel maçlar yapma
sına rağmen ikinci küme ikincili
ğini alaca koluı Hilil takımı, Ka-

Staddan aynldıktan sonra ar
kada,Jarrmm verdiği malumata 
göre, ~iktaf müdafii Hüınü ar • 
kadatlarile birlikte {lstanbulııpor 
Fener bahçe ve antrenörü) •ercfi
ne üç defa y~ bağırmıt- Bazı 
ne.riyala göre Hüıününün bu ha
reketi aykın görmemek ve batta 
doğru butm.k lıizımdır. 

On bet mektep taleıbesi parka 
gelmitlerdi. 

Baloya t"hir bandosu İştirak 
etmiftİ. Bandonun çaldığr parça
lara ayak uyclunnağa çalıfan kü
çükler a'lqama kadar dans etti
ler, eğlendiler, koytunlar aldılar. 
Bir de zengin bir piyango tertip e
dilmitti. 

da içileceiini, ulantı zamanınd 
içileceğini ve bu ıuretle alıttıkta 
.onra da her gün aranılacaiı 
a.nlatarak talııalarda.n ziyade b ·· 
ye üzerinde yaptığı teıir ve tahri 
lı tebarüz ettirerek katiyen ağız 
lanna iç.ki almamalarını söyledi. ıımpaşay İ cl.ı güzel bir oyunla 

4 - O mağlüp etti. 
Takımda bilhassa sol açık ll · 

hanla takıma yeni geçen kaleci 
~a Yanı dikkat bir oyun gösterdi • 
ler. Hililli!er ciddi çalışmalannda 
devam ederlerse gelecek sene kü
melerinin batma geçmeleri kuvvet 
le muhtemeldir. 

S. G. 

lkl iki büyÜk ;.in Yerl:nini ıenit
lebnek ve taın.amlanıa.k. üzre cemiyet 
bir de kitap tarama if.ine ıiritmif, . 
yerli ve ya.hancı lügatlerle yazma ve 
buma es.ki kitaplardan 150 kadarını 
bu iti en eyi bAfAJ"abi1ecelc zatlerirı 
eliyle taratarak bunlarda raatlanan 
Öz türdıtçe .özlerin dilimizde kullanı
lan hangi yabancı aözlere kartılık ola
bileceğini ortaya çı.karmı.ızr. 

Bu münasebetle bir de gür
büz çocuk mü...Lakası tertip edil
mitti. Müsabakaya on kişilik bir 
jüri heyeti idare ediyordu. Heyet 
'u zevattan mürekkepli: Fırka 
nahiye reisi doktor Ali Rıza, E
minönü kaymakamı Raif, Hiına • 
yeietfal Eminönü kaza ı-eiıi do1c -

Piyangoda talihliler muhte
lif hediyeler kazandılar. Balonun 
büfeaini hanımlar idare ecılyorlar
dı. Kliibün sahnesinde de Feyzi A 
ti lisesinin küçükleri muhtelif o
yunlar oynadılar. 

Aydın sporcuları Nazillide 
AYDIN, (Mililyet) - Dün Sa 

natlar mektebi talebeıinden 70 ki 
,ilik bir kafile üç otobüsle Nazil 
!iye giderek ortamektep futbol v 
voleybol takımları ile birer m 
yapmıtlardır. Maçlar çok beyeca 
lı olmUf ve saha;,-ı timdiye kadıı. 
görülmeınit derecede bir halk kü 
lesi doldurmuttur. Çok samimi bi 
hava içinde reçen oyunları futbo 
maçını bire kartı üç sayı ile Aydı 
Sanatlar mektebi takımı, voley 
maçını da 15 fe kartı 30 •Yı il 
Na.zilli orta.mekte takımı kazan
mıtlardır . 

Ceza lrtıt.'ilati · . . 

Mühim maç: 

itte bu çalı..,..ların ilk verimi ol-
mak üzre T. D. T. C. '"OIUlanlıcadan 
türkçeye söz karfılıldarı tarama der
ırisi '' adı altında bir kitap hanrlatnıf 
ve baamaya da b,..lamıttır. 

Hilal - Kasımpafa maçından 
•onra evveli Betikta,Iılar, biraz 
~onra da lstanbulsporlular alkıt
arTarasında sahaya çıktılar. 

akımlar: 

. lllı: olar&k ha.her verdiği • 
mız Galatasaraylı Muhlis Bey 
aleyhindeki bir sene boykot cezaaı 
hakkında bu futbolcunun itirazının 
Futbol ha.yeti tarafından reddedil
diğini öğrendik. 

