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~r Yanlış telikki 

ııa.t V kT M l'iı:ı Bu .. e ~ ı ahmut Celil Be-
lediğ· :Uk Mıllet Meclisinde aöy
tind 

1 azı •özlerden İzmir muhi -
alin: ~~lı§ bir telakki uyanmıf. 
dijkii-·· ızınet) gazetesinde gör -:. 
"-~ıuz b' f lia ır ılcradan anlıyoruz. ' 

>decı· brnnızda kaldığına göre 
hil' ı:•~e kredi ihtikirına kartı ted
•ı1Q11tul :rnak ve borçlu çifçilerin 

ı arnı b ~elz a çare ulmak meıeleıi 
~lltı:ı:~.hahso]nıu§tu. Celil Bey u
~et 'kt ır tnoratoryomun memle • 
l l Jg d' 
~l'J il .a. 1Yatına yapacağı zarar-
hirin h!'1Ye. ıürdü. Böyle bir ted • 
~1 ıç hır vakit doğru olanuya -
t nı anı 
~ili İle att~. ~aaen ~endi eli ve 
llı i~ı· ~e aıleaı efradıle toprağı
.ı l' 

1Yenı · h 'llltJa erın ayatlarını kurtar -
11la11 ;~~ı, ası} borçtan müteessir 
~IJa akanın daha ziyade amele 
h._ il.ara'- .. • b.. ..k . 
~lçiJ 1t -<-lraat yapan uyu zı-

tl\i. Serden ibaret olduğunu ilave 
lıı~ onra. ''b .. 1 b' . 'qlar oy e ır vazıyette o-
~~,· 1~ çektikleri ıstıraptan mü -h' ırıın, F . 
itler· · akat moratoryom ted-
~ker 'tıe ırtüracaat edilmesi nıem
(.) ın hiit.. . .b 
ı' . . un ıtı arını mahveder. 
l ~t,/Çın ne yapabilirim? Fakat 
:14-h,

11 
lrasında kredi ihtikirına 

~dullç ~lanlar da var.dır. Mesela 
aıı bi 

0 
arak on bin lira almıı o

)jh.... r adanı b 
ı. -'_Qİ bi . ın orcu on ay sonra 
~ilrı ~ lıraya çıkmı§lır. Böyle o-

L ,.. Urtaracağım. Bunun icin 
)" ~ .. un ı~ · -
d~ek ~ a~ıhası yapacağım ve 
1• eclıse getireceğim.,, de -

teı~e~Jce, biliyor ki, lktısat Vekili 
dt.. ey bu .. l . . k ._ -., fı'J• aoz erını, ço gecme-
"f 1Yat "l -h· ecilikı 1 e teyit etti. Meclise 
it ka.. e ntücadele etmek üzere 
~ ••Un 1~ 'h 
~ tı layiha ayı ası getirdi. Bu ka-

t. Cak t 81 Yakında meclisten çı
ır ' atb·k · Ond 1 sahasına geçecek -

)C),. an sonr ... .. ·ı 
·: •erın . a en aşagı uç mı -

~et,w.ı ayelı bir banka vücuda 
( ecekt· 
li lırban l ır. Ve kredi ihtiki.rına 
lldelti 

0 
an vatandnıların elle -

'
1
'1a •atı~al ve mülkleri yok paha

"' OJye llla.ktan kurtarılacaktır~ 
"ltı zann d. . A 

~ Yukar e ıyoruz kı Celal Be-
e-· tı\111 la ·~ha kaydettiğimiz ve bir 

C>td" Yı ası ·ı t . d.ld'.... • 
t Qği.iın ·· 1 e eyıt e ı ıgını 
1'f i . uz aözl . d h' b' 

tıır ~n •ıkı]a k er~n e ıç ır ta-
~f · qele t· ca bır nokta yok -
~ a lbrah· ıre}j Numan zade Mua-
>. dediği 1

?'b.Beyin çektiği telgraf-
"'Cl •a gı ı o .. l . . d . 'h 
~ Yılab·ı soz er ıçın e ıstı -
~ r. )' t.1111~ tek bir fey hiç yok • 
b.~4da ot ktııat Vekaleti maka
~n t Uran b' · 
~ oir ır mıan hiç bir za· 
~i~Sluıarın t~a.flı dütünemezdi. 
L 'eri İr' orçlarını ödiyeme-
~ ;\"ın ç kt' 
~tı hir tak e lideri sıkıntıya 
ir lal"ın.1 1 

ıın alacaklıların da 
~~llde buıa a.:rnadıkları için ıstırap 
"eb·ı Undug" 
~ 1 İtiz, unu nasıl inkar 
~ ~ket, ~e Bunun için en doğru 
~ ~~~e esası nıh~ekette lcred i ihti • 

toq• ı ır ın·· d 
~.ı 1.. lıt . uca eleye geç -
\ "tle~e :. ~·~di hu mühim mü • 
L -il d 1 atrııılnıek .. d' 
" o ay1 C l" uzere ır. Bun· 

t'tı e al Be . .. 1 . 
t~ 1 lnütee . Yın soz erıne 
L .. rı'l"rtlı ... ••ırl değil, yakında fili 
'., • '"•er · • ~tltraabn k erını göıterecek o-
~. a ar§ı mütefekkir ol -

Mehrn~t Asım l 

BİR SOYGUN 
Beş kişilik bir çete 40 

kişiyi soydu 

Kitap Yakılamaz! 
Almanya bazı kitaplarm yakmıya kalkb, Millet Mec· 
lisinde de bu fikirden bahsedenler görüldü. Bu 

fikir doğru mu, değil mi? 

iki müderrisimizin 

Bir jandarmamızla bir köylü öldürüldü Gümrüklerde yeni tarife 

Bananın g&rGntltll 

BURSA, 8 (Hususi) - Dün 
öğleden evvel Orhaneli yolunda 
bir jandarma ile bir köylünün ya
ralanmasile biten bir soygun ol -
muştur. 

Sabahleyin Orhanelinden kal -
kan iki otomobil Bursaya 11 kilo
metre kala yolun dönemeç bir ye
rinde beş kişilik bir çetenin kur • 
duğu pusuya düşmüştür. 

Haydutların üçü mavzerli ve 
tabancalı idi. Yolcuları soyarak 
160 lira 60 kuruş almışlardır. Tam 
hu sırada Bursadan gelmekte o-

lan diğer bir kamyon da vak'a ye
rinde durdurulmuştur. Bu kam -
yonda müşterilerden başka vazife 
başına giden Hüseyinalan köyü 

jandarma kumandanı nefer Hak
kı ile jandarma Nuri Efendiler bu
lunuyorlardı. Haydutlar jandar -

maların ıilahlarmı almak için Ü

zerlerine hücum etmi!ler. Gördük
leri mümaneat üzerine atılan kur· 
şunlarla Nuri Efendiyi elinden ve 
omuzundan yaralamı§lar; Hakkı 

,-_ ... o 

\ EOlltNf 

\ ~ ,. 
/ p.~ 

/~q.. 

Haydutlann baakın yrpbğı 
Orhaneli yolu 

Efendiyi ise fehit etmi~lerdir. So
yulanlar kırk kişi kadar vardır. 

Bu sırada bunların içinde bulu
nanlardan Çongrı köylü İbrahim 
jandarmamıza ateş eden haydu -
dun kafasına elindeki sopayı in -
dirmiş, fak at hu zavallı da e§ki -
yanın bir ku~şunile yere serilerek 
can vermiştir. 

Bunun üzerine haydutlar dağıl
ımrşlardır. Taaruz eden haycfutlar 
lıeş tane idi. Fakat bunların o ci
varda arkadaıları bulunduğu mu
lıakak addediliyor. 

llk taarruza uğrıyan ve Orhan
alinden gelen otomobilde silahsız 
bir onba§ı vardı. Bu Süleyınan on
başı taarruz esnasında otomobilin 
l::öşesinden büyük bir soğuk kan -
lıhkla haydutların birer birer eşka
lini tespite muvaffak olmuştur. Bu 
muvaffakiyet jandarma takibatı 
için bir ip ucu teşkil etmiştir .. 

Haydutların takibine 15 kişilik 
bir müfreze gönderildi. Jandarma 
kumandanı Muhiddin Bey takibe 
gitmi§itr. - RIZA RUŞEN 
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Seyyar terbiye sergisi 

Ynlcanda t Bir YBJ'OD l~lnde .. Terbiye Sergisi " Atafıda r Sergiyi 
gezen muallim.lerden blr gurup 

[Sergiye İfrirak eden muharririmi:z Sadri Etem Beyin son mektubu 9 uncu sayıfada] 

Bir çok malların gümrükleri arttı, 
bazılarının ise azalmıştır .• 

Büyük Millet 
Meclisi tarafından 
evvelki ak§am ka • 
bul edilmif olan it • 
halat e§yaaının yeni 
gümrük tarifesi dün 
sabah erkenden 11 • 
tanbul batmüdiriye
tine tebliğ edilmif • 
tir. Yeni tarife ka • 
nununda bir çoli 
maddelerin gümriiK 
resimleri artmı§ ve 

bazı maddelerin de 
gümrük reıimleri a· 
zaltılmıttır. Gflmrllkte dfln pek as muamele olda 

Yeni tarifenin en büyük mak • resmine ilave edilen (oktruva rea
sadı yerli malları himaye alduğu mine mukabil) yeni resim kanunu 
için gümrük tarifesi tespit edilir • da tebliğ edilmiıtir. 
ken bu hususa çok dikkat edil • Ancak her iki kanunun tatbiki 
miştir. hakkında emir geldiği halde tat • 

Yeni tarife ile birlikte gümrük Devamı lldnci Sayıfada 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Galatasaray Lisesi Suiistimali 

• 
inşaat ve tamirat işleri ! 
Mübayaa komisyonu ve bir keşif ! .. 
Galatasaray lisesinde ıuiiıtimal 

mevzuu olarak gösterilen mesele
lerden biride inşaat ve tamirat işle 
ridir. Bu inşaat ve tamirat işini de 
mektebe ilhak edilmit olan eıki 
mahkeme binasındayapılan tadilat 
tetkil ediyor. Bu intaat ve tamirat 
işlerinde en ziyade dikkati celbe
den cihet iptida çok az masraflı 
bir it gibi tutulmut olduğu, on, on 
bet İ>in liralık bir iş gibi hareket 
edilmif, bunun için Maarif Veka -
Jetinden mezuniyet bile almağa 
ihtiyaç görülmemiş olduğu halde 
uzadıkça uzamış, ikiseneden faz -
la inıaat ve tamirat devam etme -
sine ve parça parça kırk bet, elli 
bin lira kadar para sarfedilmesine 
rağmen gene bir türlü bitirileme -
miş olmasıdır. Nihayet kırk beş, 
elli bin lira masraf yapıldıktan 

Bu kadar büyük işler 
için bir mübayaa ko
misyonu yapılamaz mı 
idi?. Yapılmamasının 
hikmeti ne olsa gerek? 

sonra bugün ortada görülen işin 
de yirmi bet, otuz bin liradan faz. 
la bir kıymeti haiz olmadığından 
şikayet edilmesidir. 

Herkes bilir ki ehemmiyetli in
şaat ve tamirat işlerine ba9lanma· 
dan evvel bir keşif yapılır. Bu ta 
mirat işleri için bu da yapılma -
mı§tır. Ancak tamirat ve inşaaat 
iki sene kadar devam ettikten son· 
ra Maarif Vekaletinin müzeler 
müdürü olan Macit Beyle bir ar • 

Devanu Dokuzuncu Sayıfada 
............................................................................................ 

DarUlfünun ve rtuhun gemisi ... 



ç k var! 
Fransız bütçesi 
3 milyar açık 

Paris, 1 (A.A.) - Ayan mec • 
lisi 3 reye karşı 246 reyle bütçe 
hayatı umumiyesini kabul etmit· 
tir. 

Büteçede 3.576.018.955 frank 
açrk vardır. Bu açık meclisin ver -
diği reyden mütevellit açıktan 

235.300.836 frank daha azdır. 

yan, hükumetin demiryolları 
levazımı satın alma işleri için tek
lif etiği uyuşma zeminini kabul et· 
miş, fak at monopollere ait mad -
deleri yeniden ayırmıştır. 

Bu son nokta üzerinde, M. Da • 
ladier hükUmetin iki meclis ara -

sm muhik bir anlatma zemini ara
yacağım ve itimat meselesini mev
zuu bahsedeceğini söylemiştir. 

Leh stan 
Küçük itilafın kararını 
gayrimüsait karşıladı 

Vartova, 1 (A.A) - Pat Ajan· 
sı bildiriyor: 

Dün a:ktamki g~eteler, dört 
ler misakı hakkında küçük it\laf 
konseyinin beyanatını gayri mü -
sait bir şekilde karşılamı§tır. 

Tanınmış muharrirlerden, mil -
li muhalefet fırkası meb'uslarm -
dan Stansles Stronski, a. b. c. ga· 
zeteıinde yazdığı bir makahde 
Polonya eFkan umumiyesinin, kü

çük itilafın misak karşısında eski -
sindendönmek suretile aldığı vazi
yete hayret ettiğini söylüyor. Ve 
Fransa taraTından misaKta yapı!an 

tadilatm küçük devletleri tehlik;: 
den kurtaracağını zannetmenin 
hiç te emniyet verici bir hayal oJ -
madığmı ilave ediyor. 

Kurjer Bzerwony gazetesi mi -
aak aleyhinde Bolonyanın rılnıış 

olduğu menfi vaziyeti değiştirP.cek 
hi; bir yeni sebep olmadığını kay
dediyor. 

Sırp gazeteleri ne diyor? 
Belgrat, 1 (A.A) - Avala A • 

jansından: · 

Dün ak§amki Pravada gazetesi 
Pragda dörtler misakı ve mualıe -
deleri yeniden tetkik meselesi hak 
kında ne§redilen tebliğden bahse· 

derken küçük itilafın, bugünkii Av 
rupa hudutları muahedeleri esası -
na istinat eden bir misakın yapıl -
masına müma,naat etmiyeceğini 
yazmaktadır.<' 

Küçük itilaf, bu meseleler kar!ı· 
ımdaki vaziyetini hiç bir vakit 
değiştirmiyecektir de. 

Gazete, makalesini, küçük itila· 
fın bir çılanaza girmek arifesinde 
bulunan Avrupa birliğine bir kere 

"daha mühim bir hizmette bulundu
ğunu söyliyerek bitirmektedir. 

Avam kamarasında 
Londra, 1 - Sir John Simon 

<!ün avam kamarasında bugün i
çin dört misakı metnini parlamen
toya verebileceğini ümit ettiğini 

söylemiştir. 

Bir me'b'usun, Almanyanm 
:V ersay muahedesi ile tahdit etti • 
gi Kalibreden yüksek toplar imal 

eöip etmediği hakkında malumatı 
olup olmadığına dair sorduğu su· 
•le Sir John Simo;._ cevap verme
miş la!'tat hükttnıetin bu noktayı 
gözden kaçırmadığını sual sahibi
ne temin etmiftir. 

VA KIT' ın Hususi Haberleri 

Mu o• Oktruva afızgü u 
Muhafızgücünün y ldönümü spor şen- ilgası emri lzmire 

likleri ve tezahürlerile kutlulandı de bildirildi 
Ankara, 1 (A.A.) - Muhafız 4 X 100 bayrak ve alafranga ve 

alayı, Muhafız Gücünün yıl dönü- yağlı güreşler yapılmış, ve on iki 
mü münasebetile bütün şehir için- kişilik süvari takımı tarafından 
de tezahürler ve spor sahasında muhtelif binicilik hareketleri gös-
şenlik yapmıştır. terilmiştir. 

Saat dokuzda piyade alayı ve Saha çok kalabalıktı. Adliye 
süvari bölükleri, baytarlar ve alay Vekili Saracoğlu Şükrü, Gümrük 
toplanma mahallinde kutlulama ve inhisarlar Vekili Ali Rana, Bü
merasimi yapmış ve bu münase - yük Erkanı Harbiye ve Milli Mü • 
betle alay kumandanı kaymakam daffn erkanı, bir çok zabitler ha
lsmail Hakkı Bey alayın tarihçe· zır bulunmuşlardır. 

sinden ba:hisle bir nutuk sölemiş· Davetlilere limonatalar ikram 
tir. edilmiş Muhafız alayı kumandanı 

Saat 12 de bütün spor §Ubeleri kaymakam İsmail Hakkı Bey bir 
şehir dahilinde geçit resmi yapını~ hitabede bulunarak gösterilen sev
zafer abidesine çelenk koymuş ve giye ve değerli yardımlara teşek
bu münasebetle alay zabitlerinden kür etikten sonra muhafızgücünün 
Şefik Bey şu hitabede bulunmuş- spor zorlukları kendine eğlence 
tur: edenlerin işi olarak yaptığını ve 

"- Ey yurdumun büyük p~sı, kuvvetli ve sağlam ve neşeli yaşa-
sevgili Gazimiz, manın özü ve hakkının bir desteği 

Senin kurtardığın bu vatana o- .olarak istediğini sölemiş ve sporun 
nuncu yaşını bitiren Muhafız Gü- gençliği nizam çerçevesine aldığı
cü bugün o mutlu kurtuluşun yıl- nı ve ona büyüklerini saymayi on
dönümünü kutlulıyor. Nasıl savaş ların buyurduklarına uymayi yasa
meydanlarına her buyurduğunu sına tapmayi sevdirdiğini, böyle 
bütün inaniyle yerine getirmek i - nizamlı bir gençliğin eliledir ki, va 
çin, arkadaşlarım ve ağabeylerim tanın yarınına emniyet edilebilece
canlarım vermekten kaçmadılarsa, ğini ilave etmiştir. 

ben de yarınki emirlerini onlar gi- Bugün alayın bölükleri arnsın
bi yerine getirmek için dinç ve da yapılan müsabakalarda doku -
gümüz olmaya çalışıyor ve her ge- zuncu bölük mangası şoyunma gi
çen gün daha kuvvetli olarak ya- yinmede birjnci gelmiştir. 
rına hazırlnıyorum. 100 metre süratte dördüncü bö-

Bin bir emeğin, bin bir ıztırabın lükten İhsan birinci gelmiştir. 
sonunda dütmanların elinden kur· 
tardığın ve biz türk gençliğine e
manet etiğin sevgili vatanı ve onun 
üzerinde kurduğun aziz cüınhuri· 
yeti her zaman, her yerde ve her 
zorluğa karşı koruyacağımıza se
nin yüksek huzurunda tekrar ant 
içeriz.,, 

istiklal marşile başlıyan bu me
rasim sporcuların millet ve Gazi 
şerefine üç defa· (Çok yaşa) te • 
menniıile nihayet bulduktan son • 
ra alay karargahına dönmüş ve sa
at 15 te Gücün yeni •binasının açıl
ma merasimi yapılmıştır. 

Saat 16 da spor sahasında muh· 
telif şenlikler yapılmış, bu meyan
da soyunma giyinme, çuval yarışı 
iple yoğurtlu simit yemek müsaba· 
kası, alay bölükleri arasında yüz 
metre sürat ve halat müsabakaları 

Taburlar ve süvarı grupu ara • 
sında yapılan halat müsabakasını 
üçüncü taburun takımı kazanmış -
tır. 

4 X 100 metre bayrak yarışın· 
da süvari grupu birinci gelmiştir. 

Alafranga güreş gösteriş için 
yapılmıştır. 

Alaturka güreşte Halit İbrahim 
ile Nuri güreşte kazanmış ve ara • 
larındaki karşılaşmada berabere 
kalmışlardır. Başaltı da Hüseyin 
birinci, Mustafa ikinci, başta, İs
mail birinci, Hiiseyin ikinci gel -
mişlerdir. 

Muhtelif spor sahalarında çok 
canlı ve varlıklı olan Muhafız Gü-
cünün yıldönümü bütün sporcular 
ve spor sevenler tarafından hara· 
retle tebrik edilmiştir. 

Si ahları bırakma o -
ra Si SU amı y r! 
Umumi komisyon mesaisinin 27 

Hazirana kalması ne demek? 

1ZM1 R, 1 ( Hususi ) 

Oktruva resminin ilgası hakkında· 
ki emir lzmire tebliğ edildi. Bele
diyenin oktruva teşkilatı kaldH'ıl -
dı,27 memur açıkta kaldı. Bunlar 
ilk münhallere yerleştirilecekler -
dir. 

lzmir Belediyesi oktruva res • 
minden senede 400 bin lira temin 
ediyordu. Varidat eksildiği için 
belediye yeni işlere girişmiyecek, 
eskiden başlanılmı§ olan işleri ta -
mamlıyacaktır. 

Belediye bütçesinin Dahiliye 
Vekaletince tadil edilmesi muhte· 
meldir. 

Matbuat kanunu 

Adliye encümeni, dahiliye 
encümeninin tadillerini 

kabul etti 
ANKARA, 1 (Hususi) -

Gireson meb'usu Hakkı Tarık Be
yin, matbuat kanununda bazı ta -
diller yapılması hakkındaki tek -
lifi adliye encümeninde müzake • 
re edilmiştir. 

Teklifi daha evvel müzakere 
eden dahiliye encümeni, matbuat 
kanununun nesri tarihin.de gazete 
sahibi, ba~muharrir ve ya umumi 
müdürü olanların matbuat kanu • 
nundaki tahsil kaydından istisna 
edilmeleri teklifini muvafık bul • 
muş, aynitarihte gazetelerde ça -
lışmakta olan yüksek tahsil diplo
masız muharrirlerin açılacak bir 
kursta tahsil görerek yeni kanu· 
nun o kaydından istisna olunma -
ları teklifini ise kabul etmemişti. 

Adliye encümeni teklifi, dahi -
liye encümeninin tadil ettiği şe • 
kilde kabul etmiştir. 

Adliye intihap encümeni 
toplanıyor 

ANKARA, 1 (Husust) 
Adliye intihap encümeni Haziran 
ortalarında toplanacaktır. Encü • 
menin ağırceza mahkemeleri re -
isleri arasında bazı değifiklikler 

yapması muhtemeldir. 

B. M. Meclisi ne zaman 
tatil edilecek ? 

ANKARA, 1 (Hususi) 
Büyük Millet Meclisinin gelecek 
Cumartesi günü yaz tatiline karar 
vermesi muhtemeldir. 

