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Uünkü lik maçlarında Beşik
taş ta, Galatasaray da mağlup 
oldu. Şampiyonluk Fener bah
çeye kalıyor gibL. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Amerikada ame1e1er1e şırı<.et. 
ler arasındaki ihtilaf büyü
mektedir. Yeniden binlerce 
kişi grev yapmıştır 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Mussolini'nin izahı --İtalyan Batvekili M. Mussolini 
geçenlerde Faşist rejiminin ikinci 
beş ıenelik kongresi münasebetile 
İrat ettiği bir nutukta İtalyanrn 
Avrupa kıt'asında hiç bir emeli 
olmadığım söyledikten sonra As
ya ve Afrika kıt'asmdaki memle
ketler ile te§riki meaai siyaseti ta· 
kip edeceğini bildirmitti. Mem· 
leketimizin büyük bir kısmı Asya 
kıt'asında bulunduğundan İtalya 
Ba§vekilinin mrntaka tasrih etmi
yerek Asyadan bahsetmesi, efkarı 
umumiyede haklı bir hassasiyet 
uyandırdı ve Türk matbuatı da 
bu hassasiyete tercüman olan ya
zılar neşretti. 

Bu nutk:.ın milli müdafaa ve 
milli haysiyet meselelerinde da;.ma 
hassas ve müteyakkiz bulunan Bü
yük Millet Meclisinde de akisler 
uyandırmaması kabil değildi. Sa
bık Adliye vekili Mahmut E&at 
Bey tarafından verilen bir takr:r
de bu hassuiyet ifade bulmuştur. 
Mahmut Esat Bey Hariciye veki
linden Mussolini tarafından İrat 
ı:dilen nutkun manasını sormuştur. 
Tevicif Rüştü Beyin verdiği ce· 
vaptan anlıyoruz ki hükUmet bu 
noktada efkarı umumiye ve meclis 
ten daha az müteyakkız değildir. 
Roma sefirimiz Vasıf Bey, ltal
van Başvekili ile goruşmüş ve 
Muuolini dün gazetelerde neşre
~;Ien teminatı vermiştir. Başveki
lin beyanatını muhterem karileri
miz dünkü nüshamızın sütunların
da okumutlardır: Mussolini Tür
kiyeyi Avrupalı telakki ettiğini, 
Aayadan addetmediğini, bize kar
tı dostluk aiyaıeti takip etmek
!en batka bir şey düşünmediğini, 
ınlalabımızın hayranı olduğunu 
bildirmittir. 

Bir hükumetin durup dururken, 
dost ve komşu bir devletten ken
disine asla taarruz maksadı besle
mediğinin temin ve teyit edilmesi
ni istemesi belki aykırı gö,ünür. 
Fakat bundan daha aykın olan 
§ey, bir hükiimet reisinin durup 
dururken istila emellerinden bah
sehnesi ve bilhassa dost ve kom
ıu memleketler tarafından üstle
rine alınabilecek imalı sözler söy
lemesidir. Biz kendi hesabımıza 
Mussolini'nin nutuklarına fazla e
he~miyet verenlerden değiliz. İki 
nevı devlet adamı vardır: Biri 
az söyler; çok yapar. Bu, lngiliz 
devlet adamlarının hususiyetidir 
"·~ tehlikeli olabilir. ikincisi çok 
soyler; az yapar. Musaolini ikinci 
kısım devlet adamlarının en gü -
rültülü ve gürültücü nümunesidir. 
Her yiğitin bir yoğurt yİyİfi varmı,. 
Musaolini'nin de devlet itlerini 
kendine göre tedvir edişi vardır. 
Ba§ka memleketlerdeki halkın his
ıiyatını incitmedikçe kimıenin 
buna bir diyeceği olamaz. Fakat 
kartıda bakanların midelerini bu
landıracak tekil alıraa, yiğit te 
yoğurt yemekten menedilir. 

Biz, hakkımızda dostluk . hia
siyatile mütf'hauis olduğuna dair 
verdiği teminattan dolayı MuHo
lini'ye tetekkür edecek değiliz. Bu 
teminatı vermek lüzumunu mey
dana getiren bir vaziyet ihdas etti
ği ic;in kendisini muahaze edece· 
iiz: İtalya Batvekili bize izahat 
verırken bile vazıh deg-ildir mak-

d "L ' sa ı, vazı memleketlerle kolla -
bor.asiy?n,, dan ibaretmiş. Bu üç 
kelımelık kısa cumlede iki vuzuh
suz nokta vardır: "Bazı memle
ketler,, nereleridir? "Kollaborasi
ı?~;· dan maksat nedir? Biliyoruz 
! ~azı memleketler,, arasında 

hıç bır zaman memleketimiz yok
tur .. Bunu yalnız Mussolini'nin 
tem!natından anlamıy.:>ruz. Kuv • 
'Yetlı olduğumuz için ve kimseden 
korkumuz olmadıg-1 • • b'I" D h . . . ıçın ı ıyoruz. 

a a. ıçırnızden en genç olanlan
run bıle hatırladığı yal< b" 'd b"" .. G ın ır ma-
zı .e .. ut~n arbi Avrupa bu mil-
l~t~ ol.muş uır~ınetmi§ti. Bunun ak
ıını dunyaya ıabat eden millet he 
zam~nkinden ziyade zinde oldu~ 
ğu gıbi , Büyük Şef te milletin ba
tındadır. Büyük kurtarıci sulh ·ıe 
müsalernet davasında Türk mille. 
tine şu hedefi göstermiştir: "Yurt
ta sulh cihar.da sulh.,, Bununla be
raber, Hariciye vektlinin de ev
velki gün Millet Meclisindeki nut
k.unda işaret ettiği gibi, her ih
hmale karşı koymak it;in kuvvetli 
bulunmağa mecburuz. "Hazır ol 
cenge eğer ister isen sulhu salah,, 
ıözu her zamandan ziyade bugün 
İçin doğruduı•. 

Müdafaa için hazır bulunmak 
Mussolini'nin yahut her hangi dev-
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Şehir işleri 

Belediyenin imtigaz/1 şirketleri de 
bizzat işletmesi fikri serdediliyor 
Vali B. Ankarada: --Yeni tramvay hatlan, 
Haliç şirketi işleri, 
Varidat membaları 

İşlerile meşguldür 
Ankaraya gitmit olan Vali ve 

Belediye Reisi Muhittin Bey Anka 
rada temaslarına bBflamıttır. Mu
hittin Beyin Ankarada daha ziya
ae l stanbuldaki imtiyazlı tirketler 
meselesi ile meşğul olmaktadı11. 

Yeni hatlar 
Bu meseleler meyanında bil

hassa Tramvay şirketinin vaziye
ti, Nafia Vekaletinin yapılmasını 
istediği hatlar vardır. 

Nafia Vekaleti evvelce vazı e
sas resmi yapılan, fakat sonra bir
leştirilen hatlar ile şirket tarafın
dan sökülen Eyüp Tramvay hattı
nın biran evvel intaıını tirketten 
istemittir • Yalnız bu hat evvelce 
Eyüp - Unkapanı - Şehzadebatı 
teklinde yapılacak iken Nafia Ve
kaleti bu defa en kısa yol olan E
yüp • Eminönü arasında yapılma-
ıını istemektedir. Bu yolun Eyüp. "'"-'"*"'-• 
Unkapanı arasındaki en mühim 
kısmının iıtimlakatı yapılnut ve 
yol açılmıştır. T ram va~ şirketin
den iadesi istenen para ıle de yo
lun diğer kısmının istimlakatı ya
pılacaktır. Nafia Vekaleti bu hu
susta Belediyenin vaziyetini de an 
lamak için Vali Beyi Ankaraya da 
vet etmiştir. 

Haliç Şirketinin vaziyeti 
ikinci mühim it le Haliç Şirke

tinin vaziyetidir. Senelerdenberi 
Haliç sekenesinin rahatını dütün
memiş, vapurlara bakmamış olan 
bu şirketin İmtiyazının feshi için 
Şehir meclisine bir takrir verilmit 
ti. Şirket esasen senelerdenberi a· 
ciz halinde olduğundan bahsede
rek Belediyenin hissesini de ver
memiştir. Bu vaziyet kartısında 
Belediye Şirketin infiıahmı iste
mittir. Muhittin Bey Ankarada bu 

Vali Muhittin Bey 

iti de ehemmiyetle takip etmekte
dir. 

Belediyeye varidat menbaları 
Mutemet ve mütehauıaların ve 

son olarak Üniversite iktıaat profe 
sörlerinden bir zatın da ıöylediği 
gibi lstanbul Belediyeıi bugünkü 
varidatı ile tehrin ihtiyaçlarını 
karşılıyabilecek bir vaziyette de
ğildir. Bu vaziyette Belediyenin, 
biitün Avrqpa tehirlerinde olduğu 

1 
gibi, menafii umumiye tirketleri 
ni bizzat işletmesi fikri hakim ol
maktadır. 

Belediye bu meyanda Haliç Şir 
keti, otobüs imtiyazlarını alarak, 
bunları bizzat i•letmek zaruretin
de görülmektedir. Hatta bu arada 
telefon imtiyazının da Belediyeye 
devri ileri sürülmektedir. 

· Hilaliahmerde toplantı 
Cemiyetin bir senelik geliri, gideri 

ve yaptığı yardımlar görüşüldü 
Ankaraya gidecek murahhaslar da seçildi 
~il.aJiahmer Cemiyeti İstanbul ta 32. 778 lira 27 kurutu bul~ut

Meclısı umumisi 934 senesi toplan tur. Raporda Hilaliahmer Çıçek 
hsn~ı dün saat on da cemiyet mer günü hasılatının seneden seneye 
kezınde yaptı. dütmekte olmasına bilhaaaa ipret 

Toplantıyı açan Cemiyetin Is- edilmektedir. Buna mukabil üçse
~nbul reisi Ali Paşa umumi mec· ne evvel ilk defa Fatih kazası tara 
ha azalarını selamladıktan ve mu- fından ihdas edlien ve alınan ne
vakkat reis ve katip intihabından tice fevkalade görülerek bütün Tür 
sonra latanbul merkez heyetinin kiyeye tetmil edilen Hilaliahmer 
bir senelik raporu okundu. Bayram kart hasılatı daha münbit 

Raporda 1932 senesi Temmu- neticeler vermektedir. Bu hasılat 
zundan ba,lıyarak 1933 senesi Hazi 2.000 lirayı bulmuttur. 
ranında biten bütçe senesi zarfında . _932 • 933 senesinde vilayet da
tahakkuk eden varidat 41.706 lira, hılınde 4197 ilk mektep talebesi i-
23 kuru' olarak gösterilmekte idi. aşe edilmi' ve buna 16.979 lira sa· 
Ayni müddet zarfındaki sarfiyat (O•vamı 4 üncü sahifede) 

Dün toplanan Hilô.liahmcr heyeti .. 

l~t adamının sözlerinden çıkan 
hır zaruret ~ekiJdir. Ate§Iİ nu _ 
tukların ve ımalı sözlerin · millet
lerin hassa~ ve muztarip olduğu 
zamanlarda sinirlere dokunmak • 
tan başka bir tesiri olamaz. Tür-

kiye, müdafaa politikasını siyasi 
zaruretlere ve coğrafya icaplarına 
göre çizmişt;r. Bu politika §U ve. 
ya bu nutuk. şu veya bu teminat 
ile değişmez. 

Ahmet SOKRü 

M. Yevtiç 
Ankara ya gelirken Sof yada 
Balkan misakı etrafında 
Bulgar Başvekili Mösyö 
Muşanofla görüşecek 
ATİNA, 6 (Milliyet) - "Es· 

tiya,, gazetesinin Paristen aldığı 
malumata göre, 
Yugoslavya Hari · .r'" _ __ ,..... 

ciye nazırı M. Y ev 
tiç bu ayın 16 sın 
da Ankaraya gi · 
derken Scfyadr 
Bulgar başveki · 
li M. Muşanofla 
Balkan meaelele · 
ri etrafında konu • 
facak ve belki de 
Bulgariatanın Bal 
kan miaakına gir
mesi için teşeb - M. Yevtiç 
büslerdc buluna -
<aktır. Ayni gazetenin aldığı ma
lumata göre Türkiye ve Yugos
lavya Hariciye nazırları Yunania
tanın Balkan misakında ihtiyat • 
karane davranmasından doğan va
ziyeti tetkik edeceklerdir. 

Atina ajansının Pariaten aldı
ğı bir telgrafa nazaran "Pöti Pa
riziyen,, gazetesi Yugoslavya ha
riciye nazırı Mösyö Yevtiç Anka
radan avdet eder etmez Yuanista
nın ihtiyatlarını tahtı nazara al • 
maksrzın Yugoslavya mecfüıi mi
sakı tasdik edecektir. 

Ali Rana B. geldi 
Gümrükler ve İnhisarlar Vekili 

Ali Rana Bey dün sabah Ankara
dan tehrimize gelmittir. 

oklorların kazanc 
Talimatname ile kanun 
arasında tezat varmış 

Dün toplanan doktor
lar talimatnamenin 
fena tefsir edildiğini 

söyliyorlar 
latanbuldaki doktorlar dün E

tıbba muhadenet cemiyetinde fev 
kalade bir toplantı yapmışlardır. 
Bu içtima öğleden evvel saat onda 
başlamış ve saat ikiye kadar bili 
fasıla devam etmiştir. Ne,et Os
man Beyin riyaset ettiği bu içtima 
da yeni kazanç kanununun tatbiki 
şekilleri görütülmüştür. lçtima çok 
hararetli ve münakaşalı olmuftur. 

" 

Toplantının esas mevzuunu ka ,__ __ _...._ ___ _ 
zanç kanununun etıbba lehine O· 

lan bazı maddeleriyle ahiren Ma
liye Vekaletinden gönderilen tat
bik şekline aitt talimatname ara· 
sında görülen tezatlar tetkil edi
yordu. 

Söz alanlar kanunun bu tekil. 
de tatbikinin bir çok doktorların 
mağduriyetini mucip olacağını ö
ne sürüyorlardı. 

Umumi kanaat kanun bu tekil
de tatbik edilirse muayenehanele
ri kapatmak mecburiyetinin hasıl 
olacağı merkezinde idi. Ekseriyet 
buna rağmen meslek teref ve hay 
siyetinin korunmıuı için son anına 
kadar muayenehanelerin kapatıl
maması lazım geldiğini ileri süre-

Dıir.kü içtimadan bir intiba , 
rek hükumetin bu tezadı bir t 
airle ortadan kaldırmasını tem 
ni ediyorlardı. 

Kanun üzerinde tetkikat yap 
doktorlar, talimatnamenin bura 
ki maliye memurları tarafınd 
fena tefsir edilmesinin bu hali 
ğurduğunu söyliyorlardı. 

Bu uzun içtima neticesinde, 
nunun doktarlar lehine olan ına 
delerin .iyi tekilde tefsir_i . ye J; 
matnamede gösterilme•• . ıç•v k 
vekalete, Sıhhiye ve M~hye . e 
1 1 . t !"raflar çekılmeaıne et erme e o . l 
tifalda karar verılmf ve top a 
bitirilmiftir. 

Beşiktaş ta, Galatasaray da mağlup' 
Amerikalı banker 1 Fenere sün dosdu ! 

Yeni iddia vaziyeti 
Değiştiremez 

lnsull'un iddiası artık bir 
gün mesele~idir 

Amerika birle,ik hükUmetlerine 
iade edilecek olan Amerikalı ban
ker Samuel İnaull'ün Amerikaya 
gönderilmesi artık bir gün mese
lesidir. Amerika sefaretinin Va
tingtondan beklediği talimat he • 
nüz gelmediği için lnsull'ün ne 
zaman yola çıkarılacağı malum de 
ğildir. 

Amerikalı banker, bununla be
raber vaziyeti böyle görmüyor, 

(Devamı 6 ıncı sahifedt) 

Tituleskonun nntku ---
F ransada çok 
İyi karşılandı 
Fransız matbuatı bu nutku 

fevkalade beğeniyor 
Romanya Başvekili M. Titüles

ko evvelki gün Romen meclisinde 
Macaristanın mevcut muahedeleri 
yeniden tetkik etmek arzusuna 
karp cevap tefkil eden nutuk aöy
lemisti. Bu nutuk "Macariatanın 
iddi~larını anlıyan" M. M.usso~ini· 
ye karft da bir cevap tefki~ e_tlıyor 
d F maJbuah M. Tıtulako u. rans12; . b. ekil 
nun nutkunu çok müsaıt ıhr f -

D .. b uausta de karşılamıftır. un u 
şu telgrafı aldık: 

PARIS, 16. A.A. - Gaze.teler 
M. Titüleako'nun nutkuna daır ya· 
zılar yazmaktadır. r 1 

Le Temps bu nutku M. Musao 1
' 

(Devamı 4 üncü sahifede) , 

Vefa Beşiktaşı ikiye karşı birle, 
Beykoz da Galatasarayı gene 

etti! ikiye karşı birle mağlup 
Dünkü yazımızda, sanki tahak

kuk edeceğini bilmiıiz gibi, Fener· 
bahçelilerin edebilecekleri temen
niyi etraflıca ortaya k~y~u§tu~._ 

Fenerlilerin temennıaı yerını 

buldu: Galatnaray, gene dün yaz· 

dığımrz gibi "an'anesi icabı,, Be 
koza takılarak 2 - 1 yenildi. V 
fa _ Kumkapı da Beşiktaşı ge 
2 - 1 yendi. 

Bu suretle hem Beşmtat , h 
(Devamı 7 inci sahifede) 

fukarıda: Dünkü sokak koşusPnu kazanan Beşiktaşlılar; aşağı 
da: koşucular köprüden geçerken 



TARiHi TEFRiKA: 4 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

1 ultan Murat dudaklarının iki kena
rına iki sigara almış ve yakmıştı 
Şefkati Beyden sonra gelenlerden: Ahmet Rıza B. 
Jön - Türklerin en kıdemlisi Ali haber alarak 1887 senesinde Tür-

Şefkati Beydir. Şefkati Bey Paris'- kiyeye avdete mecbur olmu,tu. 
te kendi b~ına "istikbal" namın- Ahmet Rıza Bey lstanbula gel
daki gazeteyi çıkarırdı ve hiç bir diği zaman Maarif Nezaretine mü
kimse <le alakası olmadığından ken racaat etmit ve bu müracaatinin bir 
di kendine Abdülhamit istibdadı- neticesi olarak Bursa'daki Mülki
na kartı mücadele ederdi. Şefkati ye mektebi müdürlüğüne ve kimya 
Bey Abdülhamit tarafından hal'e- muallimliğine tayin edilmitti. Bu 
dilen Sultan Murad'ın yaranından vazifesinde bir sene kaldıktan son
sayılırdı. Hatta Sultan Murad'm ra Burta vilayet maarif müfeltitli
cinnet getirdiğinden dolayı tahttan ği de uhtesine verilmitti. Ahmet 
indirildiğine inanmazdı. Onun için Rıza Bey Fransa'da bulunduğu 
bir çaresini bularak bir gün gidip müddet zarfında garbin fikri terak
mahlu' padişahla Çrağan sarayın- kilerini yakından takip eylemiş ol
da göütmeğe muvaffak olmuştu. duğundan üzerine almş olduğu 

Bu mülakattan sonra Ali Şefka- hizmetlerde bazı iptidai ıslahat 
ti Bey Sultan Murad'ın deli oldu· yapmak istemitti. Fakat Abdülha
ğuna tamamile kanaat getirerek mit devrinin gittikçe artan istibdat 
Abdülhamid'in bu biçare selefinin muhiti içinde onun telkin etmek is
yanından pek müteessir olarak ay- tediği fikirler derhal nazarı dikka-
rılmıştı. Çünkü Sultan Murat onu ti celbetmi' ve Ahmet Rıza Bey 
kartısına oturtmuf: hürriyet taraftarı diye itham edil-

- "Cigara içer misiniz?,. diye meğe b-.lanmıştı. Böyle bir zan 
sormu• ve ayni zamanda Şefkati ve fÜphe altında kalan bir adamın 
Beye bir de cigara uzatmıştı. Şef- o zamanlarda Türkiyede hür yaşı
kati Bey yerle beraber bir temenna ı yabilmesine imkan yoktu. Ahmet 
çalcarak padişnhın elinden sigara- Rıza Bey de istibdadın boyunduru
yı almış ve yerine oturarak kendi ğu altında memleketine hizmet e
sigarasını yakmak için Sultan Mu- demiyeceğini derhal anlamıştı. 0-
radın da bir sigara yakmasını bek- nun için 1889 senesinde Bursa'da
lemeğe ba~lamıştı. Fakat Sultan ki vazifelerini terkederek Paris'e 
\urat bir yerine iki sigara almı,, döıımüf ve gene orada ikamete 

birisini dudağının bir kötesine ve b-.Iamı,tı. 
ikincisini de öbür kötesine yerlet- Ahmet Rıza Beyin Paris'e avde
tirdikten sonra sigaraların ikisini tinden sonra takip edeceği hattı 
de birden yakarak içmeğe bqla- hare:•et malumdu: O uzaktan mem 
mı•t•. Onun bn hareketi, mecnun leketi için çalışacak ve Abdülha
olduğu hakkında Şefkati B~ye ka- mid'in kurduğu istibdat ıaltanatı
naat vermeğe kafi gelmi,ti. nın vatan ve millet için ne kadar 
Şefkati Beyin birçok kim7elere muzir olduğunu anlatmıya gayret 

anlattığı bu vakayı burada kısaca edecekti. Filhakika Paris' e gittik
kaydettikten sonra Jön - Türklerin ten biraz sonra padişaha gönder
piri olan bu zat hakkındaki hatı. meğe başladığı ihtiramkarane, fa. 
ralarımızı burada kesiyoruz ve tef- kat ciddi raporlarında idare usu
rikamızda isimleri geçecek olan lünün ne kadar yanlı, ve etrafına 
b zı zevatın kıaaca tercümei halle- topladığı iıuanların gerek kendisi, 
ri ni naklediyoruz: gerekse vatan için ne kadar zarar-

Şefkati Beyden sonra gelen Jön- lı olduğunu anlatmıya gayret et
Türk ve (ittihat ve Terakki) men- mitti. fakat bu raporlar hiç bir 
suplarının Avrupada bulunan en fayda vermiyordu. 
maruf ,ah ıiyeti Ahmet Rıza Bey
d iı. Ahmet Rıza Bey 1858 senesi 
ey1 ülünün yirmi sekizinci günü ls
tarıbulda do~muftu. Pederi Ali 
Rıza Bey Türkiyenin ilk Ayan 
Meclisi azasındandı. Ahmet Rıza 
Beyin ecdadından birisi Üçüncü 
Sultan Selimin b~kii.tibi idi. O da, 
hükümdarile beraber, ıslahat ta
raftarı olduğundan Yeniçeriler ta
rafından katledilmişti. 

