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Sinyor Kanonlka 

Beyle görüştük. 

Namık Ismail B. 
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yangını • 

Yılancı 
• 
lbrahim Ef. 
Yılan ihracahmız 

için baş vurdu 
Ticaret odasına gelen bu 

zatın vücudunda 
yılanlar vardı 

İstanbul Ticaret Odası Yugoa-
lavya hükumetinin yılan ihracatı 

üzerindeki çalıımaıını görerek 
memleketimizde de bu malın ih
raç maddesi olup olamıyacağı 
hakkında tetkikata başlamıştı. 

Ticaret Odasının bu faaliyeti 
üzerine her gün yeni yeni müra· 
caatçılar oda umumi katibini zi -
yaret ederek yılan ihraç etmek 
istediklerini bildirmektedirler. 

Düne kadar bu suretle Ticaret 
odasına müracaat edenlerin yeku
nu yirmi beşi bulmuştur .. 

Dün de uzun zamandanberi 
yılan ticareti yapmakla meşgul 
olan lbrahim efendi isminde bir 
zat odaya müracaat ederek kendi
sinin yılan ihraç etmek istediği • 
ni v_e İhracat Ofisinin müşteri bul
masını , müşteri bugün bulunur -
sa derhal her gün 50 - 100 yılan 
ihraç edebileceğinit bildirmiştir. 
İbrahim efendi ile dün bir muhar· 
ririmiz görü~.mü§tür. 

Mase ·de hastahane civannda 
kunduracı Niyazi pehlivan dük • 
kanında yılancı Hacı İbrahim 
namile tamnmı~ olan bu zat 50 - 55 
yaşlarında kadardır. 

Kendisi uzun zamandanberi 
bu ticaretl~ m~~gu! oldu~uaıu ve 
" Allah bin bereket venin çolu
ğun çocuğun nafakasım tedarik 
ederek name:t eline m•ıhtaç ol· 
madığım,, söylemiş ve <lem1ştir 
ki: 

AHRAMAN 

Dünkü 1 Mayıs: Amele Bayramı 
···············-··••-.O ---··- ·----··--·-·-------·-·· 
Bizde sakin geçti, 

fakat başka yerlerde .. 
Şikagoda 5 bomba atıldı, Almanyada 

umumi bir birleşme .. ,. 

1 Jılayla fçln hazırlanan bir kafile 

Dünkü bir mayıs yalnız amele 
bayramı değildir. Bir çok aile ilk 
baharın en tatlı günlerine mayısın 
ilk gününü bir başlangıç addeder 
ve gezmiye giderler. Dün de şeh· 
rimizde sabah erkenden başlıya

rak, kafile kafile dağa kıra çıkan
lar görülüyordu. 

Bazı memleketlerde amele bay• 
ramı sayılan ve bazı hadiselere se· Moskovada geçen ı Mayıstaki 
bediyet veren 1 mayıs zabıtanın ııilmaylflerden 

uyanıklığı sayesinde şehrimizde nın dikkati ve aldığı tedbirler tah· 
sükunetle geçmiştir. Yalnız evelki rikat teşebbüslerini daha tasavvur 
gece küçük bir iki hadise olmuş ve halinde iken bu ıuretle akamet~ 
dört kişi daha yakalanmıştır. uğratmıştır. 

Bunlardan biri bir telgraf dire- Böyle itlerde ön ayak olanlann 
ğine bayrak asmak,- diğerleri de hep aynı şahıslar olduğu tspit edil· 
kinfeti şeklinde bastırılmış bir ta· miştir. işin dikkate değer nokta· 
kım malum kelimeleri muhtevi be- larından birisi de yakalananlann 
yannamecikleri bazı semtlerde şu· çoğunun hakiki Türk amelesile 
raya buraya serpiştirmek istiyor - zerre kadar münasebeti ve alaka· 
lardı. sı olmıyan bazı kıbtiler bulunma• 

Bayrağın üstüne 1 mayıs ve a- sıdır. 

mele bayramı dobyisile bir kaç 
cümle yazılmıştı. Konfeti şeklinde 
ki beyaz kağıtların üstünde de kır· 

20 kişi nezaret albnda 

- Yılan soğuk , korkunç hır mızı olarak orak çekiç damgası 

Geç vakit aldığımız habere 
göre Paşabahçe, Şişli, Fatih, Ci
bali, Ortaköyde bazı beyanname
ler dağıtılmış, dağıtanlardan 20 
kişi daha nezaret altına alınmıştır. 
Dün 1 mayıs münasebetile bazı 
fabrikalarda ameleler izin istemiş
ler ve verilmeyince işlerini bıraka
rak lurlara, seyir yerlerine gide
rek eğlenmişlerdir. 

hayvandır clei']er.. Haşa .. Yılan basılıydı. Zabıtanın atikliği saye-
çok iyi, hal ;a, c;ok chl1 bir hayvan- sinde bunları dağıtmak istiyenler 
dır. Hele in~:rna pr:k çabuk alışır. ı dağıtnmamışlar, ancak Gelenbevi 
Ben uzun zam.ındanhel'İ istanbul mektebi yanındaki boş bir arsaya 
civarında yılan yakalamakta ve ve Kadıköyünde üç arsaya topluca 
bu suretle ticaret yap.maktayım. bırakmağa mecbur olmuşlardır. 

Yılan esas itibarile zehirli ve Bu işe cüret edenlerden ikisinin 
zehirsizdirler. İstanbul civarında beş ay eve) ecnebi bir memleket
bulunan yılanlar içinde zehirli o - ten şehrimize geldikleri de tahak· 
lanlar Temel yılanı ile Dağ alaca- kuk etmiştir. 

sıdır. Malum olduğu üzere zabıta 

Bununla beraber hiç bir yerde 
toplanmaya meydan verilmemiş
tir. işlerini bırakan ameleler fab· 
ril"alarınca cezalandırılacaklardır. 

Esasen lstanbul civarında en bundan bir hafta kadar evvel şu· 
bol yılan Küçükçekmece ile Ha· rada burada tahrikat yapmak is- Amerikada 1 Mayıs 
dımköyü arasındadır. Bu civarda tiyen beş on kı'şı'yı· yakalamıo:r. ve ş·k ,. ı ago, 1 (A.A.) - Bu ıabah 
bulunan yılanlarda, zehirli olan - nezaret altına almıştı. İşte zabıta- Devamı Onuncu Sa!flfada 

lardan Katırcı yılanı yahut Tem ........................................ ••, ........ •••• 1 .............................. .,, ••• 

yılanı ile Dağalacası, zehirsiz o
lanlardan Buzyörük, Ok yılanı, 
Sarımana buna Mana kertenkele
si de derler. Küçük Engerek, Gök 
yılan, Karayılan, Suyılanı cinsleri· 

Deı·amı ikinci Sayıfada 

Dilimiz 
48 inci liste 

Al\KARA I ( A. ı\.) - T DT. Cc· 
mi yetinden \'erilmi~tir. 

Knr~ılıkları aranacak arapça ve larsça 
kelimeler in 48 numaralı listc::-i ~udur : 

J - Ş:ıka\'Ct 

2 - Şahadet 
3 - ~ehir- Şchr 

4 - Şek 

5 - Şek il ·Şekl 
6 - Şenaat 

7 - :;c\ t 

8 - Şevket 
9 - Sikilvct 

10 - Sık·8rkk 
11 - Şuh 
12 - Şükran 
13 - Şümul 

Beyefendi evde mi ? 
Belli olmaz, belki evde, . belki -;ıkmıştır. Gidip 

bir kere kendisinden sorayım mı Efendim ? 



Cerievrede 
Alman polisleri 

hakkında bir karar 
VA KIT' zn Hususi Telgraf /arz 

CENEVRE, 1 (A.A.) - Ordu 
mevcutları komitesi Alman p~ 

lis namzetlerini silahları azaltma 
konferansın da istihfaf edilen as -
keri kuvvetler arasına tamamile 
dahil edilmesi hakkında beş mu -

Bir sual 
Adliye meslek 

mektebinin lağvı 

-

halif reye karşı on reyle karar ver- ANKARA, 1 mayıs (Hususi) -
mittir. Bu karara muhalif rey Adliye meslek mektebini bitirmiş 
verenler İtalya, Macaristan, Ame- icra memurları ile müstantikle
rika, Felemenk ve Avusturyadır. rin Hukuka devamlarını Adliye 

Komite, polis namzetlerinin vekaleti Maariften sormuştur. 
tamamile askeri kuvvetler haricin- Maarif vekaleti hunu kabul etme
de bırakılmasını beş muhalif reye miştir. Hukuk mezunlarının icra 
kartı dokuz reyle ve bu namzet- memurluğuna tayin edilmeleri 
lerin askeri kuvvetlere kısmen da- kararından sonra Adliye Meslek 
hil edilmesini de bir muhalif reye mektebinin mevcudiyetine lüzum 
kartı sekiz reyle reddetmiştir. kalmadığı ve lağvı düşünülmekte-

Komite, kıtlalara yerleştiril- dir. 
miı zabıta kuvvetlerinin askeri Bu sene Hukuk mezunlarından 
kuvvetlere tamamile dahil edil- 50 genç mü:;tantilğile ve icra me
mesini de 3 muhalif reye karşı murluğuna tayin edilmiştir. 
12 reyle kararlaştırmıştır. 

Bu türlü ·zabıta kuvvetlerinin 
askeri kuvvetlere kısmen dahil 
edilmesi teklifi 3 muhalif reye 
kartı 9 ve bunların askeri kuvvet
ler haricinde bırakılması da 13 
reyle reddedilmiştir. 

Bundan sonra komite, kışlalar
da yetittirilmit zabıta kuvvetleri -
nin askeri kuvvetlerin tamamile 
haricinde bırakılmasına da 11 
reyle karar vermiştir .. 

Alman murahhası bu kararla -
nn hepsinden müstenkif kalmış

tır. 

Daha sonra komite, Almanya
daki yardımcı zabıta kuvvetleri 
yani asıl polise ilave edilmiş mil
liyetçi sosyalist teşkilatı hakkında 
tekliflere başlamıştır. 

Cümhuriyet abi
desi aleyhinde .. 

Baştaraft /Jirinci Sayıfada 

lan yapılmıştır ve artık öylece kal
ması daha iyi olur. 

Konuştuğumuz üçüncü vatan -
daş da Güzel Sanatlar Akademisi 

hocalarındandır. Bu hoca da ahi
de de her hangi bir tadil tasavvu

runun gülünç olduğunu, abidelerin 
bir kül halinde yapıldığını bu iti· 

barla böyle bir projenin sanatka -
rın iflası demek olduğunu söyle -
miştir. 

Ayni zat havuz meselesinin ka -
fi bir mazeret olamıyacağını ve 
sulardaki aksin bir abideyi mu -

hakkak büyülteceği iddiasının 

kuvvelti olmadığını, dar ve geniş 
yerlerdeki akisler arasında fark -

ların mevcudiyetini Sinyor Kano
nikanm bilmesi icap ettiğini de i -
şaret etmiştir. 

Muğlada çekirge 
MUGLA, 1 (A.A.) - Marma

ı·is beş köy mıntakasında yeşil 

ve mağribi çekirge çıkmış, müca

deleye başlanmııtır. Merkezin Hi
sarardı Hacıbayramlar Zeyti~köy 

ovalarında tarla fareleri çıkmış 

ve öldürülmeğe başlanmıştır. 

Bir bomba patladı! 
Buenoı aires, 1 (A.A.) - La 

Plata' da büyük kilisenin duvarına 
frrlatılıp atılan bir bomba patla
mıftır. Bu sui kastın faili Rosario 
dan gelen bir tethiğçidir. Mutaar
rız tevkif edilmiştir. 

Söz derleme fişleri: 
ikinci posta 

ANKARA, 1 (Hususi) - Söz 
derleme faaliyeti devam ediyor. 
Türk Dili Tetkik Cemiyetine Maa
rif vekaleti tarafından ikinci pos-

ta 1271 fiş gönderilmiştir. Anka
ra vilayetinin söz derleme fiş ye
kunu 4468 olmuştur. 