Meclis reisimiz yarın 
Istanbulda 

ANKARA, 1 (Hususi) -
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım 
Paşa Hazretleri yarın ak§amki 

l k trenle lstanbula hareket edecek, o· Cene':re, 1 (A.A.) - Silahları 1 sini münakaşaya esas o ara ka -
bırakma konferansı umumi komis- bul etmeden evvel birinci müza - rada bir kaç gün kalacaktır. 
yonunda lran, Türkiye ve Yugos· keratın bitirilmesinin muvafık ola- Haksız tasarruflar 
lavya mümessilleri konferans bü - cağı fikrindedirler. ANKARA, 1 (Hususi) 
rosu tarafından umumi komisyon Amerika İngiltere ltalya ve Çin Haksız ve usulsüz vuku bulan ta -
mesaisinin 27 hazirana kadar te- murahhasları, bu işin M. Hender- sarruflarda, mahallin en büyük 
hir edilmesi ve büroya umumi ko- sona bırakılmasını teklif etmişler- mülkiye memurları, idare heyetle -
misyonun ikinci lDÜzakerede tet • se de buna Polonya, ispanya, Por- rinin kararile, müdahale edebile • 
kik edilmek üzere bir muahede tekiz ve lsveçin kuyudu ihtiraziye- ceklerdir. 
metni hazırlaması vazifesini ver - dermeyan etmelerine sebep olmuş· =-====-=--~~~~=-=-~====
mesi hususunda dün ak,am kabul tur. metinlerin hazırlattırılmaıı vazi -
edilmiş olan usul için kuyudu ih- Nihayet komisyonun 3 temmuz· fesinin verilmesine ve M. Hender· 
tiraziye bildirmişlerdir. da toplanarak projenin ildnci mü- sonun müzakerata devam etmesin· 

Norveç ile Fransa İngiliz proje- zakeresinin yapılmasına ve büroya ne karar verilmiştir. 

Gümrüklerde 
• tarife yenı 

LJaştarafı Birincı Sagıloİ' , 

bikına dair talimatname gel~~' 
diğinden dün gümrük idare•• ~e 
yeni tarifeye göre hiç bir ınusJSI 
yapılmamıştır. ~ 

Bu sebepten dün sabahtaıl Ut· 
şama kadar gümrük idaresi ıo,,ısı.r 
tesnalardan mada hiç bir ınu 
le yapamamıştır. .. Jet' 

Yalnız bazı tacirler güınrült le' 

deki mallarına mukabil ba~~et • 
minatı verdikleri için güınru dit• 

·ı . ter den mallarını da çekebı ınıf . ıet 
Maamafih mal getiren ta~'~iO 

bu vaziyeti evvelden bildikler• •. 
gümrüğe gelmi~ olan maUarıPI ~1r 

Güı"'"" yın son günü çekmişlerdi. ı,a-

ba~müdiriyeti 1stanbula ~e~e~ 
tün malların muamelelerını 1 ,tı'ıt 
etmiş, manifestolarını hazırl 
ve evrakı vezneye yollanııttır·~ · • 

Cumartesi gününe kadar ~ 
kanun talimatnameleri gel oı • 
muhakak addedildiğinden ~ 

t · b h ·· "ki det mar esı sa a ı gumru er 
faaliyete geçebileceklerdir .. ,_. 

Yeni gümrük tarif esi yerh .e1,;. 
h. . ..... . . tacıt 

teayı ımaye ettıgı ıçm )ıit 

çok sevindirmi§tir. Yal_nı~ tf • 
günlük gümrük muamelesını~ ti• 
tili ticaret hayatında ufak bır . .,1 
sir yapmış ise de banka te~~et' 
muka~ilinde malların güınrU ·tdi' 
den çekilmesine müsaade ed•f •' 
ğinden bu mahzur da bertat• 
dilmiştir. 

M. Francois Mauri•c 
akademi azası ~ 

PARIS, 1 (A.A.) - R0 I~ 
M. François Mauriac, geçe~'" 
.ölen tiyatro eserleri muharr• ~ 
eup'ın yerine Fransız .J<ad~. 
azalığına ittifakla intihap ed 

tir. 

Hitlerciler ve entrİ~~tl" 
Danzing, 1 (A.A.) - ~. 

rüesasından M. F orııter, ti'. 
Nazilerden mürekkep oları ıo,Jr 
best şehir müstakbel ayatl. ti', 
sinin programı hakkında bıt 
tuk söylemiştir. r.1J" 

Şiddetli tedbirler yal1111 J<tit ' 
sist aleyhine tatbik edileCe 

Amerikada Morgaıı 
meselesi ,.to'' 

Va•ington 1 1 (A.A.) - tJJe# 
~ , ... yatı 

gan meselesi hakkında •
1 

oııttıt ' 
lisi tahkikatı tekrar bat a tio"'ıJ~ 

. 1 U . d Corpor• o' Valrtıy e nıte aıııı•f , 
eshamını müsait fiatlarla ııett' 

. .. .. ·· }iste ~iı'' 
}anlardan hır uçuncu wo" . 
dilmittir. Bu yeni listedel per•b'ır 
Norman davası ve cenera 
gin isimleri vardır. 

• 
iliteı1 -Fransız ataşeın ,. '" 

) f r ası ,ot" 
Pariı, 1 (A.A· - "Jedell • 

h . . L b .. dün ofJ .. hJ ur re ısı <> ron, ,ef ate""'İf • 
ra Türkiyenin Fransız ı etd' 

. . · · kabu neai ateşemılıterını 

tir. • j 
ı -1 .. ıııa ıŞ J'I• 

Silahları bıra~ ı.s-rıe'-'1 • 
A) - )ıO., 

Cenevre, 1 ( A. · -1'0I" ı • 
·ı"'hl rı bır . ' ' diğine göre sı a a ... .-ı bır f.-

·ı· planı.- ..ı lı" feransının lngı ız ra ., il • 
sede kabul ettikt~n e•':~.ı- ..,,r 
için tehir edilınesın . . . 
mııtır. 1 -- • Jeti 

aJbJll .,,., 
llkmektep 111~f"f"'"'r> ..,.ı· 
ANKARA, 1 eııteP ~,.ıt 

Bütçe encümeni; iltaı' bul~tJJ,.. 
· · · t"krazd• ..,erı ' limlerının ıs ı ·yet ~ 

. . h··ı~mete ınezuıı• _ .. ı ıt' 
IÇlll Ul\U 'hıs,5W'" dt 
sine dair kanun Ilı~ elıl'if • 
kere ve aynen kab 



Oktruva 
Lağvedildiğind.en 
açıkta kalanlar 

Okturva resminin gümrüklerce 
tahsil edileceği hakındaki kanun 
meclisten çıktığı için İstanbul be
lediyesine bağlı oktruva müdürlü
ğü ve teıkilatı lağvedilmiştir. 

Oktruva müdürü Orhan Beyle 
dört murakip ve bir muavini, bir 
veznedar ve 52 tahakkuk, tahsil
dar, katip ve yoklama memurları 
açıkta kalmıştır. 
Yarından itibaren oktruva hesa

batı tasfiye edilecek ve oktruva 
müdürlüğünün bulunduğu Eminö
nündeki Taş hanın üçüncü katı 
boşaltılacaktır. Açıkta kalan me
murlara iki ay müddetle tam maaş 
vermek kanunen mecburi oldu -
ğundan oktruva memurlarının hep 
sine maşları dün verilmiştir. 

Memurlar. dün de yazdığımız 

gibi belediyede ve şubelerdeki 
münhallere tayin edileceklerdir. 

Oktruva vergisinin ilga edildiği 
dün vilayete bildirilmiştir. Oktru
vaya tabi eşya badema gümrük -
lerde yüzden fazla olarak resme 
tabiolacaktır. 

Gümrük kadrosu da .. 
Dün haziranın ilk günü olduğu 

halde akşama kadar gümrük ida
resinin memur kadrosu tebliğ edil
memiştir. 

Bu yüzden gümrük memurları • 
na maaı verilememittir. Mamafih 
bütün memurlara avans sureti e 
maaşlarından bir miktar ödenmiş
tri. 

Evvelce verilen bir emir üzeri
ne haşmüdüriyet veznesi de dün
den itibaren lağvedilmit olduğu i
çin ithalat gümrük veznesi para iş
lerile uğraşmaktadır. 

Bir çocuk bir kadının 
ölmesine sebep oldu 
Kuzguncukta oturan Harun is· 

minde 12 yaşında bir çocuk dün 
bsikletle Üsküdar caddesinde ge -
zerken, 50 yaşında Hikmet Hanı· 
ma çarpmış, kadını yere düşürmüş 
tür. Hikmet Hanım hemen bir o
tomobille hastaneye kaldırılmış i
se de yolda giderken ölmüştür. 

Harun yakalanmıştır. 

1 

Tıbbiyede 
Nakil hazırlıkları 

Islah komisyonu bina 
işini bitirdi .. 

Darülfünunu ıslah komisyonu 
dün de sabahtan akşama kadar 
meşgul olmuş ve tıp fakültesinin 
nakli hususunda hazırladığı proje 
ve raporu bitirmiştir. 

Bu raporla proje dün akşamki 
trenle Ankaraya gönderilmiştir, 

Tıp fakültesi binsı ve nakle ait iş· 
ler meselesi bu suretle halledilmiş 
bulunduğu için Profesör Malş ile 
ıslahat komitesi cumartesinden i
tibaren diğer hususatla ve müder· 
rislerden istenen fişlerin tetkiki 
işile meşgul olmağa ba§lıyacaklar
dır. 

Tıp fakültesi için en muvafık 
telakki edilen şimdiki darrülfü • 
nun binasile lstanbul lisesi binası· 
dır. Bu hususta kati kararı Maa
rif vekaleti verecektir. 

Diğer taraftan Tıp fakültesinde 
nakil için hazırlıklara, laboratu -
varlar ve kliniklere ait tesisatın 
taşınmak için hazır bir hale geti
rilmesine başlanmıştır. 

Fakülte talebesinin istifadesi ve 
kliniklerin tesisi için şehir hasta -
nelerine de ilavesi kararlaştırılan 
altı yüz yataktan yüzünün Cerrah 
paşaya, yüzünün Hasekiye ilave 
edileceği, diğer dört yüzünün de 
mühim bir miktarı etfal hastanesi
ne verilmek üzere diger hastane· 
lere dağıtılacağı söylenmektedir. 

Mısır elçisi 
İki ay kadar mezuniyetle mem

leketine gitmiş olan Mısır elçisi 
Abdülmelik Hamza Bey şehrimi
ze gelmiştir. Yarın akşamki tren 
ile Ankaraya gidecektir. 

Eski Fransız konsolosu 
Pero elçiliğine tayin edilen sa -

bık Fransız konsolosu M. de Saint 
Jouan dün akşamki semplon eks
presile Parise gitmiıtir. 

Yeni sene 
Defterdarlık kad
rosu daha gelmedi 

Def terdarhğm yeni seneye ait 
kadrosu gelmemiştir. Malum oldu· 
ğu üzere İstanbul maliy.e teşkilatı· 
na ait layiha Büyük Millet Mecli • 
sinde kanuniyet kesbetmek üze -
redir. Bu itibarla kadronun birkaç 
gün daha gecikmesi ihtimali kuv -
vetlidir. Yeni layiha İstanbul ma· 
liye teşkilatında esaslı değişiklik
lere vücut vereceği için bütün def
terdarlık memurları kadroyu ala -
ka ve heyecanla beklemektedir • 
ler. Yeni layiha defterdarlık ma -
kamını kaldırmakta ve bunun ye· 
rine üç murakıptan mürekkep bir 
heyet ikamer etmektedir. Bu heye· 
tin bir de reisi olacak ve bu reis 
ağlebi ihtimal ba§murakıp unva -
nını taşıyacaktır. Bu heyetin vazi • 
fesi bütün mali işleri murakabe 
etmek olacak, kasa ve evrak itle -
rile de yeni ihdas edilecek tahsil 
ve tahakkuk müdürlükleri doğru· 
dan doğruya meşgul olacaklardır. 

Amerikalı madamın 

Anadoluda otomobilli 
seyahati 

Amerika reisicümhunun akraba
sından Madam Rozvelt bir kaç 
gün evvel otomobille şehrimize 

gelmişti. Madam dün otomobiliyle 
Üsküdara geçmiş, Konyaya doğru 
yola çıkmıştır. Madam Konya -
Adana yolile Singapura gidecek -
dir. 

Sokak lambalarının 

intizamsız yanması 

Muhtelif cadde ve sokaklardaki 
lambaların ırk sık söndüğü ve gün
lerce yanmadığı görülmü~tür,. 

Belediye dün şubelere gönderdi
ği bir emirde, sönen lambaların 
kaçar gün yanmadığının derhal 
tesbiti ile merkeze haber verilme
si bildirilmiştir. 

Lambaların yanmadıkları gün
lere ait bedeller şirket hesabından 
tenzil edilecektir. ... -

Maaşlar 

Japon sefareti maslahatgüzarı 
M. Murokami evevlki akşam M. 
de Saint Jauan Aerefine Perapalas 

Mıtıtııımlhlhlmıuınn1tttnını111mnııun11mmm1111 uınnammnmn11uu11raınıwımnuu 3' 

rada yapılan şey kötüdür. Fakat otelinde bir çay ziyafeti vermiştir. Kadrosu gelen dairelerdeki me· 
murlara dünden itibaren maaşları 
nın verilmesine baılanmı§tır. 

ancak kendi yanlarına kalacağı ,-----------
için bizi alakadar etmez. V A T ' 

Kitap yakma işi tarihte bir ni- ' K J 
zamı içtimaiden diğer nizamı içti
maiye geçilmesini temin edecek 
bir inkilap yapıldığına kani olun
duğu zamanlarda görülüyor. An -
la§ılan kitap yakanlar bu mahiyet
te bir inkılabı temsil ettiklerine 
zahiptirler. Bu asabiyet zamanla • 
rmda ateşe verilen kitaplar da es
ki nizamı içtimainin kıymetlerini 

temsil ve müdafaa eden eserler 
olmaktadır. Yoksa, fencilerin ku -
takları çınlasın, teknik ve riyazi 
eserlerle suya sabuna dokunmı -
yan kitaplar bu afetten masun kal
mı!lardır. Bu kitapları yaktıran • 
ların yaktırdığı kitapların nüsha • 
larından kafi miktarını kral kü • 
tüphanelerinde ve yahut milli kü • 
tüphanelerde saklamak ihtiyatını 

gösterdiklerini de unutmMnak la
zımdır. 

O halde yapılan tedbir pratik 
ve ıiyasicl:r. Yoksa kültüre karşı 

hakiki bir suikast olamaz ve yapı· 
lamaz.,, 

Gündelik, Styasf Gazete 
Istanbul Ankara CaddesJ, VA KIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 2437~ 
idare telefonu : 24870 

Telgral adrest: lstanbul - ·ıAKM 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedellerı : 

Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 14110 .. 
3 aylık 400 800 -
ı aylık ıso .. soo . 
ilfin Ucretlerı; 

Ticari illlnlnrııı ilfın sahlfrlrrlnde santi-

rul SO kuruştan haıslar, ille alılfedo 250 

kuru~:ı kuıl:ır ~ıkar. 

Büyük, fazla, dc\'amlı llftn ,·rttnlere alt 

Senaryo hazırlıyan Rus 
muharriri 

Türk inkılabı hakkında yapıla· 
cak bir filmin senaryosunu yaz -
makta olan Sovyet muharriri M. 
Zarhi hazırladığı senaryoyu geti
recek, kendisile birlikte bir Rus 
sinema rejisörü de gelecektir. 

Senaryo Ankarada tetkik edile
cek, Muvafık görüldüğü takdirde 
tecrübe için bazı sahneler filme a· 
lınacaktır. 

Bir alacak yüzünden 
burnunu ısırdılar 

ayrı tenzıını vardır. Taksimde Bekar sokağında o· 
Resmt ll!lnlarıu bir s:ıtırı IO kuruştur. turan şöför Karakin ile Haçik is-

KUçUk ilAnlar: miinde bir arkadaşı bir alacak 
-Bir defası 30 iki detası ~u uç aeıaaı ~ yüzünden kavga etmişlerdir. Ka • 

dört ılcfıısı 75 ve on dcfuı 100 kurugtur. rakin eline geçirdiği demirle, Ha
Uc aylık U!Ln verenlerin btr defam mccca- çiğin batını yarmış, Haçik de 
nendir. Dört satırı gec;en Ul\nların fazla 

satrrlan heş kuruştan hesap cdJllr. Karakinin ansızın burnunu ısır -\.. -'ı mıştır. Her iki kavgacı yakalan· 
mı§tır. 

30 kilometreden 
fazla gidemeyince 

Yokuş çıkmak imkanı 
kalmıyacakmış .. 

Belediye otobüslere bir ay zar• 
fında kati surette regülatör takıl
masını son defa olmak üzere oto
büsçülere ihtar etmi§tir. 

Regülatörler otobüslerin 30 ki -
lometreden fazla ıüratle gitmeme
lerini temin edecektir. Bu suretle 
kazaların önüne geçilmiş olaca • 
ğından belediye bu işe çok ehem
miyet vermektedir. 

Otobüsçüler ise regülatör takıl
masına ve bilhassa 30 kilometre
den fazla yol verilmemesine itiraz 
etmektedirler. 

Bir otobüsçü dün hu hususta de
miştir ki: 

" Regülatör takmak bizim za· 
rarımızadır. Regülatörlü bir oto
büs fazla benzin ve yağ yakmak· 
tadır. Bundan başka otobüsleri • 
miz Büyük dereden gelirken 30 ki· 
lometre süratle yukuş çrkamıya .. 
caklardır.. Nitekim regülatörlü 
bir otobüs çıkamamaktadır. Böy· 
le bir yukuşu çıkmak için muhak
kak 80 - 100 "kilometre sürat ve
rilmek icap eder. Müşteriler yu • 

kuşu tırmanamıyan bir otobüsü 
tercih etmiyeceklerine göre neti • 
ce bizim için çok fena olacaktır.,, 

Konservatuar mütehassısı 
Konservatuvar mütehassısı M. 

Marks dün belediyeye bir mektup 
göndermiş, 10 haziranda latanbul· 

da bulunacağını hildirmiıtir. 
Konservatuvar imtihanlarına ise 

12 haziranda başlanacaktır. 

Kitapçılann karan 
Ankara caddesindeki kitapçılar 

hazirandan başlamak ve üç ay de
vam etmek üzere akşam tatiline 
ait kararı dünden itibaren tatbik 
etmeğe başlamışlardır. Bu kitap
çılar üç ay müddetle dükanlarım 
saat 18.30 da kapamış olacaklar
dır. 

Yeni cıgara fiatlan 
inhisarlar idaresi sigara fiatla· 

rının ucuzlatılması etrafındaki tet· 
kiklerini bitirmiş, hazırladığı fiat 
listesini Vekalete göndermittir. 

Tenzilat yalnız lüks sigara fiat
larında yapılmıştır. Sipahi ocağı 
sigarası 60 kuruştan elli kuruta, 
kaim (Gazi) sigarası 45 kuruştan 
kırka, ince (Gazi) sigarası 40 lan 

otuz beşe, Yafa sigarası 4q kuruı
tan 35 kuruşa, Ankara sigarası 38 
kuruştan 30 kuruşa Boğaziçi 30 
kuruştan 25 kuruşa indirilmekte • 
dir. 

= n uuunm ıuı m ımnnını uıınııtt mmnuı mtmınnumımnamnun] 

l .. nnmu~n~Rm ~!~"'!:~,~~ ~ıııım~!'!!!msnıınP 
2 Haziran 1918 

- Dlln harlkı.edell'r koml11yonu Fatih 
dalrci bt'l,.diyrslndl• l~thııa etmı, \'e t.etklka· 
ta ha::;lamıııtır. l'u111laıı tahkikata ıore 
)~ıııı;ın y\iı.lcrce ııllPlı•rl ma\aM7., ~ uvuız bı
ralunıştır. 

ltlb:trı :mm Hanka111 dUn harlkzedtıgAna 
teni edilmek üzere ( 10,000) \e baraka lnıl· 
M l~ln 5000 lira tefrik etml~, Anı&turya R'ft· 
rl eımnplurı da iki yüz. lira lıınr. \ermlıtır. 

- h.mlrden bildirildiğine göre müeolal 
hUrriyl't l'lllthnt Paşa Hıı:uf'tlerlnlrı :ı.e,·CP.SI 

dün wtat etmiştir. Qonnz.~lndc vUAyet \'e 

crkAnı ve memurini , .c ittihat , .e tualdd 
klübU a7.alnn nı milne,..,,·eranı ahalll memle
ket hazır bulunmuştur. 

- Anıcrlkn tıiikOmctı, Qomahlrl mlltt.e
hldede :ıkln dü,·c.ıı müttf'fikal merkedye t.&
bealarlle bıınlnrın hariçte bulunan akraba -
ları ara!mıdıı miihaberatın cere3anına - • 
, ·&fakat ctmlıtır. 
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Arif Oruç Bulgaristanda ! <KISA HABERLER> 

Bulgardan fazla Bulgar An:::.s;:_'.'~::;:a::~feran-
B o R s A 

(l lizalnnnda yırdız işareti olnnlar üzer-

terinde I Hnziran muamele olıınlardır] 

Rakkamlar kapanış fiyaclarını gösterir 8 

Bulgarları bizim hakkımızda kötü dü
şüncelere sevk için sıraladığı saçmalar 

sma iştirak edecek heyetimiz aza
ları kararla§mıştır. Heyetimize Ha 
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Bey 
riyaset edecek ve İktisat Vekili 
Celal Bey heyetin ikinci reisi bu
lunacaktır. Md·m•ıt Celal Beye 
refakat edecek zevat arasın 

Kurdoğlu Faik Bey ve İt bankası 
teftiş heyeti reisi Sami Bey bulu -
nacaktır. 

Nukut 

h'. urus 
•20 f. fr.ınm. lfl}. -· 

• 1 Sterlin 715. -
*I Dolnı 180.--

(Satış) 

1 
ı • l ~llo Av 

• ı Jlezeta 
•ı 1\lıı.rk 

Gün do~usu 4.~9 

Glin. loaa$ı ı!l.36 

'{ tJr tC ::iabab namazı 3.10 

~50 O~Jc oaıııazı 1 ,l't 

lll.- ~indi naınnzL 16.l I 

M·· Atş~m namazı 111.:ı'ı 

Vatansızların Paristen sonra 
Belçika topraklarında yaşatmıya 

çalıştıldarı (Larepüblik Anşene) 
paçavrasında vazife aldığı bir 
zafermi~ gibi gürül(ülerle ilan e -
dilen Arif Oruç oralarda tutuna -
mıyarak çrkmış, bir müddet dola
şarak Bulgaristane gelmiş, Bulga· 
ristandaki Bulgar Türklerini ken
di tufeyli mideleri hesabına haraç 
verir halde yani geride, karanlık -
ta ıbrrakmak, onlara nefes aldır • 
mamak için başlanna musallat ol
muş bir takını yobazlar vardır. 
Hakkı Bulgar Türklerinin yüksel
meıinde kullanılmak olan vakıf -
ların ibirer köşesinden tutup ke • 
mirirler. Solucanlar, yılanlz..r, ak • 
repler nerelerde yaşarlar?. lıte 
Arif Oruç ta onların arasına ka -
tılmış. 

(Trakya bizimdir, Edirne bizim 
yurdumuzdur!) diyen Tür.k ve 

Bulgar dü-§manı Türk ve Bulgarlar 
elinde oyuncak yapraklar üzerin -
de Türkiyeye zehir kusuyor, oku • 
yuculanmız bir zamanlar kendi -
}erine vaaz ve nasihat eden bu ha
cının koltuğu altrndaki haçı iyi 
görmüş oluyorlar. 

Aıağıya nakletiğimiz satırlar bu 
haris kafanın (Dostluk) adını a -
lan ve arap harfleriyle Sofyada çı· 
kan bir gazeteye verdiği yazıdan
dır. 