At~ • Güne~ kortları: 

Alet - Günet kulübunun Tak
sim stadı yanındaki üç tenis kortu 
dün açılmıştır. Başta kulübün tenis 
kaptanı Ahmet Ferit ve maruf te
niaçilerden Şirinyan olmak Üz~re 
otuza yakın tenis meraksılı ı lk 
ekzersizlerini, yeniden tamir ve 
tanzim edilen bu kortlarda yap
mı,lardır. 

'' Tarama derıiai '' rerek derleme 
fitlerinde; yani halk ağzındave ıe· 
rek kitaplarda bulunan Öz türkçe 
•Özleri, dilimizde kullanılan yabancı 
sözlere kar~ılık olma bakmıından or
taya koyan bir eserdir. Bu dergide 
dilimize ginnit yabancı sözler eaaa tu~ 
tulmut. bunlar alfabe Nraaiyle dizil
dikten sonra her bir söze derlemeden 
veya kitaplardan bulunan kartılrklar . Beşiktaş: Mehmet AJi - Hüs· 

~.u. Adnan - Faruk, Nuri, Fey · 
1 f- Hayati, Hakkı Muzaffer, Se-

re • Esref ' • 

S b~•ht~nb~rspor : Lutfi - Samih, 
a ' H ı· H · 

da keza alfabe aıraaiyle kartnında yi. 
ne alfabe sıraıiyle göa.terilmitlir. Her 
bir kartılık nereden alımnıJ iae o da 
yanı başmda kıaa iş.aretlerle belli e
dilmitlir. 

Salôlıattin gitti: 
F ab . - a ıt, asan, Samı -

rı, Enver, Orhan, Aziz Re . 
Şat. ' 

t Hakem : Fenerbahçe - Betik
.,•.f maçını idare eden ve bu sene 
~~ınbeci defa sahada göreceğimiz Sa-

ı ydi. 

lstanbulsporun maruf futbolcusu 
Salihattin Monpelye'ye gitmiştir. 
Salihattin Monpelye'de antrenör
lük eden milli talı:ımın eski antre
nörü Fred Pegnamın oraya aldır
dığı rivayet edilmektedir. 

Tarama dergisine bir kaynakta bu
lunmıyan yarab:na sözler ahnmamıt
tır. Derlemeden veya kita.plardıuı ıe
len aözler üzerinde ilk bir kontrol ya. 
pılarak bunların elden ıeldiği kadar 
doğnı olmuma çalıplmıf iae de, wnu
mi olarak, derıiye ham bir dil mahe
meo.i. liat...i diyebiliriz. 

d r·~~ ·~ışında, lstanbulspor şid
et 1 ruzgar altına düstü. 
Fındık top: . 

k Oyuna Beıiktaş takımının çı • 
B ardığı ufak bir topla batlaıtdı. 
"~ top sahaya çıktığı zaman rüz. 
~•rla beraber oynayan takımın to
Pu d · • aıma kaleden aşıracağma ve 
~azgar aleyhine oynayan takımın 
1
"" ( to ·· • k ·ı h v pu ruzgar mu avemetı e a-

lik:a $Üz~lme~!le) daha fazl~ ~eh
llk olabılecegıne hükmetmıştırn. 
d ... ~evrenin cereyanı tamamen bu 

u,.c nceme mutabık çıktı. 

k l~ı; devrede İstanbulsporlular 
ço canlı ve güzel oynadılar. Bu
n~ ll'ukabil Beşiktaşlılar da, rüz
garı hesaplayamıyarak tesirsiz ve 
dağınık bir oyun göate;diler. 

İlk devre umumiyetle lstanloul
sporun hakimiyeti altında geçti. 
Devrenin ortalarına doğru ortadan 
sola inkişaf eden bir hücumda Re
şat çok güzel bir şütla lstanbulıpo
run yı:gine sayısını yaptı. latan • 
bulaporun tazyiki gevıememekle 
beraber bu netice de değitmedi. 

ikinci devre: 

tik devreyi rüzgir altında mu
vaff~k!ye_tle bitiren lstanbulapo . 
run ıkıncı devrede rüzgirla bera • 
her bu muvaffakıyeti temadi etti
receği zaımecliliyordu. Halbuki 
yukarıd~ Yazdığım mülihaza bu 
sefer ~tiktaı lehine olduğu gibi 
lstanb~lsporlular da ilk devrede 
sarfettıkleri fazla gayret neticesi 
yorulmu! ve durgunlaşmışlardı. 