Tal ebe bayramı 
ANKARA, 1 (Hususi) - Beş 

mayısta yapılacak olan talebe 
bayramı Maarif vekilinin tamimi 
ile havalardan dolayi mayısın 15 
inden sonraya talik edilmiştir. 

Ankara belediye 
meclisinde 

ANKARA, 1 (Hususi) 
Belediye Meclisi bugünkü toplan
tısında maktu cezalar tarifesini 
aynen kabul etmiştir. 

Ankarada Güzel san'atlar . 
resım sergısı 

ANKARA, 1 (Hususi) - Her 
sene açılması mutat olan Güzel 
San'atlar resim sergisi bugün sa
at 17 de Halkevinde Maarif Veki
li tarafından açılmıştır. İsmet, Ka
zım Paşalar, Recep Bey ve me
buslar la bir çok davetliler hazır 

bulunmuşlardır. 

Açılma merasiminden sonra 
büfede misafirlere ve davetlilere 
çay ikram edilmiştir. 

Mevduah koruma 
ANKARA, 1 (Hususi) - Da· 

haliye Encümeni mevduatı koru
ma layihası bazı tadilatla kabul 
edilmiştir. 

Layiha Adliye 
dir. 

encümeninde 

Seyyar sergi Kayseride 
KA YSERl, 1 (A.A.) - Seyyar 

terbiye sergisi üç gündenberi Kay
sreide bulunmaktadır. Sergi yüz

lerce mektep muallimi ve binlerce 
halk tarafından ziyaret edildi. Ser 
gi heyetinden Ferit ve Hayrullah 
Beyler mektep hocalarına nümu

ne d&"sleri yaptılar. Reşat Bey es
ki ve yeni terbiye, İsmail Hakkı 

Bey halk sanatları, Sadri Etem B. 
Halkevinde, Halk Fırkasının ana 
vasıfları, demiryolu işletme müdü
rü Y akup Bey Cümhuriyette şi-

mendifer meseleleri, Dr. Celal B. 
tegaddi hakkında konferanslar 
vermişlerdir. Sergi dün Sarıoğla
na hareket etmiştir. 

.... ZWWWil~ ,...,,_,...,, -- ._,2-... ~ - ~~ 

Dört merkezde ziraat 
kursları için hazırlıklar 

~-------·~---------

Bu kurslar Ankara, lzmir, Bursa ve 
Adanada açılacak, Ağustostan 

15 Eylüle kadar sürecektir 
ANKARA, 1 (Hususi) - Köy 1 kezde olacak, Ankara, Bursa, 

mekteplerinde ziraat dersleri gös- İzmir, Adanada açılacaktır. 
terilmek suretile köylülerin ka- J .. Kursl~rda okutulacak kitaplar 
zanç ve faydalarının temini için I muteaddıt heyetler taraf mdan ha
M 'f k. l · l k zırlanıyor. Kitaplar herkesin an -

aarı ve a etınce açı ması a- 1 - I" 1 1 k k .. 
ıyacagı us up a yazı aca ·, oy ~ 

rarlaştırılan kursların hazırlığı dalarına da tevzi olunacaktır. 
devam ediyor. Kurslar ağustostan eylulün 15 ne 

Bu kurslar şimdilik dört mcr - kadar devam edecektir. 

Büyük Millet Meclisinde 
············································································ 

Dahiliye memurlarının 
yaş tahdidi kanunu 

Vergi tahsilatının islahı hakkındaki 
teklif Üzerinde münakaşalar .. 

ANKARA, 1 (A.A.) - B. M. releri yapılarak kabul olunmuştur. 
Meclisi bugün Esat Beyin reisli- Dahiliye memurlarının tahdidi 
ğinde toplandı. • sinnine ait kanun layihası müza

Razgrat hadisesi hakkında sual 
takriri vermiş olan Mazhar Müfit 
Bey bu toplantıda da hazır bulun
madığından sqali sakıt olmu tur. , 

Devlet • ~muı;ları maaşatının 
tevhit ve teavüle dair ,kanuna bağ
lı iki numaralı cetvele ithal edil· 
miyen maaşlar memurlara uzak
lık ve pahalılık zamlarının verilip 
verilmiyeceğinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkındaki encümen 
mazbatası kabul edildi. 

Vergi tahsilatının ıslahı için Ha
san Fehmi Bey (Kastamonu) ta
rafından yapılan kanun teklifinin 
maliye ve bütçe encümenleri tara
fından reddi üzerine söz alan 
Hakkı Tarık Bey (Giresun) hüku
metin aynı zamanda bir layiha ha
zırlaması ve bazı kısımlarının da 
mevzuatı kanuniyeye muhalif ol
duğu iddiasile reddin doğru olma· 
dığını ve hükumetin teklifi ile bir
likte tetkik edilmesi lazım geldiği
ni ileri sürmüştür. Uzun münaka
şalardan sonra meclis bu teklifi 
kabul ederek encümene gönder-
mi~tir. 

Ba~ı kanunların ikinci müzake-

• • 

kere edildi. Bir süale cevaben Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
mülkiye işlerinin yıpratıcı güçlük
leriniı.}mar ve as yi 1 l~riyjl)J a
recılerı va tından evel yıpramgmı 
söyliyerek kanunu'n y~ş miyarı ıle 
hazırlandığı ve merkez ve polis 
memurlarının bu kanuna konul
ması,' tekaüt kanununda bunlara 
verilen hakların kafi görülmeme
sinden ileri geldiğini ilave c'" 
Başmüfettiş ve birinci müf ettişk 
rin ilavesinden sonra kanun kabul 
edildi. 

Tiflis ba§konsoloshanesi bi-
n\sı ile Batum konsolosluğu bina
sının değiştirilmesi, vaiz ve der
siam sınıflarında olacak mÜnhal
lerin kadrodan çıkarılarak bu ta
raflardan yarısının maaşları 10 li
radan eksik vaiz ve dersiamlara 
zam kabul edildi. 

Muvazene vergisi kanununun 1 
haziran 1933 den itibaren bir se· 
ne uzatılması hakkındaki kanun 
kabul edildi. 

Münhal divanı muhasebat encü
meni azalığına Halit Bey (Burdur) 
seçildi. Meclis perşembe günü top
lanacaktır. 

Iranı lngiliz nüfuzu 
içine alan itilaf 

Siyasi mesai iştirakinin manası pek 
garip bir surette anlaşılıyor 

LONDRA, 1 (A.A) - Anglo-ı "Anglo - Persian kumpanyasile 
Persian petrolkumpanyası müdür· yapılan itilaftan sonra İngiltere 

lüğü kumpanyanın İranda almış ile ıran arasında bir muahede ya
o~~~ğu i~tiy~z hakkında Tahran pılması Ye bu muahede mucibince 
hukumetıle bır anlaşma yapıldı- l l t'" tt l ·ı· ··f 
w b b h . . . ramn rn ı $lll'e e ngı ız nu uz 
gını u sa a teyıt etmıştır. . . . . . . 

B anla.. t · ı ınmtakası ıçerısınc gecıp gırmesı u :ı-manın me nı ran par· . J 

lamentosuna tevdi edilmeden ev- nmhtemel<lır.,, 
vel itilafa ait tafsilat neşredilemi· Gene hu gazetenin yazdığına 
yecektir. göre bu muahede İran ile lngilte-

Daily Herald gaeztesi, bu anla'ş- re arasında diplomatik bir mesai 
ma hakkında diyor ki: iştiraki ve İngiliz tayyareciliğine 

Yılancı lbrahif11 
/Jaştarafı Birinci So!J 

dir. Bu yılanlar derileriııill 
yetine göre kıştan yaza 
7aman zaman toprağın 
çıkarlar. Bu mevsimde tı1e. 
çıkanlar toprağın sathındıı 
olanlardır. lıl 

Derinde saklanmış ola" 
h . . . aklafl .. 
avanın tesırını ve sıc h' 

geç hissedecekleri için, d• 
ra meydana çıkacaklardır· 

ı. Maamafih yılan tutııla 
hir san'attir. Çok maharete 
vakkıftır. Kücük yılanl11t -• 

~ "Yd' 
daha kolay tutulursa da bil 

11 
ti 

lanlar zehirli olsun olıııtı•' 
rine gidilince birdenbire st1 
ler. Fazlaca sağa sola ç 
başlarlar. Hatta bu arad• 
göstermesin bir de insarııt1 
f. l l .. h' •1 
ına sarı ır arsa mut ış . 

Niyetleri öldürmek değiidıt· 
1.. 1 . J<or 
c uremez er ama msan 
ölür. ı,ıt lll 

Bunun için büyük y~l~t1 1 ' 
r.ak dört beş kişi tutabılır· 
ca hemen dişlerini sökeriı· . 
sonra alıştırırız. Bende !f 
halde kafi miktarda yılan t~ "' 
Bunların hepsi hana aiışJ11'. ~ 

İbrahim efendi bu sözle~ 
leyip bitirince ceketini ,,e ti 

ğini çıkarmış hu esnada ıtJ 
11

, 

rimiz hayret içinde kalıııışt &J 

Bunun sebebi ne oldu&ro"1 . d ... ? B u ıöY 
mın e er mısınız. un 
bile tüyleri ürpertir. ._, 

İbrahim efendi birl<a~/ )t 
tıpkı bir halat sarar gibi 11

; il\ 
na sarmıştı. İbrahim efe~·ıs"' 
harririmizin hayretini gör~ ... ,. ...... 

- Merak etmeyin be)' . 1;, 

bakı~ta ··yı dir ama~ şiıııd 1 l~ 
al t sı z. demis. Ve 11 

.,. . • oı ~ 

birer Dırer tutarak yere 

tı~ ~ 
Bu yılanlar, beyazlı, b' 

karalı biçimde olup i]kdit· 
çok korkunç görünmekte 

lbrahim efendi bundatı d'itt 
beyanatına şöyle devaJJl e\,.r 

- Bu korkunç haY"'~ ti 
masumdurlar. İnsana pe. ç' d 
alıştıkları için kendile~.i:' ;çl d 
sevdirirler. Et yerler, şll f1J 
ve su içerler. Bugün bU 1' 
lara biraz et yedirmiştiııı·,_..,d 

d Ş. d' ıu• 
ları oymuştu. ım 1 bil ~ti 
dır. Biraz su getirme~ .}<a gof' 
sa suyu nasıl içtiklerını 

.. d' nuz.,, ·çit1 
Bu esnada bir çanak 

1 
eli 1' 

getirilmi! ve İbrahim efeJ1tııf• ~ ' 
ların önüne suyu koyınu! 1''1" 

Yılanlar dillerini . i' ,di" 
suyu mükemmelen iç111ıŞ e ı 

datı · 
İbrahim efendi bun dtıt' 

yılan ticareti hakkında 
ki: ,ı• 

'1{ ıJlo ·~ 
- Ticaret Odası dtı11 1 

İhracat Ofisinin raporll'1.. tJİ' 
· ı as•" tJİ' f ade ederek eksık o 111 ıta'1 ıı' 

gözümüzü açtı. inşa d• ç"ı• 
İhracat Ofisi de AvruP~etı f' 
cak müşteri bulur da he 

1 
satmağa başlarız. 50 / /, 

Evvel Allah günde, tııl ,, 
istedikleri kadar yılanı ~~ 
Teslim ederim. Y ılanlat ~- r'' 
buk çoğaldığı için yıla" d'' -.,, 
mez. Esasen 'Şimdiye 1'~ııt" f fi 
hanelere satmakta oJdııS ~ 
larım bu suretle dünyaY' İ 
rir .,, 1 1

11"-JI 
Oda• ~.ıtı", 

İstanbul Ticaret . 1.,.IV'/ 
d'"J JI 

ne suretle ihrac edil ıs ._.~et-- f sı•· 
Yugoslavya İhracat O 1 

lumat istemiı-tir. ~ . .,, ~ 
te,.ı~ .J 

!randa bnzı kolaylıkl•r r•' I 
· det• ·~ cek, Basra körfezın . ;1'' 

takyit işlerini temin iç!" it'' 
leket arasında meıaı 
sağlamlaştıracaktır. 
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l(al1raman 
ltı' takidenbe . . . . . B 1 k 
ıtelerj rı ışıtırız, u gar o· h 

ef "l.ttn.ıtt' ve Bulgar komitecileri 1600 seyya 
~ ı· Nıçin B l . 