Ahmet Rıza Bey tahsilini İstan
bul' da Galataaa"2>Y lisesinde ik
mal ettikten sonra genç yatında 
Babıali tercüme kalemine tayin o
lunmuştu. Fakat bu vazifesinde u-
7un zaman kalmıyarak 1883 sene
sinde F ransa'ya giderek "lnstitut 
National Agronomique" e girmit
ti. Burada tahsilini ikmal ederek 
son imtihanlarını vermek üzere i
ken, Osmanlı parlamentosunun Ab. 
dülhamit tarafından lağvından be
ri menlcuben Konya'da ikamet et
melde olan pederinin vefat ettiğini 

Siıahsızlanma 

M. Norman Davis'in Lon
dradaki temasları 

LONORA, 6 (A.A.) - M. Nor 
nan Davis aabahleyin Sir Saymer

ziyaret etmittir. 
iki siyasi şahsiyet silahları bı

·akma vaziyetiyle bilhuıa ayın o-
1unda toplanacak olan silahları bı 
akma konferansı büro içtimaı hak 
<ında görütmütlerdir. 

lngiliz muhtırasına Fransız ce
rabı bir ilci günden evvel Londra
ra gelecek değildir. 

N. Norman Davis, Vatington
lan talimat beklemektedir. Bir ta
imata göre büro içtiaını için Ce
ıevreye gidip gitmiyeceği belli ola 
aktır. 

fapon teniscisi kayboldu 
SlNGAPUR, 6. A.A. - Methur 

npon teniacisi ve Davis kupası ta
mu kııptanı İngiltereye seyahat 
lmekte olduğu Hakonemaru va
uı unda ortadan kaybolmUftur. 
:amarı•sında bir veda mektubu bu 
ınmu~tur. Mümaileyh Japonya. 
an Singapura gelirken yolda has
•lanmıftr. 

·ansada yapılan tasarruf 
I' ARtS, 6. A.A. - Müfrit Sol 

az ele !er müstesna olmak üzere, 
ı.ilün gazeteler 2,760 milyon tasar 
ıf yııı>ılmasını temin eden ilk e
ıirnamelerin ne,rini memnuniyet-

tclakki etmektedir. 

Bunun üzerine Ahmet Rıza Bey 
Paris'te "Metveret" isminde türk
çe ve fransızca bir gazete neşret
meğe b~lamıştı. Bu gazete ayni 
zamanda (Jeune Turc - Genç 
Türk) ünvanı altında tetekkül e
decek olan siyasi bir fırkanın na- ı 
tiri efkarı olacaktı. Bu fırka cins 
ve mezhep tefrik edilmeksizin bü
tün Oamanh'larm menfaatlerine 
hizmet eden yeni fikirleri Türkiye
de tatbik etmeğe ve 1876 da tesis 
edilen kanuni esasiyi iade ettirmi
ye ça)ıtacz.ktı. 

"Me,veret" in inti,arı, diğer bir 
çok yazıların onu takip etmesi ve 
Genç Türklüğün Avrupada kök 
salmıya batlaması Abdülhamid'i 
fena halde endişeye ve telaşe dü
türmüttü. Telife dütmekte de 
haklı id:. Çünkü aleyhindeki n~ri
yatın ciddiyeti ve ehemmiyeti fev
kalade bir surette artıyordu . 

(Bitmedi) 

1 Kaçak silah 
/ Afrikanın -;rp sahilinde 

yapılan kaçakçılık 
HAMBURG, 6 (A.A.) - Al

man istihbarat bürosundan: 
Almanyanın Afrikanın garp sa 

bilinde silah kaçakçılığılı yaptığı
na ve esasen lspanyol hükumeti ta 
rafından tekzip edilmi• olan ecne-

bi f&yialara dair Fremedenblatt ga 
zetesi Optimist isimli motorun fil
hakika 12 mart tarihinde Ham
burgtan ayrıldığım, fakat doğruca 
Rotterdam'a gittiğini ve elan ora
da bulunduğunu tavzih etmekte
dir. 

Vapurun kaptanı tarafından bil 
dirilen bu malumat Rotterdam a
centast tarafından da teyit edil
mittir. 

Siyam kralı Londraya 
gidiyor 

LONDRA, 6. A.A. - Pariste 
bulunan Siyam kralı ile kraliçesi 
gelecek ayın üçünde burada bek
lenmektedir. 

Siyam hükümdar.farının ziyaret 
leri resmi olmamakla beraber İn
giltere kralı ile kraliçesi kendileri 
ile Bukingham sarayında görüae. 
ceklerdir. 

Romanyadaki Dava 

M. Dukanın üç katili 
müebbet hapse mahkôm! 
Bu karar çok hafif görülüyor ve hükumetin 

takip ettiği siyasetin kabul edilmemesi 
şeklinde tefsir ediliyor 

Sabık Romen başvekilf. M. Du
ka, Romanyada Hitlerin Ncuyonal 
So:ıyalizm usulünü tatbik etmek 
istiyen gizli bir cemiyetin azaları 
tarafından katlolunmustu. O za
man bu cinayet elkan 'umumiyecle 
çok derin bir tesir yapmış ve hatta 
katillerin ahali tarafından linç e
dilmesi ihtimali bile mevzuubahse 
dilmişti. Dün Romen divanı harbi 
bu meseleden dolayı maznun bulu 
nanlar hakkında kararını ve· :ıiş
tir. Evvelce müddeiumumi k~t:lle
rin idamını talep ettiği ve hüku
met te bu hususta çok ,uldetli dav 
ranciığı halde Divanı harbin kara
n o kadar fiddetli olmamıstır. Ve 
ancak üç katil hakkında ~üebbet 
kürek cezası vermekle iktifa etmi1 
tir. Bu hükumetin takip ettiği nya 1 

setin kabul edilmesi feklind" tef
sir edilmektedir. 

Katiller mahkum olmuşlarsa 
da bu kararla Na.syonal Sosyalizm 
Romanyada kısmen teberri;"' zim 
met etmis demektir. Ötedenberi 
Yahudi cdeyhtarlığının fevkalade 
revaç bulduğu Romanyada böyle 
bir kararın ittihazı her halde ca
libi dikkattir. 

Dün bu hususta şu telgrafı aJ. 
dık: 

BOKREŞ, 6 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

52 azası Ba,vekil M. Duka'nın 
katli hadisesinde suçlu olarak de
mir muhafızların mahkemesi dün 
bitmitti. 

Sinaya istasyonu suikastinin üç 
faili müebbefküreğe mahkum edil 

Amerikanın alaçağı 

İngiltere ile arala .. 
rında ihtilaf var! 
Jonson'un teklifi 'lngilte

reyi müteessir etti 

M. Roosvelt 

VAŞiNGTON, 6. A.A. Va-
t'ngton resmi mabafilinde yeni 
Johnson kanununun tatbikatı hak 
kında tam bir kararsızlık hüküm 
sürı:.ektedir. Bu kanun Amerikaya 
ka111 taahhütlerini kısmen veya ta 
mamen ifa etmemit olan devletle
rin esham ve kıymetlerinin Ame.i
ka piyasalarında satılmasını men 
etmektedir. Bu kanunun "taahhüt. 
!erini tanımak İçin" kısmi tediyeler 
de bulunmut olan lngiltere ile di
ğer devletlere tatbik edilip edilme 
yeceği sorutturulmaktadır. 

15-12-1933 de M. Roosvelt tara
f ıııdan bu devletlere gönderilen 
· · - hı~·<la kt'n<Uerinin hukuki ci
hetinden taahhütlerini ifa etmernit 
teıakkı edilmediklerini bildirmisti. 
Buna mukabil, projey yapan ay~n
d.ın Johnson demittir ki : 

Kanunun maddeleri sarihtir. Ve 
tam olsun kısmi olsun taahhütlerin 
ifa edilmemiş olma11na matuftur. 
Binaenaleyh İngiltereye tatbik edi
lir. 

Hükumet, bugün için, Johnson 
kanununu tefsir edecek vaziyette 
olınadığını telakki etmektedir. Bu
na mukabil İngiltere sefareti "be
yaz ev"in mevcut tahütlerioi ta
nımak için lngilterenin yaptığı kıs 
mi tediyeler hakkında gönderdiği 
notaların bu hususta kati olduğunu 
ve Johnson kanununun lngiltereye 
tatbik edi!emiyecğini bildirmekte-

Mösyö Du}ca ve katledildiği 
yerde yapılan abide 

mittir. Bütün diğer maznunlar be 
raat etmittir. 

Hüküm siyasi ı}jiır bir rahatsız 
lık doğurmuttur. Zira, Nazi tema
yülü ve Yahudi aleyhtarları tet-

hitçi bir tetkilat olan demir muha
fızlar aleyhine hükumetin takip et 
tiği ~İyasetin kabul edilmesi de
mektir. 

Batvekil diğer nazırlarla bera
ber bu hükümden çıkarılması icap 

eden neticeleri tetkik etmişlerdir. 

Amerika da --
20,000 amele 
Grev ilan etti 
Şirketlerle olan ihtilaf 

devam ediyor 
ÇARI~ESTON, (Virjinya}, 6. A. 

A. - Logam ve Eermont da 20000 
kömür madeni itçisi grev yapmıt
lardır. Buna sebep ceneral John
son' un iş saatleri le ücretlerin art
ması h~kkındaki emir için itçiler
le şirketler arasındaki ihtilaftır. 
BlRMİNGHAM, (Alabama}, 6. 

A.A. - Şirketler Alabama hüku
meti cfohilindeki bütün bitum gö
mürü madenlerine kapamaları i
çin emir vermi9lerdir. Bu suretle 
15000 İtçi ifsİz kalmıttır. Bu em
rin r.ebebi ceneral Johnaon'un em
rine karşı protesto etmektir. 

V AŞfNGTON, 6 .A.A. - Oto
mobil sanayiinde yeniden bir i• ih
tilafmın bq göstermek tehlikesi 
vardır. 

ftc;iler arasında heycan olduğu 
söylenmektedir. Bunun sebebi iııçi
lerle patronlar arasında ihtilaflı 
meselelerin halli bilhasaa itçilern 
İstedikleri gibi te,kilatlanmaları 
hakkının teslimi meselesinin gecik
tirilmiş olmasıdır. 

M. Roosvelt tarafından tayin e· 
dilen hususi uzlaştırma komisyonu 
bu m~sl'!elerin halli ile tavzif edil
m'ştir. 

Hindistan da 
Yeni intihabat ve Gandinin 

alacağı vaziyet 
YENİ DELHI, 6. A.A.- Hint 

kor.g•ıesi reisleri tarafmdan Gan
dinin gelecek intihaba iftirakine 
5dair geçen hafta alınan kararı 
Gandinin kabul etmemesi haberi 
te,rii meclis azalarının ekseriyeti 
tarafından büyük bir memnuniyet
le kartılanmıttır. lntahabat tarihi 
henüz tesbit edilmit değildir. 

Yunanistanda Türkçe 
harfler 

ATINA, 5. - Garbi Trakya türk 
mebusları, Yunan maarif nezareti
ne verdikleri bir istidada Garbi 
Trakya türk mekteplerinde türk 
harflerile tedrisat yapılman için 
bir kanun netrini talep etmitler
dir. Yunan maarif nazırı bu talebi 
tetkik ve bir karaıı Yereceğini va
detmi,tir. 

DAl(-
Diyarıbekirde Gazi günü 

DIY ARIBEKIR, 6. A.A. - Büyük Gazinin Diyanbekirlilerin 
Fahri hemşerliğini kabul buyurdukları gün~ tesadüf eden 5 nisan günü 
nü Diyanbekirliler Gazi günü olarak kut/ulamıştır. Bütün halk beledi
ye önünde ve Halkevinde toplanarak candan ve coşkun tezahüratla 
bugünü tea'.'t etmiş bu münasebetle Halkevi reisi, lise müdürü ve mual 
limler tarafından heyecanlı nutuklar söylenmiştir. Halkevinde de bü
yük bir konser verilmiftir. 

I spartada yapılan geni gol/ar 
ISPARTA, 6.A.A. - 15 martta iıe bcqlanan muhtelif altı yol 

üzerinde 2150 mükellef amele çalıfmaktadır. Şoseler üzerinde bu sene 
zarfında 1115 metre mikap ham t~, 7421 metre kırma taş hazırlan
mıştır. Muhtelif yollar üzerindeki tehlikeli virajlaı·ın güzergôhları 
değiştirilmek suretiyle islah edilmektedir. 

Yugoslavyada 
••----.1--

Bosna ve hersek 
Ha valisinde 
arazisi bulunan Türkleri 
alakadar eden bir kanun 

ANKARA, 6. A.A. - Yugoslav-
ya Bosn" Hersek havalisinde e-
razi Qr A :! anlık ve mem'a!arı 

Ergani - Diyarıbckir hath 
ANKARA, 6. A.A. - Ergani· 

den o:yaribekiııe kadar olan 70 
kilometrelik kısmın muhammen 
tahsisatı olan 4 milyon liranın sar· 
fıııa mezuniyet veren kanun layha
sı bülçe encümeni tarafından tas
vip edilmek üzre Millet Meclisi 
heyeti umumiyesine arzed lmi~tir. 

Kanun layihasının tasdikini mü· 
leakip bu kısmın da ihalesi yapıla· 
caktır. 

lmluna ı . .ıdatlarımız ali.kadar 1 
eden mukarrerat Belgrat elçiliği
mizden tebliğ edilmektedir : 

lHapishancden serseri 
çıkmayacak 

1.- Bosna Hersek havalisinde 
Beylik arazisi olup ta şimdiye ka
dar kanunu mahsusu mucibince 
tazminat almamıf olanlardan em- 1 
laki, çiftçi idaresinde bu'.unanların 
15 eyliıl 1934 tarihine, 

2.- Çiftçile11 tarafından itlenen 
ve fakat bu tarzda işlendiği tapu 
defterlerinde mukayyet bulunmı
yan ve beylik eraziden madut ol. 
madığı için beylik kanunu mucibin 
ce de tazmin edilmemit olan erazi 
için dahi yine 15 elyül 1934 tarihi
ne 

3.- Çiftçiler tarafından idare 
o~unan ve fakat mukaddem vergi 
tarhdedilmemit olmal( hasabiyle 
şimdiye kadar tazminata tabi tu· 
tıılrnamış olan orman, fındalık ve 
rner'alar için de 28 mayıs 1934 ta
rihine kadar Yugoslavyada işbu 
emlakin kain bulunduğu kaza kay
makamlıkları vasıtasile hanlık va
li umumilik - ağrar dai.ıe!erine 
mür.,caat etmeleri ve bu bapta ya
pılacak talepleri tevsik için icap 
eden bütün erazi ve Kadestro ve
~aikinin müstedilere harçsız veri
leceği ve hisseli emlakte hissedar
lardan birinin müracaatının kafi 
geleceği bildirilmektedir. 

Madam Pikar 
- o-

Kocasiyle beraber 
Stratosfere çıkacak 

\' lLMINGTON, .(Delavor}, 6. 
A.A. - Madam Jan Pikard, Det
roit veya o civarda temmuz veya 
ağustos ayı içinde kocasile beraber 
bir stratosfer uçu'u tefebbüsünde 
bulunacağını bildirmiştir. Bu uçuf 
için geçen sene komandan Stesle
ye verdikleri balonu kullanacak
lardır. 

M. Ogust Pikard o tarihte Ame
rikada olamıyacağı için UÇUfa i,ti
rak edemiyecektir. 

Uçu' bütün bir gece devam ede
cek ve ıadece Kozmik fuaların tet
kikine hasredilecektir. Bir yüksek
liğin r!"konı tesis edilecek değildir. 

Silahsız:anma işlerinde: 
bir şayia, bir tekzip 

BERLIN, 6. A.A. - Alman is
tihbarat bürosu bildiriyor: Deyli 
Telgraf gazetesinin siyasi muhabi
ri tarafından yazılan ve lngiliz hü
klımetinin silahsızlanma tedbirleri
ni tahakkuk ettirmekten vazgeç
tiğine dair Pariste çıkan haberleri 
tekzip eden mekaleyi alman gaze
tııleri ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. Mezkur muharrir bunun te
mami3 le eıaaaız olduğunu beyana 
selahiye:tar mahafilce mezun kılın 
dığını yazarak diyo~ ki : 

-- İngiltere hilldimeti silahların 
azaltıllI'ası meselesini hava kuv
vetlerinde olduğu gibi ordu için de 
birinci safta tutmaktadır. 

Yeni bir hava hath 
M_~SKOV A, 6. A.A. - 1 Mayis

tan ıtıbaren Moskova • Bedin ve 
Leningrad - Bertin gündelik hava 
haltı açılacaktır. Moıkova Bertin 
ıeyahıati 13 ..al ve Leningrad • 
Bertin seyahati de 11 saat sürecek 
tir.. · 

BURDUR, 6 (A.A.} - Vila
yet hapishanesindeki mahkumları 
it hayatına alııtırmak ve hapiıha· 
neden çıktıktan ıonra da bir it 
sahibi olmalarını temin maksadile 
baıta müddeiumumimiz olmak Ü· 
zere ali.kadar makamların göster· 
dikleri alaka iyi neticeler vermit· 
tir. 

Kurulan 9 dokuma tezgahında 
ve üç çorap makinesinde 39 mah· 
kum çalıpnaktadır. Bir. kısmı 
da marangozhanede çalıııyorlar. 

Bunların haricinde kalanlar da 
küçük a~atlarda uğratıyorlar. Bii 
tün bu itler gene kendi aralarında 
yaptıkları bir şirket tarafından 
idare edilmektedir. 

Geveze papas ---
Altı ay hapse 
Mahkum oldu 

BERLIN, 6. A.A. - Havas A· 
jansı muhabirinden : 

Kolonya mahkemesi Sar'ahlar 
hastahanesi Papası 64 yqlarında 
Leon Larcansen'i itidalsiz bir lisan 
kullandığı ve sözleri umum1 bir 
tehlike te~kil ettiği için altı ay ha
pİ:se mahkum etmiş bir timarhane
ye sokulmasına karar vermittir. 

Papas, trende, Hitlerin, Bavyera 
da bir çok papas tevkif ettirdiğini 
400 papasın mevkuflar kampında 
olduğunu söylemittir. 

Muhakeme, bir papasın vazifesi 
itibarile halk arasında sözlerine 
kolayca itimatbulabileceği hadise
sini esbabi müteddide adetmittir. 

Asabi mütehassısı, papasın U• 

zun müddet Sar'ahlar arasında bu
lunmasının manevi ve asabi tesirle
rini nazarı dikkate alarak mes'u· 
liyet derecesini hafiflemesi kanaa
tinde bulunmuftur. Fakat mahke
~e bunu nazarı itibara almayarak 
iddia makamının fikrine ittirak et· 
miftir. 

Harici küçük haber1er 

,,. lpizlikle mücadele - MO• 
NİH, 6. A.A. - Şarki Bavyerada 
itsizliğe kartı ilk mücadele tedbi· 
ri alınmıt ve bu ınıntakada odun• 
dan seker ve sirke istihsali için iki 
fabrika kurulmuttur. Fabrikalar i
çin lazım olan iki buçuk milyon 
mark alakadar ticaret ve sanayi 
mahafili tarafından verilmittir. 

"" Kolombiya ve Amerika -
NEVYORK, 6. A.A. - 24 Amer-i· 
kalı tayyareci Kolombiya hükU· 
metile Kolombiya hava kuvvetleri· 
ni talim ve terbiye için bir mukave 
le imzalamıtlardır. 

'" Dunzigte yahudi gazetesi.
DANÇlG, 6. A.A.- Danzigzr Ju· 
dite Stunme isimli yahudi menafii· 
nı müdafa eden haftalık mecmua· 
nın ilk Eayısı çıkmıftır. 

,,. Fare zehriyle - POZNAN, 6. 
A.A. - Grodziskdan bildirildiği
ne göre elli ki,i içine yanlıtlıkla 
fare zehri karıttırılmıt un ile yapıl 
mıt pasta yediklerinden elli kiti 
hastalanmıf. Bunlardan birisi öl
mi.if, bir çoğuda can çekitmektedir 
ler. 

,,. Henderson Parise geliyor.
LONDRA, 6. A.A. - M. Hendef'·. 
son ile M. Agnideı Paris' e hare
ket etnıitlerdir. 
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Çayırda .... buldum seni 

• Şarkı" 

- Ha/tanın yazısı -
'Al/ederler amma içlerinde iç

tikten sonra cıvımıyan pek az var. 
Bef'İnçi kadehten sonra ya kükre
mi, arslan kesilirler, ya çürük muv 
mula olurlar. Ya her önlerine ge
lene çatar, yahut rastgeldiklerine 
yılı~rlar. Onun için ayaşlarla pek 
düşüp kalkmak istemem. Amma iç 
tikten sonra nqelenen fakat sulan 
mıyan bazdarı vardır ki; onlarla 
gÖTÜJmeğe baydınm. 

~ ~ "' 
Oturduğum sokak saat on iki

den sonra bir çamur deryası halini 
alır. Her cins ve mezhebe mensup 
sarhopar, her türlü münasebetsiz 
söz ve avaz ile sokağımızın süku
netini ve kulal./ .. ':ITımızın terbiyeli 
alıskınlıklarını bozarlar. Lakin ne 
yapılabilir? (Gürültü ile mücade
le) zamanını beyhude bekliyerek 
tahammül ederiz. 

• • • 
Evvelki gece saat bire doğru so 

kakla ifittiğim gevrek bir :µırkı ile 
uyandım. Kalkhm, pencereyi aç
hm ve baktım. Birisi akçıl yağ
murluk giymif, diğeri lacivert. A
çık renklisi güzel bir sesle ve hiç 
notasını bozmadan: 

"Çayırda ... buldum seni .• ellere 
vermem seni". 
- Şarkısını söyliyor oe her mısra 
bitince "şak!" diye parmak fak/a
tıyordu .. 

Şarkı hitama erince iki ahbap 
karşımızdaki garajın kapuının ö
nünde öpüftüler. Lakin farkı o ka
daı· neşeli ve ,akrak söylendi ve 
ikj ahbap o kadar terbiyeli geçtiler 
kı, bende ertesi günü bunu arka
daşlara anlatacak kadar iz bırak
tı .. 

Anlattıklarımdan biris:i ahldı : 
- Keski pencereden sorsa i-._,. , 

uııt •• 

-Neyi?. 
- içtiği rakının markasını .• 
- Ne olacak? •• 
- Ne olacak: Ben içiyonan, çe 

ne kerniklet'im kınlıyor, surat a
delelerim geriliyor: Gözlerim, sal
haneye giden kasaplık öküz gözü
ne dönüyor. Dışımdan etmesem bi 
le içimden vira küfür ediyorum. 
Çatacak yer anyor, berbat bir ha
le geliyorum. Halbuki o adam iç
mif "Çayırda buldum seni" Fkı
nnı söyliyor. Hangi Kevsermis 
böyle farkı söyleten?.. insan hiÇ 
rakının markasını sormaz mı?. 

• O gün akşam üzeri, hem gece
n~n şarkı macerasını, hem sabahle 
)'in rakının markasını merak eden 
arkadaşla aramızda geçen muha
vereyi matbaada arkadaşlara an
lattım... Gülüştük. Fakat içlerin
den birisi - Muzaffer - herkesten 
fazla gülüyordu .. 

Bu, o Muza/fer idi ki: Arka
'Japardan birisi onun hakkında: 

"Çün Muzaffer gelmesi oldu 
yakıyn" 

"Bir şife konyak belürdi gel
medin''. 