Mevsım başlangıcındanberi 
~nnslarının daima ikinci devrede 
!•r~ıı;n ~ttiğini bilen Beıiktaşlılar 

e ıkıncı devreye büyük bir hızla 
>aşladılar. Bunun ve İstanbul 

apor kak>ciıinin topa ayakla vu-
uşu VP topun Beşiktaş merkez mu 

haciminin ayağına çarparak ka . 
leye girmesi neticesi Beşiktaş bera
berliği temi.n etti. 

ikinci devrenin üçüncü dakika
ıında olan bu gol İstanbulspor -
lulan büsbütün durgunlaştırdı ve 
Beşiktaşlıların tehlikeli hücumla
rı biribirini takibe başladı. 

Bir müddet sonra Be~iktat sa~ 
açığı Hayatinin hakem tarafından 
görüleıniyen bir faviille yakaladı~ı 
topu ortalamıuı lstanbulspor ka • 

Toptan geliniz 
T elrer teker pek hali/ kalıyorsu 

nuz. 
Ömer Besim, Bey, 
Sizin de mektubunuzu okudum. 
Sizinle mücadelemiz, münakaşa-

larımız, pek İyi hatırlarsınız ki, 
dört bet sene evvel, yani siz müte
k~it atletler sınıfına karıtırken va
kı olmuttu. Binaenaleyh, bu ilk 
~ücadelemiz olmadığı gibi, kendi
nızi unutturmamak için her işe ka
rıtmakta ısrar ederseniz, aon mağ-
lubiyetiniz de olmıyacaktır. · 

T okatlıda a.rkadatıtnızla yemek 
yediğimi yaz.ıyorıunuz. Eğer o
rası f~ ve gıdenlere hicap vere· 
cek bır yeroe ve ayıp b" 

d . . • . . ır fCYSC o-
ra a sızın tfınız ne? •. 

Yok, eğer deg"ilae be . h 
t • · · • nun ve at-a. 11zın orada yemek y . . . d 
daha. tabii ne olab·ı· 7eYlfımız en 

B . ı ır. 

enım orada sizden Galatasaray 
- Vefa maçı haklunda ına.1· t 

1 1
. uma 

a ıtıma ge ınce: 
1 - Eğer bu maçı sizden aldı

ğrm malümata İstinaden yazdığr. 
mı iddia ediyorsanız Vefa aleyhi
ne olan iki golün ofsayitliğini ıiz. 
den öğrenmitim demektir. Bu gol
ler ofsayt değilse beni aldatmıa ve 
mensup olduğunuz Gala~ray 
kulübü aleyhine yalan yazmağa be
ni siz sevketmit olursunuz. 

2 - Yok eğer bu malumatı siz
den almadım da - hakikatte ol
duğu veçbile - itimat ettiğiın a.r
kadatlarımdan öğrendimse size ne 
oluyor? Ne iddia etmek istiyorsu
nuz? Mektubunuzu okuyacak!ara 
ne öğretmek hevesindesiniz? ... Bir 
cuma ak'3Jll yemeğini T okatlıda 
yediğimi? Botuna zahmet azizim, 
ben hayatını herkesin merakla 
takip edeceği ne bir İnsül'üm ne 
de tahttan dütmüş bir kral. 

Böyle olunca Tokatlıda yemek 
yediğimi h-ı.ber vermekle zannet
n_ıem ki Cümhuriyet gazetesi de 
sıze metelik versin. O halde? 

.. ~örüyorsunuz ki gülüç va~·i·yete 
dufuyorsunıız. 

Tarama derıiaine kaynaklık eden 
....,rfer ile bn derıi için çalıınut olan
lardan her birinin a.dları ve ıördülı:· 
len it. dersinin bat tarafnıda ıöateril
mipir. 

Tarama derıı-ialı>in 10 fonna tutan 
ilk faaikülü netredihnittir. Bu fuikül
de ön aöz, itaretler ve kııaltmalar; 
derginin kaynaklan, taramada ve der
gide çalr,.Nann adları ile A ve B 
harfleri vaıdır. 