Bir amele 1 Köse köyü 
Faruk Nafizin yeni 

eserinden güzel 
bir parça ık a.ı ~ u ga.rısta.nda komiteci

ılgı y k 
llıea) k u arı geçer akçe bir 

~' hallini almıştır? . 
l\OJllİte • k 

~lırrı1 siJ · c.ı anun tanımaz, da -
ııter. li ah kuvvetile yürütmek 
l\i.. atta o k d k. k . . .. , huı a ar ı omıtecı • 
fır, id Unduğu Yerde hükumet sı· 
k are rn ' ı· 
ır oy es u ıyetsizlerin elinde 

W S Unca.ktır e . 
·· ~ ileler 
ı o! var ki k b" 

11 llıa.s 1 k . omşu ve ıze dost 
sı da endı ıne f 1 . "k "· b ıı ola B n aat erı ı tızasm 8 
.. 6 bir hUk? ulga.rista.nda kuvvetli 
w . ıı~ urnet b .. t.. , > ttirıe l . u un mes uliyetleri a. ıp l!t •• • 

Çurık·· ı goremıyor. Neden? 
talı.da. ,,,. u Uzun bir tarih Bulgaris-
d' "•eı'ur 1tttek b' ıyetsizleri kuvvetlen • a 1 ır t b' 
k~ hr rn·lr er ıye vermiş! Hatta 

1ki rn fi 1Yetçiliği milletin ha -
~ l en &.ati . 
ıı ltın k erı Yerine hulyalı ar· 

'Ilı ar asınd k 
l arıla l an ·oşmak mana· 
8 fı rnıştır. 

h' ugun b' M 
it l r"k ır akedonyakomitesi 

Ilı' .. Ya k ' ıteier B omitesi varsa, bu ko· 
httıfa.a.u ~liar milletinin reel 

~ tılh a kerı Yerine büyük bir 
~ ıı r asında k 

go b llrı •eb b' . n Ofuyorlarsa bu 
ııbt 01'ttba. te hını Bulgar ..:ımiyetini 
f tet , a. anca. h 

tı · •anan} ve ulyadan iba • 
ııtı ltıa.lıdır arın telakkilerinde ara -
1 • 

1 
b ~ .y. .y. 
ouJg . 

> ~, &.tıata.nd 
· 1 ç \'erdi a komiteciliğe re· 

·coJV )e ten o h 
rı, en k nu er gün besli-

i ltıu uvveu · 
\>affak 1 

1 zamanında bile 
et ille h 0 arn 

d' ! Ur Aı. 1Yan, yaııyamıyan 
ır. Ya.atafanos muahedesi • 

J Bulga.rı 
"evJ . arın 'd 
ll' etı .ı\y l ea.l alemi, ideal 

ırı h llataf a. 
l . Udutıa. noa muaheClesi • 
it b tını ta · . w. if': · 0 u d Yın ettıgı devlet· 
'sı k e\'let B 1 . 

il b\"P a.Pa.y u garıstanda göz 
llf ıncaya ka.d b 

t ' •orıra. b' d ar ir görün· 
~r. Aı. ır enbire k b 1 
8erı· Yastaf an ay o mut· 
tQ in rnuah /'. ınuahedesini, 
ltr~ hug\indu e B esı hozmu§tu. O 

~' d 
1 Aı.Yaataf r ulgar nasyonalist· 

,., e et anos nı h d . . 
Y- 1 d lltek · . ua e esını el • 
jçe ırla.r ıçın silaha 
; ba.·ı · Aı.Yast f sarılmakta • 
y· j &a.n a a.nos ı.. d . 

ı'' lil . tnıı olan B nıuane esme 
di~ı Aı.Ya.ataf ulgar nasyona • 
"'Ilı }) anoıun k d' 
ı ra.k obrucayı en ıne ver· 

Yayı ha.la 
8

' Makedonyayı, 
ıa.}l'a.ata.f ayıklamaktadır. 
~an k anos ın h 

ı. alkt w ua edesinin or • 'lt •gı .. d 
1-ht~İlliYetçili ~~n enberi de Bul-

• ı1 •ı 'bu~ ha.ika bfrı koın~uları ile si· 
<' b ilrnanıııtt konu~nıa. vasıta -
., L Qul ı- •r. 
ı• ' lltd ht h l 
.~ 1 eıi) u Yasının B ı· 
~ tt) e Ve d.. er ın mua -
ıııii v Ctirtj.... unyanın büyu'·k d 

'""- •ı e ...... 1 ev -f ··qe . ..ıtı e P 
'll '! '.trıilli . aramparça olu -
~ '1tıirlen~~~çı~cr.i haddinden 

llC> ~ •irı. ıı nııştır. 
•tef ıt}iJik b" 

ı~or ır bir ke d ' . .«\ • n ını 

diı ... l''•ta.f 
"l'i ·. anos h 

~, \>e ısın tiar ~ua edesini ken-
lıltJa. ~aked edın.nıiı olan Trak-

tı h onya k . 
l>atı er b h oınıteleri at-
t~rcıatrna.kta onı ayı hu maksatla 

,...~ ltesrn~ktve ~er kelleyi bu u -
ı HirıL. edırler 
'ltı ttu k • "'\'e-r 0 rnit · 
~'Ilı h tnj Ölsrn ~cı kafası, kendi 
~1.. esa.p e en, kendi varlı • 
)lı \tlnluiu i~tneden baıkalarmın 
1 af ortay k 
\ tld anoau a. çı an bir A • 

e son k 
b etrne!i· b· uvvet olan silah-au h Qt ır . 

'•~ t eıap . §tar sanıyor. 
~tr •rı sılah] 

"erli~ uı, Plit .k anrna, hesap· 
l>onk· tn, l . onı milliyetper -
t •totı eraıne 
İldir 8 lllctan b Çevrilmiş bir 

~-ııı . &.ikanı aıka bir §ey de -
~ıt- ~ d~q),. h...al~ın rahatını kaçı • 

• ... l"V tfk 1 
a Donkiıotları-

Sadri Etem 

Almanlarvelngiliz- Ustabaşısını teh
ler2günşehrimizde likeli yaraladı 

Muhtarları aley
hinde açılan dava 

J{urlr " tll ~airlf'rimi:r.dcn (l"nruk :?'lı·ıı rı:r.) 

H,.y ıon giıııl !'rrle l\11111 edı·blyutınuza ~· ,. ıı l 

bir e er d.lha bedi~ c etti : Bıı c Nin udı Kah· 

raııııı.nılı r. Kahra man, mi!lı ıııücadt'le f ıt ri· 

Y unanistana 70 seyyah 
vapuru geliyor ; bize 11 

Monta.roza vapurile dün 850 Al· 
man seyyahı şehrimize gelmiştir. 

Stella vapurile de 750 İngiliz 
seyyahi şehrimize gelmiştir. 

Bu seyyahlar iki gün kadar li· 
manımızda kalacaklardır. 18 ma· 
yısta da Atlantik vapurile ıehrimi
ze 350 seyyah gelecektir. 

Bu vapurlarla birlikte limanımı· 
za uğrayan seyyah vapurlarının 

yekunu 11 i bulmuştur. Fakat Yu
nanistana bu sene ayni tarihte 70 
seyyah vapuru gelmiştir. 

Alakadarlar limanımıza az sey· 
yah gelmesinin en büyük ıebebi 
limandaki müşkülattan ve rüsum· 
larm ağırlığında bulmaktadırlar. 

15 mayısta şehrimize 150 Bul· 
gar seyyahi gelecektir. Mayıs son
larına doğru da 400 faşist gelerek 
dört gün kadar kalacaklardır. 

Rum patrikanesine 
papas baskını ! 

Rum Patrikhanesinde Sensinot 
meclisi içtima halinde iken beş 

papas salona girerek kendilerinin 
de içtimaa iştirak etmek istedikle· 
rini bildirmişlerdir. 

Fakat Patrikhane nizamına mu· 
hatif olan bu hareket üzerine Pat
rik Efendi; salona ilk evvel giren 
Kurtuluş piskoposu ile Kumkapı 

piskopuslarma ceza vermiştir. 
Dün toplanmıt olan Sensinot 

meclisi Kurtuluş piskoposunu bir 
ay ayinden men, ve Kumkapı pis· 
kopusuna da üç sene müddetle a· 
yinden men cezasını vererek ken· 
dilerine tebligat yapmıştır. 
Diğer üç piskopos hakkındaki ce
zalar da cumartesi günkü Sensi
uot meclisinde görüşülecektir. 

Mamafih bu üç pis!<opos ?atrik 
Efendiden aflarını rica etmişler· 

dir. 

Patrik Efendi henüz karar ver· 
mediği için Sensinot meclisinin 
kararma bu piskoposlar da ayin 
yapacaklardır. 

Galatasarayda yeni müdür 
Dün Galatasuay lisesi mual

limleri yeni müdür Tevfik Beyin 

reisliği altında fevkalade bir top· 
Jantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda mektebin umumi 
vaziyeti gözden geçirilmiş, bilhas· 
sa mektebin dahili hayatı, talebe 

hayatı tetkik edilerek yeni ve isti
fadeli şekiller düşünülmüştür. 

Bu hususta bir çok kararlar da 
verilmiştir. 

Bugün de Tevfik Bey ecnebi 
muallimleri toplıyarak onlarla da 
görüşecek ve fikirlerini alacaktır. 

Stad yom için 
Belediye reisi muavini Hamit B. 

Daimi encümen azaları dün Yeni 
bahçeye giderek stadyom için is· 

timlak edilmekte olan arsaları 
görmüşlerdir. 

Mayıs aylıkları verildi 
Dün bütün memurlara mayıs ay

lıkları verilmi~tir. 

Bu iki amelenin arası 
bir senedenberi açıktı 
Dün sabah sekizde Şişlide tram 

vay atelyesinde bir hadise oldu, 
bir tesviyeci ustası atelyenin usta· 
başısmı tehlikeli bir surette yara· 
ladı. Fabrikanın müdürünü de öl
dürecekti. 

Şişli tramvay atelyesinde usta
başı İbrahim ile tesviyeci ustası 

Cevadın arası bir seneden beri a
çıktır. Buna da sebep 45 yaşını 
geçmiş olan usta başı lbrahimin, 
Cevadın kendi mevkiine göz koy
masından şüphelenmesidir. Cevat, 
usta başıdan on beş yaş kadar kü
çüktür. Üsküdarda oturmasına 
rağmen işi başına erkenden gel -
mektedir. Dört seneye yakın atel
yede çah§an Cevadm işine dikkat· 
le bakması, usta başı lbrahimin 
gittikçe şüphesini arttırmtış, hatta 
bir aralık: 

- Cevat benim yerime geçmek 
için kendini göstermek istiyor ama 
nafile üzülmesin. Ben burada iken 
usta başı yapmazlar! diye bazı 
sözler söylemi!tir. Cevat çok ça· 
lışmasma rağmen yevmiyesının 

artmadığını görünce atelye· müdü
rü M. Branceye çıkmış gündeliği
ne zam yapılmasını istemiştir. Bu 
istek bir kaç kere yapıldığı halde 
hiç bir tesirini göstermemiştir: 

Son günlerde Cevat ansızın has
talanmış, işine bir hafta kadar gel
memiştir. Kendisi Üsküdarda o
turduğu için şirket doktoru Üskü
dara gidememiş ve nihayet dün 
sabah Cevat elinde bir raporla a
telyeye gelmiştir. Tam sekize beş 

kala birinci iş başı zili çalmmı~, 

bu sırada Cevat elindeki fişini o · 
tomatik makinede imzalattıktan 

sonra içeriye girmiştir. Atelyenin 
su deposu yanından geçerken atel
ye şefi M. Brance ile İbrahim us

tanın konuştuklarını görmüş, yan· 
larına giderek bir haftadır hasta 
olduğunu ve rapor getirdiğini söy

lemiştir. M. Brance Belçikalıdır. 

2000 lirayı zimmetlerine 
geçirdikleri iddia olunuyor 

Gebzenin Köse köyü baltalığı 

varidatını köy sandığına teslim et
meyip parça parça zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasile köy muhtar • 
ları Osman, Kamil, İbrahim, Ha -

lim, Şerafeddin, Kazım Efendiler 
muhakemeleri dün lstanbul Ağır 
ceza mahkemesinde görülmüştür. 