Bu ycuı Rugrattaki hidiaenin 
J'.ürkler arasında uyandırdığı te -
essür aksine bakarak bunu ayıp -
lıyor !.. 

O hadise ki bizzat Bulgarlar 
bile, Bulgar hükmet reisi bile bu 
teessürün uyanmasını pek yerinde 
buldu ve bunu ;esmi, huıuai, her 
fırsatla söyledi. 

Şimdi, buradan çıkmq -iyi ki 
çıkmış-- bir adam, Bulgardan 
fazla Bulgar olarak bize "bir Ta -

kitler bütün ortodokslann h&mi • 
si tanınan Ruı çarları bile her tür
lü hukuku düvel kavaidi hilafına 
Osmanlı devletinin idaresine bu 
derece el ve dil uzatmıya yelten • 

. 1 d'' d" ' memış er ı .. ,, ıyor .. 

''Müstakil bir devletin belediye 
işlerine kadar müdahale özenti -
)erine cür'et değilse bile küstahlık 
diyebilmemek için başka se -
hep aramrya lüzum bile yoktur,, 
kabilinden bozuk cümlelerle Bul
garlara yaranmak için kapı açı -
yor ... 

A sersem, hadise Razgratta bir 
Türk bir müslüman mezarlığını is· 
timlak ederek, başka bir yere 
nakline karar vermit olm~tan 
mı ibaretti ? 

Ortalığı heyecana düşüren, biz
zat Bulgar hemşehrileri başta 

yerli, yabancı herkese nefret Te • 
ren bu muydu, yoksa mezarlığın 

uğradığı baskın, taşları kıracak, 
ölüleri meydana vuracak derece -
lere varan sırtlanca tecavüz müy· 
dü?. 

Hadisenin bu cephesini örtüp 
öbür tarafını gösterebilmek, bu 
hadiseyi guya Türkiye hükumetini 
meşgul etmiş bir iş tekline sokup 
bunu da Mersinde bir mezarlığın 
bir yerden başka bir yere kaldırıl
masiyle karşılaştırabilmcl:, bir ta
lum zavallılan bunlarla oyalaya • 
l-ilmek için insanın hakikaten kör 
olması lazım! .. 

Arif Orucun bu yazısı böyle 
başlıyarak Bulgarları bi:ıim hak -

kımızda kötü dütüncelere sevke -
debilmek için bir takım saçmalar 
ııralıyor. 

Bizim bilhas.sa. Bulgariıtana mü
teveccih 5iya.setimi:ı doğrudan doğ

ruya iki nokta üzerinde tekasüf 
ediyorm.u§ ! Diyor ki: 

"Bunlardan birincisi ihtimali, i -
kincisi tamamen müspettir. thtima. 
li olan, Bulgaristan müslümanları 
arasındaki tahıibatla Bulgar (Sob 
ranya) meclisinde nüfus kesafeti

itibariyle laakal 20 ki§ilik bir 
meb'us hizbi bulundurmak dola 
yısile mevkii iktidara gelecek hü
kumetleri elde tutabilmek .. Ve ni

t~kim, yakın tarihte 1913-1914 te 
İttihat ve Terakki c:'emiyet.i pek ala 
(Radoslavuf) hükumetini bu şe -
kilde elde edebilmişti. Bu nazari· 
ye ihtimali olmakla beraber, varit 
gibi görülebilir. 

lkincisine gelince= Bu, doğru -
rudan doğruya mütevali Kürt is
yanlanndan sonra tatbikine -ehem
miyet verilen (Vilayatr şarkıye) 
iskan siyasetidir . 

Bugün diktatörlük idaresi altın
da bulunan altr yedi şark vilayeti
nin krsmr azamı J1ali kalmış, kıs -
mr mühimmi de harap olmuştur. 

Buralardaki ahalinin bir takr -
nııda garp vilayetlerine nakledil -
mişlerdir. lşte, diktatörlük ancak 
şimdi buralarda hasıl olan boşlu -
ğu doldw'lllayı, kısmen de buralara 
iskan edeceği Balkan müslüman -

larr vasıtasiyle o havaliyi Türkleş -
tirmeyi düşünse gerektir. 

Trakya, Bursa taraflaıına iskan 
edilecekleri vadiyle şark vilayet -
!erine sürülen bedbaht Srrbistanlı 

müs.Iümanlardan sefil bir halde 
memleketforine dönenler bu si
yasetin canlı misalleridir. 

Sarfı nazar, Cümhuriyet gazete
sinin son gelen nfuhası, bu hususta 
ki siyaseti tamamen açığa vurmuş 
bulunuyor. Cümhuriyetin bu, mu -
tat çamlardan birini daha deviren 
yazısı Sof yada çıkan Halk Sesi 

adlr küçük bir gazetenin 53 üncü 

sayısında aynen iktibas edilmiştir, 
ki bu makalede Bulgaristan ve Ro-

manya gibi yüz binlerce rnüslüma
nrn Ti-akyaya (? !) - haldkatt~ 
vilayeti şarkiyeye - celbedilmelc

ri hususu üzerinde ısrar ediliyor -
du. 

Heyetin beş haziranda hareket 
etmesi ve Bolu mebusu Falih Rıf
kı Beyin de iştirak etmesi muhte
meldir. 

Osmanh bankası 

Ankara, 1 - Osmanlı Bankası 
ile yapılan müzakerelerin ve tan -
zim edilecek yeni mukavelenin in
tacı için Ankara.ya. salahiyetli bir 
zatın geleceği söyleıunektedir. 

Mukavele imzalandığı takdirde 
tasdiki için bir layiha hazırlana • 
cak ~e meclisin tatilinden evvel 
heyeti umu.miyeye sevkedilecektir. 
Meclis her gün içtimalarına devam 
edecek, Haziranın onundan eTvel 
yaz titili yapamıyacaktır. 

Bir alay asker zehirlendi 

Atina, 31 - Bir piyade alaym • 
dan 400 asker tehlikeli surette ze • 
birlenme aliimi eöıtermişlerdir. 

Derhaltedavi altında a.lmmalanna 
rağmen içlerinden ikisi vefat etmif 
tir. Yapılan tahkikat zehirlenme -
nin askerlere bo:ıuk sa.rdalya balı
ğı verilmesinden ileri gelmitlir. 

Ziraat vekaletinin vilayet
lere tamimi 

İhraç kapı vasıtalarından ecnebi 
memleketlere gönderilecek hay -
van ve maddeleri için verilmi§ olan 
menşe ve sıhhat §ehadetnameleri -
nin müddeti hakkında ziraat veka
letinden vilayetlere bir tamim gön 
derilmiştir. 

Buna nazaran menşe ıehadetna· 
meleri hayvan ve maddelerinin sev 
klerinden en fa2Ia 48 u.at evvel 
verilecektir .. Sıhhat tehadetnameıi 
de baytar bulunan yerlerde ayni 
suretle verilmiş olacaktır. 

• 20 lJrar 220..- • ı Zolrıtl 
•20 f, RelçJl;p 11~.- • ı l'cn:O 
•20 llrahmı 2.J,50 •20 l.cv 

•20 Dinar 
*20 l~'fçre ıs .-

ı çervonc 
•20 l.t\•a ~ı.- • r Altın 
• 1 f-1nrtrt s.- * l Mectdlyt 
•20 Karon <;et 122,- • ı Rankııoı 

Çek fi atları (kap. sa. 

•Pırls 12.06 •Prala 
*T.nodra 711- •\~lyanı 

•~o-Yortr OS635 •Madriı 
• l\lil.tıııı Q.1360 • Rerırn 
•Rrüli5el :uı- • Vırsova 
• Atlııa 8!! 55!50 •Peste 
•Cenevre 2. ;sa . - •Rülcrc' 
*Sofya 
•Amsterdam 

• I~ Rankası 
.Anadolu 
Reji 
sır. llayriyt: 

68.44~5 •Belı:raı 
1.1814 •:\1o51.:ova 

Esham 

9.50 Terkos 
25 IO •C.1ıııeoto .~ı 
3.S'ı rn,·on Oey 

15. Sark De! 

23 !iO 
26 50 
23.· -
.:.ı -

93ll,-
~:ı.-

2J6,-

16\ 

159450 
4.732!' 
5537i 
2.0475 
ı&..2f!~ 

3.74 
80.21) 
.ıs.-
10~6.:"5 

!9 30 
12.2(1 

Tramvav 
U. Sigorta 
Bomonti 

Sl.30 Bal va 
ıo;so ı Sark m. ceu 
'll.10 Teleloo 

!il.ı;<l 
'.!,'10 
2-
2.35 

\3,-- -----------
istikrazlar 

lst. dahlU 96.!'0 
1933 " .. 19,40 
~ark r>.yullan 2,80 
D.Mımıbhade Si.l.'i 
Gümrükler 5 liS 
Saydı mıı.hı 4.35 
Ba~daı ı ı 75 

Tahviller 

F..lektrlk 
Tramvav 
Ergıınl 
Rıhtım 

* Anad'l\O • 
•Anadolu il 
• A. l\IOmessn 

sı.so 
9:,:ı 

18,2~ 
44-40 
44.4) 

SM-0 

Belediye bütçesi 
Beldiye bütçesi meclisten çık • 

mış, yüksek taıdika arzedilmit -
tir. Bu bütçenin bir haftaya ka· 
dar eeleceği katileşmektedir. 

Belediye memurlarının maaşı 

kısmen dün verilmiştir. Yarın da 
maaş verilmesine devam edilecek· 
tir. Bütçe için Ankaraya gitmi§ 
olan muhasebeci Kemal Bey de 
dün dönmU§tUr. 

-ı 

\ " atsr namazı tı .. ı!'i 
1 nısak ~l4 

153 \'ıhn geçco giıolcrı 
kalan <;;IS 

ISTANBUL - ..n• 
J8·"" 

18 - 18,80 Grarnnfo - -ı " 
· ınab5""' I ca den; (ınüptedllere ($0 

Alnturka &aıo (Sen-et S::Jlllı' 
%0,SO Al:ıtıırkn saz ( &n·et .,.._ 
:n,80 Bed::ıl'il musiki <' "tf1"' 
%1,80 - 22 Gramofon, 11Jıı11" 

ANKA ltA ıl ,,,.. 
12,80 - 18,SO Grııınofoll 

11 
J 

larmunil, orket1trc: nertııııff' p1" 
nl - 18,41'S - 19.:SO t\lı\turltıt 
D:ı.ns mu lldııl - 20 .\J:.lll' 

V t YANA (618,1 Ol·~ı;" 
1%,05 Konser - H,45 1' ~ ..-- . 

17,415 KeıtSer - 21 <>per9 
Danı;. 

LE l PZt Q (889,6 --~,., 
7 Jimnastik - 7,85 J{oll-'1 ~ 

17 Konser - 19,20 Şarki..--
2S.11S Mu!lkt. 

B tl K it EŞ (Sst,2 oı.I JI 

13 PIAlt - 14,15 Pl~k ..--
Konser - 22,45 llavudi~· 

R O IU A (441,2 zn.) 

%J Haber - 2Z Kon5t';,, ~ı 
BODAPEŞTE ( ,,/ 

7,45 Jimnastik - 11 tJf1 ı"ı! 
- ""' orkeatresl - 20,10 Konser 

2S,20 Ja:ı.bant - 24 l\I, .) f 
\.'ARŞOVA (141! 111~"1' 
1 10 J.>l.Ak - 18 J,'l!ıl< '.,,," 

%1 KonHr - %8,05 ıuııJld 

Yarıl'I 
Sinema ve film depolan ~ 

1 8 T A N B U L 1 JP / lı 
Sinema ve film depolarındaki 18 - 19 gramotoıı· ,,o-~ 

bütün filmler Fatihteki film depo- aaı: Müşerref HJuııın)· ,,,,._,ı 
ka sa~ (Tanblırl 051Jl1111 JI' .ı 

suna yerleştirilmiflerdir. 2ı.so alaturka saz (CIK"ıııır'-' 
Sinemalarda ancak bir film bı- ~2 ,ramofon. ~2 nJ:ıI15• 

rakılmaktadır. Bazı şubelerden, at ayan. 1 ~ 
fotograf filmlerinin de depoya A :s KARA <ı"S ııs-r' ~ 
gönderilip gönderilmiyeceği sorul- 12.so - ıuo graJ110 ıtıtl f 

keman konseri (EkreP'~#' 
muştur. dan). 18.fO - )9.SO ~, rıi" 

mnını11-11111nnnııııımnn"""""'"""ıımmımmıııımıanınıı1111111mımrnnnrmmlft Belediye fen heyeti fotograf Fran-.ızca ders. ;?O ııJBIJ 
hen tahdidi, ,.e binnctice umumi filmlerinin diğer müştail mevat v ı ı• A NA <518•

1 ~-~JıJı: "; 
ı h" 1 12.so konser - 14

· 11,,,r "" muhaceret.... gibi takyidata ta ı o amıyacağı 
0 

.,. 1<0 
20 orke!tııı - ! ·"" 

Bulgaristanda Türk ekalliyeti i- cevabını vermiştir. ki _ %U5 dans. 

çin i pm::ı.ratorluk devirlerindenbe- L ı: 1Pz 10 <S8f.6 ııP-~; 
ri tanınmış olan hakları cidden Zehirli gazlar l~ln yeni 7 Jlnuıutııc - 7-'0,crl.,,,, 

1 

Fransa ve lsviçre gibi en demok - konferanslar ~r - 15.ss p1ya110 '-'
0
;"1. 

rat idarelere yakışan mahiy~tte ıı konser - ıs.ıo n,u > 
Zehirli gazlar hakkında halkı • u u K RE s <811'~ "''...,... 1' bulunuyor... ., ~ pilli< 

mizın tenviri için muhtelif zaman- ıs plak - 14.ı 
Bugün Tiirkiyedc değil meh'us, .b k %0.20 ıılıık - ıı opcrıı·, ~ 

larda konf eranılar terb i te ar - JJJ- ,,,. 
belediye ve muhtar intihabına işti- x o M A <""1•' ııf'r 
rak hukuh'"l.mdan mahrum bulunan rür eylemittir. 21 haber - ıı.45 1<o 1 

Verilecek bu konferanslardan '"S h b r o 6 ti" ekallivetlerc mukabil, Bulgaris .. ·55 a e · c55 · ti' 
" ilk konferans 8 - 6 - 933 tari- Bu D A P Eş T p; 0 r1'tlt'..ef 

tandaki müslümanların hayatı pek 11 - JS .. c uoır 
hine tesadüf eden perşembe günü 7.45 Jlmn:ı"t ' _ 19...,.. • 

medeni ve serbesttir. (Sen Jer - k f 17 .. 1gun orı.C$trıı11 r1<e''~ 
saat 14 te darülfünun on er anı ~ ı;-ıın ° ~ 

men muahedesinin bahşettiği res- plak - :zs.so ı; oı-> ı 
d 1 .. .. salonunda müla:ıim Neşet Bey ta- v ... 

8 
ş 

0 
v,. <t'ı',, .. ııı1' ""., t, mi ınüevye c ere ragme.n hugun °" •6.5 .. ,. ..~ :;._,, 

" rafından verilecektir. > ııv- ,. 
Sırbistanda müslüman talebe ıs.ıo pıaıi - _ 19 ' ,,,, 

C h . • l=============:oı==I · J8 ınu Ud ıı!ii'r um unyetm sahibi bu yazısiy- Türkce tedris ve tedenüstcn tama- ~.11k~~ 1 •1~ srnr(\Jl"' ıco •• ..c1 

le Bulgaristan ve· Romanya müslü- men ~ahrumdur. I'--' . ., y~;iii;,-rı;;t"ua"'"""1 .. - b'r öJıW' ~ 
manla.~~-I hi1:1aye edeyim derken ~Iahalli evkaf tamamen ( etatize) u1111111mıımuuııuuııumn111u11111111111111111nımm111111uınnıınnmn111mıınm111n111- Acıklı ı 't ~·i1 l 
~~k huyu~ bır po_t ~ırmr~, B~:ı~ .~ J edilm!ştir. Bulgarista~<la .. is~, bir Mülkiye mecmuası Methi 5~~,ııı 
ustandaki tahrıkatm 1ç yuzunu hn·istıyan Bulgarla bır musluman En değerli ilim adamlarının ya.. AvukatM fha.ret ,ıı it~ 
deşivermiştir. BulO'ar tebaanın zerre kadar farkı zılarile intişar eden ve memleke • kardeşi ~dusıı A1'°ce"ş~ 

k;:;, """" 1 k f d b d edilmekte o ·ştit· lıt'" Razgrat hadisesindeki tahrika .. yo tur. ıneın c ·e ın e u erece tim izin yeıine ilmi nıecmuaıı o • sinde vefat etııı• k"ı~ıt• ii"dt 
ta alet olan bazr Bulgaristanlı hür ve serbest yaşıyan Bulgaris- lan Mülkiye mecmuaımın mayıs edeJl ş.tıl ftıe · ı gün hastan. f atib ' ~e 
müslüman gençlerin de bilerek bil. tanlı müsfüman an~ rah~~l~~ım nuıhaıı özlü ve zengin mündeı-icat mazı öğleyııı 1<ııp•Y" 
ıniverek bu gizli emellerini körük- bozmak onları Sırbıstan muslu - ile çıktı. ak Edirııe 
l di·.kl · tah kk k a· M ta 1 manları derekesine sokmağa ça - Gene en batta Ahmet Hatim nac ' 1 ,i11· e - en a - ·u e ıyor. un - . . cektir. t e"f e 

b. ı· d h'l. d t tb"k' lışmak cınayetlerm en eşnaı adde- Beyin nefis bir yazısı vardır. Bun· h brııe zam ır p an a ı ın e a ı ıne 
1
.
1 

. 
1 

? Alla ra ,1 . . . c ı se yen o maz mı.. dan ba§ka her ay bu mecmuaya "ıy 
çalışılan gızlı sıyaset ve tahrikiı.tın Nasıl beğendiniz mi? Türkiye muntazaman yazan Macit Şükrü, ----~l(IR~J .-"" 
onlarca muntazrr neticesi ancak için dışarıda hala na·sd haincesine Menemenli zade Etem, Ayni zade dıte'11111e !~ ... ~ıı" 
şu olabilir: b ı 1 ld .. k. l . Ha•an Tah•ı·n, Doktor Kiliıli Ri - Ankarıt !'.fi ııır ıı ıı ~-" ça a ama ar o ugunu, ım erın • bir 

1110
tfa1'• el' eri~~ 

Bulgarların Türkler üzeıine kimlere yardakbk etiğini anla - fat, Doktor Muhlis Etem ve Ömer 1°'•· w ""ı 1ıı· 
tahriki, Tiirk cemastinc verilen ~n dmız mı?. 
medeni hürriyet V? iwl.Jarın kcr - ibret! ... 

1 
mürekk<'JI ,.J<trli'• 

Rıza Beylerin de kıymetli yazı arı klralıl•tır. ~ 
vardır. ııumar&19 
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3 MAYIS GECESİ •• 
lir; Bu kabahatini tamir edebi - ı - Anlat ta görürsün, bak na • 
f"' ın, Hemen şimdi kalk, evine, sıl anlarım ... 
kr1rıın . . k k B d le Yanına gıt, karın sem ço - Yaman avu atsın.. en a -
ı.:er. Kabahatini affedecektir .. liye vekili olsam seni müstantik 
lger · · 
ı.: gıtmıyecek olursan hata üs - yapardım. Her halde seni vekil 
lijne h . ' 

~il fe ~ta ış1emit olacaksın. Karı- tutanlar aldanmazlar. 
.. laketine sebep olacaksın .. - Vekil tutanlar dedin de ha-

ıurn" d" titın u ınle Safa.. Eğer evine tırıma geldi. Yeni bir mütterim 
B ezsen, ahlaksızlık edersin.. var. Birinin vekiliyim, on dokuz 
~ u sözler üzerine gene Safa yaşında bir kızın, hayatı, istikba -
./ derin bir düşünceye daldı. Ni- li benim elimde. Onu ben ve bir 

Yet cevap verdi: de sen kurtarabiliriz. 
ı ....... Ben d · "b" d'" ·· k Ben m"ı? l\iı·· e senın gı ı uşunme , - · · 

Unebilnıek isterdim. - Evet, sen ... Sen söyle baka -
....... D" ·· •· dı' t()r"> uşun, Seni kim mennedi- yım ~ım .... 

löy}~d~İribirirnizi anlamadığımızı - Artık bir şey sorma .. Ne ya -
rıı ın. Bundan sonra anlaşa - pacağımı söyledim .. 

re.r: l s.e~in kalbinde bir düğüm - Etrafımızdakilere muvakkat 
~ .. sını aç, derdini anlat. Bu dü- cinnet geliyor. içimizde akıllı kim-

u Çöz.. se kalmıyacak mı?. 
......_ Ç" - Anlamıyorsun, anlayamaz • 

he ..... ozernem, bir şey söyliye -
"' sın dedi m ya ... 

....... s·· ı !Oy}· oy e, seni temin ederim, ki 
ltrrıYeceklerin aramızda kalacak. 

•nı k' ......_ S .. ı~seye if §a etmem .• 
0Ylıyemem ... 

~.;.en delisin .• 
Kti: u ıt Bey omuz dikti ve devam 

........ s 
~ili l afa, biraz makul ol. Ben 
kanı e Ye Nerimanla bu derece a

l~kt•ar . olmak istemem. Fakat 
~ ahır var, ki onunla alakada -
~lr Onun için sizinle de alaka -
k) <>luyo b ' l' ı bttt runı.. Bunu ı ıyorsun 

e ... 
...... FJ·ı 1 rtıiyorum .. 
\'Ayşe . . .. 
~ld Yı aevıyorum azızım. 

~ ~Zu:ıa a~ıkım. Ne o, şaştın mı? 
~. :" Bey soğuk kıınhlrk1a cevap 

- Karını bedbaht edeceksin .. 
- Hayır .. O anlar .. Merak et -

me, ona uzun bir mektup yazaca
ğım. Mektubu verrisin. Eğer ister· 
sen postaya atayım .. 

- Ben veririm. Haydi odama 
gidelim, otur yaz .. 

Öbür odaya geçtiler. Safa Bey 
masa başına geçti. Y azmağa baş -
ladı. -Müfit Beyin gözlerinin önü -
ne, bir geec evvelki manzara gel
di. Kendisi de bir masanın başı • 
na oturmuştur. Karşısında uşak 
ayakta duruyordu. Cebinden çeki 
çıkardı. Gülümsiyerek baktı, son -
ra yırttı, kağıt sepetine attı .. 

Safa Bey uzun yazacağını söy -
!ediği halde kısa yazmıştı. Mek -
tup bitti. 

• 
Müfit 3ordu: 

!~ Şaınıadını, amma bilmiyor- - Safa, beş yüz liran var mı? 
' kendisine söylemedin mi?. - Var?. 

~' Söylernedı' f k t l - Bana verir misin?. " 1\. m, ·n a an amış • 
tat adınlar bunu ek i i ve ek Safa Bey cüzdanından beş ta· 
r'Q\dc 1 P y P ·· ı··k k d M ""f"d d" lJ4k, an arlar. Onun saadetiyle ne yuz u çı ar ı, u ı e ver ı .. 
~h da.rım. Eğer Neriman bed _ - Teşekkür ederim, bugün bi
~~ ~~tsa ben ne yaparım?. Ben 1 rine vadetmiştim, beş yüz lira ve-
~"" ıçın her fedakA I w h 1 recektim, bankaya uğrayamadım. .... ar ıga azı -

ı Sana istediğin vakit iade ederim. 