C ve ondan aonraki harfler de dev
let matbaaaında buılmaktadır. Der
ginin her faaikülü cemiyet tara.fından 
reyleri aranacak zat)ere meccanen 
ıönderilmektedir. D-;vlet matb~u~~ 
da vilayet merkezlerınde Maanf Mu
dürlüklerine kaz& merkezlerinde de 
Maarif m..:Uurluklarına ilsteler ve 
kitaplar ıönderilmittir. lotanbul'da 
bulunan zatler kendi adlarına olan fa
sikülleri devlet matbaası aa.lıt yerin
den alacaklardır. Cemiyetin merkez 
tetkil.tına dahil olan Kol, bölük ve 
talum aza.larına da cemivet merkezin· 
den fasiküller çrktıkça. verilecektir. 

Dergi alan her zattan Ceımiyetin ri
ca.aı, buradaki kat"flbkalrı dikkatle 
«Özden Keçİret"ek 4'l noktalar üzerjn
deki reylerini bildinneleridir : 

1.- Dergi.de yazılı öz türkee kar .. 
tıhklana. telaffuzunda, yahut mana• 
..-nd
1
. a bır yanlıtlık, yahut bir ekaik-

• .ik vamudır? 
Bilh..._ derlemeden ıelen sözlerin 

lerek aöylenif ve kulalnıt tarzı, gerek 
manaaı b-L-. ·d · · · ·· • • --.uu.m an azamı ıtın• eos-
te~lrne&ı Pe~ faydalı olacaktır. 

·- l?,ergıde yazılı yabancı dilden 
ııehne aozler İçin göaterilen kartılrk
lardan batka h&lk dilinde, yahut ki
t~plarda o yabancı aöze karıılık ola· 
bılecek batka bir Öz tiirkçe aöz var 
mwır? . 

3.- Dilimizde kullanılan yabancı 
aözlere gösterilen karşılıklar arasın• 
da en uygun ve en çok dile yalgın 
ıörünenler hangileridir? 

Tasnifte kolaylık olmak üzre taa
hiıb, ilô.ve veya tercih yolundaki mü
talaalann her yabancı söz için takri· 
ben 10x15 cm. kıtaaındaayn kiğrtlar 
Üzerinde gönderilmesi muvafık olur. 

T. D. T. C. bu büyük ülkü İ•inde 
bütün milletin el ve gönül birliğiyle 
çalmnası gibi yüksek bir dilekle yapı
lan bu müracaatin eyi karşılanacağın
dan emin olarak, gerek reylerini vere
cek yurttaf)ara, gerek derginin yayı
mı isine yazılariyle yardım.edecek o-
lan Türk matbuatına timdiden teıek
kürferini aunar. 

Ynsuf Kemal B. geldi 
Sabrk A-iliye Vekili Yusuf Ke
al Bey dün Ankaradan Maarif 
ekili Hikmet Beyle beraber gel
i,tir. 

Mane çocuktan mÜ•abaka.ını 
kauuıanlardan I nci ııe Tur gut 

tor Halil Seni, dokta.- İbrahim 
Zati, dit tabibi doktor Hüaamet
ıtin, belediye müfetti9lerinden Ne
c.ati Beylerle Hinıayeietfal Alem
'dkr nahiye reisi Mahfuza İbrahim, 
adliye icra memurlarından Mü • 
nevver hanım1ar. 

Müsabakaya Eminönü kazası 
dahilindeki ilk mekteplerden ayrı
lan yüzü mütecaviz gürbüz ço • 
cuk iştirak etmişti. Bu çocuklar 
arasında birinci seleksiyon yapıl • 
mı,, evveli yinni yedisi ayrılmış • 
tır. 

Bu çocuklardan on çocuğa da 
derecelerine göre mükifatlar veril
miştir. Bu on çocu1c beter beşer 
iki grupa aynldılar. Birinci kısım· 
dan birinciliği 61 inci mektepten 
Salih Yusuf, ikinciliği Yılmaz A
sım, üçüncülüğü Yılmaz: lbrahim 
efendiler, dördüncülüğü Güner Ra
uf , beşinciliği Sabahat Şevket ha
nımlar kazandılar. 

İkinci kısımdan kazananlar ıı • 
ra ile şunlardır: Nesrin Tevfik, Ay 
ten, Vehbi, Sevim Kazını, Türkin 
Nafiz hanım ve efendi.kr. 

Bu çocuklara derecelerine gö
re hediyeler verildi. 

Parkta sanat mektebi talebe • 
ai de kutularla dol8farak mektep 
namına hallan tebriklerini kabul 
ettiler. 