Bunların zimmetlerine geçirdik
leri iddia olunan paranın miktarı, 

2000 ilradır. Kendileri, vilayet i -
dare heyetinin kararile mahkeme
ye gelmişlerdir. 

Dün, müddeiumumilik bu tah -
kikat evrakına ait kanuni bazı mu· 
amelelerin tamamlanması, ondan 
sonra muhakeme yapılması lazım 
geldiğini ileri sürmüş, mahkeme 
bu isteği muvafık görerek, dosya
yı müddeiumumiliğe vermiştir. 

Komşusunu bıçakla
maktan maznun ! 

Üsküdarda dükkan komşusu 
Mehmet Faik Efendiyi bıçaklayıp 
paralarını aldığı iddiasile mahke· 
meye verilen lslam Efendinin 
ınahkemesine dün İstanbul Ağır 
ceza mahkemesinde başlanmış • 
\ır. 

Suçlu, kendisinin bu işi yapma • 
dığını söylemiş, "Faik Efendi ile 
aramızda kavga filan yoktu. Hat· 
ta, onunla ortaklaşa dükkan aça • 
caktık. Üzerinde bulunan para be
nim paramdır,, demiştir. 

Suçlu vekili, bu işi yapanin baş· 
kası olduğunu ortaya atmış, bir de 
isim zikretmiştir. Ayni zaman -
da müekkilinin serbest bırakıla • 
rak muhakemesine öyle devam e • 
dilmesini istemiştir. 

Müddeiumumi, serbest bırakma 
isteğine iştirak etmiş, mahkeme 
de İslam Efendiyi s~rbest bırak· 
:nıştır. 

Yirmi altı 
dinlenecektir. 

haziranda şahitler 

Türkçe bilmediği için Cevada, Ih- I =~~=~'!""-~~-~!"""'!"~~~ 
rahim usta şöyle bir mukabelede çıkararak gösterdikten sonra! 
bulunmuştur. - Peki teslim oluyorum. Al ta· 

himi7l ıı ille gıinlt'rlnde B !iyük Gıl7.inin .\ıı ıı. -

dolunun bir 1'!iyürııl l'n ı;-ı~l~l nl tas\ ir ı•deu 

iiç pcr<ll'llk bir nıan:ııım piyı•stir k i istllAnın 

)"l'i'I nı t"h•mlerl içindi' olan bir mr.ınkkc· 

tin nn ı l birden bire ümit \ C ıwcut gDnc~tyl e 

pa rlo dıii;ıııı ı:-ö t nmcktedir. E serin m ' \ 'ZUU 

baı.i t olma kla beraber Fnruı, ~nfiı. BeJ bun

dan prk IH,nn etli bir san 'at es!'ri ' iicuda 

getlnıılşt l r. Blnb:ı ı A :r.i:ı llı•y isminde bir 

mllli nıüc·ndı·lt• 1..abltlııln n~.r.ından koJ IUlt> -

r~ h ltab('ll !\lilli ndııılmi:ı ha l.kuıda ) aptığı 

muvatrakı;) etli taı.\ iri b n m )·a dcrccd iyoruz. 

Kö~ltiler il k defa olarak Türk J,urtuıu, 

kahramanının ı~nıiııl Blnba "• ,\7lz Be,yden 

l5itiJ orlar. O da coşkun bir ~\'k \ ·e aşkla nn· 

latı~·or: 

BlXBAŞI AZlZ BEY 

- DUn Tunustan Bağdada varan hududumu• 

ZUD 

.Hangi dağı ovası \'ar ki onu bllme:ıln, 

Kahramanın adını duydukça eğilmesin? 

Hangi silah altına alınan, cenge giden 

Xc1er var ki sılaya dönsün onu bllmeden ? 

Ben Tırablus diyeyim, siz dlyinlz Rumeli. 

Çanakkalcnln dili olmalı, söylemeli, 

Tarihe girdi onun elile Ana!arta, 

Tarihte yer verdi o tak,imdekl beş Marta. 

Toprak, ayak bastı mı, başka değer alıyor, 

Eli değince günler tarihte yer alıyor ... 

Söyllyen ben değilim, ben değilim anlatan. 

Taşından lnsruunn kadar destan bu vatan! 

Odur düşman önllndc, işte on yıldan beri, 

Yurdunun ilk hisarı, yurdunun son siperi .•• 

Gelecekler dururltcn bahsotmeyim geçenden: 

Ancak budur diyemem biri kalkıp ta benden 

En bUyUk eserini sormağa niyet etse. 

Nasıl Rabbin en büyük eseri kıyametse 

O da şaheserini en sona bırakıyor, 

Asırlara ehramdan değil gökten bakıyor ! 

HÜSEYİN 

Anlamadan anladım bUtUn dedıklerlnl, 

Bırakma, yalvarırım, anlamadık ycrinL 

BEKlıt 

RUtbcsJ ! 

AZİZ 

Rütbesi nıl ': .. Anad:ı.n doğma PaşA! 

O, hilkatin emriyle ezelden geçmiş baş:ı. 

ötı;Ulmez ondaki paşalık sırma lle, 

Sırma;a hükmeder o sırmasız olsa blle. 

Saltanat Kahramana boyun eğdi ne!erlten 

Sırma, rUlbc ne demek adı ona yeterken! 

Onu cephe ardınd!l ıınyanlar aldanır, 

Yiğitler btiyüğünU ateş haltında tanır, 

Anlar ancak o zaman onun ne olduğunu-

HÜSEYİN 

tDaha yaklaşır, merakla) 

Bize rle anlat! 

AZl Z 

Kasıl anlatayım ben onu! 

Dünyada tabiatın blnbir teeelllsl var , 

Korkunç olursa kıştır, munis olursa bahar. 

GörmUşe benzer mi hiç bahsetsem ikisinden, 

Birinin Uplslndcn, ötekinin sisinden ? 

{Heyecanlı) 

Bazı durgun denizin görUrUm taştığnıı, 

Yükselen d:ı.lgalann göğe yaldaı,;tığlnı. 

o dalgalar ki yalnız yılda bir gün şahlanır, 

- Senin yaptığın kaf iyyen doğ· bancayı ! demiş ve memurla bir· 
ru değil. Bir haftadır nerede idin? likte Pangaltı merkezine gelmiş • 
Bu böyle devam edemez. Hastalı- tir. Kanlar içinde yere yuvarlan
ğın bir bahanedir. Usküdarda mış yatan İbrahim usta hemen 
gezdiğini görenler var... Şişli çocuk hastanesine kaldırıl· Şahlandı mı ne kıyı, ne koy, ne yelken tnnıı 

Engini altUst eden bu rUzga.rın adına 
mıştır. Yaralrı ağırdır. Kendisine Bazıları tayion der, bazıları fırtına. Fazla çalıştığından dolayı talti

fini beklerken böyle bir cevapla 
karşılanması Cevadın asabiyetini 
tahrik etmiş, hemen tabancasını 
çekerek İbrahim ustaya iki el a
teş etmi~tir. Kur§unlardan biri İb

rahim ustanın böğrüne saplanmış, 
kaçmiya başlamış, arkadan da bir 
el ate~ etmiştir. Üçüncü kurşun da 
arkadan girerek ustanın köbeğin

de kalmıştır. Gözü kararan Cevat, 
M. Brancaya da hücum ederek ya
ralamak istemiş ise de tabanca a
teş a1mamış, M. Branca bu suretle 
C. lümden kurtulmuştur. Silah ses· 

ameliyat yapılmıştır. Vak'aya za· Kara toprakta saklı bir dev var, geçmez elı 

lerine atelye civarında dola~an ta· 

bıta ve nöbetçi müddeiumumi mu
avini sıfatile ilamat dairesi müdü

rü İsmail Hakkı Bey vaziyet etmiş, 

Cevat sorguy~ çekilmi ştir, . 

Cevat, cürmünü itiraf etmiş ve 
demiştir ki: 

" Ben sanatımda mahir bir usta
ynn. Usta başı İbrahim beni hiç 
çekemiyor Ye daima rakip sayıyor
du, hatta ekmeğini elinden alaca-
ğımdan korktuğunu da söylemiş ... 
Bu yüzden ilerlememe, yen niye
ın in anmasına mani oluyor, beni 

harri memurlarından biri koşmuş, daima büyükler yanında kötülü
ıaşkm şaşkın etrafına bakınan Ce- yordu. Sabah ( <liin) hastalığıma 
vada yaklaşarak: dair ra por getirdim. Beni yalan-
-Tabancanı ver; teslim ol! de- cılrkla , i~iıne dcYamsızlıkla itham 

miştir. Cevat, memura hüviyetini · etti. Aramızda münakasa oldu. 
1 ... b 'l . scı·mu~, memur hüviyet cüı;danmı ı Scnra ne yaptıgıım ı mıyorum.,, 

Yalnız s:ı.rsıntıııından bilir lnl!Dn, zelzele. 

Sonra göklerde gizil başka bir ruz tanırım. 

Nuruna şimşek denir, hamlesine yıldırım. 

Tanrının hıncı Tufan kesildiği bir gUnde 

lmanlı kullarını yüce dağlar Uııtllnde 

Gemisiyle aylarca dolaştıran kaptana 

l 
I 

Nuh nebi diyeceksin adını sorsam ııana. 

Bence daha bunlara doğru bir ad konmadı, 

Konulan ad, duyulan büyük korkunun adı. 

Dalganın, fırtınanın yeri, yurdu bu t oprak, 

L!zım mı her ku\'\'ete ayn ayn ad komak 1 

Bize sorsan bunlann hepsini bir ederiz, 

Sonra onun adına .Mustafa Kemal dcrlt, 
ıaımmıuı11ımnm11t1111v111ıımmmıımnnnmnmııımımıut&1111W1111mımnu111uıııM11111 

lstanbul Muallimler birliği 
kongresi 

Birliğimizin yıllık kongresi 4 

mayıs 933 ,er~embe günü saat on 

üçte birlik merkezinde toplana • 

caktır. Arkada§ların gelmelerini 

rica ederiz. 
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Müddei umumiliğe gelen ( KısA HABERLE~) Avusturgada ................................ 
Hakimi hayrete 
düşüren dava ! 

TAK Vl~ 
Salı çar~ 

mektubu kim yazdı Pirim meselesi 

Ankaradan gelen bir habere gö
re ziraatta kullar.ılan su tulumba-

'1 il'. 
2 Mayıs .ı 

6 Muharrem 7 rvtuh'1 
Gün do~u~u 4,57 

Avukat Cemil Bey mektubu kat'iyen 
kendisinin yazmadığını söylüyor 

larına veramekte olan mevaddı 

müştale rüsumu ve yerli pulluk 
imalathanelerine verilecek pirim· 

ler için 933 bütçe layihasma para 
konulmamış olduğundan bu ka
nunların prim verilmesini göste-

75 yaşındaki adamın 45 
yaşındaki kızı, babasın

dan nafaka istiyor 

<:iın 1 ııtı~ı 19,(14 

~abah namazı 4,15 
o~ıc namaı:ı 1 ',il 
1 ~indl namaı:ı 16. )3 

Al~am namazı l lJ.116 

İstanbul Ağır ceza mahkeme
sinde, Kumkapıda bir gece şoför 

Nuri Efendinin ölümüne sebep ol -
maktan muhakeme edilen birinci 
komiser Mücip Beyle bekçi Adil 
Efendinin dünkü mahkemeleri es· 
nasında, müddeiumumiliğe vak'a• 
ya dair bir mektup gelmişti. 

"Vak'a neticesi, Nuri, Mücip 
Beyi ayakları altına almış, döğ -
müıtür, Mücip Bey de onu öldür -
müştür,, mealindeki bu mektupta, 
bunu ispat için 17 şahit bulundu -
ğundan bahsediliyor, bunların i -
simleri ve adresleri bildiriliyordu. 
Mektup, sadece "Avukat Cemil,, 
imzasını taşıyordu. 