Beytini söylemifti. O, güldü 
güldü ve nihayet dayanamadı: 

- Ayol, dedi. O şarkıyı söyli
)'en bendim. Yanımdaki de Mahir 
idi. 

Acele sordum: 
- içtiğin rakının markası .. 
- Kardefim! içtiğim rakının 

markasını bilsem öyle olur muyum 
hiç?.. . 

FELEK 

Rusyada staj gören gençler 
S~:VYet fabrikalannda staj gör

mek uzere gönderilen 67 talebe 
gelecek. ayın ilk haftasında döne
ceklerdır. 

CI Bu .. kakfile' geldikten sonra yeni
. en yuz adar genç gönderilecek

tır. 

Polis merkezlerinde teftiş 
l!ç em~~y~t ~-~~etti,; İstanbul 

~mnıyet mudurlugu polis merk 
lerinde bir teftişe batlamıtlardı~z

Her merkezin bilumum rnuam·e
lat evrakı sıkı surette tetkik edil
mektedir. 

Müfettiıler bu teftiş neticesin
de tanzim edecekleri raporu emni
yeti umumiye müdürlüğüne gön
dereceklerd ir. 

- -o--

Beyoğlu tahsil müfettişliği 
. Beyoğlu maliye tahsil rnüfelti

şı 1: evfik Be&im Bey Ankarada 
~alıye vekaletinde terfian ba şka 
hır memuriyete alınacak ve ye;·ine 
~aşka bir müfettiş tayin edilecek
tır. 

~e"fik Besim Bey Avrupaca 
t~hsıl etmiş kıymetli gençlerckn-

.. 
MiLLiYET CUMARTESi 7 NiSAN 1934 

• 
ŞEHiR HABERLER 

'\ (_ Görüşler ] 
Çok şükür Bizlere: 
Bu fenalıktan da kurtulduk 

• 

Gazi Hazretleri 
Ve İrak kralı 

- o--

Irak kralının yıldönümünde 
çekilen telgraflar 

ANKARA, 6. A.A. - Irak kralı 
Hazretlerinin doğumlarının yıl dö
nümü münasebetile Reis'cümhur 
Hazretlerile frak Kralı Hazretleri 
arasında atideki telgraflar teati 
edilmi,tir. 
H~metlu birinci Gazi Haz.retleri 

Irak Kralı 
Bağdat 

Doğumlarının yıl dönümü mü
nasebet :le zati haşmetanelerini yü
rekten kutlular ve şahsi saadetleri
le dost lrakın ikbali icin besledi
ğim samimi dilekleri~i sunarım. 

. GAZIM. KEMAL 
Türkiye Cümhuriyeti Reisi 

Gazi M. Kemal Hazretlerine 
Doğum günüm münasebetile ke-

tide buyurulan cemilekar telgrafı
nıza tetekkürlerimi arzeder ve za
b devletlerine sıhhat ve afiyet ve 
necip milletinize da'mi saadet •e 
ikbal temenni ederim. 

GAZIYVLEVVEL 
EKONOMi 

Yumurta fiatları 
Yumurta fiyatlarındaki düşük

lük d'evam etmektedir. Yumurta ta
cirleri yumurta ticaretinin geçir
diği buhran hakkında lktısat ve
kaletine müracaat etmi,lerdir. 

Samsun yumurta tacirleri de 
ayni şekilde müracaatta bulunmu'
tur. 

Bal mumu 
Son günlerde balmumu sipariş

leri artmıttır. Karadeniz malları 
56 - 58, diğer Anadolu mallan 
55 kuruta satılmaktadır. 

Balmumu en ziyade Bulgaris
tan tarafından istenilmektedir. Bul 
gar ballarını doğrudan doğruya 
aahp fazla kazandıkları için bal
mumu çıkarmıyorlar. Ve kilisele
rinde yaktıkları mumlarını Türki
yeden tedarik etmektedirler. 

ipek fiatları 
İtalya hükfımeti, ltalyada ipek 

fiyatlarındaki cl'ütüklüğe bir ted
bir olmak üzere, ipek kilosu başına 
12 liret prim vermeğe karar ver
mittir. 

Bilgi seviyesi 
-o-

İlk tahsil 
Yoklaması 
Köylerde yapılacak imti

hanlar nasıl olacak? 
Bu hafta Türk inkı'abı v ır

fan hayatı 1çin mühim bir hafl - 1 

dır. 

Başvekil İamet Paşa hazretleri 
Aokara hafüevinde inkılap konfe- 1 

ra'!slar~nın açışı münasebetile irat 
~ttıklerı nutukta inkılabın müsbet 
ılme eh.emmiyet verdiğimizi söyli
y~~k _bılhuoa ilk tahsilden bekle
dıgı~ız D<l;ktalar hakkında izahat 1 
v~rdmı~llekrdı.h ~üyük Millet Mecli
sın e ı ta sıl mesele3İni tetkik 
için tefrik edilen encümende ilk 
tahsil çağının bizde §İmdiye ka
dar takjp ettiği seyri ve verimini 
teabit edebilmek için bütün Türk 
köylerinde muayyen senelerin ilk 
mektep mezunlarının umumi bir 
yoklamaya tebi tutulmasını müna
sip görmüıtür. 

Bu hafta İçinde ve bir günde 
yapılacak olan ilk tahsil yokla -
ması için her tarafa tamimler gön
derilmiş ve bütün tertibat ikmal 
d 'l . . 1 e ı mıttır • 

Bu umumi yoklamaya bundan 
üç, beş ve sekiz sene evvel ilk mek 
teplerden mezun olan gençler tabi 
tutulacaklardır. Her köyde bu yok 
lama için o köyün ilk mektep baş
muallimi ve muallimlerinden mü
rekkep heyeti mümeyyizeler teı
kil edilmiştir. 

Heyeti mümeyyizelcre bir kaç 
köy uhteainde olmak üzere ilk ted- ' 
risat müfetti'lleri nezaret edece'k
tiı:_. 1mtibanların şekli hakkında 
ala~ad:ırlara lazım gelen talimat 
Verılmıştir. 

. .' ;{ o~lamanın yapılacağı hafta 
•1çın eb~lı !=~n de bugün alakadar
ara ı dırıle.:ektir. 

Kastamonu l;sesinden yetişenler 
K.a•~~.monu ~ise;inde yetiten

ler bırlı~ı ~-ıı:mıyı~ yeni te,ekkül e- ı 
decek bırlıgın muessisleri dün sa
bah Halkevinde toplanmı !ardır . 
Toplantıda tanzim edilen nizam- 1 

namenin bazı maddeleri müzakc- ı 
re edilerek kabul edilmiştir. 

fstanbulun dertleri 
,, v 

.n.umar oynamak yasaktır!,, 

" Kumar oynamak yasaktır" fakat sokaklarda bir sürü fı
rıldakçılar fırıldak çevirerek ve çevirterek halkı dolandır
maktadır. Yukarıki reaime bakınız;: Bir çok mektepliler 
nasıl kemali safiyetle Yüksekkaldırımda böyle bir fınldak
çınm başına toplanmışlardır. Zabitanın bu işi her halde daha 
sıla bir sürette takip etmesi lazımdır. 

Döviz kaçıranlar 
-o-

Panayot isminde birisi 
yakayı ele verdi 

Bir kaç gün evvel Galata yol
cu salonunda bir döviz kaçakçısı 
yakalanmıştır. Pleş vapuru ile Pi

reye gitmek üzere salona gelen 
Panayot isminde bir yolcunun eş
yası muayene edildiği sırada, ba
vulun yeleğinde yirmi türk lirası, 
elbisesinin arasında da 1350 drah
mi bulunmuştur. 

Şüphe üzerine açılan bir yastı
ğın içind'e de yedi bin drahmi bu

lunmuştur. Panayot efendi hakkın 
da zabıt varakası tutulmuştur. 

Bundan evvel de bir yolcuyu 
teşyie gelenlerden biri vapur ha

reket ederken yolcusuna bir paket 
atmıştır. Şüphe üzerine paket a

çılmış ve içinden on lira çıkmış

tır. 

lnşaatk alfaları 
-o-

Mimarlar birliği bir mü
racaatta bulundu 

Bina inşaatının münhasıran 
mektepli ve diplomalı mimarlara 
yaptırılması prensip <ılarak kabul 
edildiği halcl'e bu esasa tamamen 
riayet edilmcosi kabil olamıyor. 

Hükumet bunu nazan dikkate 
alarak inşaat kalfalarını imtihana 
tabi tutmağı muvafık görmüştü. 
Bir kaç senedenberi bu imtihan
lar yapılmaktadır. Bugünlerde de 
yeni bir imtihan ba,lamak üzere
dir. 

Mimarlar birliği beş gün evvel 
vekalete müracaat etmiş ve kal -
falar için açılan imtihanlara artı'k 
nihayet verilmesini ve ötedenberi 
kalfalık yapanların müktesep hak
larının tanınması için açılan bu 
imtihanların zamanla tahdit edil
mesini ve muayyen bir tarihten 
sonra kalfalığa intisap edeceklere 
İmtihana girmek hakkının veril -
memesini rica etmişlerdir. 

Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Diplomatlar faaliyette ... Hep 
si sırasiyle ya meclislerinde ve
ya halk huzurunda birer nutuk 
söyliyorlar. Nutukla iktifa etmi
yenler gazetelere beyanatta bu
lunuyorlar ... 

Malümdur ki, bütün Avrupa 
diplomatlarını zincirleme hare

' kete ve lisana getiren ıey Ro
manya protokollarından sonra 
ltalya Başvekilinin irat ettiği nu 
tuk olmuştur. 

M. Mussolini dedi ki: 
"ita/yanın, Asyada, Avrupa

da v~ Alrikacla daha çok yap.la 
cak ışleri vardır". Ve arkasın
dan hemen ilave etti: 

"Dünyada bir harp patlıya
cak olursa buna her halde Fa
fist rejimi sebebiyet vermiye -
cektir. Biz komıularımızla dai
ma sulh, müsal.;met ve dostlulı 
politikası takip ediyoruz.,, 

Derken Macaristan M. Göm
böş'ün ağzile ortaya atıldı: 

"Macaristandan alınan yer
ler Macaristana iade edilmeli
dir. Bu bizim hakkı sarihimiz
dir. Dedi. Ve arkasından o da 
ayni cümleyi bülbül gibi tekrar
ladı: 

- Biz komşularımızla, diğer 
devletlerle daima sulh ve müsa
lemet ve dostluk politikası takip 
ediyoruz. 

Avusturya Başvekili M. Doll -
luss Romada Almanyaya karşı 
Avusturyanın vaziyetini tetkik 
ettikten sonra ayni cümleyi söy
ledi. 

Bulgar Başvekili M. Muşanol 
da elyevm mevki meriyette olan 

muahede/erin tekrar gözden ge
çirilmesi ve tetkiki lazım geldi: 
ğine işaret ettikten ıonra aynı 
sözleri tekrarladı. Bunu Romen 
Hariciye nazırı M. T itülesko ta
kip etti ve o da Macar iddiaları
na karıp. cevap verip Triamon 
muahedesinin Romanyaya ha
iz olduğu hakların müdafaasını 
temin ettiğini ve Macarlara bir 
kar., yer vermenin mümkün ol
madığını söyledi ve sonra ilave 
etti: 

- Biz komsularımızla dai
ma ıulh ve mü~lemet polil:ika•• 
takip ediyoruz!. . 

Peki amma bu harbı çıkar
mak istiyen kim? Herkes sulh 
ve müsalemet politikasında! 
Herkes komfusİyle iyi geçinmek 
istiyor. Fakat herkese de komfU 
nun tavuğu kaz görünüyor ... 

Şimdi Türkiyenin aldığı sağ
lam ve eğilmez vaziyet kar~ısın
da M. Muuolini ricat edıyor: 
Ben Asyadan bahsederken Tür
kiyeyi kastetmedim, diyor. 

Güzel, pek güzel amma, ltal
yaya tayyare ile dört beş saatlik 
mesafede bulunan yer acaba ne
resi? ... 

Gönül pek arzu eder ki, ya
rın iste/ani Ajansı bize şu habe
ri versin: 

"ROMA, 7 (A.A.) M. 
Mussolini lta)yadan Çine dört 
beş saatte gidecek bir tayyare
nin tecrübelerinde hazır bulun
muştur." 

Belki diğer diplomatlar da 
gene zincirleme böyle tayyare· 
ler, balonlar uçururlar. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Gelecek 
Japon gemileri 

Kumandan ve erkanı 
· harbiyesi · 

Ankaraya gidc.cekl~r 

Limanımızı ziyaret edeceğini 
yazdığımız iki Japon mektep ge
misi ayın 12 sinde limanımıza va
sıl olacaklardır. Gemiler Amiral 
Matisita'nın kumandası altında 
bulunmaktadır. 

Amiral ve erkim harbiyesi An
karaya giderek Başvekil İsmet 
Paşa, Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü, Milli Mücıafaa vekili Zekai 
Beyler tarafından kabul edilecek
lerdir. Amirıı.lin Gazi H~- ···ri 
tarafından kabul edilmesı .. ~ ~uh
temeldir. 

POLiSTE 

Yakalanan 
Eroinciler 

- o-

Sattıkları eroinleri nere
den tedarik ediyorlardı? 

Petrograt Pastahanesinde Per
fembe gecesi cereyan eden bir e
roin sabtından elde edilen ip uda 
rile meydana çıkarılan tebeke et
rafında Emniyet müdürlüğünce 
tahkikata devam edilmittir. 

Tahkikatın fumül sahası ve i
tin mahiyeti hakkında kati bir ke 
tumiyet muhafaza edilmekte
dir. 

Birdenbire çöktu 
Kasımpaşada Çatma Meıçit ma 

hallesinde Cami sokağında Necati 
Beyin oturmakta olduğu evin ar
ka tarafındaki mutfak kısmı bir
denbire çökmüt ise de nüfusça za
yiat olmamııtır. 

Falcı 
Şehremininde Ereğli, mahalle

sinde Kuyumcu sokağında 8 nu
maralı evde oturan Hasan efendi
nin falcılık yaptığı zabıtaya ih
bar edilmit ve evinde yapılan a
rama neticesinde falcılığa ait bir 
kitap bulunmuştur. 

Cam takarken 
Fenerde Mollaaşkı mahallesin

de Kırkambar sokağında oturan 
Kiryako, Aya Dimitri kilisesinin 
kopan çanını takmak için ağaca 
çdmıı, ve beatığı dal kırılınca ye
re düterek muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Kiryako hastahane
ye kaldırılmı~tır. 

Zeytinyağ hırsızları 
Geçenlerde ik: kişi Ayvansa

rayda bağlı t:ir motöre kayıkla ya
naşarak zeytin yağı tenekelerini 
•§ırmak istemişlerdi. Süleyman ve 
Recep ismindeki bu iki · kişi ya
kalanmııtır • 

Pencereden atılan bıçak 
Galataci'a Arap camiinde Ala

ca Mesçit sol..ağında 30 numaralı 
evde oturan Fatma Hanımın evin 
penceresinden sokağa attığı bı
çak sokakta oynamakta olan ve 
ayni evde oturan 5 yaşındaki Ah-
met ismindeki çocuğa isabet etmiş 
ve çocuğu başından yaralamıttır. 

Çocuk tedavi için Şi§li hasta
nesine yatınlmıştır. 

Son günlerde yaka 
lanan kaçakçılar 

-o-- • 
Cenup hududunda kaçak
çılıkla yapılan mücac· el~ 

ANKARA 6 (A.A.) - Mar
tın son iki haftasile nisanın birin
ci haftası içinde cenup hududun: 
da 8 müsademeli 69 kaçakçı vak a 
sı olmuştur. 

Bu vak'alarda, ikisi ölü, 80 ka
çakçı ile biri ölü 24 kaçakçı hay
vanı 2000 kilo gümrük, 800 kilo 
inhisar kaçağı ile 3300 defter si
gara kağıdı. 13 muhtelif cins tü
fek tutulmuştur. 

Hasan B. Ankaraya gitti 
Atinada toplanan Balkan kon

feransı konseyine iştirak etmiş o
lan Türkiye Balkan birliği cemiye 
ti reisi Hasan Bey, dün ak,amki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

§ Marlen Ditrih'in mamadadı 
lara~ından daha büyük ağzından 
- boyasız bile olsa - şapadanak 
öpülür mü? öpülmez mi? öpülürse 
miyde bulanır mı? bulanmaz mı? 

§ Greta Garbo'nun, be/kemiği
nin lalan boğumu gıdıklanır mı? 
gıdıklannıaz mı? 

§ Mari tarıtaloe'nın kaç tane pa
ralı kocası vardır? kaç tane para
sız kocan vardır? ve kaç tane füıte 
harici beğendiği vardır? 

§ ôlen zülllü V alantino bana 
benziyor mu? yahut sen ona ben
zemek için ne yapmalı, hangi yol
lardan, kanallardan geçmelisin? 

~ Duglas T aklitbank olmak, ve 
bedava tlflkda1lık etrTJek için nit
meli? 

§ - Kardeş! pulla gibi şişman• 
sın, höyük gibi belini ne diye las
tik iplerle sarıyor~un? 

- Meşhur rejisör Rayınhırt Me
ri Bella'nın beli ince olduğu için 
yıldız yapmış ta. 

§ - Birader! boyun üç kan la 
üç buçuk karıış arası ya var, ya 
yak. Ne diye uzun boyluya yarasan 
dört karış bol paçalı pantalon gi
yersin? Sen ayna denilen feye hiç 
bakmaz mısın? 

- Kokain Zencivas'ı matmazel 
Hırslıkova bunun için beğenmiş
te! 

Ne bileyim? daha sayacak ne 
çeşitleri var? 

Bütün evbark sahipleri, bütün 
çoluk çocuk sahipleri hep bu pis 
işlere birer çare düşünerek, üzüle
rek yaşıyorlardı. 

Bereket versin ve çok ,ükür biz
lere ki bu fenalıktan kurtulduk. 

Amk işimiz gücümüz, kafamız 
neyimiz hep belden yukarı çıktı. 
Şimdi vaziyet fUdur: 
Staviski ne çaldı ve naaıl beceı

dide çaldı? 

M?"a~m? Hanut'un frank işini 
.antime ındırsek, acaba frank pi
YasaJı kadar kar ~ıerir mi? 

Amerikalı banker lnsull niçin 
üçyüz milyon doları Zeloti kambi
yoru ile deği.ftirmedi? 

lnsull'un bindiği vapur onu İste
diği yere emrettiği saatta kaçırabi
lir. Bu vapura daha ne kadar ana
lar vermeli ki ictenilen yere çık
malı? yahut bu VClourdan nasıl da. 
ha kurnaz olmalı ki daha çok para 
koparmalı? 

lstanbul gazeteleri yazıyordu: 

lnsull, beynelmilel ceza kanu'!la
rında madde aramıyormuşta, yıyc

ceklerinde vitamin arıyormuş. Ne 
ala! ~te ben de bunun için diyo-

1 

rum ki: Çok şükür bizlere ki bu •
nemanın perdedeki fenalığından 
kurtulduk. 

Dünyadaki çoluk çocuk sahiple 
ri (çok şükür arhk rahat ettik) d<:
seler, yeridir doğrusu. 

Aka GONDUZ -------o 
Romanyanın şehrimiz 

konsolosluğu 
Romanyanm İstanbul Ceneral 

konaolusu M. Anasta,· siu başka bir 
vazifeye nakledildiğinden yerine. 
Selanik Ceneral konsolosu M. 
Cretzu tayin edilmittir. 

1 BOP .<\A 1 
(l f Bankaıından alınan c tveldir) 

5 Nisan 934 
A k. ı a m F i y a t 1 a r ı 

latikrııılar • Tahvilat 
9,78 latikraa.ı dahili. 98 1-2 T. aakeriye 

1933 latilır.raz.ı 99.50 Elektrik 

Sark D. Y ol1arı 2,60 Tr,.ın-..ay 

Unitürk 29,15 Tünrl 
Rıhtıın 

il 28.30 Mümeaıil 
• 111 ·~S.,40 il .. 

Cümrü\dt"r 8 Kuponıuz-

Said.at 9,78 111 

ESHAM 
it Banla••• Nama 10 l ReJİ 
11 

, , H.-miline 10 Telefon 
,, ,, N.i:cıaiı 108 Terlcoı 
TiırkiJ• CümhÜ· Çimtnlo 
riyet Bankaaı 63,25 f Jttihat df'y. 
Tram••Y 38 Şark dry. 
Anadolu Hiııe 26 B alya 
Şir. Hayriye 15 $ark n1 . et:ıa 

---17,75 
54,40 
45.ro 

49.35 

4,10 
il 

18,50 
12 

18,CS 
1 50 
155 

4 

ÇEK FiYATLARI 
Paria 
Londra 
Nüyork 
M it ino 
Ahna 

Cene•re 
Br ks c- 1 

12,06 ! Prai 
648 Berlin 

SJ,,22 B el1rrat 

245 85 Zloti 

3
1 

41):! 5 P•nıo 

9~:~ l M•d•it 

Am •l•rdJ1m 1,17,80 Dukr~ t t 
S c, fya 65,37 1',oı'4o"a 

N U K U T (Satı,) 
Kuru t 

20 F Franıut 169 20 1. laviçre 

1 Dola r 120 1 Pezeta 

1 1 ıterhn G50 1 Mar k 
20 l .irrt 21 4 1 Zeloti 
20 r. Be lı;ik~ 115 20 L,.y 
~o Dı·ı-.krni 2.ı 20 llina1' 

1 Ş ı ll«' . AY. 22 l Çryno,,·iç 

20 Le.•a 23 1\ltın 

21 Kur. Çek. 106 1 Meçidiyr 

ı Florin 113 Banlı.not 

19,ll 
200..18 

5.82,50 
34,G.t\ 

•.21 
'2 69 

79.52 
11 ,00 so 

Kuıut 

60' 
IG 
49 

2350 
19 
63 - .-

9,25 
35 1-2 

237 



' .. 
t 

< 
1 

1 
< 
1 

c 

1 
J 

( 

t 

l 

1 

1 
1 

1 
( 

1 

~iLLiYET CUMARTESi 7 NiSAN 1934 

?.:..( _____ F_ik_ir_ıe_r_v_e _ln_sa_n_ıa_r _____ _,) Lfl HiKAYE flRt Hilaliahmerde 
sanatkar Toplantı Küskün 

yeni Adam gazeteoi, 26 mart tarih- ı 
li nüshası ile, bir edebiyat anketine 
baıladı. Ben, bir hakikati meydana 
çıkaracaklarını veya bir meoeleyi hal
ledeceklerini umduğum için değil, bi
lakis bir mesele hakkında biribirini 
nakzetmekle beraber hepsi de doğru 
ne kadar sözler söylenebileceğini ia
pat ettikleri için oeverim. Hatta bir 
netice vermesi kabil olanlarından bot· 
lanmam; çünkü onlar, fikirleri kabul 
edilenlerin koltuklarını kabartır, öbür
lerini de etrafa küstürür. 

len bir teyİ söylemeğe mecbur değil
dir., diyor. Yani ta.irin, sanatki.nn bir 

Midesi nazik . ~B~şı 1 inci sahifede>: 
fedılmıttir. 