Bundan sonra bir kısım mek
tep talebesi saat 15 te Alay köş • 
küne giderek halkevi temeil şube
si gençleri tarafından temsil edi
len "Eski saat,, piy~ni seyretti
ler. Ayni piyes gece saat 20 de 
davetlilere gösterildi, Celil Tah • 
sin Bey tiyatro ha.kkında bir mü
sahabede bulundu. 

Şunu da sch·lemekten geçemi
yeceğiz. Gtilhane parkında çocuk 
bahçesi diye ayrılan bir yer var
dır. Burası ihm"lin nümunesi de
ğil, şah eseridir. O kaJar bakımsız 
dır. insan belediyenin ne diye ço • 
cuklara böyle bir yer ayır:lığrna §a· 
şıyor. 

Himayeietfal vilayet merkezince 
Taksimde dağcılık ve sporcu • 
luk klübünde verilen balo da ço!< 
mükemmel olmuştur. Burada da 
gürbüz çocuk müsabakası yapıl • 
mıştır. . . 

Kız muallim mektebi tatbikat 
talebesi "Cüceler., operetini tem
sil l"tti ve çok alkıtlandı. 

Hülasa dün lstanbulun mını 
minileri emsalsiz bir rüıı geçirdi
ler. 

Evvelki gün halkerinde ya · 
pılan ç.ocuk ıüıabakasıncla Akay 
ışletme levazım kömür kısmı tev
zi memuru Behçet beyin çocukları 
Turgut ve İnci müaabakayi mama 
çocukları arasında kazanmıtlardı. 

Bu iki sevimli yavru geçen se
neki müsahıı.kada da en gürbüz ço
cuk olarak intihap edilmişlerdi. 

Amerikada 
ithalat bir ayda 32 milyon 

dolar arttı 
VAŞlNGTON, 27. A.A. - Mart 

ayında Amerika ihracat itbal~h 32 
mily<>n dolar atmıttır. İhracat su
bat ı.yuun 163 milyon doları~a 
kartı 190 milyon olarak yüzde 17 
bir fazlalık göıtermittir. Halbuki 
tabii mevsim fazla.lığı yüzde on
birrlir. 

ithalat, ,ubatın 133 milyonuna 
ka~f' 158 milyon olmuf, tabii mev
sim fazlalığının yüzde on iki ol
masına mukabil yü::ı:de 19 bir nis-
bet ll'tkil elmittir. • 
VAŞiNGTON, 27. A.A. - .. Re

serve Federal" sisteminin altın 
stoku geçen ha.ftadakinden 9 mil
yon fazlasile 7,755,000,000 dolar
dır. Sistemin nakit olarak ihtiyat 
fazlaaı 1.700,000,000 dolardır. 
Ve ihtiyat yekunu 3,748,000,000 
dolara baliğ olmak~dır. 
Kredilerin enflasyonuna. mani ol. 

mak için si!•lemin ihtiyat nishetle-
• rini artırıp eksiltmeye selii.hiyt:ti 
vardır. Fakat sisteme her bank1'
nın hususi vaziyetini nazarı dikka
te almak usulünü tercih etmekte
dir. 

Versay muahedesi 
Bir musibet mi? .. 

BERLIN, 27. A.A. - Rayit
tağ müdürü Doktor Şaht, radyo İ· 
le netrolunan bir nutkunda alman 
borçlannın faiz nisbetinin indiril
mesini istemit ve V ersailles mua
hedenamesinin her türlü müsibet
lerin menşei olduğunu beyan et
mİftİr. 

Mümaileyh demittir ki : 

Samsun Hıfkevi istihlAk 
kooperatifi 

SAMSUN, (Milliyet) - Halke
vi idare heyetinin te,ebbüıile bir 
!~tihl~ kooperatifi te,kil edilme 
uzeredır. Kı>operatife Halkev· 
.ı:ıe.nsıup~an ve memurin İftirik et 
tı~ılmesı dütünülüyor. Nzamnam 
Yt tetkik etmekte olan idare heyet 
bu hafta zarfında kimlerin İftir 
ettirileceği hakkında kararını ve-ı 
recektir. 

Aydın gençler ıuco kongresi 
GERMENCiK, (Milliyet) -

c.,,n~er. gücü kongresi loplancı 
Gucu a.likadar eden itler konutuJ. 
du. İzci letkilatı yapılmau ı.uau
sunda idare heyetinin teklifi bütçe. 
nin müsaadeıiz:liğinden kabul olun
madı. Kongre çok alakalı Ye heye
canlı oldu. Riyasete tekn.r Muzaf. 
fer, a.zalıklara da ktaip la mail, 
berber Recep, tüccar Hüseyin Avni 
sabık muhtar Nuri efendiler seçi
lerek kongreye nihayet verildi. 