Mahkeme heyeti bazı şahitlerin 
çağrılması hususunu müzakere i -
çin reislik odasında otururken 
mahkemede müddei umumiliği 
temsil eden Ahmet Muhlis Bey, 
Müddei umumilik dairesine git -
mi~, masasının fü erine böyle bir 
mektup bırakıldığını görmüştür. 

Bu mektup posta ile gönderil • 
miş değildir. Kim olduğu anlaşıl· 
mıyan birisi tarafından müddei u
mumiliğe getirilmiş, getiren adam, 
l:apıdan Ahmet Muhlis Beye ve -
rilmesini söyliyerek, bırakmı' ve 
ortadan l<aybolmuşutr. 

Ahmet Muhlis Bey, müzakere 
f asılasmdan sonra tekrar celse a -

çılınca, mektubu mahkemeye ver • 
miş, yazılan şey okunmuş ve mah· 
keme, bunun mahiyeti anlaşılmak 
üzere, baroda kaç tane Cemil isim 
li avukat varsa, gelecek celse için 
mahkemeye çağırılmalarma karar 
vermişti. 

Tahkikatımıza göre, baroda Ce· 
mil isimli ilç avukat vardır. Bun • 
lardan birisi Cemil Nazif Beydir. 
Dün bir muharririmiz, kendisile 
görüşmÜ§, mektubu gönderenin 
kendisi olup olmadığını sormuş • 
tur. Cemil Nazif Bey, bu hususta 
şunları söylemi~tir: 

- Kat'iyyen! Mektubu gönde -
ren ben değilim. Hatta, böyle bir 
davanın mevcudiyetinden şimdiye 
kadar haberim yoktu. Ancak biraz 
evvel "mektubu gönderen Cemil, 
sen misin?,, Şeklinde bazı sualler
le karşıla§ınca, böyle bir dava bu
lunduğunu ve böyle bir mektup 
gönderildiğini öğrendim. 

Eğer, bu mektup okunurken te· 
sadüfen mahkeme salonunda bu -
lunsaydım, çok tuhaf olacaktı doğ
rusu. Birdenbire hayrete düşecek -
tim tabii! . 

Dün de yazdığımız gibi , ınah • 
kemeye 11 haziran saat 11 de de· 
vam edilecek ve o gün, Cemil is· 
mindeki avukatlar mahkemede 
dinleniceklerdir. 

Bulgar komünistleri 

ren hükümlerinin önümüzdeki ma
li sene içinde tatbik edilmiyeceği· 
ne dair yeni bütçe kanununa bir 

madde konulması için hükumet 
bir tezkere ile meclise müracaat 
etmiştir. 

Cami ve mesçitler 

Cami ve mescitlerin tesbiti mua
melesi devam etmektedir. Bitince 
listeleri ciheti tevcihi komsiyonuna 
verilecek ve bu komisyon kadro 
harici kalacak mescitleri tayin e· 
decektir. 

..şllar ve tesirleri 

Dün Tıp fakültesinde çocuk 
hastalıkları seririyatı profesörü A· 
kif Şakir Bey tarafından ilmi ve 

fenni vak'aların sinema ile izahı 
mevzuu üzerinde mühim bir kon
ferans verilmiştir. Bundan sonra 

asabiye profesörü Dr. Hayrullah 
Bey de kuduz vak'alarından iki 
müşahedesini anlatmıştır. 

Bu müşahedeler umumiyetle vaki 
addedilen aşısının hazan zararlı 
neticeler verebileceğini gösteri
yordu. Dr. Fahreddin Kerim Bey 
de söz alarak Hayrullah Beyin 
sözlerini kendi müşahedesile teyit 
etmiştir. 

Fazla koşmak yok 

Geçenlerde Viyana mahkeme • 
lerinden birinde, kızı tarafından 

babası aleyhine açılan bir dava • 
ya bakılırken, hakim, kendisini 
tutamamış, iki tarafa karşı da bi
taraf kalması 18.zımegldiğini unu· 
tarak, "bunca senedir hakimlik et
tim, acayip birçok davalarla kar· 
tılaştım, fakat bunun gibisine doğ 
rusu hiç rasgelmemittim !,, demiş
tir. 

Avusturyanın tanınmış hakim • 
}erinden biri olan Dr. Danavı hay· 
rete dü~üren bu dava, basit bir 
nafaka davasıdır. Kızı, babasın -
dan nafaka istiyor. Buraya kadar 
olan kısımda acaiplik görmüyor. 
Yalnız, nafaka istiyenin kırk be!, 
nafaka vermesi istenilenin de yet 
miş bet yatında bulunması, onu 
hayrete dütüren ıey ! 

Baba, Emil F. isminde bir mu· 
allim, kızı Hermine F. de müreb· 
biye ... Davacı ayda elli şilin nafa· 
ka bağlanması isteğinde .. Çünkü, 
artık çalışacak halde değilmiş, ... 
rahatsız:mıf ... 

- İhtiyar baba ve anaların, 
çalı9amıyacak halde bulundukla • 
rından bahisle kız veya oğulların
dan nafaka istemeleri görülme • 
miş ıey değildir. Lakin, bunun ak 
si?... Her neyse, 
muallim efendi?. 

ne dersiniz, 

Yaısı namı11J 2r.so 
lmsa~ 3.02 

Yılın ı:cçen ı:linlcrı 1:?2 
~alan ~44 

"- 1 
HA''.\ - '\"1•5ilköy a~ı.eri rıt~ 

:dnilen \"ı•rllen mal(lmata göre ti" 
az bulutlu mütuhavvil olarak rU 
edecektir. ı' 

Dıinkü ııcalJık en tazlu 19, etlıl 
rec·e, ha,.·a tazy iki 763 miliıllttri!i 

Bugün 
1STAN8UL ı 

18 den 18,4:S kadar Sıız ( ,JI 
nım). 18, l:S ten 19,30 kıuıur orl' ~ 
dan 20 k adar Fransıı.ca ders (U~ 
]ara). 20 den 20,45 kadar saı ( 5" 
bamın) . ~O,tS ten 21,so ka~r ,.i 
Ahmet Bey) . 21 ,30 dan %2 kail#~; 
hlt hamm t:ırc.fınıJan teı:-annl. 

kadar Gramofon, AJ:ını, Bortll 

ıaaı ayan. 

A N K A U A ( lMS nı.) l 

12,SO - 13,SO Gramofon. l:.;': 

ya!K'tl cilmhıır filArmonlk ork I 
Quvcrture pred!IA. Wagner ~ 
hengrln. Waııky, Serenade il , 

20 ıo - l9,SO Gramofon. 19,SO - ' ~I 

konM'rl. (Edlp bey tarafındıın) • " 

janı hnbcrlerl ,.e ba\"a raporıl· 

V t 1' A N A (518,1 fil . ) ıf. 

12°'0 Muılld - ıs K onser .,,. ı 
- HılO Konatt - 16,M Ork~ 
Musiki - 20 Konser - 21,45 

ll('r. 

LE t P Z 1 G (S89,fi DJ.) "ı 
'7,15 Jimnastik '7,sı- J(OS ~ 

.Jlmnutlk - ıs Konser - 1'1
1 1' ~ 

1'7,SO Konser - 21,10 l\t'aıılld _,. 

no konserl. 

.1. 
13 PlAk - 1',U Pllk - ',ıl 

19,15 Konser - ~o.ııo PIAk - _.v 
tra - 2ı,115 Orkestra - %5 &I 

~ 

Çiftçi demokratlar 
karşı tecavüze 

komünistlere 
geçtiler 

Otobüslerin ıür'atlerini t-ahdit 

için regülatör takılması alakadar· 
lara tebliğ edilmişti. Bu aleti he· 

nüz takmıyan arabaların sahiple· 
rine son bir tebliğ daha yapılmış· 

tır. Bu aletler Seyrüsefer merkezi 
tarafından ayar edilmekte ve mü· 
hürlenmektedir. 

- Ben, mütekaidim. Bağlanan 
maa!la karım ve ben güç halle ge· 
çiniyoruz. Zaman malum ... Şunu 
da söylemeKten kendimi-alamıya· 

cağım! Kızım, beni hep para sı • 
kıntısı çekince hatrrlar. Küçükten 
beri böyledir. Muhabbetinin ölçü· 
sü, paradır. Ne kadar çok para a· 
lırsa, o kadar çok sever. Bundan 
başka, ben yaşlı, hastalıklı bir a
damım. O, bana nispetle beş kat 

KOMA (ül,2 m.) _,jJ 
18,SO Konser - 21,ı5 ptAlı ,,,!' 

aer - 22,45 Komedi - 2s,15 _.ı 
BUDAPEŞTE (~) ...... ~ 

lS,05 Kon~r - 14,SO Koııtıtt ,1 
orkestrası - 19,15 Piyano::._/ Bulgaristanda komünistlerin 

tahrikatı tehlikeli bir mahiyet al -
dığı için komünizmin düşmanları 
onların Jambolideki evlerini yak
mış, hükumet Sobranyadaki ko -

münist meb'usların masuniyetini 
kaldırmak mecburiyetini hisset -
miştir. Bulgar komünistleri propa-

ganda ile iktifa etmiyerek ordu ve 
jandarmaya hulul için uğra~.mış, 

batta kandırmıya ve zehirlemiye 
muvaffak oldukları askerlerle si -
lfıh depolarına hücum ederek ihti
lal çıkarmak için silah tedarik et -
mek istemişlerdir. 

Komünistlerin bu faaliyetleri, 
1925 de 150 kitinin ölümü ile ne • 
ticelenen komünist iğtişa§ını unut
mıyan bütün Bulgarları hiddetlen 

dirmiş ve hepsini mustarip etmiş -
tir. 1920 hadisesi lstamboliskinin 
'düşmesi ve öldürülmesi ile netice· 
lenen dahili mücadelenin amili ol 
muş, mücadele esnasında çiftçiler 
~ 

le Komünistler birlefmişler, fakat 
NeCliba kilisesi önünde vuku bu -
lan kanlı cinayet ikisinin ayrılma
Ia;;'na $aik olmu§tu. 

Bugün Bulgaristanda komünist 
ler aleyhinde takibat yapan Bul
gar hükumeti çitfçilerle demokrat 
lara, bilhassa çiftçilere dayanıyor. 
Bulgaristan ç iftçilerinin liderleri, 
bugünkü hükumetin icraatına mü
zaheret etmekle komünizm aleyh· 
tarı old~klarını göstermektedir -
ler. 

Bulgaristan çiftçi ve demokrat· 
larının komünistlere karşı taar
ruzları, müstakil amele fırkası na· 
mı altında çalışan komünistlerin 

te§rii masuniyetlerini kaldırmak - rteler içiyoruz ?I zinde!... Hem kocası da var. Biz, 
la başlamıf tır. karımla bir odacıkta oturuyoruz, 

Nediba kilisesi hadisesinden iyi su §İ9elerine, evvelce kulla· o, kocasile büyücek bir evde ... Hiç 
sonra Bulgaristanın komünist fır- nılmış mühürlerin konulmasın· değilıse, evin bir tarafını kiraya 
k dan ibaret feci bir sahtekarlık tes-ası fesholunmuş, komünistler bir vermek mümkündür. Bilmem, a -
müddet sonra bir amele fırkası vü bit edilmiş ve belediye bu işe cür'· ma, hakim efendi, bu dava size 
cude getirmişler. Bu da tekrar fes et eden bir su memurunu azletmiş· olduğu kadar bana da acaip geli· 

BORSft 
. ı•ıı''r 

[H izalarında yıldız işa rctı 0 olJ 
!erinde 1 i\Ja~ ısta oı~ıameleııı r 

Rakkamlar kapanış rıyaılart 
----- --- - ufl 

Nukut (Sıa hedilmiş, fakat kc.münistler daha tir. Bazı sucuların alakadar me· yor! _ 
sonra müstakil amele fırkasını te . murları bu işe teşvik ettikleri de Kızı, buna karşı fÖyle diyor: Koruc tı' 
sis etmişler, hali hazırda muhale· teshil edlimittir. - Babacığım, vaziyet hiç de •20 ı. Fra n5 ız 171 •50 : : ~ı~~~ı• 