Bir meoelenin her mizaca göre hat· 
ka bir surette halledilebilmeai, haki· 
katen bir değil, muhtelif olmaaı bunu 
kabul edenlerin dahi yalnız kendi tek
lif ettikleri hal çaresini ve yalnız ken
di hakikatlerini doğru, öbürlerini ba· 
tıl saymalarma mani değildir. insanın 
belki her fikri, her bakımı anlaması 
lazımdır; fakat bu da ancak kendi 
aamim.iyetinden aynlmaması ile kabil
dir. latediğimiz kadar reybi olalım, yi
ne bazı fikirler bize öbürlerinden ma · 
n.iı gelir; zaman ve hadiselerle bunlllr 
değişebilir, fekat yine hayatımızın 

her anında bizi daha çok cezbeden ve 
bütün düşüncemizin merkezi olan bir 
fikir vardır. Ona, vakti gelince hiç bir 
esef duymadan ayrılmağa razı olmak· 
la (Biz mi ondan ayrılmz? o mu bizi 
bırakır? yoksa başka bir fikir mi bizi 
kavrar? ... ) ona bağlanmamız lllım

dır ; zaten asıl benliğimizi te~kil eden 
şey de müdafaa ettiğiıniz fikir değil , 
onu müdafaade gösterdiğimiz hara· 
rettir. 

Yeni Adam'ın anketindeki sualleri, 
gazetenin &ahibi tesbit etmiştir; a.lma· 
cak cevapları ben taanif ve tahlil ede
ce!c, gazetenin esas fikirlerine uygun 
'>ulmadıklarırnızı da - arkadaşlarla 
n üz.akereden sonra - ben tenkit ede
:~ktiın. Kısmet değilmif. Fakat an
ı ~t lere 'Verilen cevaplan münakata 
c ~mek ö teden beri çok sevdiğim bir 
i;li r ; bunun içindir ki Yeni Adam'ın 
neşrettiği ceva p lar arasında henim 
bugünkü dütüncelerime e n yakın veya 
en uzak bulduklarnnı - bu gazete
de - tahlil ve tenkide çah§8cağım. 

Yeni Adam evvela Necip Fazıl'dan 
aldığı cevapları neşre~. Necip Fa
zıl ile uzun &eneler fikir arkadaşlıgı 
ettik; fakat o, belki bir eser çıkardığı 
ve onun hava..aından aynlmağa gönlü 

razı olmadığı için dünkü fikirlerimize 
hala sadık kaldığı halde ben onlar
dan - artık ihtiva ettikleri hakikati 
aezemiyecek kadar - uzaklattım. Ben 
ve öte.si fairi, "Sizin iç.in edebiyatın 
gayeıi ned ir? Sanat .anat i~indir, ya
hut Sanat cenııiyet içindir fikirlerinden 
hangi•ine taraf tanınız?,, sualine §U 

cevabı ver iyor: 

''Ben.im için edebiyatın gayeai her 

feydir, fakat bir ıey deiildir ... Sanat 
sanat içindir na:zariyesine tam mana ... 
''Y'• t.araftar olmaksızın .sa.ııat cemi .. 
yet için değildir. Sanat ayn bir dün
y .. dır ve o dünya kendisi içindir . ., 

Necip Fazıl, "Yazı dili ile konutma 
dili birletebilir mi ,, sualine verdiği 
cevapta da yine aanatin ve s.anatk&rın 
iatikli.lini müdafaa ediyor, diyor ki: 

" ... Halkın konuttuğu dille konut
mak mutlaka halkın anlaması lazım
ırelen bir teYi aöylemeğe mecbur ol 
mak değildir . ., 

Yani sanatkar etraf ile pek ali.kası 
olmıyan bir nevi sihirli bir alemde ya
tar; iatiyen gidip onu orada arar, fa
kat kendiıi barice doğru bir harekete 
razı olmaz. Necip Fazıl "Şair, halkın 

bildiği, hotlandığı feyleri söylemeğe 

mecbur değildir., demiyor; bunu söy
Ieae kendisile beraberim; hayır, o, 
••(Sanatkar) halkın anlaması li.:unıge-

"kahraınan,, olmak hakkmı, vazifesi
ni de reddediyor. itte ondan bu husus
ta ayrılıyoruz. 

Şair sesini halka duyurmak, kendi 
hulyaamı, alemini etrafa kabul ettir-
mek İstemelidir. Bunu kendi ıahıına, 
kendi aanatine borçludur. Sanatkar 
ile filosof cemiyetteki mevkilerini ter-
ke razı olunca alem, bildiğimiz bütün 
medeniyetlerin bayağı bulmakta itti
fak ettikleri enditelerin esiri oluyor. 
Oteden beri inaan yalnız kendini dü-
tünmekle iktifa edemiyeceğini, hem-

cinsleri ile, bilhaıaa İnsan cinsinin 
terefi ile de ali.kadar olma.at lazım 

geldiğini anlamt§trr. insan diyorum, 
bittabi bütün inıa.nlar değil, ya.lnız 

bir kıamı. Fakat tair, filosof ve alim 
bu •'bahtiyar azlık,, tandır; çünkü on
lar hiç bir zaman buldukları ile kana.-
at etmemişler, daima mevcuttan dah" 
fazla bir feY bulmağa, birtakım sual
le rçtkarmağa çalıtmıf, hiç olmazsa. 
duyduklarını, düşündüklerini bakilef· 
tirmeğe uğraımıılardır. Etraftan elle
rini çekmeleri, kendi mizaçlarına kar
ft bir hiyane ttir. Onlar ebedinin hiz
metkarlandır ve onun icabatını etrafa 
da kabul ettirmeğe çalıtmakla mükel-
leftirler. 

- Halk onları anlamaz ki.? 

- Niçin anlaınaam? Eski Atina•da, 

Renaissance zamanında, XVII nci 
ve XVlll İnci asırlar Fransa'amda, 
daha birçok devirlerde filosofun, tai-
rin, aa.natki.nn bütün bir milletin ru· 
huna hakim olduğu görülmüştür. Da
ha doğnuu onlarm cemiyet için ancak 
bir aüa aayılması, kendileri etrafla ala
kadar olmak iatemediklerinden beri 
batlamıttır. "Halka inmek,. demiyo
rum, hal'kı filosofun, sanatki.rın hul
yasına davet etmek ... 

Hem halk anlamasa, anlamasına da 
imkan olmasa bile ne çıkar? Sanatkar 
yalnız bir neticesi çıkacak itlerle mi 
meıgul olacaktır? O sanatkar ki an
cak ''kendi kanunlarına tabi bir i.lem,. 
tasavvur edecek derecede zanıretler

den kaça.biliyor, hareketinin bir neti
cesi olup olamıyacağıru mı düşün~
cek? 

Sana.tin etraf i.le hiç bir ali.kaaı ol
maaı lazım gelmediği fikri, Necip Fa
:ııl'm da söylediği gibi, ancak XIX un
cu asırda doğnıuıtur; hatt& o aırm bü 

tün büyük sanatkarları bile onu kabul 
ebnemittir: işte Hugo, Doatoyevıki, 

Wagner; hatta bütün iddialarına rağ
ınen, "sanat yalnız güzelliii iatihdaf 

e-ekle insani (humain) olmaktan 
çıkıyor., diyen Baudelaire. O fikir bir 
"heresie" dir; bunu belki Necip Fazıl 
da kabul eder; fakat belki bir "here· 
ıie" olduğu için bundan hotlanır. 

Nurullah ATA 
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Gelen ••ralc •eri •erilmez.- Müddeti 
reçen nüılıalar 10 kurattur.- Gazete •• 
m•tbaaya ait itler iç in müdiriyete müra• 
caat edilir. Gazetemİ:ır; ilanlan• me•'uliye
tini kabul etmez. 

(Mahkeme deli Veliyi sorguya 
çekti. Çünkü deli Velinin bozuk 
bir midesi vardır. Öyle herkes gibi 
her şeyi yiyemez. Fakat ayın on
rla dokuzu l:esesi boş olduğu ıçin. 
iştihasını istediği gibi tatmin ede
miyor. Bu ~ebeptendir ki mahkt:'· 
me b~ıgün de yirmi birinci defa
dır ki cteli Veliyi midesinin h11 v,., 
vaziyeti hakkında sorguya çeki
yordu.) 

Re.ıs ·- Adm ne? 
Deli -Veli. 
Reis - Veli biz artrk ~eni öğ

rendik. Kaçırıcr dehdır ki buı·aya 
geliyorsun. :;en bu mideni bir yo
luna koysan !yi olur. 

Veli -- Reyis Bey, valhlıi ye
min edeı im ki benim kabahatim 
yok. Bu mideyi nasıl edip lr. dü
zelteceğiz bilmiyorum. Ne adam
lar bilirim J,.i mideler• taşı eritir. 
Fakat şPşıyorum, benimki neden 
öyle değil? Olur olmaz şeyleri yi
yemiyorum. Bir defa yumurt0: mi
demi bulandırıyor. Et yemrkleri 
kurşun gibi mi.deme oturuy;ır. He
le kuru tebzeler aman allah... Ha
mur i şleri cif:" ••• 

Reis - Uzatma .• Bütün bun
lar meteliksiz lokantalara gidip te 
istediğin kadar yemek yemP-1ıe se
bep mid;r'! 

Veli - Nasıl sebep değil reis 
Bey? Siz de pek ala bilirsiniı. ki 
ben şimdiye kadar idama mahkum 
edilmiş değilim. Öyle ise ne diye 
kendimi açlıktan öldüreyim. 

Reis -- Bir iş bulup çalı~tana ..• 
Veli - Rulmadım mı reİ:• bey. 

Buldum amma, bu patron kısmı 
da insandan anlamıyor ki.. Ney
miş, sabahleyin saat dokuzd:ı işe 
gelmeli imiş .. Öğle üzeri yemek 
paydosu yarım saatten fazla ola • 
mazmış.. Halbuki ben yemekten 
sonra şöyle iki saat uzanmalıyım. 
Daha sonra da İnsan biraz gezin
meli değil mi ya? Bunu yapama· 
dım mi, bi.Ui, bizim mide feryadı 
veriyor. Onun için kendime göre 
bir çok iş aradım. Bulmadık değil, 
bulduk amma bu işler her mevsim
de gitmiyor. 

Reis - Peki, sen şimdi ne iş 
yapıyorsun? 

Veli - Ne İş yapmıyoruz ki? 
Reis - Meseli bir tanesi.. 
Veli - Söyliyeyim reis bey .. 

Piyango bileti alanlar ayın on bi
ri geldi mi, kazandılar mı, kazan
madılar mı, merak içinde kalırlar. 
İki üç gün sonra da numaraların 
listesi çrkar. Bu listeleri alıp birer 
kuruşa satarım. Satarım amma, 
zenginin biri gelir, elden bir liste 
alır, numaralara şöyle bir göz a
tar, kendi numaraaıw görmeyince 
suratını buruşturur, listeyi elime 
tutuşturup yürür. Bu adamlara 
kızmak lazım değil mi, amma ne 
yaparsın ki yüreğim yufkadır reis 
Bey... Hiç sesimi çıkarmam. Hat
ta acırım billahi .. Bu yürek yuf. 
kalığından liste de satamaz ol • 
dum. 

Reis - Peki, bundan başka i
şin yoık mu? 

Veli - Kağıt perde de sata-
rım. Amma o kadar temiz İf 
değil. Bazen :köylü sigara11 da sa
tardım amma, onu da insanın bur 
nundan getiriyorlar. Sonra efen • 
dim, ne aiye lokantanın önünden 
geçerken "buyurun., diye içeriye 
davet ediyorlar? Onlar çağırıyorlar 

Milliyet'in edebi tefrikası: 40 ağrıyordu: 

KANLI SIR 
Halim Siret, Istanbulıla. . • Dok

tor, bir hastasını yoklamıya gitti. 
Netide, aşağı sofada dadısıle oy
nuyor .. 

Mesture, yatakta. . . Karyolanın 
yanına çektiğim koltukta oturuyo
rum. 

Konufmuyoruz, odanın sessizli
ğini, Mesture'nin hasta, kesik ök
sürükleri dolduruyor .•• 

Mesture, bir ara nefes aldı, yor
gun yorgun: 

- Hüsrev, ben ölüyorum, dedi. 
Çenem kilitlenmitti; belkemiği

me · ate,ten iğneler saplanıyordu: 
- Neler söylüyorsun, yavrum? 
Hastanın katlarının arası buruş

muştu, yüzünde ciddi bir eda var-
dı: 

- Beni dinle, Hüsrev .•. Ben Ö· 
lcceğim . .. 

- Bırak bu nakaratı, Allaha~
bna ! 

Mesture, her zamanki gibi sinir
lenmedi; zayıf elile ipret elti: 

- Beni dinle, diyorum, Hüsrev .. 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

Seninle konutacaklarım var. 
Bunun, kat'i bir emir olduğunu 

anladım, bafımı eğdim: 
- Seni dinliyorum, Mestuı·e ... 
Mesture, titrek bi rsesle söylü

yordu: 
- Ben öleceğim. . . Bugün, ya

rın, bir ay, yahut bir sene sonra ..• 
Fakat er geç bu mukadder ölüm
den kurtulamıyacağım ... 

- Herkes ölecek, Mesture! 
Kesik kesik güldü: 
- Benimki biraz vakitsiz ola

cak. . • Kendimi değil, geride bıra
kacağım kızımı, Netide'yi dütü
nüyorum ... Onun hali ne olacak? 
Halim, ona bakar mı hiç! Hem 
baksa da, kim bilir nasıl bakar ar
tık!.. Belki de evlenir. . . Zengin 
bir kadın bulursa., hiç tereddüt et
miyeceğine eminim. Neşideyi, ö
vey ana eline bırakacaktır. Bu, ak
lıma geldikçe, çıldıracak gibi olu
yorum ... Şimdi sana vasiyetlerim 
var. Beni, iyi dinle! 

Yerimden fırlamıttım, kalbim 

- Hayır, devam etme. , Seni 
dinliyemem. Sen, sinir buhranı ge
çiriyorsun! 

Yalvarır gibi bağırdı: 
- Beni dinle, Hüsrev .• , Sonra 

yanarıın ••• 

Elile koltuğu gösteriyordu: 
- Otur ve beni dinle ... 
Oturdum, fakat yüzüne, bilhas-

sa gözlerinin içine bakamıyordum, 
Mesture, kırık, hasta sesile devam 
etti: 

- Sana vasiyetlerim var. Evve. 
la, koıtıtumuz avukat Şerif Baki 
Beyi görecek, onunla konuşacak
sın. Elde kalan malların hesabını, 
kitabını çıkarsın. Ona, vekaleti u
mumiye vereceğim. Ben öldüğüm 
zamanda, Netide'nin vasisi olacak. 
Neşide'nin babası varken bir ya
bancının vasi olması, pek garip, 
pek aykırı görünürse vesayete ya
kın bir tekil bulur. Neşide'nin ve
kili umumisi olur. Bu suretle Nesi
de'yi babasının zulmünden kor~· 
yabiliriz. Bu, bir ... Eğer Halim, 
evlenecek olursa, Neşide'yi sen y~. 
nına alcak~ın ... Bu, iki. . Şimdi 
gelelim, üç.üncüsüne, en mühimmi. 
ne. . . Neşıde, büyüyünce evlene
cek. . . Onun da, benim gibi bed
baht olmasını istemiyorum. Neti
de'nin varacağı adamda bir tek v~. 

Bazı 'ubelerin mevcut tahsisat
la daha fazla çocuğu ia,e etmek 
gibi gösterdikleri muvaffakiyet ve 
gayret raporda tükran ve takdirle 
kaydedilmektedir. Cemiyet bu ıe
ne içinde ayrıca 205 veremliyi de 
muntazaman iate etmittir. 

Hilaliahmer sanat evi faaliye
tinde de mühim bir inkipf olduğu 
raporda görülüyordu. 

Raporun kabulünden sonra mer 
kez heyetinden bet zat kura ile 
tekrar intihap edildiler. Bundan 
sonra Ankarada toplanacak Hila
liahmer Meclisi umumisine gide
cek murahhaslar seçilecekti. Mer
kez heyeti bu murahhaslar için ha 
zı zevatın isimlerini havi bir nam
zet listesi teklif ediyordu. Buna 
mukabil heyeti umumiye murah
hasların seçilmesinin büyük bir 
hassasiyet göstermekte idi. Bu hu
susta Eminönü kazası heyetinden 
Avukat Atıf Bey, Fatih kazası re
isi Vasfi Bey ve Farmokoloğ Arif 
Bey söz alarak murahhas azanın 
dikkatle seçilmesini teklif ,·ediyor 
!ardı. Neticede bir çok münak&fa
lardan sonra Naci Pata, Ali P~a, 
Cemal, Tarik, Şemsettin ve Ziya 
Beylerin merkeze murahhas gön
derilmesine karar verildi. 

Bundan sonra pul satıfı, Hilali
ahmerin vereceği müsamerelere 
ait bazı temenniler yapılarak top
lantıya nihayet verildi. 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18,15 Plak netriyatı. 18,45 Fransızca 
den. 19,15 Ajana haberleri, muhtelif 
netriyat. 19,30 Türk musiki netriyatı, 
Tanbari Refik 8. Kemençe, Fahire H. 
Ut Nevres B. Rifat B.) 20,15 Bu kıamı· 
da Safiye Hannn da iştirak edecektir. 
21 Etref Şefik Bey tarafından konferans. 
21.30 l'iecip Yakup Bey orkestrası. 

V A R Ş O VA, 1415 m. 
19,.28: Temor musanni ittirakile lıı:onser . -

Mü .. hahe. 19,40: Oda muaiki•İ. (Piya.no - ke
man). 20: Müsalıa1>e. 22,20: Clıopin'in e•er
lerioden mürekkep konser. 23: Konferan•. 
24,05: Dans musilıd•i. 

B U ıc: R E Ş, 364 m. 
Paskalya münaaebetile neıriyat yoktur. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
1& Müaalıı ... he. 18,30: Amele koruıunun lon· 

seri. 19,30: Amatör netriyatı. 20: S icilyada 
ilkbahar (Plik ile.) 20,3$: Piyano konseri. 
21,10: Haberler. 21,30: Viyanadan nakil: "Şa
rap, kadın, ,arkı .. iHmli Johan Strauaı'uo bir 
popuriai 23: Ha•a raporu. 24: Britanya ote
linden dana muıikiai. 

V 1 Y A N A, 507 m . 
17,40: Mandolin lr:onaeri. 18,10: Müıaha.he, 

18,50: Ş.rlu ve danı (Tuna etrafına mahau.ıu 
.haYalardan.) 19,50: AküaHte, 20.SO: Saat •J•• 
n •eaaaire. 20,35: Brukmer • F ond• konseri. 
21,50 : "Şarap, ka.dıa, tarkı., isi.-.li popuri. 231 
25: Son b.aherler. 23,40: Dan• pli.kları. 

B R E S L AU, 3ı6 m. 
19,50: Gitar& kuarteti. 20,30: Alc:tüa1ite . 21, 

10 " Windsor'un neteli lcadralan., isimli Otto 
Nicolai'nia. opera komiki. 24: Orkeıtra. 

Konferans 
lstanbul umumi hapishanesi 

Battabibi lbrahim Zati Bey Cumar 
tesi günü saat yedi on bette İstan
bul radyosunda (Alkollü içkiler 
besleyici evısafı haiz midirler) 
mevzulu ilmi ve içtimai bir konfe
rans verecektir. ............................................................ 
ben de giriyorum. Demek ki el a
lemi aldatıyorlar. 

(Deli Veli bir aya mahkiim e
dildi. Fakat kendini topladı. Niha
yet hapiıhane de hani o kadar fena 
bir yer değildir gibi dü§ündü.) 

aıf arıyorum: kumarbaz olınıya
cak. • Kızımın kocasının kumarba7. 
olmamasını istiyorum. . Bunu te
min etmek senin vazifen, Hüsrev!. 
Bütün mevcudiyetinle buna mani 

"olacaksın •• Bana söz ver •• yemin 
etme. . Ben, senin sözüne inanı
rım! Sadece söz ver, kafi! Anla
dın değil mi? Söz veriyor musun? 

Ancak işitilir bir sesle: 
- Söz veriyorum, Mesture! Ba

na, itimat edebilirsin! 
Dıye bildim. 
- Ben, daima sana itimat ettim. 

- Kanunusani -
Mesture, ağırl~tı ..• 
Ben, son dakikaya kadar ditimi 

sıkıp lstanbul'da duramıyacağım. 
Buna, tahammül edemiyeceğim ... 
Gözy~larımı nasıl tutacağım? 

O, gözümün önünde zerre zerre 
iil:.iıken, ben, kollarımı kavuttu
rup hissiz hiasiz, ruhsuz ruhsuz ba
kacak mıyım? Bu, elimden gelehi · 
)ec,.,k mi? 

Ani bir cinnet buhranından kor
kuyorum ... Kendime hükmüm geç· 

. k 1 mıyece ... 
Yabancı, lakayt insanların sırf 

gösteriş teessürleri, beni çıldırta-
cak ... 

Fakat Mesture'yi son deminde 
yalnız bırakmak doğru mu? Mesbı-

... _ 

Tituleskonun nutku 
(Başi 1 inci sahifede) 

ninin son nutkunun bir istinatkah 
tetkil ettiği muahedeleri yeniden 
tetkik propagandasına metin bir 
cevap telakki etmektedir. 

M. Titüİeskonun fikirlerine iııti
rakten batka bir şey yapamayız. 

Bizim de fikrimiz budur. M. Bar
thou, sulh habercisi olarak, dost 
Avrupa hükUnıet merkezlerinde 
bir seyahata çıkacaktır. Fransayi 
küçük itilaf ve Polonyaya bağla
yan bağlan sıkılaştırmak isteyen 
M. Barthou ancak M. Titülesko 
nunkine benzer sulhcu bir lisan kul 
lanabilecektir. Muahedelerin yeni 
~en tetkikciliği yok, çünkü sulh is-

1 tıyoruz. 

J1..ornal dö Deba ya göre M. Ti
tülesko muahedelerin yeniden tet
kiki propagandasına k9.11Şı parlak 
bir vaziyet almakla yalnız Roman
yanın menfatına değil, fakat umu
mi sulh menfaatına çalışmaktadır. 

M. Tituleskonun nutku ve 
gazeteler 

BOKREŞ, 6 .A.A. - Bütün ga
zeteler, M. Titüleskonun mecliste 
söylediği nutka sahifeler dolusu 
yazı tahsia etmekte ve Romanya
nın harici siyasetinin değitmez hat 
!arını ııesmi bir surette tasrih eden 
bu meclis müzakeresine tarihi bir 
ehemmiyet atfetmetkedirler. 

Müstakil Universül gazetesi di
yor ki : 

M. Maniu ile Bratianu'nun be
yanatları ve M. Tituleskonun ceva
bı Romanyanm milli mirası üzerin 
deki gayri kabili inkar haklarını te 
yit ve parlamentoya etnik ve doku 
nulmaz hudutları içine yerleşmit 
Romen milleti arazisinin tamamiye 
tini son fedakarlıklara kadar mü
dafaa azmini izhar fırsatını ver. 
mittir. Macaristana ve muahedele
rin tadili siyasetini t~vik edenlere 
M. Titüleskonun salahiyettar sesi
ile enerjik bir cevap verilmittir. 
Hakkını ve vazifesini müdııik olan 
Romanya, erazisinden bir parmak
lık yer bile terketmiyecektir. 