Sıvas - Erzurum hattı 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvıu • Er

zurum hattının infa.lında bir ma
yıata batla.nacaktır. Şimdiden yol-
da hazırlıklar batlaınıttır. · 

Kubada 

Amerikanın makadoyu 
iade edece

ğinden şüphe ediliyor 
NEVYORK, 27. A.A. - Birçok 

devletlerin polisleri firar etmit o-
lan Makado'yu tevluf için haber
dar edilmittir. v.,ington'da, hari
ciye dairesine, Makado'nun iadesi 
için bir müracaat vaki olmut de
ğildir. 

Resmi mahafil, Amerika hükü
metinin Makado'yu iade edeceğin
den Küba hükUnıeti tarafından is
nat edilen suçları nazarı itibare a· 
lacağından fÜphe etmektedir. 

M. Bartu teşekkür ediyor 

Versailles muahedesi ahkamı mü 
cibince Almanya her sene milyar
lar ödemek mecburiyetinde J:ıulu
nuyordu. lngiliz ve Amerikan pa
ralarının kıymetten düfmesi harici 
ticarete mühim bir darbe indirmi~
tir. Dokror Şaht, netice olarak borç 
!arın faiz ve resülmallerinin tediye
si i,inin düzeltilmesi için ya al
man ihracatını artırmak ve yahut 
alacaklılar tarafından bazı feda-
karhklarda bulunmak 
Dem ittir. 

lazımdır. 

PRAG, 27 (A.A.) M. Barthu, 
ferefine verilen ziyafetin hitamın
da M. Benes, bir hitabe irat ederek 
Fransa Hariciye Nazırının ilk resmi 
ziyaretlerinden dolayı teJekkür t't
mit ve ilk Çekoslovak hükümetinin 
topraklarında tesis etmif olduğu 
F ransaya kartı Çekoslovakyanın 
beslemekte olduğu derin ve sarsıl
maz hisleri hatırlatmıttır. 

Avrupanın vaziyeti 
VAŞiNGTON, 27. A.A. - M. lecisi'e m""d f" s' b"h" . u a ı a ı ın aynı za • 

mk anda topa fırlaması ve Sahihin 
endi k 1 · · · h k · . a ecıaının are etıne ma-

nı 1°_lması, Be,iktat lehine ikinci 
;o un•de merkez muhacim tara -
ından yapılmıuına sebep oldu. 

Bundan sonra da daima Be-

Dün Ahın t Bey, evvelki gün 
Mehmet Bey, da.ha evvel Hasan 
Bey, ondan evvel Hüseyin Bey, da. 
ha bilmem Muzaffer Bey • bu ço. 
cuk kim Allah aşkına, tıuıımıyo
rum, yoksa bizim eski Galatasaray
lı Mithatın timdi büyümüt olacağı. 
nı tahmin ettiğim kardeti mi? -
vesare .•. Her gün biriniz ...• Hafif 
kalıyorsunuz azizim Besim, (ba::ı:ı 
muharrirler maçları b;rabaneden 

Yusuf Kemal Bey pazar ve pa.
rtesi günleri inkılap kürsüsün

den derslerine devam edecektir. 

seyrederlermiş) batlıı?ile va7ı~l7r 
siisleyen yazı itleri müdürünü ken
dinize reis ~mız ve hepiniz top
tan geliniz. 

SaJun GALiP 

Jüri heyeti doktor Semıramıs 
Hanımla, Himayeietf.al vil.i.y mer 
kez reis vekili Şakir Paş•l, doktor 
Fevzi ve doktor Kenan beylerden 
mürekkepti. Müsabakaya iki yüz 
l<adar çocuk iştirak etmiştir. ilk 
laaırifte on beş çocuk ayrılmış ve 
bunlardan da b.,.i seç.ilmiştir. 

Neticede birınciliği yüzbatı 

Norman Davis bugün M. Hul v<> 
M. f-ilipı· ile Avrupa ,;aziyeti lıak
kındl\ görütmüttür. M. Norman 
Dav i• ıilah,ozlanma meselesi hak
kında yüksek memurlarla görüş
nıek ;("İn bir müddet V ... İngtonda 
kalacaqını söyleırtittir. 