• 1 Sıcrlln 715.- • I l\1a rtı 
fet sınıfında olan sabık B~vekil Cenup hududumuzda söylediğin gibi değil, . ama neyse • ı Dnlaı 111s.-- • r ıoı·~ 
M.. .. L" 1931 . 'h b . la 1 • .. d k • 20 Lfreı ~;'!O.- • , rcıı~·· osyo ıyapçez ıntı a atın- C h d d d ışte, e a emm gozü önün e avga • 2o r. Relçlltıı ı ıti .- ...,, 1,ev enup u u umuz a nisan ayı • :.-v sı 
dan evvel Sobranyanın 274 aza - etmiyelim. Hiç para kazanabilser • 20 l>rnhmi 2" 50 • 2ıı nırı " 

içinde 20 kaçakçılık vak' ası ol· ·~ ı ' ' içre ı-211 - 1 çcr\~ıı lığından 45 ini yüzde iki derece - dim, senden nafaka ister miydim? • 20 Leva 24 :;o • t :i\ 1 1 '..ıdı f ' 
muc, 23 kaçakçı yakalanmı~tır. ıc~· ı 

sinde rey toplıyan fırkalarına tah · '$ ~ Kocam da i§siz ... Ona da ben ha - • 1 Florin t-~.-• 1 ıı~ıı0 
Ele geçirilen eşya 870 kilo güm· • 20 "uron Çe\: 122.- • 1 B• 1~ 

sis ettiği için komünistler müsta - kacağım. Bana ve kocama iş bul, 11, 

kil amele namı altında Sobranya- rük ve inhisar kaçağı eşya, 700 ki· nafakadan vazgeçerim! Çek fiatları (ka~ / 
lo şeker, 144 kilo gaz, 1438 k ilo B b b fk ı --ya girmişler ve intihap mücadele - a ası, iraz ö e enerek, şu • Parts 1206 •Pra~' , 
tuz, 15 hayvan, 6 tüfektir. •\'ı>ıııı sine iştirak ederek kazandıkları 7 cevabı verir: • i.ondra iO:i - • /\1 Ddrl' 

•Ncv· Ynrk 1157 • ı-ıerlıll 
1 meb'usluktan başka 26 meb'usluk Fakir çocuklara yardım - Ben iş idarehanesi işlet· • :-.1ilılno 9. lfi •, ıırso' 

• · 1 d • • Hrfık~cı ::ı 3'1625 • pcşıt 
temın etmış er 1• Hila liahmer Cemiyeti fakir ço· mıyorum. Eğer sen, ana - • ,\ı tnn ~3 3~ ~re• 

- • C"enc-l'ıe ·• • srs ı • 1111 ~· Komünistler bu muvaffakıyeti cuklara haftanın muayyen günle· mn, babanın dediklerini din- ·~nl\'ıı 69 3425 • Bel~~oı'' 
kazandıktan sonra çiftçiler ile sa- rinde verdiği yemek nisbetini önü· leseydin, iş in yolanda gider· :tt\msıerda rıı ı.ıs- l\I' 

ir Bulgar fırkaları arasındaki ay - müzdeki sene imkan dairesinde di. Söylediğine göre, yoİun - Esba~ 
rılıktan , Sof ya belediyesi intiha - arttırmıya karar vermiştir. da gitmiyorsa, sebebi malum: Bil- _ rcr~'''ı, ' 

b d ı h Is n~n"•rı 9 50 ... cı 
mda kazandıkları muvaffakıyet- İm bile i oppahktan vazgeçeme * Anadnl~.... 9S 25 (i 11 pe 

-nnmm ıı nuı un mnmı uııuıın 1111111 unuıııı 1111ıı111111111111111 mı · f n\·otl ;; 
ten istifade ederek ordu ve zabı - y · re · t din bir türlü. Hiçbir kapıda uslu ııcıı 4.:l• ıı ııc~ 
tayı da ele geçirmek istemişlerdir. l.um nı ııımııı=ı~!nıanımı~ı!~.~~~mı '"""" ıııaı.J 1 durmadın! ~!:~~ı;~:ı~·c 4.~~ ~i;3 ı11 " 

Bulgar fırkaları, sosyalistler de Halk bilgisi haberleri l Hakir.ı, ikisinin araaım bulmı· l '. ~ıııorca !4
·; 1-cıerrırı ~ , R0ııınnt i ~ ı,_5 ~;:;JJ' 

dahil olmak üzere hepsi de komü· l t b l H lk . D ' l Ed b" t i ya calısarak babaya ayda şöyle •'/ .• s an u a evı ı , e ıya . ~ .. ~ . - istikrazlar _,..,... 
nistlerin hareketlerini takbih et - T .h b . t f d j on şılm kadar hır nafaka vermege ------- ... ıl~ ve raı §U esı ara ın an neşre- ~ -~ r.ıe~ır jf 
mektedirler. Onun için komünist- d'l . b l l H Ik b'l .. 1 razı olup olmıyacagını sorar. Ba - ıst. dııhlll Qıı, J ırarfl ' 
l . 29 b' . . . ı mıye a§ anı an a ı g ısı b . . k l l' b' d R ~2rlı ,.,,·oll:ın 2,iO ·rune ... 
erın me usunun masunıyetını h b 1 . . 93., ı a, ıyı a p ı ır a ammış. azı . 1111,.. a er erı mecmuasının nısan .., ı . n.~ıu, ahhaclc 52.75 

1 
K• dnl" 1 Sobranyanm azim ekseriyeti ver- . . . .. h " t . .. , olur, kız da ayda elli 9ilin istegin- C.Umrül:l ~ ı s .~ :' •ı\ıı 11 d01ıı 

d. . .1 k ld l yırmıncı nus ası mu enevvı mun- d A k b b Saydı mııhı 4.351 • -"n~,,rııt 
ığı rey ı e a m mı§tı. d . tl . t' t . t' T . e ısrar etmez. nca , a ası, 83!!daı 11 ;s , ~ıu ~ 

erıca a ın ı~ar e mış ır, avsıye hk d k k .. .. A-k rtre _ 1 • • • 
Komünistler, hali hazırda meş • ederiz. ma eme en çı ar en !U sozu \... 7 İ 

herlerdeki ameleyi greve sevket - ı=====-=========== söylemekten de kendisini alamaz. ...-- r',ı f J 
h k k h k B. ·1· b'l d' k. · 1. lem ın••"a d' ımek, ve müfrit çiftçileri kendi ta- ta ve ü umet, omünist ta ri i - - ır ~ı ın ı e vermez ım a - çe ı9ıp e a a'i ,, İ 

raflarına kazanmak istiyorlar. Fa- tı devam ettiği takdirde müstakil ma ... i~tiyenin bir yüzü, vermiye • tan çekindim de ... J-1 .ro" . . ., 
kat Bulgaristan halkının ekseriye- amele fırlmsını da feshetmiye ka· nin iki yüzü kara, derler. Mahke· ı çorbamı tuzsuz ıçıP 
ti bu tahriki.ta aleyhtar bulunmak- rar vermiş bulunmaktadır. mede, herkesin önünde baba, kız vereyim! 



-
•t'ın BUyUk Romanı ---------- Tefrika ~\~ 24 • 

L 1 KİMSESİZ 
a Mayıs 1933 ------- nakleden: Selami izzet 

rn- lll lı !' 111 il ıı ili li .~l:' ~ ırn ll~Jll' mıınl~lll illi ııll~llllı llllRllDlllmOOIIDmını11111nı mır~ il '1111 1 ~ 1 1 1 1 . 
Y b ·· l • \ lst. 42 inci ilkmektep lıocaları- \ ma - Naış: Nas: Ölü - Nisap: 

~: akat Şadiye başım kaldır
teke;· kımıldamadan, hiç bir ha
den b Yapmadan, ruhunu altüst e
k.1 u aatırlara gözleri takılmış 

a ancı soz enn .. h • T N k nrn buldukları kar!iılıklar Pay - Nus a: ane - utu : 
niz ... Bu bir vasiyettir. Hem ar -
tık sizi ne kadar sevdiğimi de an· 

ladınız ... 

karşılıkları S K~ d" ç Söz. 
l Kabahat: uç - a ıt: atı- Mebhut.· Şaşıp kalma - Meb • /{adıki;ıı lisesi lıocalarının bu • 

- Ne istiyorsunuz? Sizin ar -
zunuz benim için emirdir. 

Kafile: Sürü - Kaide: Oturak -dukları karşılıklar lağ: Para, akçe - Mesela: Nite· 
Kamus: Söz kılavuzu - Kanun kim - Metbu: Uyulmuş - Misal 

ıtıııtı. 

iyi ıe .. M . 
zmıştı. uhsın Bey onu 

ae\'Jni r H 
it\' . f 1• em de öyle bir aıkla 

ınııti k'ı b" l ·1 . dm bu ' oy e sevı en bır ka -
E aşkla iftihar edebilirdi. 

ın , 'Yet, iftihar edebilirdi fakat 
eı ut ol b'l' ' a ı ır miydi?. 

Belki on . d b k b' . olsa d ' un yerın e aş a ırı .... r ı, meı'ut olurdu fakat o ._.,,t I 1 

8~ olabilir miydi?. 
ırden b . . b k b' d"" t\in ' eynını, aş a ır u· 

ce Yırttı: 

N· - Neden bu mektubu yazan 
'-ır de"")? E:.. gı .. 

itte ger onu seven Nasır olsaydı, 
... ko Zaman mes'ut olurdu. Bir 
-..., ıaa b' 
••na. k ır an, bu saadet hulya· 
top tpıldt. Fakat kendini çabuk 

al~ adı. Zihninden Nasırı sildi. 
ıtri yen 

lııekt b Parmakları arasında 
lın u u büktü .. O zaman yara· 

ın, f ersi d . .. ' . ne b k .. z, erın, gozlerle kendı-
. a hgını go" d .. B .. l 
ı"İn · . r u. u goz er ona 

:ı- •çın ·· · 
Şad' ' uınıtsiz yalvarıyordu. 
ı.. ıye Yaklaştı. 
'YIUh ' sın Bey .. ı··kı d _Ok , guç u e sor u: 
8 udunuz mu?. 
aşını .. ·· 

Yor IÖ onune iğdi. Konuşamı -
tat~lın z •öyliyemiyordu. Nutku 
•in 8 Uftu. Bunun üzerine, Muh-

ey g k _ () ene onuştu: 

tıi aff e;rılınadınız değil mi? .. Be· 
liey 'Yorıunuz değil mi?. 

........_ ~anlı bir sesle cevap verdi: 
Bilik;. ~nda affedecek ne var? .. 

... tı:ı:.. . s· ....... hıı~ "' tnınnettarım. ıze .. 
terme' ~~ 0ichıgunuzu bana goa~ 

.[, :l .. yl k 
Qıi? ~·· l eme isterdiniz değil 5· ~oy eyiniz 

eaı, hafif b. 

Bunu samimi söylemişti .. Fa -
kat söyledikten sonra irkildi. Ne -
yi yapmıya söz veriyordu?,, Ken
di sözlerinden korktu. 

Mşuhsin Bey: 

- Ölmeden evvel sizinle ni • 
kahlanmak istiyorum .. Ölen bir a· 
damla evlenmeyi kabul ediniz . 

- Nikahlanalım mı?. 

Bunu adeta haykırarak sordu. 
Gözleri yerinden uğramış, kor· 

ku içinde Muhsin Beye bakıyor • 
du. 

Acaba sayıklıyor muydu?. Ken
dini kayıp mı etmiıti?. 

Muhsin Bey tekrar yalvardı: 
- Ne olur Şadiye, buna razı 

ol. Benim olduğunu bilerek öle • 
yim. Gözlerim açık gitmesin .. Ba· 
na bu kadar da merhamet etmez 
misin .. Şadiyem, Şadiyeciğim di • 
yerek, diyebilerek can vereyim. 

Merhamet! 

Muhsin bey gene kendine acın
dırmak istiyordu .. Filvaki ona acı· 
yordu, çok acıyordu. Fakat istedi· 
ği şey yapılcaak şey değildi. Böy· 
le bir izdivaca razı olamazdı. 

Bunun, olmıyacak bir şey oldu· 
ğunu, bu can çekiten adama an • 
latmanın imkanı var mıydı?. 