Aıleverül gazetesi, meclisin bu 
celsesinin Romanya parlamentosu 
tarihinde en güzel celseleredn bi
ri olduğunu yazarak diyor ki : 

-T ransilvanya Romenlerinin 
selahyettar mümeuili ve birliğin 

mümessilerinden biri olan M. Ma
niu'nun beyanatı istihlas edilen e
razinin ana vatanla birl~mesinin 
ne kadar kat'i olduğunu teyit et. 
mittir. Tadil iateyenlere cevap 
vermek için, hiç bir kimse ondan 
daha ziyade seli.hiyettar değildir. 

M. Titüleskonun nutku Roman· 
ya devletinin prensiplerini, sulha 
merbutiyetini ve sulh tetekkülüne 
yapmağa amade olduğu hizmeti, 
fakat ayni zamanda daha ileri gi. 
dilmek imkanı olmıyan haddi de 
gösterecektir. 

Dimineatza gazetesi, M. Titü-

• 

leıko tarafından ltalyanın tadil 
raftarlığı ile Macaristanın Hodbi 
tadil siyaseti arasında gözetil 
farka işaret ederek M. Titülesk 
nun küçii kitilaf misakı, Sovy 
Rusya ile mütecavizin tarifi misi 
kı ve Balkan misakı ile elde etti" 
teminatın kıymetini izah etmekt 
dir. Bu misaklar Romanya budu 
rının emniyetini temin etmek ve 
niş bir teşriki mesai temellerini 
maktadır. 

Yarı resmi Vitorül gazetesi f 
nu yazmaktadır : 

- M. Titülesko hiç bir mesele 
temastan çekinmemit ve yaln 
Romanyanın değil bütün Avnır 
menafiinin istilzam ettiği sure 
hallerin ·samimi, salahiyetli 'i 

kat'i bir tahlilini yapmıştır. 

M. Titulesco, nazari tadilcili 
ğe, hakkın kuvveti, ve milletler 
miyetinin ve muahedelerin maıı 
vi ve hukuki kuvveti ile ve müt 
caviz tadilciliğe de ittifaklarının 
ve sarsılmaz müci'afaa kararını 
kuvetile mukabele ediyor. 

Mustakil Lüpta gazetesi diy 
ki : 

Meclôateki büyük milli müza 
rat Romanya sulh siyasetinin ka 
!iğini parlak bir surette g<Mıtern1 
tir. • 

M. Titulesconun izahati, 
lerii beynelmilel siyasetin büf" 
kat'i amilleri tarafından bir def 
ve müebbet bir zaman iç\n tet · 
ve reddedilmit olan MacaristanJll 
muabedelerin tadili lehindeki nı· 
cadelesinin yanlışlığını meydaıı' 
çıkarmıştır. 

M. Tituleskonun siyaseti .ı·· 
Romanyanm en mühim siyasi te 
küllerinin temsil ettikleri milU 
şuur tarafından teyit edilmiıtir. 

Bir profesörün mütalecuı 
Meamul Romanesk gazeteıid 

de profesör Yorga §UDU yazmalı· 
tadır: 

- Meclis müzakeratı milli il 
tifakın bir tezahürü oldu. Küçii~ 
fırka !kavgalarının büyÜk mesel~ 
ler önünde ne kadar bot §eyler " 
duğunu bir kere daha isbat ettik. 

Ayan azasmdan M. Gregu•1 

Filipesko, • Epoka • gazetesiod' 
diyor ki: 

En hararetli vatanperverlel 
de tatmin edilmittir. Ve Romşll 
yada fırkalar bulunduğu bir k•I 
saat için unutmak mümkün o!mııl 
tur. 

Dreptatea gazetesi yazıyor : . 
M. Maniu'nun istizah takriı1 

beynelmilel efkarı umumiye öniil' 
da hakiki bir arayi umumiye dır 
mektir. Bütün T ransilvanya, bitl1 

itine reislik etmit elan zatın seıi~ 
daima ana vatana bağlı kaim• 
kat'i azmini ifade eylemittir. 

M. Titule!koeun parlak nutlı" 
na gelince, hu nutuk Romanya b1 

dutlarının emniyetini temin ede' 
hukuki, manevi ve siyasi zamaJ!' 
ları göstermittiır. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

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

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

re, gözlerile beni aramıyacak mı?. 
Halim Siret, hastanın batında bu
lunmasa muhakkak başkaları bu
lunacak ..• Soğuk teselliler; bot, kli
şe kelimeler; darbımeseller, iç çek
meler, göz sulanmaları, bütün bu, 
sinir bozan haller, beni harap ede
cek. ... 

Hastayı nasıl bırakmalı? Mestu· 
reye hissettirmeden nasıl uzaklaş· 
malı? .. lstanbulda duramam, du
ramıyacağım ... 

lstanbulda durursam, gene cin
net nöbetleri, bana türlü manasız 
münasebetsizlikler yaptırabilir, 
Mesture'nin aziz hatırasına hürme
te mecburum.Onun aziz hatırası 
için ~urbet yollarına dütmeliyim ... 

Gurbet yollan ..• Galiba, benim 
hayattan nasibim, yalnız bu, bu 
gurbet yolculuğu olacak! Ömrüm, 
hep gurbet yollarında sürtmekle mi 
geçecek? 

Gurbette, gurbet acısile Yata· 
mak, dertlerin derdi ..• 

Fakat benim gibi dert ortağı ol
mıyan dertliler, ne yapsınlar? 

Bazan doktor Nüzhet Süleyma
na açılmak istiyorum. Acaba, nasıl 
kar,ılıyacak? Mesture'nin temiz ha 
yali yıkılmıyacak mı? 

- Mesture Hanımla siz evlen
meli imitainiz ! 

Doktorun bu sözünü hatırlıyor 

ve duyuyorum. O gün, doktonı ,J
datmıtlım. Nüzhet Süleyman, be' 
nim hakkımda ne kadar iyi dütiill' 
se; Meature'ye kar,ı ne kadar rııil 
sait, müsamahalı davransa, gerı' 
insani zaaflara kapılmaktan keıı'ı 
ni alamıyacak. Aldatılmıt olnı"! 
hıncını çıkarmak istemiyecek tJIJ 

Doktor, bu kadar dütük, )<üç 
ruhlu insan değil; ondan bu ba~ 
ğılığı ümit etmem. Fakat insaJ!1.ı 
gözümü öyle korkuttular ki ııv 
feyden fÜphe ediyorum. Belki fi 
helerimde haktızım. Kim bilir! . 

Doktor Nüzhet Süleyman, be~1 

açık kalplilikle dinlese, müsaıııB~ 
ile baksa, gene tereddüt edeceği 
Çünkü derdimi payla,mak ta ~
na, miskinlik gibi geliyor .. Derd1 

ne kadar büyük olsa, tek batıııı' 
çekmeli, yalnız kendim tatıınal1' 
yım. d' 

Bazı ıstırapların büyüklüğü 
bir teselli oluyor ... 

Hayır! derdimi, ıstırabımı, at•' 
iarımı, kimse ile paylafmıy~~ 
ğım. Onu kıskanç bir hürmetle I> 
bimde saklıyacağım ... 

Gurbet yollarında, gurbet eli~ 
rinde, derdim bana yoldaşlık ed 
cek... , 

Kaçmalı? Buradan uzakl~~ı 
lı? lstanbulun havası, bir gögıl 

- Bitm,.Ji __., 
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:t:~ Havaların 
;~!Yüzü ekşidi 

IZMIT, (Milliyet) - Bahar ko-
'11' kulan etrafa yayıldı. Yu, geldi di 

ve sevinirken, kıtın aoğuk yüzü tek 
~ele1' ııar önümüzde duralayınca hayret
~Jnıı ten hayrete düttük. Batka yerle~ 
nı~ bilmiyorum; lzm.tte havalar, elı 
uretı matalı, koca kanlar gibi çekilmez 

ve istenmez oldu. Bu, halleri gördük-
<'.e mevsimlerinde seyrini f&flrdığı-

J 
.1. ~a inanacağım geliyor? Galiba, 

cı ı• k ı· 
0 yaz, gelince kıf, ıt ge ~ce !az 

~er geldi demek, asrımızın garıp cılve
r~nt !erinden sayılacak. Tevekkeli, dün-
ute- ya dönüyor, demiyorlar. 

~;: Gene trenler hakkında 

f 
Yaza, çıze, dilimizde tüy bitti? 

iyol - Efendim - diye - fıraklı 
dert yandık. lstanbulda g:tınek i

• aJ;ı çin, Ankara, Adanadan tehrimize 
~ati gelen trenler, su almak için istas-
JJIİf yon binasından bir hayli uzakta 

durüyor. Bu yüzden, halk, akla fik
d ıa re gelmez sıkıntılar içinde bucalı· .. ;ii, yor. Yazdıklarımızla yine yap yal

r~ f• nız ve baş bata kalacağımızı bill e . mekle beraber bu yüzden ba,ıma 
et'kil gelenleri de ç· ziktirmekten kendi
anJJI mi alamadım. 
ID~ Dişim apse yapmıştı? Bir kaç 

dan' gün iğneli fıçılara batıp batıp çık
tıktan sonra çektiklerime bir niha

clii' yet ve rnek için lstanbula gitmek 
tet' mecbur•yeti baş göatermi,ti. lstas

·ıf yon çok kalaba!ıktı. Bayramında 
~1 

araya karıtmaaı bu, kabalabalığı 
tır. kat kat arttırmı,tı. Trenin durdu· 

•• ğu yere kadar gitmek mah,er gi-
esı• b' . 1· ' ak lı· ı ınsan ae ı arasından geçmek -
a la karayı seçmek demekti. Dar va-

• ğonlar, yollar arasından sığına sığı 
. ~i .!~na ~ide~~e~, bilmem nasıl oldu; 
uçu kellı, fe lı b r adamcağız olanca hı

it zıyla üzerime abanı verdi. T e
J laşlı telatlı ve kaba kaba: 

ik- . - Pardoooon,... Dedi ama, bi. 
gu•' zım surat, dolayisiyle dif efendide 
jpdl uzun uzun acılar, içinde kıvrandı, 

durdu ... 

erlel Dileğimizi, Cümhuriyet devrin· 
mJll de, Cümhuriyet memurlarına anlat 
k•( mak ist'yoruz ... 

lJ)ıJI Adapazarlılara ne oluyor? 

• Vakıt, vakıt, gazete sayfalan a· 
• • ..ı rasına sıkı,an bir habercik bu 

JI' •• 1 1 

iifl son gunlerde sık sık göze çarpmı-
ndt Y~ ha,ladı. Güya, Ad,.pazarının vi
b. 1 layet me:1cezi olması kat'i surette 
;~ kararla,tırılmıf, imif? .. .içinde i

es ~ çecek suyu bulunmadığı halde, 
ma z.enginiz diye kendi kendilerine ge-
tJılt lın güvey olan dostları-

lı' mız~a gönül kırmadan geçinelim, de' dedıkçe, onlar aksini yapmakta 
ali' muannidane israr ediyorlar. İtin 

doğrusu denild' ği gibi, yapılmak is 
tend'ği gibi Adapazarının Sakar
ya vilayeti adını tafıyacak olması 
değil, Kocaeli vilayetinin bir ka.t 

Yukarıda tertip heyeti, "f'Jlıthı Ti.i ı' lt&n ve Zehra Hanımlar 
Zeybek °'1Ununda 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban ta~lo göaterilmittir. Ortamektep 
dırmanın en güzel bir yerinde çok tr.!e'.>esinden Meliha H. Güzel aev
mükemmel ve aıri bir şekilde inşa ela gecesi melodisini çok güzel te
edilmekte olan zabitan mahfili bi- g::. 'lni etmif, tiddetle alkıtlanarak 
nasının masraflarına yardım ol- tarkı tekrar ettirilmittir. "Kurtar,, 
m!'lk üzere alay zabitanı, gençler ismindeki milli ve manzum piyes 
ve ortamektep talebelerinin İftira- muvaffakıyetle temsil eclilmit rakı 
kile birinci mektep salonunda mü- !arda alay kumandanı Süleyman 
samereler verilmittir. Beyin küçük kerimeleri altı Yatın-

Hemen bütün Bandırmalıların ela Türkan Hanımla arkadatı Zeh
.ıilelerile birlikte İftirak ettikleri ra Hanım bilhassa Zeybek oyu
bu müsamereler çok eğlenceli ol- nunda çok takdir edilmi,tir. Son 
mu,, halk güzel ve neteli vakit olarak "Softa,, ismindeki komedi 
geçirmittir. 

Müsamerenin musiki kısmına de çok tabii oynanmıttır. 
yiizba,ı Kazım Bey keman, yüzba. Az zamanda Bandırmada büyük 
~ı Salih Bey piyano, Vecihi Bey vi- ve kıymetli eserler vücuda getiren 
yolonsel, Sabri Bey mandolin, ve ve kendisini bütün halka sevdiren 
ortamektep talebelerinden Hayrün- alay kumandanı Süleyman Bey ile 
niaa, Türkan, Fitnet hanımlar ve gençliğe her vesile ile yardımları
Sabit Bey kemanlarile refakat et- nı esirgemiyen ve müsamerenin 
mi,lerdir. tertip ve idaresinde büyük faaliyeti 

Müsamereye lstiklii.I ve Cümhu- görülen yüzbatı Kazım Bey ile 
r!y~t martlarile batlanmı,, askerle- Müli.zim Niyazi Bey takdir ve teb
rımız tarafından tertip edilen milli rik ederiz. 

daha yükaelmesi, bir kat daha gü-
zelletmesi ve emellednin birer bi- Herekelli yagvmurlar Güründe elektrik 
rer tahakkukunu gördükçe baht'.-
yarlığını etrafa yayması olacaktır. BALIKE~I, (Milliyet) - Şubat SiVAS, (Milliyet) - Sivasın 
Güler yüzlü, tatlı sözlü lzmitin '.1l'.'nd~ ~en yağmur yağmadığı Şrin bir köfesi olan meyva bahçe-
günden güne artan, günden güne ıçın çıftçı çok enditede idi. Mah- !erile methur o!an Gürün de elek
çoğalan verimi bunun canlı bir sul cılız kalmı,, otlar da hayvanla- triğe kavutmak için Sivasın eıki 
örneğidir. rı doyuracak hale gelmemitti. üc aydınlık vasıtası olan motoru satın 

gündür hafif hafif yağan yağmur: alınarak Gürün aydınlanacaktır. 
Bayrağa •ayğı İatiyoruz? lar büyük bir tehliken·n önünü al- Gürünün yakında bulunan bir de-

Aktam ııünetinin son lfıkları dı. ğirı:n~n auyundan istifade edilerek 
d.amla damla etrafta erirken as'ke- Fakat üç gündür kapanan hava bu 1 •ın Yapılacağını haber aldım .. 
r~ f~rka önünde bayrak inme' mera- Bu suretle de elektrik kazayı ay· 

ı ıımı Y 1 H oldukça Üfütücü soğuk ta yapma.- dınlatmaya ki.fi gelecekt·r. 
,, b .. .. ap.ı ıyor. azır bulunanlar ya batladı. Bayramdan evev! sıkıcı 

tıt -uyuk b r vect İçinde bayrağa say- bir yaz havası batlamı,ken 'imdi Hafikte et fiatları tii' ı:ı ~~~e:~~~~rini gösterirler. bayağı kı,tır. Kar yağdığı zaman- HAFiK, (Milliyet) _ Hafk be-
Jtl~ a 

1 ını; Bu, merasim ya- ları andırır bir. soğuk her tarafta ü lediyeıi kaza dahilinde kesilen et-
e,.ı ptır~en, bir takım kimseler yakı- fÜtücü tesirlerini gösterdi. !erin halka fazla fiatla satıldığını 
en~ 1 

fa ~ıyan hal ve hareketlerle fe· H f' ki ~ b görerek etler hakkında bir fiat lis-
~·• r~ ı~ıze sa.Ygı yapmıyor, mu .. steh- 8 I e agaÇ ayramı . 
't must h h te11 yapmıt ve neticede koyun eti-. zı e zı ve atta k .. t h k·· h HAFiK, (Milliyet) - Hafik a- · ıtı]1 gülütüyorlar. us a usta n n 22, sığır etinin 12, keçi 14, man 

.. çil' ğaç dikme bayramı 13 nisanda ya- da 8 kurut üzerine satılmasına 
A Halka, Çocuklara ba . k pılacaktır. Şimdiden hazırlıklara · d k ·ı h ' ar. · · . 1 Yıa saygı aynı zaman a esı en ayvanların 

ıı.1-' velsbe'."g~ nı atı mak her teYden ev ba9lanmıt ve ayrıca bir de talimat hastalığından ve damgaya tabi ol-
Jıel V~ • •.r atan ~o.cu~ur.. Halk E- name hazırlanmı,tır. k 
'"' vımızın, muallımlerıınızin b'lh ===".""'~==:==:====:====:;==m=a=sı=n=a==a=ıa=r=v=e=rm~İf;,;t;;,ir;;;·===== 

t"' d'kk ti · ' 1 k · 1 assa 
1 ı a erını çe me ısterim. yarın ismi, c:smi unutulmutmu- cağını muhakkak görüyoruz .. 
~~ı Bayrağa saygı istiyoruz... dur? Sırça köıkün Sultanı 
~ı Jzmitte A. A. Dellallar şehri İzmitte harıl harıl ev yaptırılı-

ğiıf. Anadolu AJ'ansının haritasında İkide bir kulağıma garip gar~p yor .. Güzel, tık, hatta çoğuda kü-
lı' 1 •esler çalınır: bile. .. Şehrin evvelki ka::armıf hah. 

,, zmitin ismi yokmu ? - Ne var, ne oluyor'. dı'yecek b 
Jı• A d k' ı b gİ i kap kara tahta yapılarda r na olu Ajansının sanırım '• o sarn. Yaranı ba sefa · . 

Bir mezar ve içinde bazı 
eşya bulundu 

, AYDIN, (Milliyet) - Aydının 

1 
Kemer mahallesi mer'aıında ~ı ı 
Nizam oğlu Ali Çavuf ta, kazarken 
Bizans devrine ait olduğu zan ve 
tahmin edilen bir mezar bulmuf-
tur. Mezar bet metre uzunluk, iki 
metre genitlik ve iki metre irtifa
mda kemerle örtülmüt dehliz ıçin· 
dedir. Mezarın yanında mahalli 
mahausta koku tişeleri, toprak 
tamdan ve kaplar ve iki bakır paı-ıı 
bulunmuttur. 

Ali Çavut bunu belediyeye ha
ber vermif, belediye reisi ve bele. 
diye fen itleri müdürü mahallim 
giderek tetkikat yapmıtlar ve çı
kan etyayı alarak vilayete teslim 
etmitlerdir. Bu mezara bititik bir 
çok mezarlar daha elduğu anlatıl
mıttır. Ali Çavut bunları da meyda
na çıkarmak üzere müsaade iste
mektedir. Birkaç sene evvel bu ci
varda arzuhalci Etref Efendinin 
bağında da buna benzer mezarlar 
çıkmıştı. 

Hafikte kayık 
HAFiK, (Milliyet) - Hafik'in 

iki tane gölü vardır. Bunlardan b:
risi kazaya üç kilometre diğeri 
5 kilometre mesafede bulunan Lota 
gölüdür. 

Lota gölünde büyük balıklara 
tesadüf edilmekte, hatta buradan 
80 kiloya yakın balıklar çıkmakta
dır. 

Kazaya üç kilometre mesafede 
bulunan göl için bir kayık sipar't 
edilmiştir • 

Bununla kayık sefalan yapıla
caktır. Bundan da belediyeye bir 
varidat temin edilmi• olacaktır. 

Hafikte bir bataklık kurutuluyor 
HAFiK, (Mililyet) - Hafikte 

Cümhuriyet ilkınektebinin kartı· 
sında bir bataklık vardı. Bu batak
lık ve c'.varında yazın uçufan bö
cekler ve oranın fena kokusunu ka
zaya ilk geldiği günden itibaren gö 
ren genç ve çalrtkan kaymakam 
Celil Bey buranın kurutulmasına 
karar vermit ve belediye ile anla,a
rak buranın kurutulmasına başlan
mıttır. 

Buraya ağaç dikilecektir. 

Hafikte ilk kadın muhtar 
SIV AS, (Milliyet) - Kadınlann 

muhtar olmaları her yerde yeryer 
görülmeğe batlaclı. Hafikte de ilk 
kadın muhtar Celi.Ih nahiyesinin 
1n köyünden Hediye Hanımdır. He 
diye Hanım yatının fazlalığına 
rağmen di"r cok çı-lı~kan ve ayni 
zamanda çok cesur bir Türk kadını 
dır. 

Balıkesir silosu 
BALIKESiR, (Milliyet) - Bir 

müddet evvel in,aab ve makine ak 
ıamının montajı biten Silviye elek
trik cereyanı müvakkat teıiıatla 
verilecek ve bütün makineler hare
kete getir;Jerek bir kaç gün tecrü
beler yapılacaktır. Siliv in,asında 
ihmal edilmit bir nokta vardır, 
toz aksamı harive nakledecek bo
ru bu tozları hemen daima Balı
kesir istasyonuna doğru püsküre
cek ve bu yakınlarda oturanlar 
bu tozlardan daima rahatsız olacak 
!ardır. Batka bir tertip tozu hava
ya netretmiyecek tedbirler alınma
sı mümkündür. Ali.kadar makam· 
lann bu mahzuru defetmek için 
herhalde icap emirleri verecekleri 
ni zannediyoruz. Zira bu halin kiıt
letici ve havayı bozucu olduğu ta
mamile meydandadır. 

Bozdoğanda yeni mektep 
BOZDOCA, (Mililyet) - Boz

doğanda geçen ıene yanan ilkmek
tep yerine umumi meclisçe yaptırıl
ması kararlattınlan 24000 liralık 
modern mektep binasının inşaatına 
ba,lanmıttır. Yapı büyük bir faa
liyetle ilerlemektedir. 