·;;_ liiç bir kadın fedakarlı~a 1 - Ehemmiyeti yok ... 
'I{ değild' g (Deııamı rar) ' N' ) f •, lllffttlltlllfllJl llJIHQllflfilllQ!lllUUllUUIHtllUntllRltttnıttıfnnlllnrtımnumnmmımmun11 

ll-la.-. erinıan da, Ayşe de layık - Beynelmilel müzakere 
s f •••••••••••··••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••• 

~l~r~ ~;y oturduğu koltuktan Iktısatkonferansın-
~ı,d anın içinde dolaşmağa 

.-:--- ~·~ . . da Amerika heyeti 
Ilı be Ydı gıdelim Safa. Dördü-
~ ta.her y k . G·· .. D .. . k d"I • • Vicd eme yerız. orur- ovız ve re ı erın 

......_ 8 anın rahat eder.. • l •
1 

• 
'ttı eni dini M··f· S . 1 genış etı mesı 
.. 'ttkı " e u ıt.. enın e V . 1 (A A) D 
~ aga çalışalım. Ben bu ün . aşıngton, . . - ünya 

~i..:.:lllanın Yan . . !. lktısat konferansına gıdecek olan 
"'«lıy0 ına gıtmıyecegım A 'k h . . · 

\.ı:.ı t'lıtn, Fak t k b h . h" merı a eyetı Nevyork tarıkıle • ~... a a a atı u - L d . . 
• on raya hareket etmıştır . 

' "-•d . Son dakikada M. Ruzvelt'ten se 
~·~ Otıu &e~ın kabahatin var. ri bir netice almaları ve nutukları 

1 
lc.1>a.h ~hkır ettin, hem de şim- kısaltmaları hususunda talimat al-

' atı onun .. . 
·•· uzerıne atıyor • mıştır. Hulasa olarak heyetin ga -

~ s,f, a yeleri •u olacaktır: 
1 - Döviz'in istikrarı ve güm -

rüklerin azaltılması suretile hey -
nelmilel ticaretin yeniden ihyası. 

llto... ey biraz d ·· ·· d""kt ,. · ... ~\' uşun u en 
......_ ~ . ap Verdi: 
~ . -=-"ırne . d 
1 ti~. F a.k gı eceğim. Belki gi -
~de de&·ı at ~ernen değil, bugün 
~"t.. el .. Bu· . 

l.ltıeyinı az zaman geçsın . 
'N ... 
S e dü .. 

~ 'fa B funecekain ! .. 
'-laın ce ey gene daldı, ve dalgın 
'l.J Vap Verdi· 

ti) zun bir . 
.\ ~l"\nn .. li .•eyahate çıkmak is-
>"lıa.roza kanı kabil olsa, gidip 
......... a apanırdun. 
l u •enin k' 
Ulund es ı aklındır. Ço -

ıld an be . b' ı lllı rı, ıraz canın 
' uzun h 02- k ıeya at kurar, 

dtll e.ı apanınak isterdin Ev-
~~j ... enseli bu huyundan . vaz 

......._ .... an 
Anlı a gene ne oldu?. 

Y~azıın. . 

2 - Beynelmilel bir hareketle 
buğday, gümüş ve başlıca diğer 

mahsuller kıymetlerinin yeniden 
takdiri. 

3 - İşçiler için yeni iş bulmak 
üzere hiikumetlerin müştereken 
ve ayni zama.,Ja umumi hizmetler 
programları yapmaları. 

4 - Merkezi bankalar vasıtasile 
kredilerin genişletilerek hususi iş
lerin inkişafına yardım etmek ve 
fiatları yükseltmek. 

Bu kararın ittihazı ve tatbiki ya
lan ve aleyhte neşriyata mani ol -
mak ve mücadele etmek için elzem 
olarak telakki edilmektedir. 

Dilimiz 
79 uncu liste 

A~KARA 1 ! A. A. - TDT. Ce· 
mi yetinden 

l{nrşılıklan nran:ıcak aınpça ve tarsç:ı 

ııelimeleı in 79 numaralı listc:ıi şudur 

1 - ~1illet milli ·et 8 - Muamma 
2 - ,\linnet 
3 - l\lıntaka 
'4 - l\lisak 
5 - 1\1und ı l 

6 - Muaf 
7 - i\1uamclc 

9 - l\hıasır 

10 - l\lucizc 
l l - Mukadderat 
12 - Mu kaddes 
13 - l\lukavva 
14 -Mülk mulı; iyet 

Muhtelif mektep mual· 
limlerinin bulduklan 

karşılıklar 
50 inci liste 

14 üncü mektep: 
Afıv, nfr: :Suçu bağışl:ınuı - Ahit, aht: 

Süz verme - Akar: Gelir - Akıl, akl: l 's -
Akim: Kısır, doğumıaz - Allkn: lllı.;lk -
AU'ımet: h, belirme - Alil: Çürük - Ame
li: iı:1ı'ylp yupnıa - Asır, asr: Yföı: yıl -
A:ıl~ : Tutı;un, ıı.ırmasık nğ:ıcı - A\'am: Ba

yağı kimse - AJ ıp, n311: l\:mnına - Aynen: 
Kendisi. 

13 üncü mektep: 
Afh•, Afr: Suç b:ı.ğıı;Iamak - Ahit, nht: 

Söz , ·ennek - Akar: Gelir - Akıl: Us, an
layış - Akim: Geri kalmak, Yaınlmamak -
Al!ikn: lllşlk - Alılmflt: Belirmek - Alll: 
DUşldin - Am<'li: lşllyerek - A!<ır, asr: 
l'üz sene, ikindi vnl<tl - Aşk: Ç-0k sevgi -
Avnm: lludıın - Ayıp: Kötü, eksik - Ay -
nen: örnek, tıpkısı. 

lst. T erdisat müfetişlerinden 
Ziya Beyin bulduğu 

Afiv: B:ıf"ııılam:ık - Ahit: Söz.l~me -
Akar: Grllr - Akıl: U - Akim: Sonsuz -
Al!iko: tllı.Ut - Al!ırnct: Ullgillk, iz - AlU: 
Sıı~·ru, kiir - Ameli : işle - Asır: Sıkma, 
ç:ığ, yıllar - A:ık: fkvgt, rnrulm:ı - Ayıp: 
Utanç _. Aynen: Tıpkı, benzer. 

48 inci ilk melttep: 
Aflv: nut'lııtlamuk - Ahit: Sözleşme -

Akıır: Gelir - Akıl : l ' s - Akim: Sonru:r: -
Aliilm: lllşik - Allimct: Bllglllk, h: - Alil: 
S:ıyru, kör - Ameli: işle - Acıır: Sıkma, 
çağ, ~'JU:ır - A~k: Sevgi, \'Urulmıı - Ayıp: 
l.' tonç - A)n('n: Tıpkı, hem.er. . 

41 inci ilk mektep: 
Afh·: Bnğışl:ıma - Ahit: Sö:r:\·erme -

Akar: Getiril - Akıl: "Us - Akln1: Yl1zU8tu 

.-\l ;;a:Jllşlk - .AIAmct: BllgUlk, iz - Alll: 
li::ıkat - Asır: YDz~'JI - Aşk: Sc,·gı, vurul
ma - Ayıp: Utanı.ı - Aynım: Ö:r:Uöz.Une. 

4 üncü ilk mektep: 
Afh•: B:ığı5lnma - Ahit : Sözverme -

Akar: Gellrllycr - Akli: Us - Akim: Kuıır 
AID.kn: lllı,lk - Allımet: Bilgilik - Aııır: 
l ' Uzyd - A k: 118ğlıınına - Avam: Bodun 
Ayıp: Ut:ını.ı _ A)'llen: ÖzUöz.tine. 

9uncu mektep: 
Aflv: •• , • - /\hlt: Söz. ' 'erme - Akar: 

Gelir - Alul: Anlama - Akim: Kısır -
AID.kn: tllşlk - All'imct: Belirti - Ameli: 
• , ••• - Asır YUı.scııe - Aşk: Se,·gl - A -
\'am: Apğı kt,ııcr - Ayıp: Utruulscak -
Aynen: Tıpsın. 

46 met mektep: 
Aflv: B:ızgeçmck, bağı~lahlak - Ahit: 

Sözü ye.rina getirmek - Akar: Mal, yer -
Akıl: Us - Aldnı: Yüz Ustu - AJAlm: 
Bnğlılılt - Atnmet: ser.ene~ - AIU: Hastn
lıldı -Am<ıli: ı il - t\Slr: YU:r: Yıllık - Aek 
$C\'llle, b:ığlnnın:ı - Al'ıuıı: llUtnn kimse, 
lıllgislz.lc.r - Ayıp: Utanılan nesne - Ay
nen : Olduğu gibi. 

54 üncü mektep: 
Aflv, of: Bağı ııuna - Ahit: Ant -

Akar: Gelir - Akıl: Utı - Aklnt: Bot -
AlJllm: 1llııll< - Al!\nıet: Belli eden - Aaır: 
100 yıl - Aşk: Se,·gl - Ayıp: Kötınilk, 

7 inci ilk mektep: 
Af: BnğıfJlıUnal< - Aht: Söz vermek -

Akar: Gelir - Akıl: flilgl - Aklnı: Geri 
kalma - Allıkn: lllıılldlk - Al!hnet: Dam
ga - Alll: liör - Aınell: lşçlllk - Atın: 
Yliz yıl - Ask: Scvı;I - A;)'lp: lfötU - Ay-
nen: Benzeri. 

57 inci mektep: 
Afi\•, nfl' ! Suç b:ığışlııma - Ahit, ııht: 

Ant - Akar: Evler - Akıl: Akl - Akim: 
Geri kıılınn - AlAka: Benimseme - AIA. -
met: BellrUk - Alil: OllçsUz - AmeU - te
le (iş ile) - Asır, ıısr: YUz yıl (lstılııh) -
Aşk: Se,·gl - Alıım: ıtııb:ı ldşllı!r - A~"tp: 
Ut:ınılııcıık nesne - A~'lle,n: Tıpkı tıpkına. 

39 uncu mektep: 
Afh•, nfv: 8111,1 tınğışlama - Ahit, aht: 

Söz !l!'mte - Almr: Ev, tarla \ 'e ıııalrt' -
Akıl, Rkl: Uııı - Akim: Kısır sonsn:r: - Ali\ 
kn: ilişik, bağ' - Atrımet: tz, ip ucu - Alil: 
Sayrılı, klir - Ameli : tr:ıc olan "yapılan,. -
J\sır, nsr: 100 yıl - A\•nm: Ayak takımı -
Ayıp, oyp: Utnııac.ıık, ut:ındrn<'.ak, kötll -
A.}'llen: özU gibi, tJpkısı - Aşk: İçten se
l1ş, tutulnın • 

10 uncu ilk mektep: 
Af: B:ığı,tamn - Ahit: Söz verme -

Akar: (dunn:ıd:m aknn), gelir - Akli: Dil -
Unme - Akim: Geri btmkm:ı - AlAka: 

lllşlk, gönW h:ığltının - AIAmet: iz - Alil: 
Tnm:ım olmrynn - Ameli: Elle, lııtc - AStr: 
\ "llz yıl - Aşlc: G8nUI ncrsı, tutgunl11k -
Ayıp: Saç - Aynen : Tıpkı, tıpı tıpma • 

27 inci mektep: 
Afil": Sutu bafışlıunnk - Ahlt: Söz 

5 - V AKIT 2 Haziran 1933 -

lstaabal Cehennemi 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

- 31 Yazan: Niyazi Ahmet 

Alemdar vakası ile yangınlar : 
" Yangın var ,, feryadı ... 

Yangın çıktığı gunun gecesi 
ihtiyar kadın bir rüya görmüş. Evi 
ve bütün mahalle yanıyormuş. ih
tiyar kadın sabahleyin uyandığı 
vakit komşularından birini çağır -
mış, pazara gidip ekınek alacağı-

nı, ateş üstündeki tencereye dik -
kat etmeıini tenbih etmiş ve ge -
ce gördüğü rüyasını da anlatmış. 

ihtiyar pazara çıkmış, komşu ka-

dın dalr,ın bulunmuş, ateşteki ten
cere devrilerek ev tutuşmuş ve ih
tiyar kadının gördüğü rüya yerini 
bulmuş. 

İstanbul ejderinin, ne aman ver
mez bir düşman olduğunu, akılları 
durduracak yangınları yazarak 
anlatmış olduk. Burada bahsede -

ceğimiz meşhur "Alemdar,, vak'a
sı bize İstanbul yangınlarının oy -
nadığı rolleri gösterecektir. Alem· 
dar Mustafa Paşa, Babıaliden çı -

karılmak istendiği vakit "yangın 
var .. Yangın var!..,, diye sokaklar
da bağırmışlar. Bu suretle yangına 

ko!acak olan Alemdarı öldürecek
lerdi. Fakat~ .. Alemdar vak'ası en 
heyecanlı roman mevzularına taş 

çıkaracak derece müthiştir. Onun 
sarayı saranlara karşı aldığı vazi -
yet, barutluğu atşelemeden evvel 

barut mahzeninde bir Çerkes kızı 
ile geçen muhavereleri ve biraz 

sonra barutu ateşlemesi denilebilir 
ki Osmanlı devri tarihinin en me -
raklı sayfalarıdır. 

Alemdar vak'ası ve Babıalinin 
iştialine geçmeden bu vak'ayı da -

ha evvelinden anlatmayı faydalı 

buluyorum. 

1205 hicri senesinde "Nizamı 

KJ1Htruuımuıı&m11nu11111nıuı1ssunıun11111 ntrnmıınmınamımn 111nmıu1U1111Uıt1n ı 

, ·erme - Akar: Gelir - Akıl: DUıtUnee, an
lama - Akim: Kısır - AUll•a: lllşlk -
Alamet: tz - Alil: almt, hıuitnlıklıl< -
Anıell: ı,ı lşllyerfk - Asır: l'Uz. yıl - Aşlc: 

l'elt z.lyade sevgi - Avam : Ayak takımı -
J\yıp: Çirkin, utanacak şey - Aynen: Tıp

kısı. 

12 inci ilk mektep: 
Afi,•, afv: Sucu bağı lnnınk, yarlıga -

mak - AJılt, aht: Ant - Akar: \'eriıı'ıJI t'\' 
\'.8., gcllr, ,·crlınllk - Akim: Kısır - AIAka: 
ilişik - AIAmet: lz, im - AIU: KöturUm -
Ameli: 1ıı ile - Asır, asr: İkindi cntrı, yllz 
yıl - Aşk: YUrekten Bel'llle, Uıtkunluk -
Al'1UII: Kab:ı.ça, g<Srgil5Uz - Ay"Ip, ayp: U
tarulııcıık biçim - Aynen: OörUldUğU gibi, 
olduğu gibi. 

18 inci mektep: 
Ahit: Söz verme - Akıl: Dllşllnme, an

lama - Akim: Sonu olmı~·nn - Allika: 111-
;,llc - Asır: Yllz yıl - Aşlc Tutguııluk -
Aynrn: Tıplu tıpkınB. 

44 üncü mektep: 
An,·: Bağılbma - Alılt: Söz verme -

Akar: Gcllr - Akim: Kısır - Alıllm : Bağ

lılık - Alll: l\laççalı - Aııır: YUz yıl -
Aek: Se\•g1 - Ayıp ut:ınıık - Aynen: oldu
ğu gibi. 

33 üncü mektep: 
Aflv: BRğışlıunnk - Ahit: Sil7. ''erme, 

nnt - Akar: Gelir - Akıl: Anlama, seziş -
.\kim: Qonık, kısır - Al!ilcn: &ı";'. nışll< -
Alamet: NI an - Alil: UiSr, inmeli - 9 -
Ameli: t11llyerrk - 10 A!ıır: "\"üz yıl - Ar;k: 
Vurgunluk, tutgunlııl< - A\•nm: Okuma -
nu~lar - Ayıp: ı.,,_•ke - ,\ynr·n: •)uldıı;u 

gibi. 

35 ıncı mektep: . 
.\fh·, uh·: Sııçtıın geçme - Ahit nlıt: 

Sözl~nıe, ıınt - ,\l..nr: !'anı g"tlron ye-, ge
lir - Akıl, nld: Anlam:ı, düsllnmu -- Akln.: 
Kmr - AJAka: !il Ik, lr.\ğ - A~met: iz, 
bllgutk - Alil: Stıyrı, ö:r:gtln - Ameli: Oö
ttn'lt - Asır: Çağ - Aşk: &\'gl - Avam: 
A5af1 ki 1 - A)"lp, nyp: rt:ınncnk şey, ek
ııtkllk - A)'Jlen : Oudu~ gibi. 

40 mcı ilk mektep: 
Aflv: Ba~ma - Ahit: Söz \'4'\rme, 

11Uzl~me - Akar: Gellr - Akıl : rs - A
kim: Kr.ııllme, geri kıılma - AIAka: Bnjt, 
lllşlk - Alılmr.t: Brllrtl, lr; - Aın: ~o~lık

!!r:r: - Amı"ll: lıllyerrk - Aık: tutktınlnlt -
Ayıp: Çirkinlik - A)'llen: Trpk111, tıpatıp. 

cedit,, namiyle bir renk elbise gi· 
yen muntazam bir ordu ihdas edil
mişti. Bu ordu trampet çalıyor, 

muntazam talimler yapıyordu. Bu 
hal softaları çileden çıkarıyordu. 
"Şer'i cedit,, diye saldırıyorlardı. 
Tarihin lain, deni, rezil diy~ kay • 
dettiği köse Musa Pa§a bu esnada 
en büyük rol oynamıştır. Musa Pa
şa, boğazda muhafız sıfatile bulun 
durulan yamaklara nizamı cedit 

elbisesi giydirmek ve ellerine Av • 
rupakari tüfek verilmesinin fay da
lı olacağını Meclisi vükelada tah -
tı karara aldırdı.. Diğer taraftan 
da boğaza giderek yamaklara: 

- Padişahın iradesi mucibince 
size frenk elbisesi giydirecekler. E 
ğer giyerseniz dinden çıkarsınız. 

Diye bir ihtilal çıkarmak istedi. 
Musa Paşa, yamakları hiç bir dala 
tutunamıyacak bir vaziyete getir -
mek ve tam manasile asi bir h&le 
getirmek için ilave etti: 

- GiymPzseniz Nizamı cedit 
marifetile tart ve tenkil edilecek • 
siniz. 

Yamaklar köpürmüşler: 

- Biz yeniçeriyuz. Nizam elbi· 
sesi giymeyüz . 

Diye ıilahlarına sarılarak ka -
leden fırladılar. 

Musa Paşa işi bu dereceye getir
dikten sonra bir heyet topladı. Bun 
lar Kabakçı Mustaf anın riyasetin
de Büyükdere çayırında içtima e • 
derek mühim kararlar verdiler. Bu 
kararlara göre Babıalide vaki ola -
cak taleplerine müsaade olunma -
dıkça buradan kımıldamıyacaklar 
dı. Bunu duyan mütaasaıp halk ta 
akın akın bunlara iltihak ediyor • 
du. 

Vaziyet cok tehlikeli idi. Padi • 
şah Nizamı cedidi ilgadan başka 

bir çare bulamadı. Ve hattı hüma -
yunu Şehislam Ata Efendiye gön
derdi. Şehislam hattı hümayunu te 
belliğ etti. Artık asiler dağılacak

tı. Fakat hiçte böyle olmadı. Çün
kü Musa Efendi bu vakte kadar 
boş vakit geçirmemi§ on bir kişilik 
bir liste hazırlamıf tı. Padişah hep

sini canı kadar sevdiği halde isya
nı yatıştırmak için bunları teslim 
etti. Fakat onlar durmadılar ve Sul 
tan Mustafa ile Mahmudu da isti· 
yorlardı. 

Üçüncü Selimin hal'ı ile Musta
famn tahta çıkarılması ancak asi • 
leri bir parça yatıştırdı.Fakat mem 
leket karışıklık içinde idi. 

Memleketin selametini tekrar 
Selimin tahta iclaaında bulanlar 
gizliden gizliye müzakereler baş -
ladılar. Bunun için o vakit Ruscuk 
ta bulunan ve serasker ünvanını 
haiz Alemdar Mustafa Paşaya mü
racaat edildi. Mustafa Pata cahil 
fakat cesurdu. Rusya harbine top • 
ladığı askerle elinde bir bayrakla 
iştirak ettiği için bayrakdar mana· 
sına gelen "Aelmdar,, ismini ver • 
mişlerdi. 

Alemdar, üçüncü Selimi çok se -
verdi. Kendisine müracaat edildik 
ten sonra 10,000 askerle Edirne • 
den hareket etti. 

Alemdar Edirnekapısına geldi
ği vakit Darüssaada Ağası Mercan 
Ağayı çağırdı: 

Devanu Var 
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Firdevsi'nin bininci 
yı ı kutlu anıyor 

~tan_ çok haklı ve yerinde ola -
l'ıı .. seviniyor. Milli bir bayram 
,.ıYor. 

Bund 
'en . an tanı ıbin yıl evvel 933 
do"n~~ınde doğan Firdevsi'nin yıl 

lltrı .. 
F· u tesit ediliyor. 
ırdevai ik. d. ? li ıın ır •. 

ttıiı etnen herkes Firdevsi dediği -
}'~ıaıtıan, (Şahname) yi hatırlı

ır. 

~Vet F' tlıe~r ' ırdevsi (Şahname) de -
ır. 

Farsın ''Ur ah 
' ) . ıyada,, sı olan ( Ş -
ltleı ~ .' F ırdevsiyi kendisi gibi öl-
~ilt §a~siyet yapmıştır. 

~ """ etlerın dirliğinde, efsanele -
, "!as 11 

Itra a ara, menkaba ve dastan-
liıı ~ ltıev2\ı teşkil eden geçmişle
leıtiti n~ı hatıraları, uyandırıcı, bir
~~ cı, kurtarıcı pek büyük bir 

ettir 
~ . 

llı~~s~~~t.~ ve istilaya mnhkum ol
ı~l'iıı· Ulun milletler, milli benlik
"arlı~ıhu Yol ile buldular ve milli 
ltıUr arını 'korumak için bu yola 

ac:\~t . On ~ ettıler. 

)~ d~kuzuncu asırda, Alman -
ltı~] lllılli hareket ba!larken, Al
~~r ltıefkurelerini efsanevi das 
tı:ııer Inın ihtiva ettiği milli mah-
~ etrafında kurdular. 