Merhamet! .• 
Bir an korktu. Sahiden, merha· 

mete kapılıp, bu ölmek üzere o -
lan adamın isteğine ramolmaktan 
korktu .. Çünkü bu adam, onu sa· 
biden seviyordu. 

-12-Yordu F k ır nefes gibi çıkı -
· a at ·· l 

l'ordu. Şa . goz eri hali yalvarı· Nasır salonda oturmuş, Şefika 
teınedi. B~ıye, Yalan söylemek is- Hanımın gelmesini bekliyordu. 
llde.trnak . 30n nefeste bile onu Öyle dücünceliydi ki, Sefika ha -

ıstemiy d : -
- Bil · or u. nımın geciktiğini bile farketme • s· . ınıyorum D" .. . ... 
ızı rne • " Ufunurum.. di. ihtiyar kadın: 

diiti.iniird ·~ ut edip edemiyeceğimi Aff d . . k b ki t um. - e ersın, senı ço e e • 
zu - Belki razı ol d K tim! dediği zaman şaştı. 

rn be · ur unuz.. u -
ri... S nı Yaıatın ban h t 1 - lstağfürullah hanımefendi, ....... e 'h ... a aya ve· 
nıea' nı a nasıl se · k dedi, ben sizi rahatsız ettim. Ve-

ut Ya nı severe 
fa .... k . t1Yoraa ben d .. 1 daa geldim de. 
ı,:"'1a ıatiyoru ' e oy e ya • 
•tıizden b' m ... Kaç kere, kal _ - Ne zaman gidiyorsun?. 

)etleııdiınd~r •adaka istemiye ni • - On güne kadar. 
'Y 0 l ı. - Öyle ya, geçen gün söyle· 

Ş ru du • t 
1 

ldiYede ' uı u. Fakat gözlerini miştin. Fakat kusura bakma Nasır, 
"O n ayırın d b ld M h B tıuırnak ıyor u.. Tekrar en sersem o um... u sin e • 
~ttı. arzusile dudaklarını oy yin ölümü beni §aşalattı. Korkulu 

Şldiy ~ bir rüya görür gibiyim. 
........_ e mani oldu: b il ""k lieyecanı Nasır aşını sa adı: 

iıtiy anmayınız .. Yaşa - - Ölmeden evvel de Şadiye 
ı. orsanız 1 
''"••rıldandı: Yoru mayınız.. hanımı nikah etti. Ben de rüya 
-. li görüyorum zannediyorum... Buna 
~ ayır, Yaıı ~ b t lnes'ut 

1 
Yanuyacagım.. ir türlü inanamıyorum .. 

1"1 ° mak · t d' d b · 1 Yenid ıs e ım .. Haya· Sesin e öyle acı ir titreyış 
.__det en kurmak ne b'" "k vardı, ki Şefika hanım dikkatle 
\> • olacaJct , uyu 
'-1Yet ed' ı ... Senihayı size yüzüne baktı. 

llız bıre.L- •Yorum .. Onu sa.kın yal-
r-ıc ~•Yın O k' 

nııyaca.k ·· nu ımsesiz hı- ne kadar imanla arzu etti, ki ni • ........ s· ıınız değil mi? d •ze .. ·.. kah kıyılıncaya kadar yaşadı, hem 
e~ soz veri . 

d teldiğ' k Yorum. Elım • de kendini hiç kaybetmeden yaşa-
'ctğitn., ı adar ona annelik e - dı ... imzasını da attı. Ondan son· 

·- inan artık Nasır .. Bu nikahı 

Cl(~ .\nnelik !. O . ra gözlerini yumdu, bir daha aç -
... tıuz ol · ' sahıden ço • m d ••iz '-Yd a ı ... 

... 
1
" eğer isteseydi- - Bu izdivaca nasıl mani ol • 

ı-.18.uıtu. Acab madınız?. 
) L•~zlikten k a yorgunluktan, 
o~ onuı 
Ş tereddüt ~ıy.or muydu, 

-., ~İYeııin ka. mu edıyordu?. 

( Deı·anıı var) 

Bir tayyare kazası 

Mahdut - Cevrilmiş, aımrlı, 
az. Mahfil - Toplantı yeri. Mah
rem - Gizli, içlidışlı. Mahrum -
Eliboş, paysız. Mahsul - Verim. 
Mahzur - Engel, ağırlık. Mecal 
- Güç, dayanma. Meccanen -
Caba, beleş, bedava. Meclis -
Konuşak, yiğnak, toplantı. Mec
mua - Cönk, toplanmış yazılar 
kitabı. Mihnet - Tasa, üzü.m. 
Mihver - Ok, yeroku - (Mihve
riarz). 

Saadet - Kutluluk, mutluluk. 
Sarhoş - Başı dumanlı. Satır -
Dizi. Satvet - Cako, yüksek güç. 
Sefahet - Bayağılık, adilik, eğ· 
lenmede taşkınlık. Sefalet -
A,ağılık, yoksulluk. Selam - . 
Selamet - Kurtuluş. Selaset -
Açıklık, düzgünlük. Semt - Yu
muz, yan, yön. Senet - Borç ka -
ğıdı. Serbest - Batıboş. 

lstanlml 17 inci mektep lıocaları· 
mn fmldukları karşılıklar 

Şafak-Tan atmak. Şeffaf -
Işık geçiren. Şeffaf - Esirgeme. 
Şiar - Tutum, görgü. Şiddet -
Sertlik. Şifa - Sağlık. Şifahi -
Ağızdan. Şua - Parıltı. Şule -
Işıltı. Şuur - Anlayışlık. Şüphe -
Kuşku, işkil. 

/st. 14 üncü ilkmektep hocaları· 
nın buldukları kar§ılıklar 

Nağme: Güzel ses - Naiş: Nat 
Ölü - Nasip: Pay (Babamdan 
kalan mjrastan payımı aldım) 
Nefaset: Güzellik - Nefer: Kişi, 
asker - Nifak: iki yüzlülük, bo
zukluk - Nimet: Dirlik, iyilik -
Nisap: Paylar - Nispet: llitik, 
yakınlık - Nizam: Sıralama, dü
zen, dizi - Nüsha: Yazılı, örnek 
çıkarma - Nutuk: Söz söyleme. 

Rahat: Kaygısız, dedirgin ol -
mamak - Reca - rica: Yal var • 
ma (rica yazmak ve söylemek yan 
lıştır) Risale: Betikçik, gönder -
me - Ryşvet: Avanta, kaparoz
Rivayet: Masal - Rıza: Kanma, 
uyma - Ruh: Oz, kut, gönül -
Ruhani: Keşiş - Rükün: Sağlam 
yer, kök - Rüşt: Doğru yola git· 
me - Rütbe: Sıra. 

lst. 11 inci ilknıektcıp lıocaları-
nın buldukları karşılıklar 

Bakaya: Artıklar - Basiret: 
iyi görme - Basit: Sade, düz -
Bazan: Araııra - Bela: Kötü • 
lük getiren - Belahat: Alıklık
Beraet: Kurtulma - Berat: lzin 
kağıdı - Berbat: Kötü - Bere • 
ket: Bolluk - Be§aşet: Güler yüz 
lülük - beşeriyet: Kişilik - Bezi 
Esirgememe. 

Defi - def: Kakma, savuşutr • 
ma - Delalet: Yol gösterme -
Delil: Kılavuz - Derç: Koyma-· 
Derece: Ölçü - Derman: Güç, 
takat - Ders: Öğretme - Dert: 
Acı - deruhde: Üzerine alma. 

il il h"tlad Lr lbi tiddetle çarp-
e IQ d ı . .rıey l r \1: ecan a, çarpıntı 

" •--. ...._ • Ydiııı? ,_,, c.f •• 
'Oll ... _ er istese d. . 
?t -.t1eri ... i y ınız.. Şadiye, 

.,..._ •lıe, bıa Yatıyorum. y alva • 
arzumu reddetmeyi-

LYON, 1 (A. A.) - içinde bir 
pilotla İsviçre tebaasından bir 
yolcu bulunan bir turizm tayyare· 
si motörüne arız olan sakatlıktan 
dolayı Brom tayyare meydanı ci -
varında yere düşmü§tür. Pilot ya· 
ralanmış, yolcu ölmüttür. 

Can: Dirg - Cefa: Üzüntü, 
sıkıntı - Ceht: Çahfma, sürek -
Cehennem: Tamu - Celadet: Yi
ğitlik - Cemaat: Topluluk, - Ce 
mile: Gönül yapma - Cemiyet -
Demek, topluluk - Cenaze: Ölü 
- Cenin: Döl - Cenup: Gün
yak. 

Mebhut: Şaşkın - Metbu: Ken 
disine uyulan - Mübrem: Savu -
lamıyan- Mücadele: Uğraşma
Müphem: Belirsiz - Müstecaıir: 

Korkusuz. 

Yasa. Örnek - Mübrem: ille - Müca
Çare: Kolaylık - Çehre: Yön 

yüz - Dafia: Ayırıcı - Dağda • 
ğa: Gürültü - Dair: Gibi - Ben
zer - Dava: duruıma. 

Facia: Acıklı - F ahit: Çirkin, 
kötü - Faide: Kazanç - Fail 
(gramer) : ltliyen, yapan - Faiz: 
Taşkın, artmıı - Fani: Yalancı
F atih: Alan - Fazıl: Bilgiç -
Feci: Korkunç - Fecir: Tan ye • 
rinin ağarması. 

Adap: Saygılar - Aferin: Ya
ıa - Agah: Bilir - Ahenk: Dü • 
zen - Alayiş: Göstriş - Alet: 
El öğüneceği - Amade: Hazır
Aman: Bağıılama - Amir: Bu
yurucu - Asayiş: Düzgünlük -
Asude: Başı dinç - Ati: Gelecek, 
yarın - Ayin: Şenlik - Ayna: 
Gözgü - Azade: Uzak. 

Ebedi: Sonsuz - Ecel: Ölüm 
- Ecnebi: Yabancı - Ecza (tür· 
lü manalarile): Parçalar - Edep: 
Say. 

Bahil: Cimri, verimsiz - Ba
his ( bahs) : Açılış - Bahusus: 
En çok - Baki, (bakadan): Aa
ta kalan: Bakire: Ergen kız -
Baliğ: Ergen - Batıl: Yanlıı i· 
nanma - Becayiı: istekli değif· 
me - Bedbin: Fena gören - Be
del: Karıılrk - Beden: Gövde
Bedevi: Yabanlı - Bedihi: Apa· 
çık - Beis: Dokunak. 

Gadir: Kıymak - Gaflet: Dal
gınlık - Gaile: Uğraştırıcı -
Galebe: Yenme - Gaybubet: Gö 
rünmemek - Gıda: Besleyici -
Gurur: Kabarmak - Günah: 
Suç. 

Cadde: Geniı yol - Cali: Uy· 
durma - Camit: Cansız ölü -
Canip: Yan - Cazibe: Çekme
Cazip: Çeken - Cebir: Zorlama 
- Cerrah: Yarıcı. 

Hakim: Buyurgan - Hal: Gö· 
rünüş- Halis: Öz - Hasılat
T oplantı - Hassas: Duygulu -
Hatır: Saygı. 

Nağme: Ses - Naıf: Ölü, le~ 
- Neafset: Güzellik - Nefret: 
iğrenmek - Nifak: Ayrılık -
Nizam: Düzgünlük - Nühsa: Par 
ça. 

Rahat: Dinlenme - Reca - Ri
ca: Yalvarma - Rivayet: Anlat· 
ma -- Riza: istek - Ruhsat: Sa
lıvcnne - Rükün: Direk - Rüt· 
be: Basamak. 

lst. 49 uncu ilknıektep hocaları
nın buldukları karşılıklar 

~ahat: Tedirgin olmamak, baş 
dinçliği - Reca: Yalvarma -
Rüıvet: V .ırgun, aanfor - Risa· 
le: Yazı - Rivayet: Belirsiz söz 
- Riza: Uyma - Ruh: Kut -
Ruhani: Kutluluk - Ruhsat: Bı
rakma - Rükıin: Temel - Rüıt: 
iyiyi kötüyü ayırma - Rütbe: 
Sıra. 