PRAG, 27 (A.A.) - M. Ma.za
rik, bugün M. Barthuyu kabul ct
mit ve erefine bir ziyafet vemıi~ 
tir. Bu ziyafette Çekoslovakya. ri
calinin kaffesi hazır bulunmutlur. 

PRAG, 27 (A.A.) M. Barthu, 
hususi surette öğle yemeğine davet 
edilmiftir. M. Barthu bugün öğle
den sonra siyasi mükalemelerino 
'lihavet vermittir. 



• ' ··rki 
Cemiyeti 

Hilaliahmer Cemiyet!- Merkezi Umumisi bir 
. 

GAZ MASKE F ABRIKASI 
YAPTIRA AK 1 

Fabrikayı yapmak isteyenlerin bu huıusta teıbit olunall ıart
lırı l!ğraamek llzre Ankara'da Yeaifebirde Hillliahmer merkezi 
umumisine vaya lstanbul'da Eski Zabtiye caddeııiede Hililiab· 
mer Oyun kağıtları ve Maden ıuları satış d,posuaa müracaat 

- eylemeleri ilin olunur. • (15857) - 2231 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde (11) nci dereceden 

mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan 
müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 1 Tem
muz 934 de saat 10 da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanunu
nun 4 cü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı 
haiz olmaları lazımdır: 

Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siyasiye, iktisadiye ve İçtimai 
ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri ve
ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek mek 
teplerden birinden mezun olmak 

Müsabak~. imtihanı şöyle : 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku husu

siyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi, (1815 d,e zama
nımıza kad.ır) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme 
3 - Müsabakada ussii mizahı doldurmak şartile en 

fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan mada bir ecnebi lisanı 

na vukuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesikala

rı, Hüsnühal ve sıhhat şahadetnamelerile hüviyet cüzdanı 
veya suretlerini istida ile beraber 25 Haziran 934 akşamına 
kadar Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine tevdi eylemeleri 
ve 1 Temmuz 934 da Ankara da Vekalette hazır bulunmaları 
ilan olunur. (1753) 211s 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
l 0-4-934 de ihale edileceği ilan olunan Kasabamızın 

Elektrik tesisatı münakasa müddeti talipler tarafından tetki
kat yapılm"kta olduğundan 10 Mayı~ 934 Perşembe günü 
ıtaat 17 de ihale edilmek üzere kemafıssabık kapalı zarf usu 
liJe temdit edildiğinden taliplerin l\f ustafa Kemal' Paşa Bele-
diye Encümenine müracaatları ilan olunur. (1722) 2199 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ldare heyetinden& 

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 ldare Heyetinde iha
lesi yapılacaktır. Taliplerin böyle bir tesisatı muvaffakiyetle 
yapını~ olduklarına dair v~sika vermeleri şarttır. ~-
ğer bu tesisat harıç memleketlerde yapılmış ıse 
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 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Mercan : Daye Hatun mahallesi küçük yeni 450 
handa orta katta 13 No. lı Oda: Peşin para ile 
Samatya: Apti Çelebi mahallesi merhaba soka- . 21 . 
ğmda 42 No. lı hanenin 36-3 Hissesi. Peşın para ıle 

Yukarda yazılı mahallerin hizalarmdaki kıymetler Üze
rinden 6 Mayıs 1934 Pazar günü saat 14 de açık arttırma u
sulile satılacağı ilan olunur. (M) (1730) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Balkapanı Hanında 53 No .lı odada tahminen Sekiz 

bin kilo müstamel ve ciltli defterlerle altı bin kilo müstamel 
kağıtların muhammen 490 lira Üzerinden 6 Mayıs 1934 
Pazar günü saat 14 de açık arttırma usulile satılacağı ilan o
lunur. (M). (1729) 

1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
~------------------Bellavista Gazinosu !kiraya veriliyor 
Beyoğlunda Taşkışla karşısında Bellavista namiyle maruf 

gazino kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye konmuş 
tur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım müdürlü 
ğüne müracaat etmeleri müzayedeye girmek için 55 liralık te 
minat makbuz veya mektubiyle teklif mektuplarını 30 Nisan 
934 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene ver-

anelidirler. (1605) 

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

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 2138 

Mersin yolu 
l•NÔNÜ vapuru 

29 Nis•n 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
nhtunından kalkacak. Gidiıte: Ça· 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro
dos, Mannariı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersin. Dönüıte: ayni iskeleler
le beraber T qucu, Anamur, Kuıada-
11 Ye Geliboluya uğrayacaktır. 