)~ Zaınan Almanyada iki ecre -
~ i~~rdı; biri Fransa inkılabın
~~ anı elıyordu, öbürü ise mil
~et .. anışın baş kaynağı olmak ü
d "ı ta 'h• 
~İti ~ ın en uzak ve karanlık 

lııiUı e~nde içtimai yafAyiıi ve 
h)()l';ıuesseseleri aramakla uğra
~h ~· işte Alman milletinin 
t~l\, d enliğini bulan "Nibelun -
~~İ.. astanının muhayyel kahra t ...... rın 
"Q-er i .1 :mezarlarından çıkarıp 
•~f ctrrn .. . 
~~ fil.k ~ a.ı tımsal yapmağa mu-
"'"d"'-lolan lachmann ve Grimm 

.., 'J: ar g'b• . "İı:ı " 1 ı araştırıcılar oldu. 
ıt '~st 
-. I! ~İd 0 n ve Çehler de bu yol 
Jt. erek 

l:~le\r· ' :meydana "Kalevale,, 
11J ""' 

1 
l>oeg "Si • d . ..... 1lti lJ . ,, avı eçera,, gı-

J.f<>ttı .lıY'adalar getirdiler. 
b:-~· erın "Ur ~~al v ıyada,, sı Yunanın 
tı ~ih·e azemetli geçmişiniyaşat
t~İşi 1', bu eserler de o milletin 

t nı diriltti. 
tıı ittıları 
! lf ol n sukutu devrinde yazıl-
4llt 0~n (Şahname) yalnız saf 
~Üh a rnası itibarile değil, fanın 
~l'İle dıllınetini canlandırması iti-

•t... e nt"h· .• , ef'<ln u ımdir. Yalnız, Far-
~tıları evi ve muhayyel kahra • 
cı • nı nı l k d 

• 1Sin d .... eza.r arından çı ar ı -
~ll~et .~~ ... ·~· izlediği dilek Fars 
~'er~ ıgı olması itibarile de 

tird., a.rslar için kıymetlidir. 
tıb . . '""•i b. 
b~•t, F ızzat halkiyatla uğraş-
~ to ~rs halkının milli masal
. . nu ı>. anıa:kla meşgul olmamış 
~tısız 1t. b~~n bile lran için 

1 liateşr:Ll 
1~ ıştır. En salahiyetli 

~ ~enn"dd" · 
~ e,~i ad 1 ınsına göre, Far-
,&.,atı et ve ananlerini hikaye 

arını y ·ı k l' !l'ıııı.} d unanı er ço tan 
'Ilı". 'J: a.r ı H· . . 
ıı • .'"' iize . · ırıstıyanlığın zu-
~~eat "rıne İrana iltica eden put
., ) ı Unan A ı · . 
l,1enide l a ınılerın bu eserle-
~&.~ırn 1.Jrana getirdikleri mu-
'lt • • natta. B 11-an· artold gibi ma-
. te!~ratçı, (Şahname) ye mev-
~ ~it ~~en hikayelerin lranla 
~latııı~unasebeti olmadığını, 
~~el Şu kıtaya gelişinden da-

arki J d ran a cereyan et-

miş hadiselerin inikası olduğunu, 

F araların sonradan bunu benimse
diklerini isbat etmektedir. 

Masal ve dastanlardaki kahra -
manların hakiki şahsiyet olması 

başlıca şart değildir. Biz (Şahna
me) kahramanı Sis tanlı Zal-Oğlu 
Rüstemin hakiki şahsiyet olduğu
nu inkar eden (Şahname) delille
rine malik olduğumuz gibi, Turan 
kahramanı Efrasiyab'ın da bir fert 
şahsiyet olmadığım biliyoruz. 
Bunlar, iki dünyayı, iki harsı, iki 
milleti temsil eden timsali mevcu· 
diyetlerdir. Gayri şahsi kahraman
lardır. 

Dünyanın en büyük dastanları 

gibi (Şahname) de gayri şahsi ve 
timsali kahramanlara malik oldu
ğu içindir ki alemşümul ve ebedi 
olabilmişitr. 

(Şahname) Farsların milli vic
danına hitap eden bir eserdir. 
Farslar için bir ilham kaynağıdır. 
Ve bu ilham kaynağını teşkil eden 
şu eserdeki gayri şeni, efsanevi ve 
muhayyel kahramanlar değil, o 
muhayyel kahramanların şahsında 
canlandırılan milli azametti. İran
lı kahramanlar Farsın şan ve şe
ref timsali oldukları gibi Turanlı 
kahramanlar da Türkün büyüklü
ğünü ve kudretini temsil eder. 

Ne derlerse desinler, (Şahna -
me) deki Türk hakikaten büyük -
tür Türk cessur ve kahramandır .. 
Türk yiğittir, gerek kol kuvvetile, 
gerekse ahlak ve seciye kuvvetile, 
F ers pehlivanlarına üstündür. 

Türk hatırlarına kimse karşı ge
lemiyor. Iranın yegane ümidi 
Rüstemdir ki, o da mağlup olduğu 
Turan yiğitinin elinden canını an
cak yalan hile ile kurtarabiliyor. 

Türk merttir. Yalan ve hileyi 
sevmez. 

İntrik yapan menfi tipler her iki 
tarafta vardır. Fakat Efrasiyap 
sarayında "Sevdabe,, gibi şehvet 
esiri bir fesatçı bulamazsınız. Bu
rada pak ve masum Firengiz var
dır. 

Türk güzeldir. 
Firdevsi Türk güzelini methede 

bilmek için bütün dehasını sefer
berliğe alıyor. Türk güzeli için en 
maruf pehlivanlar birbirine giri
yorlar. 

Türk o kadar güzeldir, lci Azeri 
ilahesi (Bütü Azeri) kadar güzel 
bir evlat doğuruyor. 

(Şehname) Firdevsinin bir şah 
eseri olmakla beraber, bir Türk e
seridir de .. Onu Türk imparatoru 
Sultan Mehmet Gaznevi yazdır -
mıştır. Eserin Türk sarayında, 
Türkün maddi ve manevi yardımı 
ile Türk için yazmıştır. Demek ki 
Türk olmaoaydi Firdevsi ve onun 
eseri de olmıyacaktı. 

Farsların al tun edebi devri ve 
milli uyanışları hep Türk sarayla-. 
rında doğmuştur. Ömer Hayyam 
Nizami, Rudeki, Enveri, Farabi 
Celalettin Rumi ve diğer hep Sel
çuk. sarayında ve onların maddi 
yardımlarile yazmış oldukları gi
bi, Firdevsi de Gaznevi sarayında 
yazdı, yetişti. 

Farslar milli uyanışlarını Türlc
lere medyundurlar. 

V. "uh ·Oğlu 
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Yemek Moskova~a yapı an 
Büyük Hint milliyetperveri 

Gandi, lngilizlerle yaptığı siyasi 
tiyatro olimpiyadı 

pazarlıkta güçlüğe rast geldikçe G h ft M k d b"' ··k 
oruca sarılıyor. Gazetelerin yaz - eçen a a, os ova a uyu 
d .. ·· d ta k . . J bir tiyatro olimpiyadı açılmıştır .. 
ılgına g'odre,. g.ı a b §~a ıçın bya- J Bu olimpiyada muhtelif milletle -

pı an mı esını se epsız yere oş j . . . . 
b alet .. d d l · l .. tut rın tıyatro mensupları ıştırak et-
ır ıgm an o ayı sarı ıga u- ı . . . . . . 

1 b .. '"k d b f k' t mışlerdır. Olımpıyada ıştırak et -an uyu a am u se er ı oruç anı 
k t .. l k rt 1 ak mek için prof es yon el olmamak pe esag am u u amıyac . . . 
M h · "P 1 y 1 · şarttır. Bu ıtıbarla bu hafta Mos-

eş ur ıaır au a ery,, nın .. . 
"R h k ti h . . ha kovada dunyanın muhtelıf yerle -u ve ra s,, a ı §a eserının ş- . 
ı d S k t d k. "Y k rindekı amatör tiyatro teşekkülle-
angıcın a o ra er ı: eme 
· d m b' d I · . ri mümessilleri toplanmışlardır. 

yıyen a a ır a a et ışı yapar. . . . 
M'd · "nd' d' .. · h l k ·ı Sovyet Rusyanın te§rınıevvel tı-ı esıne ı ır ıgı er o ma ı e 
k 1 lna Oıd .. k d f ·ı t yatrosu ve Bobini artistik cemiye-usur ar ugu a ar azı e - . . . . . 
1 • de yenı· •k ti . A k tı bu tıyatro olımpıyadını tertıp e-
erıne uvve er verır. ş . 

ta k . de besi .. hta denlerın baıındadır. 

Holandadan Amsterdam şehrinde
ki alarş artistik cemiyeti gelmiştir. 
Belçikayı Brüksel şehrinin prole -
ter tiyatrosu temsil etmektedir. 

İngiltere, İsviçre, Avusturya ve 
Alsas Loren namına da amatör ti· 
yatro teşekkülleri olimpiyada işti
rak etmitlerdir. 

Mugoliıtanın halle tiyatrosu da 
olimpiyatta hazır bulunmaktadır .• 
Ecnebi amele tiyatrolarının yanın
da Leningrad, Ükrayna ve Azer
baycan amatörleri de olimpiyad • 
da temsil edilmektedir. , ın enmege mu ç • 

tır.... ilah,, Çekoslovakayadan Eko dö lapa- Tiyatro olimpiyadı, Moskovada-
Beni et yiyen asil kurdun akra- rol isimli sanat cemiyeti ile bir ki büyük musiki salonunda büyük 

balığından, ot yiyen aptal koyun dansör grupu gelmiştir. ispanya- merasimle açılmıştır. Bu münase
akrabahğına düşüren uzun bir ra• dan yarı profesyonel Nosotros ti- betle Moskovadaki büyük kültür 
hatsızlık içinde Sokratın şu yuka· yatrosu, Danimark~dan da ~arı parkında büyük bir şenlik yapıl • 
rıdaki cümlesi ile insan vücudu • profesyonel amele tıyatrosu ohm- mıştır. Moskovanın amele sindi
nu evvelce hiç bilmediğim §ekil piyada iştirak etmiştir. Fransa • kaları ve artist cemiyetleri de bu 
ve manzarada gördüm. Bu vücut, dan da iki artist grupu gelmiştir. şenliğe iştirak etmişlerdir. 
sahibinin darlığına ve genişliğine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

göre ya bir ~afes, ya bir kümes, "lJeni ese,dec1 
ya bir ağıl ve Yahut geniş bir çiftlik _ --- --- -

halinde bir kusur ve fazilet kala- D e Eli• ş •• 1 
balığı taşır: Sağa sola çifteler a· emır J ova ye 
tıp koşan genç taylar gibi hirslar, 
sık yapraklar. arasında kayıp ka· 
çan parlak maden gözlü yılanlar 
biçiminde kusurlar, koca gagaları
nı göğüslerinin tüyleri içinde sak 
lıyan leylek şeklinde ağır başlı fa
ziletler ·hu vücudun sınırları için
de sürüler halinde yaşarlar. Bun
larm bağrışması, kanat çırpması, 
koşuşması hayat dediğimiz faili 
yet manzarasını vücude getirir. 
Bu sürülerin neşe saati sofra örtü
sünün mukaddes beyazlığı üstün • 
de kızarmış etlerden muattar ko
kuların tüttüğü saattır. insan me
deniyetinde oynadığı rolün kutsi
yeti itibarile mutbah kütüphane .. 

Yazanı Goethe, Almnncadnn çeviren ı Ahmet Adnan, 
160 aayıfa , inkılap kltııpbanesl , flatı 60 kurıq -

Ahmet Adnan Bey, klasik ec - ser, ayni zamanda Goethe'nin iyi
nebi edebiyatının mahdut tercü - lik ve doğruluk hislerine güzel bir 
meleri arasına, aon günlerde, GOe- makes olmu§tur. 
the'nin (Demir elli şövaliye Von Ahmet Adnan Bey Goethe'nin 
Berlichingen) adlı eserini ilave et- bu ölmez eserini temiz bir dille 
mek suretile, irfan hayatımıza bü- tercüme etmiştir. Büyük Alman 
yük bir hizmette bulunmuştur. Bu şairinin hayat ve eserlerini tetkik 
eser Goethe'nin en beğenilen eser- etmek üzere yapılan son neşriyata, 
lerinden biridir.. pey yerinde olarak ilave edilen bu 

Goethe, Demir elli şövaliyeyi eser, klasik tercümeler arasında 
ilk defa 1771 senesinde ya::rmş, mümtaz bir mevki tutacaktır. 

den aşağı değil. 
Sebzenin zaiflattığı bu satırları 

yazarken Gandinin aç ve kuru vü
cudunu düşünüyorum.. Gözümün 
önüne bütün hayat, kudret ve fa
ziletlerinin ölü gibi baygın yattığı 
çorak bir ova geliyor. 

Ahmet Haşım 

1773 te bir kere daha kaleme al
mış, nihayet 1804 te sahneye mah
sus olan üçüncü şeklini vücuda ge· 
tirmiştir. Ahmet Adnan Beyin ter· 
cümesi, işte bu son şeklin tercü
mesidir. 

Demir elli şövaliye beş perde • 
lik bir dramdır ve mevzuunu ha • 
kiki şövaliye Von Berlichingen'in 
hayatından alınmıştır. Şövaliye 
Yon Berlichingen on beşinci 

asrın sonlarına doğru al .. 
manyanın Württemberg hüklımeti 

Üç şiir kitabı 
Son günlerde üç yeni şiir kitabı 

intiıar etmittir. Bunların üçünün 
üstünde de yeni imzalar vardır. 
Genç §airlerin eserleri kuvvetli is
tidatları haber veriyor. Nazım Ke
mal Beyin şiir mecmuasının adı 
"Yosun,, dur. Basri Yaman Beyin 
f iir mecmuası "Yarasalar,, adını 
taşıyor. Cemal Fuat Beyin tiir ki· 
tabı da "Sonbahar akıamları,, i
simlidir. Edebiyat karilerine tavsi• Alayköşkiinde 

dahilinde doğmuş, 82 sene süren ye ederiz. 

Dün güzel bir müsa
mere verildi 

hayatında bir çok def al ar dövüş • 
lere girmiş, nihayet bir top mer-
misi ile sağ elini kaybetmiş, fakat 

İstanbul Halkevi güzel sanatlar demirden yaptırdığı bir eli yerine 
şubesi merkezi olan alay köşkün - takarak dnha altmış sene bir çok 
de dün Halkevinin temsil şubesi mücadeleler yapmıştır. Hatta, 
tarafından güzel bir müsamere 1540 senesinde Viyana civarında 
verilmiştir. Müsamerenin birinci Türk hücumlarına karşı koymak 
kısmında Halkevi temsil şubesi a- için onun kuvvetinden istifade e
matörleri Aka Gündüz Beyin(l- dilmek istenilmiştir. Esas itibarile 
kizler) isimli iki perdelik piyesini Von Berlichingen, hürriyet aşıkı 
oynamışlardır. Piyes yeni dekor- bir kurunu vusta derebeyidir. 
larla güzel bir mizansen le temsil Goethe işte bu kahraman şöva
edilmiştir. Roller Samiye, Han. valiyenin tercümei halini elde e· 
dan, Şükriye ve Melahat Hanmı- I derek onun ruhuna hayran olmuş 
larla Niyazi, Hikmet, Nihat, Sa - ve bu eserini yazmıştır. 
im, Hilmi, Cezmi, Reşat, Avni, Eserdeld şahıslar Goethe'nin 
Hüseyin, Necmi ve Ahmet Bey- pek yakından tanıdığı kimselerin 
ler arasında dağıtılmıştı. Gençle- timsalidir. Mesela Berlichingen'in 
rin muvaffakiyeti takdirle karşı - karısı Elisabet, Goethe'nin annesi-
lanmıştır. dir. 

Müsamerenin ikinci kısmında Bu eser kurunu vusta derebey -
Havaien gitar orkestrası tarafın- liğinin bütün hususiyetlerini, renk 
dan bir konser verilmiş, dört gü- lerini, kokularını canlandırıyor. 
zel parça çalınmış, sanatkarlar Piyes olmakla beraber, roman gi· 
tekrar tekrar alkışlanmıştır. bi büyük bir zevkle okunan bu e -_._ 

----~--------------~~ 
Sovyet san'atı 

Moskovada bir sanat sergisi 
tertip edilmittir. Sovyet inkılabı
nın on beş senelik tekamülü bu 
sergide teşhir olunmaktadır. 

Serginin dört şubesi vardır. Her 
şube başka bir binadadır. Tab -
lolar tarihi müze binasında teşhir 
edilmiştir. Bu eserler o binada on 
sekiz salonu doldurmaktadır. 

Heykeltraşlığa ait eserler güzel 
sanatlar müzesinde teşhir edilmiş· 
tir. Tiyatro ve tezyini sanatlar 
sergileri de ayrı birer bina işgal 
etmektedir. 

Sovyet sanat sergisinde Lenin 
ile Stalin için de iki oda ayrılmış· 
tır. Sovyetlerin bu iki büyüğü hak
kında yapılmış olan sanat eserleri 
bu ayrı odalara konulmuştur. Bu 
odalar bu iki şefin ismile omlmak
tadır. 

Moskovadaki Sovret sanat ser
gisi, Rus sanat hayatında büyük 
ehemmiyeti hniz sa;r.ılmaktadır • . , 
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r:°'Memi:k:i Haberleri Define Adası 
ELMAS ARAYICILAR 

-11- Nakleden: fa. 
Eıki ~ekkelerde bir çok zikirler 

görmüttüm. Fakat, can çekiten 
bir adamın ve ağlıyan karısımn 
karı111nda yapılan bu maskara 
dansının :fecaati, ·yavaı yavaı ben· 
de, içimde bir ürperme uyandır -
mıftı. Yavaı yavaı odadaki ipti
dai yerlileri ıarmıt olan hat yet, 
korku, beni de sarıyordu, ve gayri 
ihtiyari olarak T oniye ıokuldum. 

Maskeli köçekler timdi, bir sıra 
üzerinde, hastaya sokulmutlardı. 
Çıplak ayaklarile yere vuruyorlar, 
geri çekilip tekrar yaklatıyorlardı. 
Halk bir mırıltı halinde onlara 
tempo tutuyordu. 

Birdenbire, köçekler eğildiler. 

yerden avuçlarile toprak alarak 
ha.tanın üıtüne attılar. Zavallı 
dirseklerinin üzerinde bir kalkın
dı, ve öylece, gözleri analarından 
uir&mıf, boğazlanan bir Oküz gi· 
bi, kalakaldı. • 

Köçekler tekrar ııçramağa ve 
kediler gibi kendi Üzerlerinde dön 
mele batlamıtlardı: 

- Kalkıyor... Kalkıyor ... Kal -
kacak ... 

Halk, gene çığlıklar koparmağa 
bqla"'qtr. Toni kolumdan tuttu: 

- Aman, dedi, çıkalım .. 

Kümeye görünmemeğe çalıta -
ra&, odadan ııyrıldrk. DıJan çı • 
kınca Toni derin bir oh çekti. Göz-, 
leri kıp kırmızı olmuftu. 

• • 
Birdenbire, hemencecik gece 

oluvermitti. Her tarafta tiddetli 
kokular, havada bir çok gizli vaat· 
)ar veya IÖylenilmekten korkulan 
itiraflar vardı. Sıcak karanlıklar 

ıinhleri tatlıtatlı oğuşturuyor, ha· 
yat, giinc:lüzkü faaliyetten yorgun, 
yeni bir aleme uyanıyor, yırtıcı 
hayvanlar av aramağL çıkıyorlar. 
kazrklanna ıene bağlı filler, hor
tumlarmı kaldırarak endişeli en • 
diıeli batnYorlardı. 

Madenden mütbif yorgun bir 
halde dönmüttüm. 

Bir duı yaptıktan ıonra, bal • 
kona çıkıp uzanmıt'tım. Yemekten 
sonra ıelip beraber bir fey içmek 
iizere Toniyi davet etmittinı, fa • 
kat o; 

- Pah!. ... Demiıti, itim yok ta 
ıelip kolalı yakalı İngilizlerle be
yaz örtülü bir masada mı otura -
caiım?. Eier istersen gelir seni 
alırım, ionra ıider bir batka yer • 
de İçeriz, fıem ıeni öyle bir yere 
ıötürürüm ki görürsün. 

Saat dokuza doğru, T oni gel • 
mitti: 

- Ne o, dedi, bir lort gibi yaka· 
lrk takmıııın.. Gideceğimiz yerde 
herkesin sana baktığmı istemiyor
san ıit te kıyafetini düzelt. 

Bu ''kıyafetimi düzeltmek,, ü • 
zerime eski püskü elbiselerimi 
ıiymek ıuretiyle olmuıtu. Bera -
ber çılctık. 

Gündü• pis tokaklardan, bin 
bir yamab elbiseleriyle mallarını 
tatmaia çalıtan kırık dükkinlarm 
arumdan geçmiıtim. Şimdi iıe 
kendimi bin bir gece maaallarm • 
da zannediyordum. 

Aynalı -petrol limbalannın zi • 
yalan altmda her ıey bq1(a tür -
lü ıörGnQyordu. Dükkanların la • 
ıW dMdlk1G1ü ptip ve hanbll • 
de ,Uzel telrRler alıyor, tavanla -
nnilan arkan çuvallar "dibayı 
..._,, clbl alrUnOJor, pİı Atı• 
ciilarm tlltt.i t>qlan, yan karan
l*la naıfn aailzadeleı inldnden 

- Peki amma Toni, hiç kadın 
yok .. 

Sanki münasebetsiz bir fey söy
lem İ§İm gibi Toni tuhaf tuhaf bak 
tı: 

- Elbet yok; bu saatte evle • 
rindedirler. Saat sekizden sonra 
Serendibin en küçük köyünde bi · 
le bir tek kadın bulamazım .. An· 
cak gittiğimiz yerde vardır. 

Şehrin sonuna gelmittik. 
T oni iki sıra ağacın arasına il· 

kıtmıt dar bir yola girdi. Bir ta • 
rafta nehir lıLtlı tatlı akıyordu. Bi· 
raz yürdükten sonra kap11111 ve 
pencerelerinin kepenkleri :kapalı 

bir evin önünde durduk. T oni ka· 
pıya iki defa vurdu: 

- Kim o?. 
- Ben T oni ..... Bir de arkada -

tım var .. 
- Peki. .. 
Bir anahtar gıcırtııı .. T oni anla· 

tıyor bir taraftan: 
- Burada kadın nerede bulu • 

nur diye birisine sorsan kafana bir 
fey indirirler .. 
Kapı açılmıftı. Kurnaz bir Çin

li, sahte bir tebesıümle: 
- Buyurunuz, diyordu, giriniz .. 

Girdik. Kapıyı üzerimize kapat· 
tı, kilitledi .. 

Uzun bir koridordan geçtik. Or· 
tasında bir tek mum yanıyordu ... 
Sonra, içi denkler, kualar dolu 
bir yere girdik. Toni kulağıma fı • 
ııldadı: 

- Li • Hu - Nau namuslu bir 
ça.y ve ipekli kumq tüccandll'r 
anladın mı? Sakın bunu unWma.. 

Çinli önümüzden gidiyor,· ara 
aıra elindeki lambayla dönerde 
yohnnuzu aydınlatıyordu. Bir a -
rahk durdu, bir perde kaldlt'arak 
geçmemiz için geri çekildi. Önü • 
müzde küçük bir oda vardı. içinde 
kırdc ayaklı maıalar, arkalan ya
rnn sandalyeler olan bir oda . . . 
Çinli elleri geni§ kollarının içinde, 
10nıyordu: , 

- Ne içmek istersinn?. 
- T oni cevap verdi: 
- Bana arak getir .• 
- Bana da ... 