..,, v·1 b' h birer birer ortadan kalkıyor. 
"' 1 ayet ve kazalarda ırer mu a- - Ne 1 k D il 1 b • 

ıı· b' . 1 b · d. 0 aca • e a agırıyor Umulurki, bir kaç yıl sonra iz. Küçük taşra haherleri· 
a trı vardır. Memlekette 0 up, ı- .'.Yl_rlar ... Bu dellal efendiler nel:r m·t, bam b-.ka, tanılmıyacak ka- . 
• JI te?leri .kısa, özlü haberlerle ~u- soy .•Yor, anl~manın imkıinı, ihti· dar yeniletmit bir tehir olacaktır. ' lzmirde dilsizler mektebi ~ü: 

-

T ekirdağının imarı için 
Belediye varidat temin edebilmek için 
iskelenin kendisine verilmesini istiyor 

T ekirılağnını ihraç iıkelelerinden biri.: 

TEKIRDAG, (Mililyet) - Ok- 1 tının yüzde doksanının iıkele res
turva resminin ilgasından beri b... minden temin etmekte bulunduğu 
lediyemizin bütçesi haylica sar:ıl- cihetle memlekete pek hayırlı it
mı•tır. Bu yüzden fehrin mübrem ler görmekte ye imar huauıunda 
ihtiyaçları tatmin edilememekte i- herhangi bir maddi sıkıntıya ma
se de, bu dar bütçe dahilinde ge- ruz kalmamaktadır. 
ne lüzumlu olan inşaata devam e- itte tehrimiz belediyesi de ~"'" 
dilmektedir. Şehrimizin modem bir velce mülga aeyriıefain idaresrne 
hale gelmesi ve plan dahilinde imar ld · k ı yl gerl al-denetmit o uğu ıs e e 
ve in,aata ehemmiyet verilmesi, mak için uğratıyor. Bu uğra!~" 
hiç şüphe yok, bütçenin müsaadesi ise gene memleketin imar ve ı t.a 
nispetinde olur. Buna rağmen be- fını temine ınatuf olacaktır. Hem ıı 
lediyemiz faaliyetinden geri kalmıt kelenin beton bir tekle ifr.ağı v~ ay. 
değildir. Bozuk sokak ve cadde kal ni zamanda alınacak hır reıımle 
dırımları hemen kii.milen tamir ve belediyemiz varidatı tezayüt et
bazıları yeniden inşa edilmittir. ınit ve bu suretle tehrin battan ba
F akat şehrimiz Trakyanın bir tran· ~imarı imkanı hasıl olacaktır. Bu 
ait merkezi halini almakta bulun· hususta belediyenin tetebbüaatı ol
duğundan belediyenin daha ziyade 
faaliyet ibraz etmesi icap ediyor. mu.tur. lktııat Veki.leti yüksek 
Marmaramn Bandırma şehri beledi makamının bu iskeleyi ,ehrimiz be
yenin gün geçtikce imardaki lediyesine terkecleceğini kuvvetle 
mesaisi şükranla kaydedilirken tahmin ediyoruz. lıtikbalin en par
T rakyanın biricik mahreci olan T e- lak bir beldesi ve iktııat merkezi o
kirdağının da ayni hale gelmesi çok lacak Tekirdağ için iskelenin eıir
,ayanr arzudur. Gerçi Bandırma gememesini büyüklerimizden diler 
belediyesi varidatıle belediyemiz ken ihyaaı çarelerini aramak ta 
varidatı arasında çok fark vardır. Trakyalıların mukaddes bir vazi
Fakat Bandırma belediyesi varida- fesi olacaktır. 

Hafik'te nUfus 
HAFiK, (Milliyet) - Af kanu

nunundan sonra nüfusa kaydedi
lenlerin adedi hayli miktarda art
mıttır. Eskiden 32 bini bulan nü
fusun 40 bini geçeceği kuvvetle 
muhtemeldir. 

Hafik'te pazar 
HAFiK, (Milliyet) - Her ka

zanın ve bazı vilayetlerin de hafta. 
nın muayyen bir gününde bir mey
danlıkta pazar kurdukları ~e b~r~· 
da alı,veritin daha ehemmıyetl~. hı~ 
surette ilerlediği malumdur. Koylu 
her zaman yumurtasını, yağını 
peynirini, getirmek için tarlasın- . 
dan ayrılamıyor .. Ve yahut ta getır 
eliği zaman itinden oluyor. Bunun 
için de haftanın bir günü ayrılması 
köylü için daha elveritli olacağın
dan Hafik Belediyesi Cümhuriyet 
meydanında her pazartesi günü bir 
pazar açılmaaına karar vermittir. 
Karar köylü ve halk tarafından 
'ilemnuniyetle kartılanmıttır. 

Aydının bUtçesr 
AYDIN, (Mililyet) - Aydın şe

hir meclisi nisan devresi toplantıla 
rına ba,lamıttın. Belediye encüme· 
ni meclise 100,400 küsur liralık 
bütçe vermittir. Geçen ıene bütçe
si 94024 lira idi. Belediye tubat so
nuna kadar 54274 lira tahsilat yap
mıttır. Mali sene sonuna kadar mu
hammen bütçenin tamamen tahak
kuk ve yüzde 80 • 85 nispetinde 
tahsilat yapılacağı muhakkak gö
rülmektedir. 

Bozdoğan kredi kooperatifi 
BOZDOGAN, (Milliyet)- Bozod 
ğan zirai kredi kooperatifi u~i 
heyeti, 187 azadan 178 aza!1ı!1 ıfti· 
nikile dün senelik kongresını yap
mıftır. Umumi heyet sermayenin 
yüzde 20 sile aatıf kooperatiflerin
den birisine ittirilki kararlattırdı. 
Yeni idare heyetine: Hakkı, Rüttü, 
Hafız Süleyman, ve Şem'i beyler . 
seçildiler. 

Uzunköprüde tayyareye teberrüler 

1 
1 

efkara bildirirler. Bu, ıon gun- !!1~lı"ylok .. Bk r sivri sinek gibi Ye,il beyazlılann mefhur süflörü dürünü ölümle tehdit eden on ıkı 
'ı• lea'.'..de bdakıyorum ·, en ufak h

1 
ucak· zız ama tan. bat. k_ a bir ite yara- 5 · d b h 1 b d'l · · hak ·ne b""lanmı•· b' • , d ki k 1I ezaı e. a çe İ, ir köfcağız yap- ı sızın mu emesı -. UZUNKöPRO, (Milliyet) _ Güzel yurdumzun en yakın ır ıı-

• R ınız an bile sesler duyu uyor. 1 arı yo " an ıçın bir çok me- tırou,. Evvelki gün bu, kötkün Ö· t rb b d T 
· ~ uın .. ~ "AA h t deni vasıtalar varken h- ı· d ır~ I . d ''T·· k K .. lt"r Cemı'ye· nır halkı olan U::unköprülülerin bu ıeneki ku an ayramın a ay-,,,. ...... · ." Hayretten ayre e, ' <Ua ede- nünde geçerıken arkadatlardan bi- T ur u u ki d k " merakta A d kalma bir gö ki d 1 . . zmır e .. .. . . 1 k mu yare Cemiyetine gösterdikleri a!. l a ve yaptı arı yar ım ço fayanı 

b n meraka düşüyorum.. · en k d • . rTene e e lal ha- ri : tı,,~ın tetebbusu netıc~sı o a.rba dete tükrandır. Dütman iıtilalannın en acı kahırlarını görmüf, vatan 
)le' ca ha K0caeli vilayetinde Ajansın ğırtma ' egıfen ürkiyede değis- - Sırça kötk güzel oldu. Dedi. sevıler havralarında turkçe ı a h k' · t · · · demek oldug"unu anlamıf bulunan Uzun-
1,• ınu ab' · k 1 miyen i"lerden.. ' B' b k 1 b 1 1 d ve a ımıye sevgıaının ne 
o k ı~ı Yo mudur? Varsa meme ' l ki ır at aıı i ave etti : af amı' ar ır. . . .•. köprülülerin bu seneki kurban bayramında, güzel vatanımızın müd~· 

Yetkvar.ığını niçin duyurmüyor? Bütün yeni i 1eri yapmakta te- .. - Sezai gibi Sultanı varken, ta. '1- lzmıv gazetelerının verdıgı ma. ı 
1 

. . 
1 

T a·eCemiyetine olan yardımlarının bı-
o sa A d reddüt etmiyen zmitin bu, kuru- b 1 .. ı · d t ı f "c- faa vasıta arı ıç n ça ıtan ayy · . .. 'd' 

ıl.~,· ıında l n~ olu Ajansının harita- l d b' ıı... umata gore, zmır e e e 0~ u li. 436 nh kurban 600 lirayı geçen nakıt ve 700 kusur derı ır. 
f...-......... _z_rn_ı_tdenilenkos ko:c:a~d=ı~·_:__n_u~v_u_st_a_i_u_s_u_e,..e .... ı.r ... t.ır•p•a•n---a-ta__:...:~~~~~~~C-e_v_d_et __ Y~A-K~U-P~..:..-r_e_tl_e_r_i _d_ö_rt~kur~-u-'-in~d-ir_i_lec~ek~t-ır_.~-~n-ç_o_•_u~~-c-a~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~----~--
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MiLLiYET CUMARTE!>l ı • ·· ~-

• M. Mussoliniye cevap il._ _M_O_T_E_FE_R_R_I_K_H_A_B_E_R_L_E_R_. 1._l __ ç_o_c_u_K __ l IBulgaristan sulh 
Müsalmet için 
Ne istiyor? ''lyigeçinmekis~eriz,fakat -

korkumuz da yoktur,, 

----...----
• f B~~!cı~e~~~1'!oct~~~! 

de hatlar. Halbuki, Jean Guten
berg matbaacılığı 1430 senesinde 
kurmuş, bazı arkadaşlarile müte
harrik hurufat bile kullanmıftı. 
Bizde bu kadar geç başlayı•ı o za
manki Osmanlı devletinin Avrupa 

İtalya Başvekilinin nutku hakkında takrir ve
ren Mahmut Esat Beyin Mecliste söyledikleri 

Meclisin evvelki günkü içtima- ı 
ında lzmir Mebusu Mahmut Esat 
Beyin verdiği takrir üzerine, Hari 
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ltal
ya B--.vekilin' n son nutku ve ver
diği teminat hakkında izahatta 
bulunmuf ve bu izahatı dünkü nüs 
haınızda netretmi~tik. Hariciye 
Vekilinin izahatından sonra Mah
mut Eaat Bey kürsüye gelmit ve 
ezcümle demittir ki: 

Muhterem Beyefendiler, bu kendi 
namı hesabona Hariciye Vekilimizi ve 
Cümhuriyet hükümetimizi yapt;ğı va- • 
kurane te,ebbüslerden ve aldığı izahı 
kabil neticelerden dolayı tebrik ederim. 
(lıtirı;k ederiz sesleri) Temenni ed~rim 
ki, bu:ıdan sonra dahi her hangi bir ha· 
rici mc~l~Jen hiikümet böyle milletin, 
Türk ınillctinin vekariyle mütenasip bir 
tarzda hareket et.sin. O böyle hareket et

tikçe Mil/et vekillerinin ve büyük Türle 
milletinin her vakit ve daima itimadını 
haiz olacağında fÜpbe etmemelidir. Ha
riç bilmelidir ki, Türk milleti harici ve 
dahili meselelerde biikümetin yani ha. 
ş1ndad 1 r. v~ onunla beraberdir. 

Muhterem Beyefendiler, itiraf etmeli
yim ki, Hariciye vekaleti ve Cümhuriyet 
hükümetini, Türk milletini vakar ve ıe
refinin ve menfaatlerinin yüksek dere
cede maMuz l'Utulmut olması için Türk 
devletinin ve Türk Cümhuriyetini Bü
yük t•finin iltizam ettiği tarzda bare
J,ct etmiş olmasını büyük memnuniyetle 
l<aqılarım. Fakat neye saklayayım: Ha
riciye Vekilimizin izahatını dinlemeden 
Önce, }ı;ikUmetimizin hattı hareketini an 
lamadan evvel mu>.tarip idim. Münfeil 
ve nahoınut idim. 

Muhterem Beyefendiler, müsaade bu.
yurı.ırsanız, fikirlerimi esaılı bir iki nok· 
to ti.tünde bir Türk milliyetçisi, Türk 
mebu•u sıfatiyle anlatayım ve bunlan a
ç•l<ça &Öy\iyeyim. Bir defa siyasi nutuk
larda bazı bazı gördüğüm tarihi haklar• 
elan ve vazifelerden bahsedilmesine te
~nas edeceğim.. Tarih noktai nazarmdan 
Türk milleti bütün milletin çoculdan 
bilmelidirliler ki, bilmektedirler ki, bat· 
ka tarihlerle ölçülemiyecek yüksek bir ta 
rih varlığına kendileri sahiptirler. ''Şid. 
detli ve sürekli alkıılar." 
Eğer tarih menkibeleri bir millet için 

hak bahtediyOTsa Türk gençliği çok i,,l 
biliyor ki., bu davada en haklı kendit.i 
çıkar (Bravo ıesleri alkıtlar ). Hatarası 

bir çok ümitlere mesnet te§kil ettirilmek 
İstenilen Roma İmparatorlukları. gerek 
ıarki, ve gerek garbisi, Türk tarihinin 
tanımadığı yerler Türk gençliğine maı.o
u meçhul yerler değildir. (Bravo sesle
ri). 

Demek istiyonun ki, tarih delilleri 
Türk milleti aleyhine kullanılacak hiç 
bir kuvvete haiz olamazlar. Yakın bir 
tarih olarak tunu söyliyeyim ki, Türk in
kılibı en müıkül anlarında, en namüsa!t 
fartlar altında dünyanın büyük devlet· 
lerile boy ölçülerek yeni Türkiyeyi kur
mak kabiliyetini göstermiı bir inkılaptır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk milleti bu iktidan elbette on se
ne evvelkinden daha kati ve daha ıeri 
bir tekilde ıröıtermeğe hazırdır. Bunda 
kimsenin fÜpbesi olmamalıdır. (Al1nt· 
lar). 

ikinci mülihazam Türk inkılabının 

Türk milletine verdiği hedeflerdir. Mü
saadenizle bunları kuaca tekrar etme
liyim.. Bunlar benim öz bir Türk ola
rak anladığuna l'Öre : 

Tarihi roman: 105 

1 - Türk gençliği sana ve senden son 
ra bütün Türk nesillerine nasihabmız 
ve ülkü vediamız şudur: Milli hudutların 
dahilinde maddi ve manevi mütemadiyen 
kuvvetlenmek ve mütemadiyen yüksel
mekl1r. 

2 - Milli hudutlar dah;Iindeki Türk 
topraklan mukaddestir. Milli hudutlar 
dahilindeki Türk toprakları çok mukad
destir. Bu topraklara ayak basmak cüre· 
tinde bulunacaklann mutlaka belini kı
racaksın (Çok gÜzel sesleri). 

Üçüncü mülahazam gene benim anladı 
ğıma göre beynelmilel ıiyasetin temeli 
olarak ifade etmekten kendimi alamıya
cağnn cihet şudur: Dostane münasebet· 
te bulunduğumuz şartlar içinde bile ken· 
di maddi hüviyetimizi ve milli birliğimi
zi her ihtimale karşı mütemadiyen tak
viye etmek lüzumudur. Beynelmilel ha
yatta pek az olmakla beraber devletlerin 
hatta müttefiklerine karşı tam zamanın
da hücum etıniı oldukları maalesef gö
rülmüt ıeylerdir. Hatta müt:cliklerine 
karıl. (Doğrudur sesleri). 

Biz tarihimiz ve milli seciyemiz itiba .. 
riyle dostluk ıözü verdiğimiz zaman 
canımızı vermek için ciddi olarak taah
hüt alıyoruz. Böyle bir tabiatın nihayet 
muzaffer olacağında ve her oynaklığa ga 
lehe edeceğinde şüphem yoktur. (Alkıı
lar, bravo bizim de yoktur). Fakat bu
nun için muhtemel vefasızlıklara karJı 

son derece müvesvis ve müteyekkiz ol

mak vazifemiz bir kat daha ehemmiyet 
kesbeder. Bu tarl~ar içinde metru Yata

manın çareıi maddi ve manevi kuVTet 

mefhumuna ehemmiyet vermektir. Ha
riciye vekilinin ııözleri beynelmilel §arl· 

lann benim bu endişeme bugün her za. 

mandan fazla hak verdiğini göstermek
tedir. Vefa vadeden dostluklara kıy

met vermek samimi ve sağ]am sulh için

de memleketin ve milletin inki§afına ça· 

lışmak fakat daima silahlı ve daima si
Jihlı ve hazır bulunmak bugün emniyet 
telkin edebilecek şartların en batında 

l'elir. 
Muhterem beyefendiler, bu mülibaza

larımı içinde bulunduğumuz umumi va
ziyeti hakiki bir surette mütQlea etmek 
İçin duyduğum gibi, samimi olarak nak
lediyorum. Hariciye Vekilimizin tahsiıen 
bugün iıtigal ettiğimiz mevzu üzerinde 
komıularımıza kar}ılıklı İyi geçinme ar

auıunu ve imkinmı bildiren beyanatının 

kıymetini pek iıli. anlanm, 1 yi geçinmek 
imki.ru elbette kolaylaıtınlacak ve teş
vik edilecek bir §<'ydir. Herkesle boş 

geçinmeyi seveTiz, isteriz ve istiyoruz. 
Bu, bizim için samimi bir ideal prensipi· 
dir .Ancak böyle bir arzumuzda korku· 
nun yeri olmadığına kimsenin tüpbeıi 
olmasın .. (Allotlar). 

Bizim, Türk milletinin dünyada kim

seden, ama, hiç kimseden korkusu yok
tur ... (Alkıtlar ... ) 

Şrfler aağ... Türk milleti ayaktadır .• 
Dost ta, düıman da böyle bilmelidir. 
(Bravo sealeri, tiddetli ve ıürelrli alkıt
lar). 

Bereketli yağmurlar 
AMASYA, 6. A.A. - Dün gece 

sabaha kadar devamlı bir surette 
yagmur yağmıttır. Köylüler ve bil
hassa pancar ekenler tam zama-

Güneşin Oğlu 
Eyyyyyyy .. Koca anlan! Atının J 

dizginlerini çek ve canına suaaına
ınıpan, derhal geri dön! 

Bora atım durdurdu. 
Akıncılardan biri yere atladı .• 

Kadını kolundan çekerek ayağa 
kaldırdı. 

Reis sordu: 
- ileride ne var? Sen kimsin? 
Köylü kıyafetli kadın cevap ver-

di: 
- Hibar yolunda Türklere tu

zak kurdular. Köye girecek yolla
rın hepsi tehlikelidir. 

Güneş'in oğlu atından atlamıf
tı. 

Köylü kadın zeki bakışlarile re
isin etrafında toplanan akıncıla
rı birer birer gözden geçirdikten 
sonra: 

- Boğanın sırtını yeıe getire
miyen yeğit nerede? Diye sordu. 

Bora Suriye kadınları arasında 
ilk defa olarak bu kadar güzel ve 
sevimli b"r kadın görüyordu .. Ya
nına sokuldu .. Elile çenesini kaldı-

Yazan: lakender FAHREDDiN 

rarak gözlerinin içine baktı: 
- g,." tıP""f'lfsin? 
- Hibar'lıyım ..• 
- Burada ne itin var? 
- Bir it için Hamat'a inmittim. 

Geciktim .. Döndüğüm zaman kö
yün yo1la: ını kapanmıt gördünı. 

- Şimdi ne yapacaksın? 
- Tekrar Hamat'a dönüyor-

dum .. Size rastladım. Dündenberi 
açım ... 

- Şehirde kimsen var mı? 
- Hayır ... 
- Bizimle beraber gelir misin? 
- Türkler çok temiz yürekli in-

sanlar .. Boğa dögu~··,ünden sonra 
• 1 ' sız ere boyun eğmemek mümkün 

mü? Gittikleri yere elbette gelirim .. 
Fakat, beni çabuk doyuracaksınız, 
değil mi? 

Köylü kadın masumane bir ta
vırla reisin sözlerine cevap verir
ken, akıncılar, bu sevimli mahluka 
çok acımışlardı. 

Bora, muhafızlarından birini Hi. 
bar civarını tarassut etmeğe gön-

Dün DarüHtılaka mezunları latanbul Halkevinde toplanarak 
kendilerini alakadar eden meseleler etrafında görüşmü~erdir. Yuka
rıki ruim Darüşşalaka mezunlarının dünkü j.çtimaları esnasında alın
mıştır. 

Semplon ekspres 
kaldırılmayacak 

Şark demiryolları işletici kum
panyası bir J:\lÜddet evvel ıirketin 
ve hattın umumi vaziyetinden bah 
&ederek Semplon ekspresinin kal
dırılmasına müsaade edilmesini 
Nafia vekaletinden istemitti. 

Nafia vekaleti tark demiryolla
rına bu talebin is' afına imkan ol
madığını bildirmiJtir. 

Irmak - Filyos hattı 
ANKARA, 6. A.A. - Aldığı

mız malfunata göre, Irmak - Filyos 
hattı üzerindeki 43 kilometre!' k 
onuncu kısım 700 küsür bin liraya 
ihale edilıniftir. 

1935 senesinde ikmal edilecek 
olan bu kısım ile İrmak - Filyos 
hattı bağlanmıt olacaktır. ---

Deniz yoJları müdürü 
İskenderiyeden geldi 
Deniz Yolları idaresinin l•ken

deriye acentesini teftit için lsken
deriyeye gitmit olan Denizyolları 
müdürü Sadettin Bey dün lzmir 
vapuriyle tehrimize gelmiştir. 

Kapalı çarşı 
Kapalı çar§ının talDİri için ya

kında tetkikata başlanacaktır. An
cak çartmın vaziyeti §ehrin müs· 
takbel plim ile de alakadar görül
mektedir. 

Bu noktadan çarşının olduğu 

gibi muhafaza edilip edilmiyeceği 
katiyen anla§ılmadan esaslı suret
te tamirine başl;mmaaı doğru gö
rülmemektedir. 

nmıla yağan bu yağmurdan çok 
memnundurlar. 

* * * 
RİZE, 6. A.A. - iki gündenberi 

yağan yağmurlar kuralıktan bulu
nan köylüleri biraz sevindirmitse 
de tatmin etmemitlir. Geçen sene 
mahsulün i.vi olmaması yüzünden 
bazı köylerde yiyecek ve ekecek 
ihtiyacı fazladır. 

Bu iJ-' iyaç Artvin Şavtet ha vali
sinde d. :ıa zıyade kendisini hisset
tirmekted;r. Hilaliahmer ve ziraat 
bankası tarafından bu ınıntaka hal 
kına yardımda bulunması için te
tebbüsatta hulunulniuttur. 

derdi. 
- Yollarda göreceğin tuzaklara 

işaret koy .. Yakayı ele vermeden 
ve kimseye sezdirmeden ,ehre dön! 

Türk b?nicisi atını sürerek uzak
l1Lftı.. Günet'in oğlu da köylü ka
dını muhafızlardan birinin atına a
larak tehre döndü. 

* * * Köylü kadın dev masalı 
anlatırken 

Bora (Esrarlı belde) yi zaptettik
ten sonra, Hibar köyü etrafında 
söylenen hikayelere kulak vermi
yordu. Hamal tehrini zapt ve İfgal 
eden kuvvetleıtin ufacık bir köyü 
çabuk istilla edecekleri tüphesizdi. 
Fakat, Bora, Otaser'in üzerine düf
müt görünmemek için, Hibar köyü 
hakkında köylü kadından biraz faz 
la malÜmat almak istemişti. 

Güneş'in oğlu, Kral Oşaser'in 
Hibar köyünde saklandığını bili
yordu. 

Genç kadını yanına çağırdı: 
Ey, anlat bakalım, dedi, Otaser'i 

nasıl ve nereye sakladınız? 
Köylü kadın ezildi, büzüldü .. Ö

hüne bakarak: 
- . Ben Oşaser'in yüzünü bile 

görmedim • diye cevap verdi - O, 
köyün arkasındaki dağlaııda Yll4a
yan (yedi başlı devler) in mağara. 