Trabzon yolu 
SADIKZADE 2~·~~~" 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
rlhtunından kalkacak. Gidiıte: Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Kireson, Tirebolu, Gö. 
rele, Trabzon, ve Rize. Dönüşte bun
lara ilaveten, Of, Sürmene ve Pu· 
lathaneye uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapur]an cumartesi gününden maada 

HERGÜN saat 9,30 da Tcpane 
nhtonından kalkarlar. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ, ÇAR

ŞAMBA günleri bir vapur Top· 
hane nhtanından kalkar. 

Satılık Vapurlar 
Haliçte Aya.kapı iskelesinde kıç

tan karaya bağlı bulunan Vapur
cuh• Türk Anonim Şirketi vapur· 
lanndan YENIDUNY A, IZMIT, 
FEYYAZ, MUDANYA, ZAFERi 
ve IZMIT yolu po61:a.amı yapmak
ta bulunan GUZEL BANDIRMA 
vapurları, kapalı zarfla aatılaca.k· 
tır. Kat'i ihalea.i 10..S-934 tarihinde 
yapılacağından talip olanların yüz
de 10 teminat paras.ile doğrudan 

duğruya Sirkecide Llma.n hanında 

§irket: müdüriyetine müracaatlan. .............. -...... 
MUrekepll 

••lmı hlemilıt 
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Aadolu ·• perakendeci ıraaııor 
881 h Sar~ umumi ftpoııtıırt 

• le TOLEOO 
11656 letant>ul. Sultan Hamam 

Hacopuıo ttan No. 3~ 
'f .ıeton • 20620 

1228 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-tel•i ı K.ıınkö1 ~. 
Tel. G3G - Sirtı.ci Miloir-••• 

Hu Tel. 12740 

Ayvalık sürat yolu 
ANTALYA vapuru 28 Ni

san CUMARTESİ 18 de Sir . 
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(2026) 

Gemile!de gemi katiplerin
den alınacak biletler zamma ta
bidir. Her yolcunun biletini a
centeden alarak vapura girme
si menfaati iktizasındandır. 

(1948) 2358 

........ =-llllllOlll:!El~----11! 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galata1o3rayd" Kanzük eczahanesi · 
kar§ısında Sahne sokağında 3 numa

rl\'1 apartrmanda 1 numarL 

1824 ... 

· Dü ünen, ağlı yan çocuk 
• 

yerıne 

Gitlen, koşan çocuk! 

Sevi:lmek, gUl mek, eglenmak çocuğun 
hakkıdır. Çocukları bir kö~eye bUzUlüp 
oturmaya, masa başında deşunmeye de
ğil, gülmeye ve oynamaya teşvik ediniz. 

Kumbara, çocuğa yalnız is
tikbal yapan değil, fakat se .. 
vindiren en güzel vasıtadır. 

Siz de Çocuğunuza 
iŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız. 

Öksürenlere: K A T R A N HAKKI EKREM~ 

. 
ı 

1 

.DAcA .N 
f}iQiKT. i~gbQ ~ 
QAAA1' '"! t=: .-/'.!: 

------------::c ,,,,L, 
Zonguldak Beledi.ye Reisliğinden: Dr. Hafız e 

11 
iJ 

Zonguldak Belediye binar .:ım, temel İnşaatı 10-4-934 Dahiliye müteha~;: ~nı 
tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve yirmi bir gün müd Cumadan ba,ka giJnleı Jıl'~ /. 
detle münakasaya vazolunr .ıştur. Yevmi ihale bir Mayıs (2,30 dan 6 ya) kad.ı.r bili' 1, 
934 saat (14) de Zonguldak [ ediyesinde ihale edilecektir. Divanyolu No. 118. 1(~"11ııı':~ı 
Bu işe müte;..llik proje ve fenn şartname Zonguldak ve Is- fon : 22398. Kı,lık 1 

•p· ~ • 
1 B 1 d . 1 f · · d t M" k Telefon 42519. _.,./ et tanbu e e ıye eri hey' eti en: ,yesın e mevcut ur. una a ...,......, ..... w.mmuuuuuu __ .... J ,, : Ilı 

saya iştirak edecek olan taliplerin mezkur Belediyeler Hey'e- Nep-iyatı idare A,f1' ; 
ti fenniyesine müracaatla muktazi malômatları alabilecekleri MVMT AZ f 1 k f• 
'IA l r (1695) 2117 Gazetecilik ııe Matbaacı 1 

ı an o unu · 