Çinli, gidip iıtenilen ıeyi ge • 
tirmek üzere yanımızdan ayrıldı • 
Geçerken, eski bir gramafon kur
du ve valanıiyayı çalmağa batla • 
dı .. 

Odanın bir kötetinde, bir ase
tilen limbaıının ııığı altmda, iki 
yerli amele, konutmadan içiyor • 
lardı. 

Çinli, elinde iki çatlak kadehle 
dönmüttü: 

- Bu aktam kimeaeler yok .. 
- Aman efendim.. Muhakkak 

latife ediyorsunuz ... Saat daha he· 
nüz dokuz buçuk .. 

T oni bir nefeste kadehi botalt -
mııtı .. Şimdi içeriden yeni ıelen • 
ler vardı .. Çinli gidip bir iki lim • 
ba daha yaktı .. Gelenler hep ame
le ve yerlilerden, qağı tabakaya 
mensup inıanlardı. 

Hemen hepsi arak içiyorlardı . 
Ve kadehleri bizimkilerden daha 
pek berbattı. Bir kaçı ııgara içi • 
yorlar, bir ikiıi de barbut atıyor· 
lardı. 

Havaya ağır bir alkol ve aseti· 
len kokusu yayılmıftı. Gramafon
da Hint havalan çalıyordu .. 

Bu aralık, aduumda Çinli ol • 
duğu halde içeriye üç kadm ıir • 
di. Çinli onlan ıötürüp bir mata· 
ya oturttu ••• 

(Derxımı wr) 

' iı ıı.ıı ıı ııı .. ı'w ı ıı · ı ı ıı , , 
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Emet'te Samsunda Zararlar 

Kadın muhtarın 
istif ası istenildi 

EMET, (Hususi) - Vilayet u
mumi meclisinin kararile, tedrisa· 
ta elverişli mektepleri bulunmadı
ğından, aynı zamanda vialyet büt
çesinin dar olmasından Emet'in 
Akse ve Esatlar köyü muallimlik
leri kaldırılmıttır. 

Umumi meclis, önümüzdeki ders 
senesinde muallim vekili kullanıl· 
mamasını ve köy muallimlerine 
makam maatı verilmemesini ka -
rarlaıtırmıştır. 

Ya~murlar ve mahsUI 

lki haftadır bereketli yağmurl • 
fasıl ayla devam ediyor. Mahsul • 
ler fevkalade ümit verici vaziyette 
d~r. Emet, adeta bir yefillik der 
yası üzerinde yüzüyor gibidir. Ku
raklık ve kıtlık korkusu kalmadı
ğından tamamen silinmiştir. Çift· 
çiler, ekin vaziyetinin geçen sene
lere nisbeten çok fazla olduğu gi 
bi, mahıullerin verimininde geçen 
seneden bir iki misli fazla olduğu· 
nu ümit etiklerini söylemektedir -
ler. 

Hanım muhtar 
Bundan bir müdet evvel, Emet· 

in Örencik nahiyesinde, hararetli 
bir ihtiyar heyeti intihabı yapılmıt 
'kaza 'kaymakamı Nazım Beyin de 
hazır bulunduğu bu intihapta na• 
hiye mektebi ikinci muallimi Ce • 
mile Hanım muhtar ıeçilmiıti. 

Vilayetten gelen bir emirname • 
de bir muallimin uhdesinde mual· 
limlikten bqka bir vazife buluna· 
mıyacafı, ihtiyar heyetinde bulun
duğu zaman zarfında ıık 11k kaza 
merkezine gelip gitmek icap ede· 
ceği, halbuki bu gelip gitmelerin 
ıali vazifesine mani olacaiı hatır· 
lablarak Cemile Hanım istif aya 
davet edilmektedir. 

Cemile Hanım, tatil devreıine 
girildiği için bu gibi mahzurların 
mevzuu bahsolamıyacağınc:lan, 

ders ıenesine başlangıcında yapı • 
lacak ikinci intihaba kadar muh • 
tarlık vazifesinde kalmak istedi • 
ğinden babı ile vilayete bir tezke
re yollamıttır. 

Hamdi Karakadı 

Giresun valisi 

Seyyar terbiye 
sergisini gezenler 

Samsun, 1 (A.A.) - Seyyar 
terbiye sergisi bugüne kadar bin
lerce halk, talebe, muallim, ve me· 
mur tarafından ge:zilmiftir. Ziya· 
retçilerin kalabalığı nazarı dikka· 
te alınarak teşhir edilen aşya aa • 

hile yakın bir mahalde olan istik
lal mektebinde halkın ziyaretine 
açılmıftır. 

Seyyar terbiye heyetinden mu -
allim Hayrullah ·hey resimde, eli
tinde yeni aletlerin kullanma tarz· 
ları hakkında bir tecrübe dersi 
yapmıttır. Doktor Celil Bey tara 
fından mektep terbiyesinde çocuk 
sıhhati, İsmail Hakkı Bey tarafın· 
dan İ! ve meılek terbiyesi, Sadri 
Etem Bey tarafından layiklik hak
kında birer konf er ana verilmititr. 

Retat Şemıettin Bey konferan .. 
sında Türk inkılabının ileriye ba
kan dünyaya yeni bir fey getirmek 
istiyen bir milletin inkitafı hak • 
kında ıiarlandığını anlatmıf ve 
milli terbiyenin ferdiyet ve cemi
yet tearuzlarmı kaldıran terkip 
kıymetine malik olduğunu izah et-

Havalar, yağmurteı' 
ekini yıktı 

Lüleburgaz, l - DevaJll: 
tiddetli yağmurlar bir dolu ,.'ıl' 
ğı ile neticelenmiıtir. Bütün ,. 
bahçeleri, bostanlar, afyoıı ff 
kinler tamamen mahvohııu~ 

Yağmurlar hala devaaı e "
dir. Bu yüzden mısır ve paııc" 
palama İ§leri yapılmamıttl'· J. 
Yağmur muhtelif yerlerdd,

yapmıf, 3 çocuk, bir kaç uıaJI Jllf 
le kapılarak boğulmuılardlf· ti 
van zayiatı mühim bir ye~--
liğ olmaktadır.. Diifen ~ 
kalınlığı bazı yerlerde on d"1 
kadar çıkmıttır. Yağmur ..,e .,, 
dan mütevellit ıel ertesi güne 
dar devam etmittir. ~ 
Yağmur ve dolu civar ..,jla1""" 

re tesir yapmamıttır. 
Çatalca 1 (Huıuıi) - S /,' 

ve şiddetli yağmurlar de'V~ 5' 
mektedir. Dolu da dü§lllüttilf• il! 
zeler ve ekinler yağmurdaJI ... 
ludan çok zarar görmütle~ 

lzmirde ziraat~ 
miıtir. . . .... ve ziraat rnezu 

Muallımler bırlıgı ıece Halke -
vinde ıergi heyeti terefine bir çay lzmir, 1 (Huauıi) - Zi 
ziyafeti vermiıtir ve muallimlere ve ziraat mektepleri 111 

derı filmleri ıösterilmiftir. vali Kazım Pllf&Dın reiılifi 
Samıun, 1 (A.A.) - Seyyar da bir toplanb yapmıtlardlt'• 

terbiye ıergiıi azasından Maarif Bu toplantıda Hazirand• 
Vekileti umumi müfettiıi Rept nova ziraat mektebinde 
Bey, bua\iii terbfyeCle ferdiyet ve Cak Eıe mmtakası ziraat 
cemiyet mefkuresinin tall;iki mev- ~ıi hazll'l•lan için m. 
zuu üzerinde bir konferans ver .. de bulunulmuftur. ~ 
miıtir. Muallimlerle kız ve erkek Bu arada ziraat fidanl~-~ııl 
mektep talebeleri ve memleket lüklerinin göndermit old_.-·: 
münevverlerinden bir çok zevat porlar tasnif edilmiıtir.. • ~ 
konferanıta hazır bulunmuıtur. Ege ziraat konıereıınill ~ 

fi, ziraat aahaımda fenni .. 

Uıakta yağmur ve yıldınm 1i itler ıöriilmeıi, Eıe ~~..t 
rol edilmeıi ve mevcut ~ 

Utak, 1 (A.A.) - On bet ıün
denberi hava yağmurlu gitmekte • 
dir. Dün bir eve yıldırnn dütmüı 
ve evin eıyalarmı yakmııtır. Yağ
murun bundan sonra devamı za -
rarh telakki ediliyor. 
Keıme teker fabn1'ası, menau -

cat faıbrikaıı, yollar ve mektep İn· 
ıaatı yağmurd~n tatil edilmittir. 

rinin daha talim bir ,ekle 1 

dır. ~ 
Bu kongereye Ziraa~~ ~ 

Mubain Bey ittirak ed~· 
vetle tahmin edilmektedil'• 

Trabzonda tifo~ 
Trabozn - Burada tifo. 

iı kendini hi~· ~ 
Konya kuraklıktan diye kadar 16 kiti ölaı~· ~ 

hat idareıi hutabilll an';ta-:. 
Giresun, 31 (Huauıi) - Vali- kurtuldu mek için çalıtmaktadır~ , , 

miz Salih Cemal Bey bugün hare- Konya, 1 (A.A.) _Dört ıün. haliye vikaye edici afi 
ket eden Karadeniz vapuriyle Is- denberi devam eden tiddetli ao • mektedir. 
tanbul tarikiyle Ankaraya gitmit· ğuk ve rüzgarları müteakip dün __ ..,d--., ..... ~ Jı 
tir. Valimizin bu seyyatı vilayetin Bazı verler • • _..;.,... 

aktam baılıyan yağmur kısa fası- daJl.,... ' 
itleri için vekaletlerle temaı et· lalarla 12 saat yağdı. Etraftaki Malatya, 1 - Aylar _. ... ~~ 
melde alakadardır. 1 ·ı be ketlı· -».n.~ dağlara kar düımüttür. Halk ıe- enı en re ~--: e, ... _,_, 

G d. 1 vinç içindedir. yet yafmııbr. K~•1 cı- ~ 
iresun bele ıye mec isi Petürke, Hekimbaıuod~a~..., 
Gireson - Belediye mecliıi te· Konyada yerli mallar mur yağdıiı telsrafl~ ~....4't. 

hir bütçesini 118 bin lira olarak dirilmiıtir. Maaınafıb)dol., ...,... 
kabul etmiş ve dağılmııtır. Bütçe- sergisi çok geç yafdıiı içine. 
de Halkevine 2000, spor klüpleri· Konya, 1 (A.A.) - Konya ikin- mile kurtulmut deli~'· ..sdtJ 
ne 390, hayır cemiyetlerine 300 zer ci yerli mallar aergiıi hazırlıkları· 1 

d t_....-
lira tahıisat konulmuıtur. Fındık- na faaliyetle çahtmaktadır. Şim· Zonguldakta 5 IJ'I'' 
ların ihracatında beher çuvaldan diden bir çok fabrikalar kaydo • Zonıuldak, 1 (A>~~ ,IJf 
25 fer kuruı iskele resmi alınma- lunmuılardır. Serıi ~ünü sabır· auldakta su tesi1&tl ~ ~ 
il kararlattırılmıttır. 11zlıkla beklenmektedır. re belediyenin elll~ ~ /,' 

Parke, kaldırım, park, kanali • •• .. • dan yapacajı 100 b~ ~ ; 
zasyon, ıehir suları inıaatları fev- Zonguldakta koylu gecesı rua Maliye vekile*!~~ 
kalade canlı bir surette devam et- Zonguldak, 1 (A.A.) - Halke- mittir. cüm1ıuri1•t 1 ~ '-
mektedir. vi 3 haziranda yapacajı köylü ge· liyetimizde ~ ;~ ~--IJ.fir. 
z ld k b l d• ceıi için hazırlanmaktadır. Bay· amda her hün ,-S ~ 

ongu a ta e e ıye rak aevgiıini uyandırmak için her ren ~Hnmı~ bu~ 
İntihabab köyde onar metre uzunluiundaki yük bır .ae••DI; ~-

Zonguldak, 1 (A.A.) - Buıün direklere köy bayrajmuz bütün Beledıye !~~ 
tehrimizde belediye intihalbatma köylülerin topluluiu ye 19nliii i- Dahiliye V ~-c :: 
batlanmıfbr. çinde uılmaktadır. ,rafları çekilaaif&i"• 
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eyyar Terbiye Se~gi!i~~' 
Galatasaray lisesi 

suiistimali 

Tersine Akan Dere 
' 'Ylnıı k' · 
't laf • 1 sıze beylik bir 
d ı oıs~n d' T ered ıye ersine 

al en hah d' "'ln d se ıyorum. Ter-
. ete }( d 

~tıı l ara eniz yalısı 
raaınd K . 

•lep d a. aradenız yö-
. ~ni"'de oğru akan bir de -
1• .. en t 1~e tuhaf s epe doğru akan 
~1 höyle gelecek, diyecek -

iı· tey olmaz E ~ f · • 
ı !U l' . . ger ı 

. ılll, al~ ınız~e~i coğrafya 
1-ra b 1kYetıll1, cicili, bici-
: a. arak yürüteçekse-

liay 
.. it diyeb'l' . . 

1• • ı ırsınız. 
bıt ııın eo~ 

dered grafya kitapla -
1'1-tıııı ben bahsetmez. Sizin 

L~l~a.ı. ~öd~.reyi cizgileri a
""iı-ta. ıun kısası eliniz-

~,~l~ıı.. r, haydi müelliflerin -•n k' 
t tel ' .1taı>çıların ki -
l.hrnesın diye isimden, 
~•et · · Pek lllıyeyım amma, 

llaıe · a.I nın şeyler. Ade -
t lly ed' 
Qİr k 1Yorlar. Dağlar 

~~· ena.rd d l itler; a ursun efen • 
"· n Yerlerini bile değiş-
~ llıek 
~h 0;~: du~arlarında yan-

b\l h ~arıtalar gördüm 
'hı arıta. b' . . 'hı ıeyyar ır va -
S.ldl 8· Pozda alınmıf re· 
~... it harita görüyorsu • 
t. "" s· 'İt · ıvas hattı almıt 
at · Su h . .. 'il 1\ arıtaya gore 

ere} d . ~1- er en geçmiyor ! 
İ" )ok r "arını~ ta bizim ha
ti11· ~u, h 
d 1 -,,ı · muharrir bu ya 
~~,ar,. ressam istediğini 

lij 11~ d dıyeceğim yok. Evli' e aklıma bu geldi. 
Otd~ "s~~da aençlerle ko • 

. oz h . 
~· arıtalara geç • 
~i11 bu 

il? dtdi haritayı düzeltmi -
'"'-111 lll. 

ı bana 
\ tu cevabı ver -

t.: h,dd· 
~ e~~iıe vekalet bunu 
\ lıiını 1~: Talim ve Terbi

\ t. 'a)ad ıı nasıl bozalım. 
~il' lln g . 

) 1)0 "1 eçıyor, arasıra 

;.~ ladi~· (Havza) ya, 
) 'ltıııı, b. ~ falan da uğri -
~ti lZtftt h . 

~ ~ tt-den tr arı talara gö-
. i altllta en geçmez. 
~~:. l(lll~Reçınez .. Biz bu

ij t.lillii · .. la.rımız lokomo-
et1~. ıtıtıy 

..... ıı or amma ülema 
~· l'tıad k' 
j •1)or d' em ı buradan 
~ı · 1Yorl b' Q· 1ıa.ıe ar, ız de ce-
1~ etınek .. 4i teha.Ieti . ıçın geçmez 

yükseklik kapatır. ltte benim ter· 
sine akan dere böylece Karadeni
ze pek yakın olduğu halde stepe 
doğru koşup gider. Tersine akan 
dere, ahali de ona bu ismi veriyor . 
Sizin elinizdeki kitaplar dağlar a
rasında kalan bu dereyi size an -
latmaya lüzum görmez. Çünkü bu 
dere denize kavuımaz. Bu derenin 
büyüklük ile boy ölç.üşecek guru
ru yok. 

Ne sakarya gibi bir kahraman, 
ne de Kızıl ırmak gibi derelerin 
derebeyi, ne Yeşil ırmak gibi ça
lımlı, ne de Çoruh gibi bıçkın. O 
tıpkı tıpkısına ataız Türk neferine 
sapanına yapışan Türk köylüsüne 
benziyor. 

Tersine akan derenin verımı 
bol, iti çoktur. Kızıl ırmak gibi 
suyu tuzlu değildir. Etrafını ço -
raklaştırmaz, Y eşilırmak gibi co
şup coşup insanlar yutmaz. Onun 
her damlası bir tarlaya bereket ve· 
rir, her damladaki kuvvet bir it 
becerir, 

Tenine akan dere Akdağdan 
çıkar. Tıpıf, tıpış, tıpış gelir, La· 
dik gölünü kurar, etrafım sular .. 
Havzaya kadar elli değirmeni çe
virir. Bu değirmenler Karadeni -
zin mısırını, buğdayını çıtır çrtır 
öğütür, hazırlar. Bu değirmen • 
1er sandığınz gibi kara, enli püf
ten, eski çapta değirmenler değil
dir. 

Bunların çoğu sizin anlıyacağı
mz kelli f elli, modern un fabrika
sıdır. Tersine akan dere geceleri 
yatağının etrafını bir ışrk denizi 
haline koyar. Yaylanın bir köte· 
ıinden öbür ucuna elektrikleşen 

medeniyeti sular taıır. 
Tersine akan dere henüz veri -

mini bitirmemiştir. Amasyaya doğ 
ru uzryan Sulu ovayi ıalatır. Sulu 
ova onun için bir bahar sevinci , 
güzelliği içindedir. Fakat bu ka· 
dar verimli işler gördükten sonra 
o, baıkalarının sağlığı için damar
larını açıp kanını boşaltan bir f e
da kir gibi cılızlaşır, incecik bir su 
halini alır. Stepe doğru alır ha • 
tını, denizin yosun kokusunu, de
nizin buğulu rüzgarına hasret çe· 
ke çeke kaybolur. 

Onu bilgin tanımaz, onu harita 
kaydetmez, adı mekteplerde geç
mez. Atsizların ve yalın ayakların 
arasında tıpkı onlar gibi belirsiz. 
anlaşılmaz, abız bir daüssıla ile 
akıp gider. 

l.~e ka.r lllızle nasıl üle-
"ti>'l 1trrı2 8. Sadri Etem 

e biliriz, ' lZ bunu 11111Qnl .. HUUlll"'""lllll11111UlllllHllllJlllllllllltlfflhntm110111111ıu1111•tllllllllllmJllllQIN 

~ ~ llın &ö ı . 
d .. '"•ıı . zl erı çok yerin-

ıı.. ıı e . 
,~eı rıne karıı mak 

d 'lllftta b \ an de ... , en size o-
bıed · Rıl gördükte -
ı.· eyı"l:t' •••. 

•n et 
)e~ rafında 80 k'l 
i Ye4iJ bir . ı o -
~ 'tlın1 .,. ferıt vardır. 9Qu .. ını b· 
~. 'it Ucundan ır ucundan 

al'Jad . Yaylaya u-
. ~ " a.n sız b' 

)e"<>&lik 'be . ~ ır hayli 
"'·· 1) nızla kıraç top 
~ erek 
) ~e bil· . ~ll&rlarında 
'lı ırıınız k' A 
)~ 1 na -d açları 250() 

'-~arla ı. nıet-
•11 ar r Çevrilmiıtir. 

"' ••ınd · · l-. ~•rd a ınııli yu -
l,,L, ır, S 

~lldara de a.nnıayınız 
~Fiti•t . nıze Yav•• ... r oıb' . -ı' 

d·· 0 1 •nilir. H . , Ort .. a 
120() Y\iz llletrelik 

llletrelik bir 

Balkan haftası 

Gelen murahhaslar 

memleketlerine döndüler 
Balkan haf tası münasebet ile 

ıehrimize gelmiş olan murahhas -
lar memleketlerine dönmüşlerdir. 
Romanya murahhası M. Manesko 
hareketinden evvel gazetecilere 
şunları söylemişitr: 

"- Evvelce balkan birliği fikri
nin ameli f aydalarverip vermiye -
ceği noktasında çok şüphe vardı .. 
Halbuki §İmdi bu tereddüt ve şüp
he hisleri tamamile zail olmuş, en 
hetbinler bile birlik fikrinin fay -
dalarını idrak etmiştir. 

Balkan birliğinin ilk gayeleri 
sulha hizmet, balkan memleketle
ri arasında her sahada sıkı bir iş
tiraki mesaiyi temindir. Bu bera -
berce çalııma timdi me>:velerini 

/Jaştarafı /Jirinci Sayıfada 

kadaşına yapılmış olan işler gös -
terilmiş, yapılan masraf hakkında 
sonradan gayri resmi bir keşif 

yaptırılmıştır. Eski bir binanın ilk 
şekli bozulduktan, iki sene devam 
etmiş olan tamirat ve tadilat ya • 
pıldıktan sonra nasıl olur da ke • 
şif yapılabilir? Böyle bir keşifle 
sarfedilen paranın hakiki miktarı 
nasıl takdir ve tahmin olunabilir? 
Hülasa inşaat ve tamirat işlerine 
başlanmadan evvel yapılan bir 
keşfin hiç bir vakit sonradan ya. • 
pılmış keşif yerini tutamıyacağı a· 
çık bir şeydir. Bundan başka ya • 
pılan tamirat işi usul dairesinde 
ihale edilmemiştir. Yalnız yirmi 
sekiz bin liralık kadarı Tanilyan 
isminde bir adama ihale olunmuş· 
tur. Bundan sonra yapılan bütün 
sarfiyat kireç, taş, kum satın al -
mak, yahut muhtelif İ!çiliklere ve· 
rilmek gibi şekillerle kapatılmıştır. 
Bu arada mübayaa komisyonunun 
hiç bir kararına istinat etmeksi • 
zin binlerce liralık masraflar ya • 
pılmıştır. 

Fethi Bey mektebin müdürü • 
dür .. Böyle bir vaziyette olan za • 
tın tedrisat ve idareye ait o kadar 
çok ve mütenevvi işleri vardır ki 
ayrıca senelerce süren bir tamırat 
işinin tef errüatı ile şahsan meşgul 
olabilmesi adeta imkansız gibidir, 
Öyle olduğu halde gariptir ki F et· 
hi Beyin bu tamirat ve in!aat işle
rile pek sıkı alakadar olduğu gö • 
rülmüştür. Adeta bu işlerde kendi
sile mektep muhasebecisi Kazım 
Beyden başka vazifedar olan kim
se görünmemiştir. 

Acaba bunun sebebi nedir? 
Malumdur ki Fethi Beyin emri 

altında Galatasaray lisesinde ida
re işlerile alakadar olabilecek bir 
çok memur vardı. Bir dahiliye §efi 
vardı. Hesap memuru, deppoy ve 
ambar memuru namları altında 
yedi, sekiz memur •bulunuyordu. 
Bunlardan ve icap ederse mektep· 
dahilinde olan diğer müstakil me
murlar arasından seçilmiş bir kaç 
kişilik bir mübayaa heyeti yapı • 
labilirdi. İnşaat ve tamirat işleri -
nin idaresi böyle bir heyete hıra -
kılabilirdi. Müdür kendisi de yük
sekten yapılan işleri kontrol ede -
bilirdi. 