Amerikalı banker 
(Ba'ı 1 inci sabifc~c) 

Avukatlarının tahliyesi, Atinada 
ve Londrada bulunan dostlarının 
kendisi hakkında vaki olan te§eb
büılerinin neticesini ..beklemekle • 
dir. lnsull Amerikaya iadesi hak
kındaki kararın, henüz emri vaki 
haline geldiğine itimat etmiyerek, 
vaziyetin lehine bir inkitaf göste
receğin~ ümit etmektedir. 

Bankerin en büyük ümidi İngi
liz tabiiyetinde bulunduğu hakkın
da ileriye sürdüğü iddiadır. Filha
kika lnsull İngilterede doğmuş'
tur, İngiltere kanunu mucibince 
lngilterede dc·ğan bir kimse İn
giliz tabiiyetinde addedilir. Halbu
ki Amerika hükfuneti, lnsull sene
lerdenberi Amerikada yerleşmiş 
olduğu için, Amerika tabiiyetini 
iktisap etmiş olduğunu iddia et -
mektedir. 

Bu nokta, ~ki hükiimet arasında 
halledilecek, bir mesele İse de ln
sull lngiliz tabiiyetiniı iddia etmek 
suretile Amerika adliyesinin pen
çesinaen kurtulacağım ümit etmek 
tedir. 

İngiltere hükiimetinin İnsullün 
lng~liz tabiiyetinde bulun<luğu i
çin Amerikaya iade edilemiyeceği 
yolunda hükumetimiz nezdinde bir 
teşebbüste bulunduğu beyan edil. 

fngiliz tabiiyetinde olduğunu 
iddia eden İnsull 

miş ise de bu ha~r teeyyüt etme
miıtir. 

Bununla beraber, lnıull Ameri
ka ve lngiJiz tabiiyetinde olsun 
veya olmasın, mücrim olduğu ih
bar edilince kara ıularrınızda, ta
biiyetinde bulunmadığı bir ecnebi 
devletin bayrağını hamil bir vapur 
dan alınıp, iadesini talep eden hü
kumete teslim etmeğe, bükiimetiı-

sında oturuyorınuf. 
Bora gülerek batını salladı: 
- Bu yedi batlı devler de kra

lın cin ordusuna benziyor galiba .• ! · 
Kadın sözüne devam ett i: 
- Biz, köyümüzde ak9am olun

ca dıtarıya çıakmayız .. Gece devle
rin dağdan köye indikleri zaman 
herkes yatağına girmiş bulunur. 
(Yedi b&flı devler) gece sokakta 
gördükleri insanı yutaıda.r .. Fakat, 
gündüz kimseye ıatatmazlar. 

- Bu devler kralı neden yutma
mışlar? ! 

- Yedi batlı devlerin oğlunu 
kral bir gün bir · canavarın ağzın
dan kurtarmı9tı. Devler o günden 
beri o .. ~ ..... ·j severler ve her isteği-
ni yaparlar. 1 

- Demek ki timdi kralı dağda 
onlar himaye ediyorlar, öyle mi? 

- Evet .. Onların mağarasında 
oturuyor. 

- Zavallı kral ! Ordularından, 
memleketinden. saravından ayrıl
dıktan ıonra, ömrünü dağda devler 
arasında mı geçiriyor .. ?! 

- Siz devleııden korkmaz mısı
nız? 

- Biı6m ordumuz içinde o ka
dar çok dev var ki ... 

Reis kahkaha ile güldü: 
- Fakat, bizim devlerimiz birer 

hatlıdır. Sen yedi batlı devleri gör-

ile gayet dar münasebette bulun
masından ileri gel"yordu. Bizde 
matbaacılık ihtiraından kaç asır 
sonra, üçüncü Ahmet devri saltana 
tmda 1740 ta memleketimize gir
mittir. ilk matbaayı açan Basma
cı lbrah"mdir. lbralıim, "Van ko
lu" isminde bir bugat ile Nu
man ve Ra,it tarihlerini, Katip Çe 
lehi, Nazmi zade, Seh"I gibi o za
manın yazı yazanlarının eserlerini 
netretmitti. lbrahim öldükten son
ra halefi Küçük lbrahim "Van Ko 
lu" nu ikinci defa olarak bastı, 
fazla bor İf beceremedi. Çok kim
seler gene yazma kitaplar arama· 
ğa başlamıtlardı. 

Daha sonraları 1784 e doğru 
matbaacılık tekrar canlanmıttır. 
Kağıda gelince, 650 tarihlerine 
doğru Semerkand ve Buharada i
pekten k&ğrt yapılırdı. 706 da Am
ru isminde bir Arap Mekkede i 
pek yerine pamuk kullandı. Pa
muk veya Şam kağıdı denilen bu 
ki.ğıt Avrupada hemen duyuldu. 
Yunanlılar pamuk kağıt imalini 
cenubi ltalyada yaptılar. Napolidıt 
ki Norman kralları bu kağıdı dip
lomalarda istimal ederdi. Araplar 
da ayni kağıdı ispanyaya ithal et
mitlerse de, ispanyada keten ve ge
nevir fazla yetittiği için bez kağıt 
tercih edilmit, bu çe9it kağıtlar Is 
panyadan Avrupanın her tarafına 
yayılınıttır. Hatti partemen deni
len ti~ kağıt sağlamlığından do
layı uzun zaman mevkiini muhafa 
za etın:f, hatti mühim vesikalar
da bu kağıdın istimali kanunlarla 
emredilmittir. 

On birinci asır sonlarında mat
baacı1ık epeyce ilerleyince, ucuz 
kağıt tedarikine ihtiyaç hasıl ol
mut ve bu ihtiyaç · kar911ındadır 
ki, ucuz kağıt yapmak miyesser ol 
muştur. 

Bugün büyük edip ve muharrir 
lerimiz en güzel yazılarını bir iki 
kurutla tedarik edilecek kağıtlara 
yazıyorlar. 

En çok okuyan memleket 
:Almanya olduğunu söylerler. Al

manyada 160 kütüphane ve bu kü
tüphanelerde 30 milyon kitap var
dır. Ondan sonra Fransa gelir. 110 
kütüphane ve 20 milyon kitap. , 
lngiltere yüz kadar kütüphane ve 
17 milyon cildi ile üçüncü geliyor. 

mizin hakkı ve salahiyeti vardır. 
Bahusus lnsull' e atfedilen CÜ· 

rüm de Amerikııda irtikap edilmiş 
olduğundan, meselede Türkiyenin 
hattı hareketini değişticecek bir 
nokta yoktur. 

Banker dün de tevkifhanedeki 
odasında tercümanı Mösyö Ta -
rangana ile görütmüştür. Bir ara
lık Maiotis vapurunun acentesi M. 
Çelebidis ve avukatı M. Mango 
kendisini ziyaret ederek bil" ihtiya
cı olup olmadığını sormuştur. 

Düne kadar kız kulesi açığında 
bulunmakta olan Maiotis vapuru 
Salıpazarı açıklarına alınmıştır. Va 
pur acentesi, vapurun transit müd 
deti olan 24 saat zarfında pratika 
almadığından dolayı, usulen ver
mesi lizım gelen yüz lira para ce
zasını tesviye etmi9tir. 

dün mü? 
- Görmez olur muyum? Onlar 

bizim köyümüzün bekçileri ve mu· 
bafızlandır •.. 

Günet'in oğlu, köylü kadınla 
konutmaktan ho9lanıyordu. 

- Sizin köyün kadınlan hep se
nin gibi güzel midir? Diye sordu. 

Köylü kadın gözlerini •üzdü .• 
Batını yerden kaldırdı: 

- Ben en çirkinlerinden biri
yiın. Bizim köyün yatlı.::.. kadınları 
bile güzeldir. 

- O halde erkekleriniz de gü. 
zel olacak.? 

- Bilakis .. Erkeklerimiz çok çir-
kin .. 

- Kral nerelidir.? 
- Bizim köyden .. 
- O da çirkin mi? 
- O kadar çirkin ki .. Yüzüne 

bakanın kırk yıllık ömrü gider. 
- Karısı çok güzelmif, öyle mi? 
- Hem güzel.. Hem de cesur bir 

kadın. 
- Çok ala. Hükumdar zevceleri 

ce•ur olmalı. 
- Siz cesur kadınları sever mi

siniz? 
- Bayılırım.. Benim yanımda 

da ceaur bir kız var ..• 
Köylü kadın, reiıin sözünü kes

ti: 
- Benim kadar c:eaur deiidir 111· -

Balkan misakı, Bulgari 
ümit .ve imanını 

sarsan bir akit m 
SOFYA, 6 (A.A.) -

Ajansı bildiriyr: 
. Mustakil (Mir) gazetesi, 

gar tadil siyasetinden bahse 
Nöyyi muahedesinin zalim 
leri malfun olur olmaz, Bulg 
letinin bu muahedenin hak• 
rının düzeltileceği ümidini 
etmit olduğunu hatırlatıyor 
yor ki: 

"O zamandanberi Bulgar 
bunda hakkın nihayet muzaf 
lacağı ümidiyle bir tadil hi 
tekkül etmiştir". 

Bu his, bütün ecnebi tesi 
den iri idi. Müteakiben Nöy 
ahedesinin §İddetli hükümle • 

ğer bir unsur İnzimam etti: 

Bu muahedenin bilhassa 
lardenizinde bulunan mahr 
Bulgar ekalliyetlerinin hima 
bi hükümlerinin galipler ta 
dan tetbik E'dilmemesi. 

Bulgar hükumetleri, mu 
hükümlerini yorulmaz bir • 
tatbik ederek galipler taraf 
kendilerine ait olan taahhü 
infazını istediler. Bulgar 
her §"Ye rağmen müsalemet 
den biç bir suretle ayrılma 

bir takım heveslere kapıldı. 
Bulgar tadil siyaseti bu §art 
çinde doğdu. 

Müsalemet hissimiz, diğer c 
!erden bmat kendi taahhüt 
yapmalarını istemek için m 
denin hükümlerini elimizden 
ği kadar tatbik için o.Jan kat 
mimiz içinde, Bulgar tadil 
adaletin niıhai zaferine sarı 
bir inan mahiyeti kesbetm 
dir. Diğer taraftan bir gün, 
kının 19 uncu maddesine isti 
derek Bulgaristana kartı i 
edilen bir çok hakıızlıklan 
mek cesaret ve imkanını bul 
cek olan milletler cemiyetine 
gar milletinin beslediği iman 
men kabili izahtır. Bu tadil 
seti Bulgar milletine daha iyİ 
istild>al ümidi içinde yaşam 
komşularile müsalemetperve 
bir teşrikiı mesai içinde çalı 
inılı:i.nını vermektedir. Balkall 
sakı, bu ümidi öldürmek ve 
marn sarsmayı istihdaf eylem 
dir. 

Bulgar· Yunan hud 
dunda bir hadise 

SOFY A, 6 (A.A.) - Bul 
jansı bildiriyor: 

Evvelki gece geç vakit D 
yakininde Bulgar - Yunan h 
nu gizlice geçmek tetebbü 
bulunan meçhul kimselerden 
rekkep bir grup Bulgar budu 
hafızları tarafından görülm 
durmaları için yapılan ihtar! 
te,le cevap vermi,lerdir. 

Bunun üezine Bulgar m 
lan mukabele ederek kaçanl 
bir kaçım öldürmütlerdir. Y 
tahkikat neticesinde bunlanll 
paganda tesiriyle Bulgari.u.of 
lice terketmek iıtiyen Po 
olduğu anlllfılınıttır. 

nırım .• 
- Kim bilir? ! Senin 

denemedim. 
- O bahaettiğin kadın 

kullanmasını bilir mi? 
-Çok iyi binicidir .. oka 

p.r .. Dağlarda yalnız gezer •• 
kayalıklara tırmanır.. Erk 
dövütür .. Ve belinde daima 
çer la.fır. 

ı - Belde hançer l&f·ımalıllllS 
çıkar .... ?! On adım ileride 
bir adamı hançerle kalbi 
rabilir mi? 

- Denemedim dedim 
vurabilir misin? 

- Kalbinden vurulacak 
dam bulsam, daha uzaktan b 
f&D alırdım ... 

- Hançerin var m · :' 
Köylü kadın koynundan 

bir hançer çıkardı. 
- Bazan ta,ırım.. KöydeJI 

re İnerken yanıma almıştıdl• 
Bu sırada odanın içinde 

bire garip bir boğufma 
tı. 

Köylü kadın, elindeki h 
kaldırdı .. ve Bora'nın göğı"" 
f&D alarak atacağı sırada, 
eline, pencerenin arkasındaJI 
bul bir el uzanmıttı. Bu el 
hançeri kapb ve pencer 
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Kamelyalı kadın 
Her sene •ubatta, Pariste, Mont 

Martre mezarlığında bir kabir zi
yaret edilir ve üzeri ne yığın yığın 

• ~içekler bırakılır. Burıuı Alxandre 
Dumas Fils'in yazdığı bir romanla 
ebedilettirdiği "Ladam O Kamel
ya., nm kabridir. 

batta, her sene olduğu gibi, Marie 
Duplesıı's'nin "Ladam O Kamel
ya,, kabrine meçhul eller hu9u ve 
hu;·u içinde kamelyalar ve menek
.feler bıraktılar. 

Yeni bir vagon - tayyare 
Saatte 300 kilometre sür'atle gidecek 
tayyare şeklinde bir vagon yapılıyor 

~or ve 
Dünkü sokclr. korıaıından bir intiba 

Harp sonrasının zihinlerimizde 
ve ruhlarımızda hıuule getirdiği 
derin değifiklildere ve bugün o ka
dar mü:ıpet göriiflerimize ve dütü· 
nü9lerimizie rağmen, hali. aramız
da romantizm çiçeklerini kokla

' maktan zevk alanlannnz çoktur. 

Bu kabirde yatan kadının asıl 

1 

İsmi Alphonıine Pleuiı idi. Na
rin, derin bir insanlıkla mütehaa· 
sis, ııevginin mefkurelettireceği bir , 
kadındı. Y &fanmıt bir romanın ha
la nesilleri ağlatan bu güzel ve hü
zünlü kahramanı, bundan 87 sene 
evvel Pariste, Madeleine Bulvarın
da 11 numaralı evde öldü. Denebi
lir ki üç rubu asırdan fazla geçen 
bir zamandan sonra artık kimse bu 
kadının günahlarile mefgul olmu
yor, faakt bugün Pariııte, hatta en 
methur ölülerden hiç birinin kabri 
"Ladam O Kamelya" nm yattığı 

'yer kadar ziyaret edilmiyor. Buka
dının, halkın hassas kalbini tehyiç 
eden mütevazı hayatı, bugün bir 
masal kahramanının asaletine ka
dar yükseldi. Kabri kabe gibi zi
yaret ediliyor. Her ııene üzerinde 

(Başı ı inci sahifede) çok daha az bir seyirci kütleıi ö-
rle Galatasaray Fenerbahçe lehine nünde ve Sait Salahattin Beyin 

insanlar ne kadar maddiletaeler de 
his, kuvvetinden henüz o kadar 
çok feY kaybetmif değildir. kişer puvan kaybettiler. Demek hakemliği altında Galatasaray -

;i, şampiyona yolunda F enerbah- Beykoz takımları şu şekillerile kar-
el ilere tam manasile gün doğdu. şılattılar: 

· Tahıim Stadında: Be,.k0%: Kandilli - Sedat, Ne-

Onun içindir ki bu sene de 3 ft 

Beşiktaş ile Vefa • Kumkapı 
birinci takımlarının maçı epi bir 
kalabalık önünde ve Suphi Beyin 
hakemliği altında saat 16 yı 10 ge

h eeİ çe başladı. 
r ytl Vefa: Halük - Halil, Saim -

ma ,J1 Cevdi, Lutfi, Süleyman - Yahya, 
tar Muhteşem, Gazi, Enver, Musta · 

f:ı. 

ualı' Beşiktas: Mehmet Ali - Hüı-
'r sur' nü, Adnan· - Kadri, Nuri, Fey· 
rafııJ zi - Hayati, Hakkı, Faruk, Eş
h .. tlll ref, Şeref. 
:ili B eşikta1!ılar iş basında: 

et fJ ilk hücumu Beşiktaş yaptı. 
madı Kale önüne indikleri zaman sol· 
dı. ~ dan sağiçe gelen topu, Vefa kale
artJşl cisi Haluk mükemmel bir blon • 

ionla kurtararak muhakkak bir sa
• w 1 yıy~ mani oldu. Bunu, gene neti
ıger cesız kalan ikinci bir hücum ta · 
hütl~ kip etti. Bu tazyik kaı·ıısında oyu. 

mili' nu açmağa uğraşan Vefalılar an
den t cak münferit ve mevzii akınlar 
kat'i yapabiliyorlardı. Maamafıh bu a
d·ıJ r~da, B _. ktaş için tehlikeli ola-

a 
1 
il bılecek güzel bir akın yaptılar. 

arsı"~ ,\ncak Gazinin biraz mütereddit 
:eJll~ davranması bu hücumu da boşa çı
.' ·~ kardı. 
ntı 8 ., . 

irlj)4 c~ı.,laşın yegane sayısı: 
d~ 

n I fi Vefanın b., hüuu .. u~u '·-····-
bu ' B "k • d b' h.. t . f eşı taşın sag an ır ucumu a-
tınet; kip etti. Beşiktaş sağiçi Hakkının 
a.n ~yerinde bir kafa vurutu Vefa ka
dı! ~ 1 lecisinin müdahalesine meydan bı
a 

1!iı rakmadan yedinci dakikada Befik 
m rl taşa bir aa yı kazandırdı. 
rr ;ı 8u gol Beşiktaşın oyununu du-
a ş ı zeltmesine rağmen Vefalılar teh

lk•j,, likeli bir hücum daha yapt~la.r. 
,ve J Fakat Cevdi topu tam kalecının 
ıeJD eline attı. 

Biribirini takip eden Vefanın 
udll' bir kaç akınından ve Muhteşemin 
• e avuta giden iki güzel şütundan son 
ıs rl ra Beşiktaşlıların bir akınında Ve

ul fa müdafileri bir penaltıya sebep 
...:. oldular. 

Dlll~ HalUkun soğukkanlılığı: 
hu"" 

bütiil Bu penaltı Beşiktaşın galibi_: 
den f yetini tahkim edebilirdi fakat dun 
dud• iyi bir oyun gö5teren Vefa kale
·ımiif cisi Halil'k, büyük bir soğuk kanlı· 
tarJ.ı' lıkla gole mani oldu. Daha sonra 

da Hakkının ayağına atılarak mu
uhj hakkak bir gol kurtardı. 

m ~ Vefanın iki golü: 
Ya'fJ 

11 t 

~ 
Vefaya bir korneri Beşiktata 

bir fri,kik takip etti. Muhteıemin 
çok güzel bir 'ütunu Betiktat 1<a· 
lecisi iyi tuttu. 

Bundan sonra Vefalılar beş da
kika sıkı akınlar yaptılar. Bu a
rada Beı:kta, aleyhine de bir pen
altı oldu. Lütfi aıkı bir şütle Vefa
nın ilk golünü yaptı. Hemen aka
binde de güzel bir ortalamadan 
İstifade eden Enver ikinci sayıyı 
da temine muvaffak oldu. 

lkinei devre: 

bi - Behçet, Mehmet, Turgut -
Bahadir, Rıdvan, Halil, Mustafa, 
Şihap. .. 

Galatasaray: Rasim - Bür : 
han, Faruk - Süavi, Fahir, Mu
zaffer - Müılih, Salihattin, Ra
sih, Doğan, Danyal. 

Dünkü maçta Beykoz çok ener· 
jiJı: ve çok gayretli oynadı. Bu e
nerji ve gayret hem müdafaasın· 
da, hem hücumlarında mütevazin 
bir şelkilde idi. Bu suretle her iki 
devrenin başlangıçtan istisna edil
mek şartile Beykozlular umumi
yetle bakim oynadılar. Eğer dün 
Beykczun iki açığı mutat oyun
larını oynayabilselerdi, Galatasa • 
ray daha kuvvet~i .bi~ mağlübiyet 
tehlikesine düşebılırdı. 

Beykozlular iyi yer Ve oyuncu 
tutarak Galatasaray takımınm ken 
dileri lçin tehlike olmasına fır
sat vermediler. Galatasaraylılar 
da kendilerini rakiplerinin hava
dan oyun tarzına kaptırmağa mı;c
bur kaldıla •. 

Beykozun iki golü:. 

Galatasarayın ilk on beş daki. 
kadaki hücumları Beykoz müda
faasının müdafaalarile akim kal. 
dtktan •onu hakimiyeti ele alan 
Beykozlular, dün çok fena oyna
yan Galatasaray müdafaasını taz· 
,11,..., L--ı' ~ 'I 1 1 • ! - -! - • ---.- •. 

tıdan, diğeri .bir karışlklıktan ıstı
fade edilerek iki gol yaptıla~: 

Galaltuarayuı yegane golu: 

Galatasaray, Rasibin ayağile 
ve ancak .kinci devrenin ortal.a
rında bi~ gol yapabildi. Mubacım
lerinin aralarında alaşamamaıı 
yüzünden de beraberliği dahi te
mine muvaffak olamadılar. 

iyi oyniyanlar: 

Beykozlular başta yan muavin
ler olmak üzere iyi ve gayretli oy· 
nadılar. Galatasaray miidafaa~ı, 
yan hafları fena oynadı. Muhacım· 
)er uyufamadılar, daha doğrusu 
Beykoz müdafaa11 buna meydan 
vermedi. 

Akşanı koşusu 

Eski Alman lmparatorıı Vilhelm'in 
oğullanndan Prena Auguate Hit/er'in 
ordu.suncla en faal unıurlardan birisi· 
dir. Hitler Fırkasına para la:ı:ım ol • 
duiu için fİmdi BBrWı'de iane topla • 
maktadır. Yukandaki resimde prensin 
;vanında bir borazan olduğu halde Ber
tin aokakfarını dol'lfarak Fırkaya 
para topladığı görülüyor. 

kardaki on koşucu kazandı. 
Kupayı Atet • Günef reisi Ce

vat Abbas Bey, madalyeleri antre
nör Abraham galiplere verdiler. 
Cevat Abbas Bey kısa bir hitabe
de bulundu. Galip Beşiklaf takımr 
bulunarak .. ;ı;orcıiları hi'm~y~ıi;.. 
den dolayı Cevat Abbas Beye, A-
t~ • Günef klübüne te,ekkür etti. 

S. GALiP 

lzmirde lilr maçları 
1ZMIR, 6 (J.A.) - Mıntaka 

Jile maçlarına J,ıgün de devam edil 
miştir. Neticeer ıunlardır: 

Altınord\• Bucayı 6 - 1, Al
tay Türksp.ru 7 - O, yenınittir. 
Karşıy&.ic:a .por klübü • Gözte_pe 
3 _ ; ,b.rabere kalmıılardır. iz. 
mil'lf'OrJa güçlükle 2 - 1 Şarkspo 
rufenıniştir. 