Acaba bu tarzda hareket edil • 
memiş olmasının hikmeti nedir? 

Tahkikatımıza göre Fethi Bey 
mevzuu bahis inşaat ve tamiratı 
kendisi ve arkadaşları için suali 
mucip bir mesele gibi değil, bila • 
kis mükafat ve takdir olunması 
lazım gelen bir muvaffakiyet ola
rak gösteriyormuş. Çünkü mektep 
talebelerinden alınan ücretlerden 
iki senede tasarruflar yapmış. Bü
tün bu inşaat ve tamiratı o tasar -
ruflarla yapmış. 

Mektep talebesinden alınan üc
retler bir mektep müdürünün şah
sına karşı yapılmış teberriıler de -
mek değildir. Bu ücretlerin de dev
lete ait varidat cümlesinden oldu -
ğu, binaenaleyh bunlardan yapı • 
lacak ta~arruflarda dahi diğer 
sarfiyat hakkındaki usulleri tatbik 
etmek laZJ.m geldiği gözönüne ge
tirilirse bu tarzı müdaf aamn ne 
dereceye kadar doğru olduğu der· 
hal takdir edilir. Diğer usulsüzlük
ler hakkındaki izahatımız devam 
edecektir. 

vermeğe başlamış, mesela latan -
bulda bir "Balkan ticaret ve sana
yi odası,, kurulmuıtur . 

Oda meclisinin bu seferki top· 
lantısında hazırladığı ve dördün • 
cü Balkan konferansına verilecek 
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Galatasaray -Fener 
Kollejde atletizm bayramı 

Sipahi ocağında binicilik müsabakaları 

Bugün şehrimizde çok mühim 1 Gelmesi beklenen bu atletle!' 
ve sayılı spor hadiseleri vardır. Bu son anlaşmaya göre Yunaniatanın 
spor hadiselerinin en başında Kol- 40 ve 800 metre ıampiyonu Stav
lej sahasında yapılacak senelik rinos ile 110 ve 400 mani kotan 
atletizm müsabakaları geliyor. Miorpulostur. 

İstanbulun atletizm hayatında Bu atletlere bir hafta evvel va· 
hakiki bir tarih ve ehemmiyet a· pur biletleri gönderilmiıtir. Bu
lan bu bayrama bu defa Yunan at· 
Jetlerinin davet edildiklerini yaz • 
rnıştık. Bir refikimiz dünkü sayı· 
sında bu atletlerin Atinadan gel
diklerini yazmışsa da bu haber 
doğru değildir. Yunan atletleri 
beklendikleri halde gelmemişler -
dir. Gelenler yalnız Balkan mü -
sabakalarma İ§tİrak için Sof yaya 
giden milli Yunan futbol takımı
dır. 

Kendilerinden öğrenildiğine gÖ· 
re Yun.anlı atletler pasaport çıkar
mak için geciktiklerinden vapura 
yetişememişlerdir. Bu itibarla ken
dilerinin bugünkü vabuı·la gelme
leri ihtimali vardır. 

Pireden evvelki gün kaklan Sey
risefain vapuru bugün gelecektir .. 
Bu posta alelekser saat ikide lima
nımıza vasıl oluyor. Bu vapurla 
geliyorlarsa müsabakalara vaktin· 
de yetiıebileceklerdir. 

nunla beraber yukarda yazdığımız 
gibi gelip gelemiyecekleri fÜpheli 
bulunmaktadır. Yunanlı atletler 

gelmeseler dahi müsabakalar çok 
hararetli olacak birbirlerine rakip 
olan muhtelif kulüplere ve kolleje 
kayitli atletler arasında hararetli 
bir mücadele cereyan edecektir. 

Diğer taraftan bugün Kadıkö • 
yünde Galatasaray ile F enerbali· 
çe takımları, Taksimde Vefa ve 
Süleymaniye takımları kartıla,a • 
caklardır. 

Bu müsabakalar etrafında ev • 

veice tafsilat verdiğimiz için telf. 
rar yazmayi lüzumsuz buluyoruz .• 
Bununla beraber güzel iki maç 
görmek temennisini tekrar etmek
ten de kendimizi alamıyoruz. 

Gene bugün Taksimde Sipahi 
ocağında senelik müsabakalara 
başlanacaktır. 

Eşeklerle Avrupaya 
seyahat edecekler! 

Bu seyahat Istanbuldan Parise kadar 
sürecek, büyük şehirler gecilecek 
Seyahate meraklı olan, fakat :i)a

ralı olmıyan bazı kimseler düşiin • 
müşler, taşınmışlar, Avrupanın en 
güzel şehirlerini ölmeden bir l:ere 
görebilmenin çaresini aramr§l:ır -
dır. Seyahat meselesi görüşüli~rken 

içlerinden birisi seyahatin eşek!e 
yapılmasını teklif etmiştir. KTislof 
Kolombun yumurtasına benziyen 
bu keşif seyahat meraklılan tara -
fından hararetle karşılanmış ve 

hemen bu seyahatin tertibi :şinin 
görüşülmesine geçilmiıtir. F.,ekle 
Avrupaya seyahati ileri sürer za -
tın fikrine göre: 

1 - Eşek piyasası cok c\\.is:iktür. 
Seyyahlar bu suretle. kP.ndilerine 
ucuzca birer binek t~min edecek -
lerdir. 

2 - Eşek, kanaatkıi\- bir !ıay -
vandır. Yolda bulunacak az yiye -
ceğe kanaat eder. 

3 - Etekle seyahat, hele kafile 
halinde olursa çok orijinaldir. Al
lakayı uyandırır. 

4 - Eşek süratli yürümediği i • 
çin yollarda geçilen 7erler iyice 
görülebilir. 

Bundan başka daha bir r.ok se • 
bepler ileri sürülmüı, neticede eşek 
le lstanbuldan Parise kadar bir ~e· 
yahat yapılmasına karar verilmiş
tir. Programa göre, bu seyahate o· 
tuz seyyah satın alactlkları e~ekler 
ile İftİrak edeceklerdir. Eşf"Jd~rin 

balkan gümrük birliği projesi bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
proje konferans tarafından kabul 
edildiği zaman bu seferki balkan 
haftasının en büyük eseri vücude 
getirilmit olacaktır. 

yiyecekleri, gümrük vergileri sa -
hiplerine ait olaacktır. Bir Aabah 

lstanbuldan kalkılacak, Edime, 
Sofya, Peşte Viyana, Berlin yoliyJe 

Parise kadar gidilecektir. Kamedt
ayrıca bir iki yedek eşek te götfü Ü• 

lecektir. Eşekli seyahatin üç ay l:"a.· 
dar süreceği tahmin t"dilmeY.tedir, 

Kafileden bazıları Paristen dönü -
şün eşekle olmayıp trenle yapılma~ 

sı fikrini ileri sürmüılerae de et~k· 
lerin Pariste satılamaması ilıtiına· 

line mebni bu fikirden vaz g6Çil • 
miştir. 

Bu seyahati tertip edenler turiiıg 
klübe müracaat etmişler, ıeyahat • 

!erini haber vermişlerdir. Sey'l.Jiati 
tertip edenlerin başında bir •eyyah 
tercümanı bulunmaktadır. 

T uring klübün ileri gelenlerir • 
den bir zat bugün hu seyahat hak· 
kında dedi ki: 

"Bize böyle bir müracaat yapıl -
dı. Fakat müsaade verecek biz de-

ğiliz. Sonra beynelmilel seyahatıer 
de böyle eşekle seyahat yoktur. E
şeklerin her memleket gümrüvlin

de baytarlar tarafından sıkı bir 

muayenesi yapılır ve eteklerden a• 
ğır vergi alınır. 

Ben hu seyahatin yaptırılmama· 
sı fikrindeyim.,, 

Çuvallar alhnda .• 
Pangaltı da Ergenekon cadde -

sinde bir yapıda çalışan amele Ha
lilin başına dün çuvallar dütmüş, 
Halil başından yaralanarak ha.ta
neye kaldırılmıfhr. 



Gümrükte muamele 

Yeni Gümrük 
rif esi Esasları 

Oktruva resmi dünden itibaren kaldı
rılmıştır. Ahti tarifeler indirildi 

Ankara, - 1 Haziran 1929 tarih ambann içerisinde geldiği takdir
ve 1499 numaralı gümrük tarife de her tarife numarasına isabet e· 
kanununu değiştiren kanun ve it - den ~yanın resmi kanuni saf sik -
halat umumi tarifesinde yapılan 

1 

let üzerinden hesaplanır ve tahak
tadilleri gösteren cetveli ve tatbi - kuk eden resim yüzde yirmi fazla· 
kata ait diğer 3 cetveli havi 31 ma· · sile alınır. 
yıs tarihinden itibaren muteber ol 1 Gayri saf siklete tabi olan ile ol
duğuna göre gümrük ve inhisadar mıyan eşya bir ambdij içinJe bu
vekaleti dün gece müstacel telgraf lunduğu takdi(dc birincisinin güm 
larla gümrük idarelerini keyfıyel • rük reami kanuni saf siklet üzerin· 
ten haberdar etmiş ve yeni kanun- den hesaplanır ve tahakkuk eden 
la cetvellerin tebliğine intizaren resim yüzde yirmi fazlasiJe alınır. 
muamele yapılmasını bildirmiştir. Gayri saf siklete tabi olan eşya am 
Vekalet ayni telgrafta belediye balaj içinde gelmediği takdirde 
hissesi olarak gümrük resimlerine hakiki sikleti üzerinden resme tı\bi 
yüzde 10 zammedileceği hakkımla olur. 

ki layihanın da ıkanuniyet kesbe - Düğüm halinde gelen eşyayı ta -
tierek meriyete girdiğini tasrih e - !ıyan vagon ve saire nakil vasıta -
derek yeni tarife üzerinden alma • farının sikleti "gayri saf siklete,, it 
cak gümrük resimlerine yüzd•! on hal edilmez. 
zammedilmesi lüzumundan al~ka· 
'darları haberdar etmiştir. Bu suret
le oktruva ortadan kalkmaktadır. 

Gümrük tarife kanunu ve hu~u
si lr.anunlarla gümrük resminden 
muaf tutulan maddelerden bu yüz
de 10 zam almmıyacaktır .. 

Bu yüzde 10 lnrla temin e.:lile -
cek varidat dahiliye vekaleti tara
fından nüfusları nisbetinde bel~di. 
yerlere taksim ve tevzi olunacak· 
tır .. 

Dahiliye vekfıleti de oktruva res 
minin 31 mayıs tarihinden ıtibaren 
mülga bulunduğu belediyel~re "il
dirmiştir. Binaenaleyh belediyder 
bugün ve bugünden sonra duhuli 
ye resmi yani öktruva namile hiç 
bir resim alamıyacaklardır. Yeni 
gümrük tarife kanununun ihtivn et 
tiği esasları bildiriyorum : 

1 -1 Haziran 929 tarih ve 1499 
numaralı gümrük tarife kanunu -
na ait ithalat umumi taı-if esinde, 
bu kanuna bağlı bir numaralı cet -
velde gösterilen değisiklikler ya 
pılmı§lır. 

2 - Gümrük tarife kanununun 
beşinci maddesinin 8 inci fıkrasına 
aıağıdaki kayıt ilave edilmiştiı-. 

"Sergi ve panayır için bu müd 
'det iua vekilleri heyeti kararile 
bir seneye kadar uzatılabilir.,, 

3 - Gümrük tarife kanununun 
17, 18, 19,20,21,22,23, 24, 25, 
26 mcı maddeleri yerine aşağıdaki 
hükümler konulmuştur: 

"Resim metre sistemi ile gayri 
saf, kanuni saf veya saf siklet üze 
rinden tarh ve tahsil olunduğu gibi 
'diğer metrik mikyaslar sayılır ve 
eşya kıymeti üzerinden de tayin o 
lunur. Tarifede yuılı her hükme 
göre resme esas olan siklet ve va 
bitler ya tam veya ihtisar edilmiı 
olarak gösterilir. 

Tarife maddelerinde başka tür • 
lü yazılı olmadıkça siklet üzerin· 
'den resme tabi olan eşyanın resim 
haddi 100 kilo üzerinden hesap 
edilir. 

Resme esas olan gayri saf siklet, 
bu gibi eşyanın milletler arasında· 
!ki ticarette emniyetle nakli için kul 
]anılması mutat olan iç ve dıt am
balaj, sargi, örtü, bendiye ve saire 
tlahil edilmek üzere eşyanın nak -
lidir. Başka baıka tarife numarası
na ait bulunan gayri saf siklet üze
rinden resme tabi olan eşya ayni 

Reımi gayri saf siklet üzerinden 
alman eşyanın ambalajı milletler 
arasındaki ticarette bu gibi e~ya -
nın emniyet ve selametle nakli için 
kullanılması mutat ambalajlardan 
olduğu ve mazrufunun resminden 
daha yüksek res:m verdiği takdir
de, zarfla mazruf kendi resimleri
ne tibi olur. 

Bu sebeplerden dolayı ayrı ayrı 
tarife pozisyonlarına giden zarf 
ile mazrufun resimleri saf sikletle
ri üzerinden tahakkuk ettirilir. 

Kanuni saf siklete milletler ara-
sındaki toptan sahta bu gibi eşya
nın emniyet ve seli.metle nakli için 
içine konulduğu, örtüldüğü, yer -
lettirildiği, tesbit edildiği, sarıldığı 
veya muhafaza edildiği iç zarflar 
ambalaj, sargı, bendiye, örtü, tene 
ke, tahta kutu, ti§e, ha11rlı, mukav 
va kutu, mukavva, tahta, bobin, 
makara, ve ıaire emsali maddele • 
rin ağırlıklarnun ilavesile elde edi 
len siklettir. 
Kanunda kanuni saf ıil<lete ait ve 
saf siklete ait diğer hükümler oldu 
ğu gibi, adet veya kıymet üzerin -
den resim veren veya resimden mu 
af olan eşyanın ambalajı hakkın -
da da etraflı ahkam vardır. Kanu-
nun diğer bir maddesine göre de 
saat ve mücevherat konulan deri • 
den veya c!c. ! taklidi kağıttan ve· 
ya iyi tahtadan yapılmış kılıf, ku· 
tu ve mahfazalar saf sikletleri üze 
rinden ve ait oldukları tarife mad 
desine göre resme tabi olacaklar • 
dır. 

iç ambalajlardan ayrılabilen eş· 
yanın tarifedeki mevkiini bulabil
mek için sikletini tartmak icap et -
tiği takdirde eşyanın saf sikleti he 
!aplanacaktır. 

Zuruftan aynlmıyacak eşyanın 

tarifedeki yerini tayin için bu eşya 
içinde bulunduğu zarf ile birlikte 
tartılacaktır. Hangi e!yanın saf ve 
ya gayri saf veya kanuni siklet ü • 
zerinden reıme tabi olacağı kanu· 
na bağlı 3 ayrı cetvelde gösteril • 
miştir. Kanunun beşinci maddesi -
ne göre hükumet bu kanunla kabul 
edilmiş olan azami gümrük resim
lerini memleket dahilinde sınai mü 
esseselerin himaye derecelerine gö 
re tedricen arttırarak tatbike sala
hiyetlidir. 

Ahdi tarifelerle tenzilflt icrası 

Y • • k Blô.rdo bir spordur 

en_ı_m_~sa. Ankar~~;~·····;~Ş"i~·~r bl 
Fransız teklıflerıne d N f• B Y 

uygunmuş.. . ocusu a ı e 
Paris, 1 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
T emps gazetesi, dört devlet mi· 

sakı hakkında meb'usan meclisin· 
de dün yapılan müzakere dolayı· 
siyle yazdığı bir makalede bu mü· 
zaltcrenin ve küçük itilaf tarafın
dan neşredilen tebliğin dört bü -
yiik devlet arasında - müşterek 

meseleleri hal için - bir anlaşma 
yapılması meselesini kat'i surette 
aydınlattığını kaydetmektedir. 

T emps, makalesine ıu suretle 
devam ediyor: 

" Dört devlet misakı sah çekil • 
mek üzere hazırlanmıı olduğu te· 
kilde Fransız tekliflerine tama -
mile uyııun bulunmaktadır. 

Çünkü Fr.ınuz teklifleri de sul
hun muhafazası için f iJi ve mües -
air bir mesai iştiraki maksadını 

gözctmekted ir .,, 
Temps gazetesi küçük itilafın 

neşrettiği tebliğin Fransa ile müt
tefik 3 davlet arasında me-vcut 
tam anlaşmayı teyit ettiğini de 
yazdıktan sonra azim ve metanet
le en uysal siyasi zihniyetini bir -
leştirmenin yolunu bilen küçük i~ 

tilfıf daimi mecclisinin hareketini 
tasvip etmektedir. 

Paris, l (A.A.) - M. Dalad -
yer ayan meclisi maliye encüme • 
ninin bütçesinin üçüncü müzake -
resine başlamadan evvel, dinle -
diği M. Lamur'u kabul etmiştir. 

M. Lamur, iyan meclisinin iyi 
bir intibala ayrıldığını, meclisin 
petrol inhisarı meselesi hakkında 
uzlaşma esasına müstenit bir me -
tin vücuda getirilmesine razı ol -
masının muhtemel bulunduğunu 
M. Daladaier'e anlatmııtır. 

Polis Haberleri 
·······································• 
Cıgara yüzünden kavga 

Mecidiye köyü Sakız ağacında 

oturan Mehmet Ali, ayni köyde 
oturan meyhaneci İbrahim Hak -
kının meyhanesine gelerek sıgara 
meselesinden kavga etmişler. Meh 
met Ali, lbrahim tarafından dö • 
vüldüğünü iddia ettiğinden suçlu 
yakalanmıştır. 

Kamyon çarpb 
Bakırköyünde taş ocakları sa -

bibi Hamdi Beyin kamyonu, bu 
sabah deniz talebelerinden birine 
çarparak yaralamıştır. Yaralı genç 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

Bir tehdit ve bir dayak 
Acıbademde Ziyabey çiftliğin -

de bahçivan Stef aniyi bir alacak 
meselesinden Agop tehdit etmiı -
tir Agop yakalanmıttır. 

Vapurda bir kaza 
Limanımzda bulunan İsveç 

bandıralı Brilana vapurunda yük 
vermekte olan mavnacı Mustafa 
sapanın arasına elini kaptırmış, 

sağ elinin orta parmağı kopmuı -
tur. 

kabul edilmiş olan madelerden bu 
kanunla resim hadleri tezyit edil
miı olanlar hakkındaki hükümler 
taalluk ettikleri ticaret muahede -
lerinin mer'i bulundukları müddet 
çe muteber olacaktır. 

Bu kanunun hükümleri 1499 nu
maralı tarife kanununun on beıin 
ci maddesinde tayin edilmiı olan 
müddet kaydine tabi olmakuzın 

31 Mayıs 1933 tarihinden itibaren 
muteberdir. 

--·- 18 
Bu şampiyon blardoya nasıl bllt 
nasıl muvaffak olduğunu anlıı 
Ankarada mamf bir bilardocu 

vardır: 
Ziraat bankast idare meclisi 

kaleminde Nafi Bey... Bu za
tın bilardoculuktaki şöhretini bil
miyen yoktur. O bilardo şampi -
yonu olmuştur. 

N'a5ıl oymyor? Ne vakittenberi 
oymyor?. Bunları kendisinden i -
şittik. Nafi Bey bize ~unları anlat
tı: 

Bu oyuna takriben 18 sene ev
vel, Kadıköyünde Modadaki ga
zinoda başladım. Sonra Nuruoı • 
maniyedeki ikbal kıraathanesine 
devam ettim. Orada daha iyi oyun 
cular olduğu cihetle oyunum da • 
ha çabuk terakki ediyordu. 

Bir arkadatımın ısrarı üzerine 
bir gün Beyoğlundaki Lüksemburg 
salonuna gitik. 

36 masayı yan yana ıörmeği 

aklıma bile getirmediğim için ma
saların etrafında hem dola§ıyor 

hem de büyük bir hazine ketfet • 
mit gibi seviniyordum. Bu ka • 
raraızlıkla belki yarım saat kadar 
bütün ıalonda dolaştım. 

Orada diğer salonlardan tecrit 
edilip bir masayı ihtiva eden ve 
kalabalığiyle derhal göze çarpan 
ayrı bir salon vardı. 

Merakla seyredilen bu masanın 
başında kısa boylu tıknazca ve ta
vırlarının verdiği manaya göre 
ecnebiyi andıarn birisi, kendi ken
dine egzersiz yapıyordu. Gayri ih

tiyari o tarafa doğru yürüdüm .• 
Seyirciler meyanına ben de ilave 
olmuştum ve ibretle oyunlarını 

seyreden gözlere artık benimki -
ler de karıtmıştır. 

Sonra anladım ki bu zat riva -
yete göre ltalyada bilardo akade· 
misine mensup Mösyö Kastellen -
çoymuş. Her gün de saat ondan 
ikiye kadar ayni bilardo da bila 
ücret eızersiz yapıyonnuf. Y alem 

bir zamanda gerek bilardoya "kar
şı olan meylimden ve gerekse İtal
yanca lisanına olan aıinalığım • 
dan d<?layı kendisile ahbap olmuf· 
tuk. 

l~te bilardo oyununun inceliği 
ve teferrüatı hakkında bana ilk 
rehberliği eden o olmuştu. Onun 
sayesinde mcue ve pikeleri de öğ· 
renmiştim. Bilahare, Türklerin i -
çerisinde ve ismi bilardo kelime· 
sinin hemen arkasına saklı bulu -
nan eczacı Hasan Beyle lkbalde 
tanıttım. 

Bende büyük iıtidatlar sezen 
bu eski ustamız oyunumun terak
kisi için benimle epeyce meıK"ul 

olmuştu. Artık ben gayeye doğru 
oldukça büyük adımlarla yürüme
ğe baılamıştım. Terakki sanki her 
gün tezaüf· ediyor gibiydi. 

Bilard o rökoru 

Rökor yapmak adetim olmadığı 
için tesbit edilmit bir sayı .öyle • 
miyeceğim. Şimdiye kadar en faz
la bir elde 157 tayı yaptım. Beı 

defa da yüzlük partileri bumı -
ma hiç el vermeden aaodan batla· 
mak suretiyle bitirdim. 

Lükaemburgta 3 metre 1 O san
tim ebadındaki maç bilirdosun • 
da da 96 Irk bir ıeriyle partiyi ka
zandım. Orada beni ıeyreclen Ye 

nafi s. ~ 
daima takdir eden el'I 
gayri ihtiyari kalkıP 
tı. 