İzmirde at yarıştan 
IZMIR, 6. A.A. - ilkbahar at 

Yarıtlarının ikincisi bugün Bucada 
lrofu sahatında yapıldı. ilkbaharın 
!.>lif bir günü olduğundan kotu sa
hası az tesadüf edilir bir kalaba
lıkla dolmuftu. 

fU cümle yazılı olan mezarı çiçek
ler altında kayboluyor: "Burada 
5 kanunusani 1824 te doğan ve 3 
fubat 1847 de vefat eden Alphon
sine Preasis yatıyor. Ruhuna dua 
ediniz.,, 

Bu sevdazede, hasta, hassas ka
dın kadar kendi Yilfadığı devri el
an bütün canlılığı ile Y&f&tmıya 
muvaffak olm°', az kadın vardır. 
O, romanfk bir devrin en ilham 
veren bir membaı olup kalmıftır. 

isminin etrafında çok feyler ya
zılffı, hatta uydunıldu, bir çok ma
sallar icat edildi, bu suretle Ladam 
O Kamelya'nrn hakiki bayatı bütün 
bunlar arasında bam batkal .. mı' 
bir hal aldı . 

Alpbonsine Plessis Orne vJlaye
tine tabi Nonaut'da bir çiftlikte 
doğmuttur. Babası Marin Plessis 
heyyar bir sabcı idi. Sert, hatiıı ta
vırlı, külhanbeyi bir adaındL Fa-
kat vücudunun yapılıfı, yüzünün 
güzellii{i çok kadın kalplerini alt 
üst ediyordu. 

Köyün bu Don Juanına atık dü-
5Cn ve hattıi ihtiyatsızca onunla 
~vlenen kadm, hayatında çok bed
baht oldu. Alphonıinc Plesais sey-

• • ~ • • • 1 " 

her, ana tarafından IDellfeı . Nor
mandiyalı asilzadelere çıkar. 

Oldukça güzel olduğu söylenen 
anensi nihayet kocasının h-.in mu
amelelerinden kaçarak kızını fakir 
amcezadelerinden birine bıraktı. 
Bu aile ancak geçimne derdi ile 
uğrattığı için, küçük kızı kendi ha
line bırakmlf gibi idi. AJphonsine 
bu suretle tarlaların serbest havası 
içinde, hislerine ve keyfine terke
dilmit olara kbüyüdü. Ku büyü. 
yüp güzelleftikçe çiftliğin delikan
lılarından çekinen kadm Alphon-

Yeni vagon 

.:ıovyet muhendıslerinden Vald
ner, tek bir hava rayı üzerinde e
lektrikle hareket eden tek bir va· 
gondan ibaret yeni ve kulanıtlı bir 
nakil vasıtası modeli hazırlamıttır. 

Tayyare münakalatı enstitüsü 
merke:z bürosu, Vaıdner modelinin 
yakın zamanda tahakkuk ettiril
mesi için hazırlıklarına devam et
mektedir. Ş mdiye kadar model 
üzerinde yapılan tecrübelerde bat
langıçta rıaatte 60 • 70 kilometre 
olan sür'at 100 kilometreye çıka
rılmıttır ki, hu hakiki büyüklükte
ki vagon • tayyarede 250 • 300 ki
lometreye tekabül etmektedir. Bu 
nakil vasıtasından bilhassa cenubi 
VA c•nııhi p.rki Rusyada, bildiği-

• tayyare 

miz deıniryoııarının yapılması pek 
güç ve masraflı olan kumluk ve 
ormanlık &Taz'.de istifade edilecek
tir. 

İlk hatlar, Karadağ madenile a· 
sıl demiryolunu birlettireıı 50 kilo
metrelik mesafe üzerinde ve Amu
derya nehri boyunda yapılacak
tır. Amuderya üzerinde alelade 
demiryolu yapmak için 1300 metre 
uzunluğunda bir köprüye ihfyaç 
vardır, yeni vagon • tayyarede ise 
buna lüzum yoktur . 

Rayların dütmek ihtimali oJ.-. 
dığı için bu yeni nakil vasıtaların
da her türlü tehlikeden hemen he
men kaçılmaktadır. 

Alqam refikimi:zin ıens!t:i; 
kak ve b~yrak koıusu d~ • Cü
saat on bırde T akaimd~d Ak 
net klübile İstanbul t· · lad • 

b yapı ı. 
şam mat aası, aruıi.. .b. 

E 1 .1• ' gı gı ı sa. 
vve ce ı an. ~en müttefik 

hah, do~u~an , ~ •tanbul atletle
ve gayrı m~.ttrciübünün genit 
ri Ateı • Gu~fanmıı bulunynr. 
salonlarınd7 

Kotulannın neticeleri tunlardır : 
Birinci ko~u : Oç Yatındaki yer

li yarımkan lngiliz erkek ve diti 
Taylara mahsus olup mükafatı 265 
~ir~ v-; mesafesi 1.000 metre idi. 
!B.rın~ı, Emir Salih Beyin .Klıuı, 
ıkıncı Ahnıet Beyin Ceylanı geldi. 

sine'i hahaaına göndermeyi tercih 
etti. Kız o vakit on bet Yatlarında 
idi. Babası onu alıp Parise götür
dü, orada bir manav ve sebze dük
kan ısahibi olan amcazadeıine bı
raktı. Köyden gelen kaba kız, ya. 
V&J yav., Parisin dikitçi kızları, 
modistraları arasında yeni hayata 
alışıyordu. Nihayet talebe ile dü
fÜP kalkmıya bafladı ve onların 
ilemine kanttı. 

Son derece sefalet İçine düfJDÜf- l::ğer insan IU.yonomüi. bir fey ifade ediyorıa İffe ,-'u bir tecrübe. 
tü ki, bir gün istikbalini tayin ede- Yukarda sabık K~erle fimdiki Alman Ba,vekili Hitlerin rnimleri 
cek bir adamla hrfrl&flı. Bu adam var. Kayser.'n uzun bıyıklan kadar Hitlerin Je alô!'Jri4 lnyığı meJlıur
Kont de Guiche idi. Paris bulvar- Jur. Eğer resmin altında görüldüğü gibi bıyıkları değiftirir, Kayaerirı 
!arının halis kan aslanlarından.. bıyığını Hillere, Hitlerin bıyığını Kaysere verirıek ~ehrede derlıal bir 
Artık yeni yakaladığı güzel kızla tebeddül görürüz. iki Kayıer ile iki Hitler fayanıhayret derecede 

lardı. .ıette toplanAn tek nu 
Atet .1erin yoklaması yapıl. 

maralı .ra saat on biri çeyrek 
dıktatizm antrenörü Her Prak 
ge~an hareket itare'ti verildi. 
taJ<lelin arkadatı çift numaralı 
!:fer de Akf&Dl matbaıuının ka 
nda beklivorlardL 
ilk gelenler: 

ikinci kotu· Bu kofuy 
1
. 

k d · a ge ınce. 
ye a ar kazandığı ikramiyeler 

açıktan açığa beraber geziyordu. birbirlerine benzemezler mi? 
Hatta genç kızı Parrain kibar haya- 1 ... ,..---~~~"'"!'....,~~~!!""'-"""'!'!!!!!' ... -~'!!!!!''!"'"~-"!!!!-~ tına da attr. Roman sayıfalarının - -- - 1 
Margueritte Gautier İsmile bize ta- ıstıraplı bir ihtizardan sonra 3 fU· ı hu mezarı çok iyi bilirler. 
nıttığı Alphonoine artık lüks ile- bat 1847 de 23 yatında iken haya- Ladamo Kamelyanın kemikleri-
min içine girm:f bulunuyordu. la gözlerini kapadr. ni örten mermer t&fın etrafına fim-

• • • di genç qıklar, hatli uzaklardan 

İkinci devreye daha ümilli 
!ayan Vefalılar, ciün ciddet 
mevsimin en güzel oyuolarıM· 
rile hakimiyeti ele aldılar. :a 
kimiyet, kısa bir :zaman iun 
sıra bozulmakla beralx
sonuna kad:u devam et.iİ de. 

Aktam matbaıum .. ını: geıt:n ve 
arkada,larına bayrağı veren be7 
ko,ucu funlardır: 

yekunu 400 lirayı tecavüz etmi
ven dört ve daha yukarı y-.taki 
haliskan lngiliz at ve krsraklara 
mahsustu. Me~afesi 2.000 metre ve 
mükafatı 320 lira olan bu kotunun 
birinciliğini Nuri Beyin Flör Da. 
muru., ikinciliğini Talat Beyin Cü
leı almıftn. 

Üçüncü koşu: Dört Ye daha yu. 
ka.n y.,taki yerli yarını kan in. 
!';İliz at ve kısraklara mabıuı olup 
mükafatı 430 lira ve mesafesi de 

O zaman kendi İsmini bıraktı .. Ve ıisli, soğuk bir tubat saba- Parise balayını geçirmeğe gelen 
ve daha hoşuna giden Marie Dup- hı Madeleine bulvarından Mon· yeni evliler toplanıyorlar. Turistle
leuis İsmini aldı. Çok geçmeden nartre mezarlığına doğru giden ri t-.ıyan genif otokarlar ecnebi 
Parisin en fık, zevkleri en aristok- cenaze arabasının arkasında ancak yolcuları buraya bırakıyor ve bir 
ratik, İnceliği herkeste tesir hıra- B . h · b · · tercüman onlara bu mermer altın· kan müsteaan bir kadını olmuftu. iki kiti vardı. irı i tıyar, ın genç. 

Fa1<ıııt ilk devrenin' rn• 0 • 

ğitmeden oyun Be• 
lfıbiyetile bitti. 

iyi oyniyanlar f-ıaJUk, Sa-

Vefa takımı ·ef~'!1 ve En
ını L. tfi Gar.ok ıyı oynadı. 

' ul ·k dünkü yazımız. ver oma .b. . 
Bcşikta,a 1,. gı ı, mevaım 

da ihsas r:rından birini gös-

başındakSt d d 
leremec' a ın a: 

F eJe, T akıimdekinden 
' 

1 - Garbiı: Betikta., •. 
2 - Kantopolos: Kurtuluf .• 
3 - Riza Maksut: Beyoğluspor 
4 - Panakis: Galatasaray., 
5 - Ali: Betiktaf .• 
Atq • Günere gelenler: 

be Akte9 • Güne' klübüne ilk gelen 
f 0 tucu da funlardır: 
~ - Mehmet: Betikt-. .• 

3 = Jeob~idi: .Beyoğluıpor., 
4 ertızı: Betıklaf .. 

- K_u~anis: Kurtuluf .. 
5- Nıyazı: Fenerbahçe .. 

·Kupa ııe madalyeler: 

. Bu kotuda Akp.m kuı>&•ını Be. 
9ıktaf takımı, MadalyeJeri de Yu-

J .600 metre idi. Birinci, Abmt't 
Fik~et Beyin Yrldrmnr, ikinci, Ziya 
Beyın Yavuzu geldiler. 

Dördüncü kotu: Dört ve daha 
yukarı Y-.taki haliskan lngiliz at 
ve kısraklara nıahıuatu. Mesafesi 
2.200 metre ve mükafatı da 550 li
ra olan bu kotda birinci Prens 
Halim Beyin Aknatonu, ikinci Sü. 
leyman Beyin Gosseri gelınittir. 

Betinci kotu: Dört ve daha yu. 
karı Y&ftaki yerli yarını kan arap 
ve haliskan arap at ve kısraklara 
mahmatu. Mükafatı 110 lira 't'e me 
saf esi .d~ 2~5! 1?etre olan bu kofu
nun bırıncılıgını Tevfik Beyin Şa
danr. ikinciliğini Prenı Hal.iaı Be· 
yin Porüjü almıfhl' 

B ·k· k. · k la dı bı·rı· da yatan kahramanın hazin mace-Artık Yüksek keyı·f ehlinin arasın- u 1 1 1f 1 onutmuyor r • · 
birlerini tanımıyor gibi idiler. Bi- raaınr anlatıyor. Erkekler bu lafm da ömür sürüyordu. Son derece gü- ·· · · k 1 1 J •• · 1 
rincisi ölünün tanıdığı bir çok ah- uzerını ame ya ar a ortüyor ar. 

zeldi, cazibesi insanda derin bir d b' · ·d· Ö ki d Yalnız bu kabri ziyaret etmi· 
l·nbba bırakıyordu. Theophile Gau- haplar an ırı ı ı. te e genç 

k d ·· k 1 k deb.lmit bir yenler, Ladamo Kamelyanın ahfa. ti.er, hat•" Alexendre Dumaa Peire a ına uç ay oca ı e ı 
... ç nk ·ı · drdrr. O zaınanki ailesi, yefatın. ve o zamanın daha bir çok tanın- adam.. ü ü üç ay ıonra aı evı 

b 1 d d 1 · d·vaç feshe- dan sonra kadının efyaaınr, hatti mıf edipleri onun güzelliğini, fev- ae ep er en o ayı ız ı . 
h d ·ı · t• B ··ç aylık koca genç bır çam••ırına, iskarpinine, hatti a·L kaladeliğini, inceliğini, aaaaıiye- ı mıt ı· u u • ...,. .,.. 

tini terennüm ettiler. Fakat genç konttu ve Londradan cenaze mas- mektuplarına vanncaya kadar hep-
i d fi ek Ç·ıçek almak ;,:_ sini satarak, parsını ceplerı· ne koy. kadın nıban hiç te fahite o ma ığı ra arınr 't'erm , , ~ 

halde, zengin eğlence adam!~?ın lünün kabrini yaptırmak için gel- duktan sonra kayboldular. ismi a· 
sefahat meclislerinde güzellıgını ve mifti. Eğer bu adam olmasaydı, ile namusunu lekeler diye ötekiler
wençliiini eritmi•ti. yakaladığını Margurite Gaulier kim bilir hangi den sonra gelenler de bili bucak 
" T h"I k•• d .. ·· ·· t 1 bucak k""ıyorlar. Fakat onlarm bırakmıyan hastalık kendisini gÖ· meç u Ofe e çuruyup, unu u up -.. 
zetliyordu. Oğlunun metresi için ıridecekti. Eğer bu adam olmaaay· bu niıyanlanna ve ihınallerine rağ
Alexender Dumu Peıe'in "sana· dı, her sene 3 tubatla kitabesinin men, hayatın ve tiirin en heyecan 

ı.: b. 1
- b · ·· · b verici bir mahluku olan bu kadınm tinin çok fevkinde bir kadın" de- uçmuf eı..., ır xa nn uzerıne u 

k d h • 1 
• ki b ak 1 kabrini her sene binlerce insan zi-diği Marie Dupleniı'nin romanı a ar me zw çıçe er ır ı a-

d P · · k 1 '--- t 'ht yaret ediyor. uzun ıürnıedi. Aylarca de't'am eden maz !• arı•ın ız an "" arı ve 
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Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

( MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Roman Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve 

defterleri mevcuttur 
asa 

Her müesseseye elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 

Telefon: 24310 
- -- -
•• 
Uçüncü Kolordu 

Kumandanlığından: 
1 - lhtiyat zabiti yetişecek lasa hizmetlilerden 328 -

329 doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellüt
lülerde bakaya ve sair auretlerle çağırılmamış olanlar mual -
lim olsun veya olmasın ellerinde yüksek ehliyetname bulunan 
kısa hizmetlilerin kaffesi 1 Mayıa 934 te ihtiyat zabit mektebi
ne iltihak edeceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 328 • 329 doğumlu ve bunlarla mua
mele gören diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir 
edilen bakayalar da dahil muallinı olsun veya olmasın 1 Ma -
yıs 934 de, Orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1 Temmuz 934 
de, tam ehliyetnamesi olanlar da 1 Eylül 934 de sınıflarına 
mahsus hazırlık lat'alarında ispati vücut edeceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimya -
ger, eczacı, disçi srrufma nyr.lmzi o.lıanlllr ~ lkinci Terşin 934 
de tatbikat mekteplerine iltihak edece~erdir: . • 

4 - Deniz anuhna ayrılan kısa hızmetlıler 1 Ikincı T eş • 
rin 934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 - Hava sınıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanları, 

mektep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarma 
almaları laznndır. (736) (1521) 1939 

Beyoğlu Kaymakamlığındanı 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergisine 

(Hatta kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmıştır. Alakadaranın 15 Nisan 934 akşamına ka
dar Kaymakamlık binasında Hey' eti baytariyeye müracaat
la hayvanlanru kayıt ettirmeleri ilan olunur. (1543) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
Yangın Muslukları ile Hürtumlarınm uçlarına konu

lan Rekorlar pazarlıkla (100) adet satın alınacaktır. Talip
lerin nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte 14-4-934 cumartesi 
günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyonuna müra
caatları. (1445) 

1440 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Karadeniz yolu 
DUMLUPINARs v~~~~ 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtmıından kalkacak. Gldi§te: Zon
guldak, lnebola, Ayancık, Samıun, 
Unye, Ordu, Kireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rize, Dönü,te bunlara 
ilaveten Of, Sünnene ve Pulathaneye 
uğrar. 

Karabiga yolu 
111.tXK.nı ı:.~l.1~W!A~ı-
BA günleri bir vapur ıaat 20 de 
Tophane rıhtımından kalkar. 

Mudanya yolu 
Haftanın CUMARTESİ 

günlerinden maada hergün 
bir vapur saat 9,30 da Tophane rrh-
hmından kalkar. 

Satılık Vap_urlar 
Haliçte Ayakapı iakeleainde kıç

tan kara bağh bulunan Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi npurlarından 
YENIDONYA, lZıMIT, FEYYAZ, 
MUDANYA, ZAFERi, ve lZMlT 
yolu poıtaıım ,,_..ı.ta bulunan GO
ZEL BANDlRMA vapurları, kaıpalı 
zari la sablacaktır. Kat'i ibaleıi 
10.S-934 tarihinde yapılacağından 

talip olanların % 10 teminat ı>«ra
ıile doğrudan doğruya Sirkecide 
Liman harunia firket müdüri,.,tine 
müracaatı an. 

............ ı ........ 

Vefada acele ucuz satılık arsa 
- 70 metredir. Ayasofyada A

lemdar sineması karşısında Bak
kal Y orgİ efendiye müracaat. 

................... 
Deniz yolları 1 

iŞLETMESi 
"-tal.eri 1 K.anılröy KöprillMıfı 

Tel 423G - Sirkeci Miilııiirtlanacle 
Haa Tel. 22740 ., ... 

Ayvalık sür'at 
sr,,.,1-.. 

ANTALYA vapuru 7 Nisan 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından killkacaktır. (1560) 

Dr. 1 H S A N SA M 1 "' 

Gonokok t\şısı 
Belaoğuklnğu ve ihtililtuma lıartı 
pek tesirli ve taze atıdır. Di ... nyolu 
Sultan Mahmut türbeıi~o. 189. 

(16171) 804 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
G.Jatasarayda Ke & tG2'•nni 
ıw,ınnda s.ı... eobin 1

• ıs -
n1ı~ 1 -

1824 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka &iinlerde aaat 
(2 30 dan 6 ya) kadtu" latanbul 
Di'.vanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Klfbk ikametırih 

Telefon 42519. 
1827 Keşifnamesi, Projesi ve fenni şartnamesi mucibince 

Maltepede Tecrübe istasyonunda mevcut Hangar ve Came
kanın yeni satın alınan Cevizi ikteki idaremiz arazisine nak
li, tesisi ve tadili pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin keşif 
naı!ıe, proje ve fenni şartnamesini gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte 11-
4-934 çarşamba günü saat 15 tc Galatada Ahm, satım komis 
yonuna müracaatları. (1444) 

SATILIK 
Ambalajlık kiğıt 

Taliplerin idaremize müracaatları. Nihayet 31 Mayıs 934 tarihinde behemehal lstan
hul'da bulundurulmak şartiyle idaremiz için "Schmidt U. 
Hafncl" fabrikası mamulatından bir adet "Polarimetre" 
satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştira:".. edebilmek üze
re (yüzde 7,5 teminatlariyle , beraber 12-4-934) perşembe 
günü saat 14 te Galatada mubayaa komisyonuna müracaatla-
rı. (1546) ----

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Koşum yağlanmasına mah:.us (300) kilo balık yağı 
9-4-934 pazartesi saat on birden on ikiye kadar pazarhkla 
satın alınacaktır. isteklilerin şeı·aiti anlamak üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için ilk teminat makbu:ılariyle mezkı1r 
&iiniin muayyen saatinde kon1İsyonuınuza müracaatları. 

(1542) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 105 milimetrelik sekiz adet Işıldak 10-4-934 

salı günü saat on dörtte pazarlıkla satm alınacaktır. 
2 - istekliler şartnameyi her gün komisyondan a-

labilirler. .-· " 
3 - Pazarlığa girecekler malın tasarlanmış tutarının 

yüzde yedi buçuğu olan (87) liralık vezne makbuzu veya te
minat mektuplarile Komisyona -'.ıelmeleri. (1545) 

Neşriyatı idare eden: MVMTAZ FAiK 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 TGrk Llraıı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÖRKİYE İŞ BANKASI tarafından teıiı edllmiıtfr. 
iTHAi.AT fı.ıD ACAT, KOMiSYON VE 

EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 
fSKENDERİYE de ıatılmak tizere emaneten mal 
gönderenler, heıabımıza, TÖRKİYE iş BANKASI 

ıubelerfnden avanı alablllrler. 
En iyi fiyatla, en ıı masraf ve komisyonla emin bir mrette 
it görmek iateyenlerin MISIR iş LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adreıl: MISIRIŞ • l.keaderfye 

1834 

Gedikpaıada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan 

it\ Kartal Maltepeainde İn§ a edilecek Jandarma · 

h :ik zabit mektebinin kapalı zarf ınünakaııasmda talip 
ur .__.1:~ d .. aka h 
ıan ., .. ~.n en mmı sa pazar ğa tahvil edilmiş ve 9 
nın i~~. Pazartesi günü saat 14 ten 15 şe kadar pazar 
mak üz~ukar~~r bulunmuş ~r. ~steklilerin şeraiti ani 
ile berabe~er ~ v.~ ~.azarlıga gırmek için ilk teminat 
za müracaafzkur gunu muayVen saatlerinde komiıyonunı 
_____ ·t. (1527) 

Gümr~ Muhafaza Umum 
Kuml~danlığı fstanbul 

Satına ıL K • d 
1 _110 Kilim t<> omıayonun anı 

80 arka çantası so' elarlalam kütüklü palaska, 100 matr 
re lalıflık bez İ2-4-934 'pr bası, 1.? ~attaniye ve 1530 me 
lıkla satın alınacaktır. embe gunu saat on dörtte paz 

2- istekliler her gÜı , • 
şartnameyi alabilirler. omısyondan Örnekleri görü 

3 - Pazarlığa girecekl• 
yüzde yedi buçuğu olan (138)'alın tasarlanmış tutarını 
teminat mektuplarile belli sa att\rk vezne makbuzu ve'Y 

'misyona gelmeleri. 
(1544) 

Büyük Tayyare Pı:ıngosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 1 1 Nisa., 34 tedir. 

- Büyük ikramiye 200.0~!. d r 
ıra ı 

Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 1 1 5 
OOO 

liralık ikramiye ve 50.000 lira' : 
mükafat vardır. hır 

1838 