B"'t"" b ayılaro' .ıı u un u s 'he" 
d d•w'JJ1 cı evam etme ıgı ~ 

rum hemen hemen Y
0 

1 

Bilardo spordur·. s; 
dan madut olduğu ıÇUel 
· d k ··h'JJ1 ro rın e ço mu ı 

tabiidir. Krambollere .. 
• yo•· 

ması muktezi p0zı~ "'' 
rindeki faydaları ııı t• 
Kısmen ihtiyar oluP 
rakı olan ve sp0r ytlP 

·rııe 
sunda bulunan kt dıJf 
ne tavsiyem bu oyllıı ~ 
Açık kramboUer d~~ 

malda beraber J\a 
de fazladır. ~ı 

Seri Ameriken sisl~odi 
·,ıv 

yı kazandırır. Bu 11 ,ı;~ 
deh ilmek icin f e"1< . .ıj 

~ ıJ(lr 

masa lazımdır. 1(11
5 

... ı 
.. til" 

sada (Bu kelime bll e · 
tı dahildir) Seri >.tıı 

1
;J! 

lamak kadar hoşuJ11" Şi 
d eJ11· 

şey tasa vur e eııı Ji 
idame etirınek e""'e 
hare de mümareseYe )(oİf; 
ğu cihetle kısmen ~e ftl~ 
kat miJimetrelik b.1~ettii 
bile çok zevkle takı 
berbat eder. , 

•f(lı 

B. b.. ..k nıııs1 
ır uyu ... ~ 

~,dıf~ 
Brahms'ın '1' . ~l 

B
. ı. .. "k ınusilcİfıfl ~pi'. 
lr 'DUyu ,, iİ J11 _. ~ 

.. ··1·· yıl dönUf1l .... iJ cu o um go•· 
·· .. .. d kı" paze.t re onumuz e .... e ··sa··· talya da bir JJ1U 
. )of~ 

tır. 
111

0 

İngiltere baş ko silcİ tt1 
- . bu rııo et 

rak edecegı 1<~ fi 
sinde Kari Berg~~ (le ~,~ 
. O ·· !aat ft" tır. gun delsD c>~ 

Tartiniden, Men ~2l1ı11". 
. 'd rcahır ·fo1'tı nını en pa - J.,ı 

·ıund" 'Iİ'' Jetler Beyog . etiiJeb1 

smdan tedarık - -~ 
~ )<OıJS 
.. kii ~ 

Bugun fY!lıe· 
. a»İ5t 11..-

Bugün ~ıyı· ·ıe Jf1\l' ıt'it' 
gannin i~tırll : 1 ·ıı id1 t.1ıe1 
diayan Efendırıt ııı&i'' ~ 

~ daJl .,,,. 
mıJ sanatkar fıP' 

f clat' ~- ~ yet taran ıı>. ttD'ıııt it• 
rü}bedayi tır" ·Jt"~~ıf' 
bir konser "e;.ıı~ ~ 
saat on be(.r.t JJeslt" 1~ Progra:rndll ..... ut 'bl tp'"-

Mendelson gı 
eMrleri ~artllt· 



Aptal 1 NUJf~~·J 
d' N~ı} olmu§tu da Şevket Efen -

kı, em bu kadar vakitten sonra 
end' · li ısıne bu teklifte bulunmuştu .• 

kem güzel bir kız da deg~ ildi. Va
ıa. . . 

t ... Y•rtnı 5ekiz yatında olmsama 

1111.gınen evlenememişti. Amma 
d~ .de olsa patronun, üstelik ken-
&ınden .. 1 b' ld ğ h guze ır de karısı o u-

u alde, böyle birdenbire: 

1)- Ne şeker şeysin, Lutfiye !. e .. 
ttt l Yı§ı hoşuna gitmiş, mukave-

e edememişti. 
'la. Şde'Vket Efendinin bir mağazası 

t 1 L "tf' tipJik. e u ıye orada hem ona ka· 
d der, hem de satıcılık yapar

ı. Son .. l 
t•-.. gun erde buhran baş gös-
"· "llS ' f di · ' 1f er azalmış, Şevket Efen-

...... fternurlarından ikisini kacır -
···•ttı.. -

lutr 
ond •Ye, zeki bir kızdı.. Tabiat 
ltı an güzelliğini esirgemişti am-

a ... 

ı lakin L"tf' · b' ·· ı·· 
1" • u ıyenın ır tür u an • 
"8.tnad ... 

kerıd· . •.gı şey, patronun karısına 
)et bı~ını tercih edişi idi. Niha -

' ır ·· b gun u meseleyi açtı: -Y ,_ 
a. iKarınız duyarsa?. -s .. L 

diı' . ra.K Şu aptalı canım?. Ken-
ırı1n tüval t d d '' .. k ten ba e , pu ra uşunme -

baı_ '1ca. vakti yok. Bir az işten 
nıedec k 

tur. li e .olsam, hemen somur• 
P'\ı eın bıliyor musun, onu ma
dilkl a~a alıp bir az çırlıttırayım de-

l
' a§ınıa neler açmadı. 
utf ciyi ıye hatırlıyordu. Muhasebe-

k, çıkardığı vakit Şevket Efendi, 
~,1~1 '1na, gelip hiç olmazsa def ter
lıe lutnıasını ıöylemİ§, fa.lCat o, 
u~ &a.~ları alt üst etmişti. • Bunun 

erırıe L. f . h a\ b ' ut ıye, etı~µları tutma• 
~\rk:~lanuştı. Ne çıkar?. Hem 

t- tın hatırı yok mu?. 
.ı C.Vet l" f ' h 11~ ' ut ıye bunları atırlıy<.or-

'Ve Şev\ıet Efendi ona: 

de~ Ancak •eninle bu gibi §eyler
b ~rtula.biliyorum. 
eyınce .... 

8() 
1 

gogsü kabarınıftı. 
d. Y ece l"tf' .. 

lutfiye kabul etmişti. Evet. 
Batka ne iş yapabilirdi. Hem sev
gili Şevketin hatırası vardı, hem 
de aldatmış olduğu bu kadına bu
nu borçlu değil mi idi?. 

Binaenaleyh Şevket Efendinin 
I(arısı gene evinde kalmı§, Liıtfiye 
de mağazada yerleşmiıti. 

Üç ay sonra, Lutfiye, Şevket 
Efendinin karısının sık sık ortadan 
kaybolduğunu görünce kızdı. Da
ha aradan üç ay geçmeden onun 
böyle hafif bir şekilde hareket e
dişi, LUtfiyeyi Şevket Efendinin 
hatırasına daha çok bağlıyordu. . 

Bir .. lki... Bet sene dahageçti, 
ve lfıtfiye hastalandı. Doktorlar 
onu her türlü çalıımaktan menet
tiler. Fakat geç kalmıtlardı. Bu
nu Lutfiye de anladı. 

Şimdi düşünüyordu: Ölecekti ... 
Fakat ölmeden evvel, kocasının 

muhabbetini çaldığı kadından af 
dilemek mecburiyetinde idi. Evet, 
Yoksa, çok fena bir şey yapmış, 

olurdu, ve yarın ahrette. .• 
Lutfiye son dakikaaının geldiği

ni anladığı gün, onu çağırttı. Şev· 
ket Efendinin karHı, o gün rande
vüsüne geç kalacağından endişeli, 
geldi ve daha ilk kelimeleri du • · 
yunca, onun sözünü kesti: 

- Botuna, dedi, yorulmayınız. 
Ben her §eyi biliyordum .... 

Ne? ... Her şeyi biliyor muydu? 
Şevket Efendinin (Aptal) dediği 
bu kadın .... 

- Evet, bana Şevket söylemiı-
ti .•• 

Bir an içinde Liitfiye her şeyi 
anladı. Bulanınağa başlıyan göz
lerinin önünde Şevket Efendinin 
müstehzi bakışlarını gördü, bir çok 
ehemmiyet vermediği küçük hadi
seler cnnlandı.... Demek.. Asıl 
(Aptal) kendisi idi, ve sadece 
menfaat yüzünden Şevket Efendi, 
karısile beraber olarak ............. . ö11 eli ' u ıye, patronun ı~ıne 

ktı old e .. •arılmııtı. Gayretli bir =~==~,..,,.......~~,..,,.......=-===== 
~ihd Ugunu göstermek için, daha İstanbul Dördüncü lcra memur
df:n e Çafı§ıyor, aklı da erdiğin- luğundan: 
~ihatronuna bazı meselelerde Tamamına bin yüz on beş lira 
~ .. a~Iar da verebiliyordu. Hoı, kıymeti muha.mmineli Langada 
· ••aıi}ı 1 Bostancı Aptullah ağa mahalle -
'&tifa.d at .erden Şevket Efendi sinde Langa caddesinde atik 81 
defa, e edıyordu. Nitekim, son numaralı bir kıt'a arsanın tamami 

ında b' h ~lftı. ır aylı da para kazan- açık arttırmaya konmuı olup ıart-
namesinin 10/ 6/ 933 tarihinden i -

ı Şimdi k tibaren dairemizde herkes tara -ıtar1,1 artı , Şevket Efendinin 
İtler .

1
• ?nu da üzmüyordu. Çünkü fında.n görülebileceği gibi 5/ 7 / 933 

) Yı 't tarihine müsadif Çarşamba günü et ın gı meğe başlayınca tuva-
tlıı, .asraflarını ödiyebilmişti. Yal saat 14 den 16 kadar dairemizde 
b "ta açık arttırma ile satılacaktır. Art -
er iet· ~ıra mağazaya geliyor, tırma bedeli muhammen kiyme • 

fat ta ·~~nde lutfiyeye karşı ilti- tinin yüzde yetmiş betini bulma -
l!· e 1Yordu. dığı takdirde en son arttıranın ta-

tıe ~ ~iiddet sonra LUtfiyeyi evi- ahhüdü baki kalmak üzere 20/ 7 / 
"'allı k avet etıneğe basladı. Za _ 933 tarihine müsadif Perşembe 
t ı~ 0 k .. günü yine saat 14 den 16 ya kadar 
'tı~e .'. nun a.rşısrnda renkten dairemizde yapılacak olan arttır -
}°a~,? aırıyordu. Ya bir şey du • masında gayri menkul en çok art· 

f.' ..• 
le . -kat Pat t~rana hihale edikleceğin.den .. tadliple· 

l ı-ı aklı r?nun karısı böyle şey- rın mu ammen ıymetın yuz eye-
"'tf na bıl · d di burugwu nispetinde pey akçesini 
\1 iy e getınniyor u ve :r -

e tnü t 'h ' veya milli bir bankanın teminat 
Sen ı 8 erı oluyordu. mektubunu hamil bulunmaları la-

~ın İ•;e~r ~eçti. lutfiye, mağaza- zımdır. Müterakim vergiler ile vat :r • •Ilı .. 
. 'ıa. titfk uzerine almıştı. Ma - kıf icaresi ve Belediyeye ait ten -
't e>lınuftı Çe büyümüş, mühim bir virat ve tanzifat riisumları müşte
)b• u. Şe"k t Ef d' L f riye ait ve 2004 numaralı icra ve .l ,,, ea]f . .. e en 1 ut i-
\la ısı gibi . ' iflas kanununun (126) inci mad -

s.atr§rrk sevıyor, masasın - desinin dördüncü fıkrasına tevfi -
'tıı.ı......· en a.ra 'd' ı· . 
Q --.ıne k sıra gı ıp e mı kan bu gayri menkul üzerinde i -
ı:S>erdiğin~~~ca, zavallı kadının potekli alacaklılar ile diğer ala -

l'ordu. gordükçe memnun o - kadaranın ve irtifak hakkı sahip· 
h Sir 

0
.. lerinin bu haklarım ve hususile 

Qı. ~un Şe k faiz ve masarife dair olan iddiala-,. feJ·k ' v et Efend' ··ıd · · 
t a et k 1 0 u.. rını, ilan tarihinden itibaren (20) 
L
1

.~•ı kat artısında Lutfiye şa - yirmi gün ic_inde evrakı müshile -.... . rnıttı K 

Ucuzluk •• Temizlik •• Slr'at 
................................. ım ......... .. 

VAKiT YU DU 
KİT AP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işler·n·zi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işin· zi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyah Heryerde~ Ucuz olacaktır 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul • lzmir sürat postası 

Müddeti seyahat 22 saattir. 
Her hafta Gumartesi günü saat 16 da 
Galata nhumından hareket, Pazar günü 
Iımire mU\·nsalar, Pazartesi hareketle 
Sah günü Jstnnbııla avdet eder. 

~fohterem lzmir yolculannd:ın görülen 
teveccühe bir cemile olmak üzre seyahat 
ucretlı'rinde tenıil:lt yapı im ıştır. 

Vapurda her türlü istirahat müemmen 
sen•is muntazam ,.e tabldot gayet eh
vendir. 

K.ARADENiZ Postası 

Sadıkzade 
VAPURU 

5 Haziran pazartesi günü saat 
18 de Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize liman· 
larma azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Ham altında acentahğa 
mUracaat. Telefon: 22134. (4115) 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

ANONİM ŞİRKETiNDEN : 
Hissedarlar umumi heyetinin verdl§I karar ve se

llhiyete istinaden sermayemizin daha ÜCj yüz bin 

lira tezyidi l~in yUz elli bin lirahğı nama ve yUz elli 

bin llrah§r hamiline mahsus hisse senedi ihracı lda· 

re meclisince karar alt.na ahndığrndan talip olanla· 

rtn Haziranın on beşine kadar bankamızın merkez 

ve şuabatına müracaat eylemeleri rica ve eski his

sedarlaran satu;ta tercih olunacaklara ilin olunur. 

(4075) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::eın:::::::ra:ın::r::::::i:::::-::::::::=.::==::a!!::!!W:ii5P-:m= ::::::::1 ········:::::::: .............................. _ ............................. -.............. -··················= ......... . 
iHi"°.. Gazetemizin ilan şubesi: m~ 
:::. :::: 
m: Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında ıH= •••• ··I i==i ı:. 

·=·fü llAacılık mı .::= •::: :::: l::ı 
:m m· .... ···i .... . .. 
=i== ı:n =:ı: :s:: :.:: :::ı m= Ttirk Llmltet m: 
··- ···ı 

l pa••••••••••• .. :u: ::: ~ :nı 

ım ~lrketidir. mı SEYRiSEF AiN z:t: y :::: 
•--1\,-eı_ke_z_ı -1 d-a-,e-s i-c-;a-ıa-ra-=ı.:7·o-pr"'.'.'li -a-sı-ı-ı -26-2.-3 -•ı m~ Her tUrlU illn işleri İ«jin mezkQr idarehaneye mı 

SobcA. Slrhcl Mühürdar zade Hun 22'l40 HH müracaat edilmelidir. mı 
,_.;:;.:,::.:.:.:;:...:;.;.;;.:.;;~-----....;:....;.;._ıl:::: :::1 

2· Haziran • Cuma Mudanya m: Telefon numaralara : 20094 • 20095 :m 
Postası yapı 1 mı yaca k t ı r. ;ii;::·:::::··· .... ·:·:::::::::::::::::::::::::::::5:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .. .:::::-.:::: ::::~~.i!! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::: ::::::~ 
l--------•(•2•4•9ılı )_ .. 

1 
latanbul S inci Hukuk mahke • 

mesinden: . 
Birinci iflas memurluğundan: 

Bir müflise ait Sirkecide Tür
kiye hanında 51 numaralı yazı -
hane etyasının ikinci arttırması 
5/ Haziran/ 933 Pazartesi günü sa
at on dörtte icra kılınacağından 
talip olanların o gün ve o saatte 
mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur (4108). 

nacağmdan tebliğ makamına ka -
im olmak üzere davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine talik e • 
dildiği gibi evrak havadisle de i • 
lan olunur ( 4092). 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

~ 11 duyu · arısı da aynı lerile bildirmeleri, aksi halde hak 
e &."- Yordu F f!! ·'- "k' · 1 . 'll 'l b't 1 d k ZAYi 305 k > .,,,, teı' . · e «lKet ı ısıne arı tapu sıcı erı e sa ı o ma ı - - 3 aımyonetin nu -
0 rdu. ırı Yapınış gibi görünü- ça satış bedelinin paylaşmasından mara plaklarını zayettim. Hükmü 

lktısat vekaleti tarafından Cer
rahpaşada Hobyar mahallesinde 
kasap başı sokağında 1 numaralı 
hanede sakin lsmail Hakkı Ef. a
leyhine ikame eylediği alacak da
vasından dolayı mumaileyhin gös
terilen adresine davetiye gönderil
miş ise de mezkur mahalde bu 
namde kimse olmadığı mahkeme 
mübaşiri ile mahalle muhtarı tara· 
fından verilen meşrubattan anla -
şılmış ve emri tahkikat 26/ 6/ 933 
tarihine müsadif Pazartesi günü 1 

saat 14 de tayin kılınmış olduğun
dan yevm ve vakti mezkiirda mah
kemede hazır bulunması ve ya • 
hut tarafından bir vekil gönder -
mesi lüzumu beyan ve aksi halde 

Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

İIJc a l hariç kalacakları cihetle alakadara yoktur. Veli (4078) 
!'-~tuı;~ ~~ geçince, iki kadın ko- nın işbu maddenin mezkur fıkra- --------------
~ vcv:ket Ef d' sınıı ~öre hareket etmeleri ve da- ZA YI - 3475 numerolu kam -

ecf- • en ınin karısı, · · ı· k k b 1 ttbi LJ "''1 • ışleri eskiden oldugu" ha f azl!\ malumat almak isti yen - yonetımın numero p a ası ay o -
ıu~l'e etın . . lerin 1932 ' 1641 dosya numarasile mu§tur. Hükmü olmadığını ilan e-

csını rica etti. müracaatları ilan olunur ( 4081). deriz. Ihsan ve Faiz ( 4080) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babıili) Ank:ıra caddesi No. 601 

hakkında gıyaben muamele olu • il••••••••••••• 



olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerini tercih ediniz 

ASP İ R f N 20 ve 2 tabletlik ambaıa1 ı ar iç inde 
her yerde bulunur. 

3994 

4'•-- Milli Müdafaa Vekaleti llava Müsteşarlığından : ' 

l 
Kısım: 1 

Istanbul - Eskişehir - Ankara 
27 /Mayıs/933 ten itibaren 

ki e va ostaları 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 

Şarka do~ru • Garba doğru 
lstanbul-Aokara iSTASYON Ankara·lstanbul 
Hllreket Muvasalat Hareket Muvasalat 
8:30 Yeşil köy "lstanbuJ,, 17:40 

9:40 16:30 
10:00 Eskişehir 16:10 

11:10 15:00 
Ankara 

Taşbandan saat 14:30 hareket edecek olan hava hattına ait hu
susi otomobil "Ankara Palas,, oteline uğrıyarak yolcuları ücrelsJz 

~·-mi~ olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) 

[ Devlet Demiryolları ilanları 

Haydarpaşa Liman Arazısı dahilinde ve Liman Rıhtım binası 

ynnfıdaki eski ahşap büfe yıktırılarak yerine 4000 lira bedel ke· 

şifli kargir bir büfe yaptmlacak ve 7 sene müddetle kiraya ta

lip &"Boların istifadesine verilecektir. Böyle bir büfeyi işletmeğe 
talip olaoJarm şeraiti müzayedeyi anlamak ve bu bapta tanzim 

edilen müzayede şartnamesini görmek ÜT.ere Hayda.rpaşada Yol 

Baş Müfettişlığine müracaatları ve 300 lira teminat parasını ha

mil olarak müzayede günü olan 15/6/933 pazar günü saat 15 de 

işletme Müfettişliği dairesinde hazır bulunmaları. (2504) 

.. 

Yerli Mallara mahsus 
Sahşlı 

Bursu ~erıisi 
Bütün vilayetlerin iştirakile 10 

temmuzda açılacaktır. 
iştirak talepleri 25 haziran ak
şamına kadar kabul olunur. 

Vapurlarda ve trenlerde 
mühim tenzilat temin 

edilmiştir. 
Müracaat makamı : 

Bursada Sergi Heyeti 
Riyasetidir. (3928) 

• .,... .. '• ... , .~ • .; .. ,_ ... - ,t' • - • • • • • • 

Nafıa V ekiletinden : 
1'izel motorlu 10 adet on iki tonluk yol silindiri ile bunlara 

ait yedek al t ve edevat mubayaası kapalı zarf usulile ve takas 

kaydile mllnakasaya konmuştur. Münakasa 2/Agustos/1933 çar· 

tamba günü saat 15 de Nafıa VekAJeti Müsteşarlık makamında 

yapılacaktır. Taliplerin şartnameleri almak üzere Ankarada Yol· 

lar Umum Müdürlüğüne, Istanbul'da Nafıa BaımühendisJiğine 

mllracaatlan ilao olunur. '2454) 

TL:.:J R K iVE 

ll RA.AT 
BANKA51 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşi desi 

11 Hazirandadır. 

Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 
Mükafat 50. 000 Liradır · 

aııınıııımıırı~ıırnııınııııııııı ~nııımııımııı1~lllıll~~ll' lllllllllllllillll lillll~ ııımıımı 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

- Sermayesi: 30 000. 000 Frank 
idare merkezi : 181 AN BUL 

Türkfyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adan·a 
Yuoanistandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavada. Atina. Pire 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 

Tarih imtihanım Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kuru' fiatla lstanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

1

3UncU Kolordu Satına1"' 
Komisyonu iUinl3r• 

KOM d~: M. M. V. SA. AL. . d-" 
Yerli fabrikaları mamulatıııp,11 

be k• 290.000 metre astarlık z ııft&JI'' 
zarfla münakasaya koJlJll ,,ıb' 
ihalesi 21 haziran 933 çarrıeriıt 
günü saat 15 tedir. lstek .. ~e~ 

. . gorv
nümune ve şartna.roesını a g-if" 
üzere her gün ve münakasa~iııdeıı 

k . . .. e vak t•' me ıçın o gun v ktılP "' 
evvel teminat ve teklif ıne /\ j\V 
rile Ankarada M. M. V. S · 
komisyonuna müracaatları. (24zı) 

(3070 

0 rl" ' 
lstanbul 5 inci lcra Metil 

f'IO• 
ğundan: da t6 .. 

Sirkecide Nur hanın h biJıtl ,. 1 • , 

da mukim iken ikaıne.tı~3 Efeııd1 

mi yen Ali Ekber T ebrızı t1' 

Ye· .ı 1·1ere • 
· Efen° Jt Nahum ve Şilton dileJl . • 

lan borcunuz için ~acz:hatle•'f s, 
tanb~lda Merca~ ag<ı ;desİtl~e f'IO• 
de Babıseraskerı ca 

5 
yeıı• ,e· 

ve 24 eski ve 51 ~e .~ kanınıı" ,,ı&Jf 
larla rakkamlı ikı duk t }<oııııl ııeıı 
man (2190) lira kıyıne 111ab"ııı • 
ve her iki dükka~un~ J<tlİt 0 

- • 

dahi haczedilmişbr. °' ı "c .Jttif> 
b. ' t ' azılll er nan kıymete ır ı ır .. Jiyec •tit1'1 

hut yapılan hacze 50.~jnde !ı uı· 
varsa kanuni mü.dd~ 1 Je:11c~1~ 0 J&J' 
ve ya icraya gelıp 5 Y ıeblıif 
zumu ilanen tarafınıza 
nur (4098). 

ıvıtl' 111 
S h.b .. Mehrnet '" a ı ı. '1'ret r .,,J 

Ne,riyat müdürü: fı Jıt,,., 
....... 
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