Sadme: Çarpışma, vurma -
Sail: Yıldırım - Sami in: Dinel -
yici - Sebep: Bahane - Secde: 
Tapma - Seher: Doğudan evvel 
- Sicil: Künye, kütük - Sihir: 
Büyü - Siper: Saklayıcı, Koru -
yucu ·- Sır: Saklı söz - Sitayiı: 
Öğm<:k - sitem: Takaza - Sü -
tun: Direk. 

Nefaset: Güzellik - Nefer: 
Asker - Nifak: Bozgunculuk -
Nimet: iyilik - Nasip: Pay -
Nispet: Kitilik - Nizam: Sırala· 

dele: Döğüşme, uruşma - Metin: 
Sağlam - Müphem: Belirsiz -
Müsmir: Yararlı - Mütecasir: 
Yılmaz. 

lst. 33 üncü mektep muallimleri· 
nin bulul.:ları karşılıklar 

Nağme: Ezgi - Naış: Ölü -
Nasip: Pay - Nefaset: Güzellik 
- Nifak: Ara açmak, bozgunluk 
- imet: Varlık, iyilik - Nispet: 
Göre, yakınlık - Nizam: Sırala -
ma - Nüsha: Sayi, mıska - Nu· 
tuk: Söz, dokunaksız. 

Nağme: Ezgi - Naış: Ölü -
Nasip: Pay, alın yaz111 - Nefa • 
set: Güzellik, tatlılık - Nefer: 
Tek, bir kişi, çeri - Nifak: Ayrı
lık, bozgunluk - Nimet: iyilik, 
varlık - Nisap: Kök, temel -
Nispet: Karşılaıtırma - Nizam: 
Düzgünlük, dizi, düzen - Nüsha: 
Sayı - Nutuk: Söz. 

Rahat: Dinlenme, kullanıth, 

başı dinç - Reca: Dinleme, dilek 
yalvarma - Risale: Supara -
Rüşvet: Anafor, apartma, kopar
mak - Rivayet: Söyleme, lakır • 
dı - Rıza: istek, uyma - Ruh: 
Öz - Ruhani: Tanrıya bağlı -
Ruhsat: Bırakmak - Rükün: Te-
mel, him, destek - Rüşt: Ergin • 
lik - Rütbe: Basamak. 

mımımnnm11ıunr111111nım111nı ıunnnnm1111mı1111m11nauı11111M1 ............ 11-

Damatla kayınana ara
sında bir itişme! 

Kasımpaıada Y eniçeımede o • 
turan Halide hanımın seneler var 

ki bir damadı vardır. Bu dama • 
dının ismi Ahmettir. Ahmet de 

Kasımpafada Tophane meydanın• 

da oturmaktadır. 

Halide hanımın dün kira vakti 

gelmiştir. Onun için damadına çı· 

kıp kirayı almak istemiştir. 

Böylelikle damat, kayınvalde 

karşılaımışlar, bir iki laftan sonra 

Halide hanım kira meselesini mev 

zuubahsetmİftİr. Kendisinden kira 

almıya gelmesine fena halde kı· 
zan Ahmet bu esnada kaimvalde-

sine bir iki s~z söylemiş ve kendi· 
sini iterek yere dü§ürmüıtür. Ha• 

lide hanım yere düşerken camlara 
~arpmııtır. Camlar kendisini elin 

den, kolundan ,muhtelif yerinden 
yaralamıştır. 

Halide Hanım Beyoğlu hasta • 
nesine kaldırılmıttır. 

Ahmet hakkında zabıtaca taki· 
bat yapılmaktadır. 

Almanların dürbünü bir 
saat içinde bulundu 

Bir kaç gün evvel lzmire 378 

Alman seyyahı gelmişti. Bu sey• 

yahlardan birisi kıymetli bir dür

bin kaybetmişti. Emniyet müdür

lüğü meseleden haberdar edilince 

bir saat geçmeden dürbün buldu· 
rularak sahibine verilmittir. Sey· 

yah vapuru hareket ettikten aonra 
çok kıymetli bir de gözlük bulun· 

muştur. Altın mahfazalı olan göz• 
lüğün de seyyahlara ait olmaıı ih· 

timali varc!:r. Alman konsoloıluğu 
meseleden haberdar edilmit ve 

konsoloslukça telsizle vapurdan 
sorulmuttur. 
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Bir zavallı 1.:~~~~~ ..... !!!..~~~r:!!.~~~-~ 1 
Milli heyecanı yücelten bir gün : Sağır olduğu anla- Ankar~d~.~00 ~en fa~ S 

şılan bu adam tren çocuga ogle zıyaf etı Konferans ve şiirler 
, 

\ Eğ=!~;:~:ir~~:~~: eden 
m&J~ .... 11 ) yolcu katarı Ortakçı istasyonun
-c,,._.. l dan ayrıldıktan bir müddet son· 

ra çok feci bir hadiseye sebep ol
muf ve bir zavallıyı çiğnemiştir. 

Trenin tekerlekleri altında parça· 
lanan bu zavallının sağır olduğu 

/ zannedilmekte ev ancak 35 yaşla· 
rmda olduğu tahmin edilmektedir. 
İsmi henüz tesbit edilememiştir. 
Nazilli müddeiumumiliği hadiseye 
vaz'iyyet etmşitir. 

Kırklarelinde asfalt yol 

Ömerle Teoman tarafından verile~ 
bu ziyafette bu iki küçüğün söıletl 

Adanada Millt bayram şenliklerinde mektepliler Kırklareli hususi muhasebe ida· I 
resi bütçesine konulmuş olan 3234 Himayeietfal Davetıile~ 

ADANA, (Hususi) - Halkev
lerinin kıymetli mesaisi muhitte 
görülmiye ve takdir edilmiye baı
landı. 

23 Nisan milli bayram müna • 
sebetile halkevimizin yaptığı prog 
ram ve tatbikmda gösterdiği dik • 
kat ve itina cidden takdire layık· 
tı. ilk ve orta tedrisat mekteple • 
rinin hükumet avlusunda toplamı· 
ları, muazzam günü idrak edişle -
rine en güzel misaldi. istiklal mar· 
ıı binlerce halkın iştirakile teren· 

nüm edildi. Erkek muallim mekte
bi stajyeri Raşit Bey kuvvetli bir 
hitabede bulundu ve devamlı bir 
surette alkıtlandı. Gazinin nut· 
kun:ian lise müdürü Salim Bey 

bazı parçalar okudu. Kız ve er • 
kek liseleri, erkek ve kız muallim 

mektepleri, orta mektep talebe • 
ıinden birer talebe istiklal mü -
cadelesine ait ıiirler okudular. 

Hep bir ağızdan cümhuriyet andı 
yapıldı. O ne ulvi bir manzaraydı. 

Mektepliler oradan belediye ö
nüne geldiler. Kendilerine şeker -
ler ikram olundu. Namık Kemal 
mektebinde toplanıldı. Himayei • 
etf al şeker dağıttı. 

Öğleden sonra nakil vasıtaları 
çocukları gezdirdi. 

Gece halkevinde bir toplantı 
yapıldı. Muallimlerden, memur -
lardan, halktan çok kişi iştirak 

etti. Muallimler bir ağızdan istik • 
lal marşını okudular. 

Orta ve ~uallim mektepleri 
tarih muallimi Ömer Kemal bey 

de bir müsahabe yaptı. Memleke· 
tin her tarafında kutlulanan bu -

günün Türk milli ihtilal tarihinde 
yüksek bir mana ifade ettiğini ve 

bunu idrak edebilmek için ona ta· 
kaddüm eden günlerin hadise ve 
vak'alarını bilmeğe ihtiyaç vardır 

diye söze başladı. Osmanlı impa • 
ratorluğunun akibetini hiç düşün-

meden cihan harbine girdiğini, 
binlerce zinde ve genç unsurlarını 

cephelerde harcadığını ve netice • 
de Limnide Mondros limanında 

teırinievelin 31 inde Ağamemnun 
zırhlısında mütarekeyi kabul etti • 
ğini ve imparatorluğun inhilaline 

bundan daha bariz bir misal ola • 
mıyacağını ve memleket istiklali -
nin ortadan kalktığına ve toprak
larımızın yabancılar eline geçme • 
sine imkan ve fırsat verdiğini an

lattı ve cenupta İngilizlerin Urfa, 
Aymtap, Maraş, ıimalde Samsun, 
Merzifon ve lzınit cihetlerini, 

Fransızlarnı, Kilikya, Zonguldak, 
Bandırma, İtalyanların Söke, An 

lira tahsisat ile kasaba içindeki u- reisifuatB. sof• birkaCjl 'le 
mumi yolun asfalt olarak inşası rada ve davetli edenı~r: er" 

talya, Konyayı işgal ettiklerini ve kararlaşmıştır. ~ocuklar ara· da 0"1 fi 
bu devletlerin müştereken lstan- A d d b I k . sında Teorll' ~ 
bulu da aldıklarım söyledi. 15 ma Y ın a u un~n ıymetlı ANKARA, 29 nisan (Hususi] Teoman Bey sözüne gene 
yıs 919 tarihinde Yunanlıların lz- asarı atika muhabirimizden) - Çocuk haf- vam etti: i 
mire ayak bastıklarını ve memle- AYDIN, (Hususi) - Aydının tasının en sevinçli, en neşeli gün· - Henüz çocuk haftasınıJl ~ 
ketin kurtuluşunu hazırlamak üze- Hisar mahallesinde bir evin teme· lerinden birisi dündü. Dün, ismet de bulunuyoruz. Bu iyi günl~ ~ 
re Anafarta kahramanı Mustafa li kazılırken, bir mezar bulundu- Paşa Hazretlerinin oğlu Ömer ve zırlayan Himayeietfal Cen11Y P". 
Kemalin Karadenizin coşgun dal- ğunu ve mezardan kıymetli asarı· Meclis Reisi Kazım Paşa Hazret· ve onun değerli Reisi Fuat rj 
galarına göğüs gererek 19 mayıs atika çıktığını yazmıştık. lerinin oğlu Teoman Beyler Anka- efendiye bütün memleket Ç ~ 
1919 da Samsuna ayak bastığım, Bu eserlerin lzmir müzesine ra ve mülhakatından gelen küçük lan namına teşekkür ederitll· • 
milli imanı kendi benliğinde te • gönderilmesi Maarif vekaletinden mektepli murahhaslara Gazi çift- leri de sevgi ile sclfımlarıl11" ,1 
celli ettirdiğini ev Erzurum, Sivas vilayete bildirilmiş ve eserler iz- liğinde öğle yemeği verdiler. Haymana mekteplerini ~ 
kongrelerinin ne gibi maksatlar mir müzesine gönderilmiştir. Saat on ikiyi yirmi beş geçe eden bir küçük mektepli Ol 

dahilinde yapıldığını ve ittihaz ey Aydın Halkevi müze şubesi ta- Ankara istasyonundan hareket e- teşekkürde bulundu. o'1 
!edikleri mukarreratı, saltanat ve rafından bu . eserlerin fotoğrafisi den katar iki yüzden fazla mek- Kısaca diyebilirim ki: ,,, ,.~ 
hilafet mümessillerinin milli ima· aldırılmı§tır. lepll muı al.l·a~lcu af cdhcı 2 lı. ...... ..ı. .. ... _ ... __ "' ._ ................. ua ...... ~:t lıJ 

m boğmak hususunda gösterdikle nun latif liavaları arasınaa "" Gazi kını veren ismet Paşanın oı ff İ 
Bu eserler, iki küçük heykel, iki orman çiftliğine ulaştırdı. mer Beydi: Nutuklardan ,oll / 

ri inat ve ısrarı izah etti. Ali Ri • 
za paşa kabinesinin millet mecli
sinin lstanbulda toplanmasını iste-

diğini ve en nihayet buna muva • 
fakat edildiğini, Vahidettinin ira· 
desile kapatıldığını, lstanbulun 

pek feci bir surette işgal olundu • 
ğunu, millet vekillerinin Gazinin 
daveti üzerine Ankarada toplan • 

dıklarını ve 23 nisan 920 tarihin • 
de bir cuma günü ilk meclisin iç
tima ettiğini ve aziz halaskarı it

tifakla riyasete geçtiğini anlattı 
ve 23 nisanın Türk milletini hala -
sa kavuşturduğunu, cümhuriyetin 

filen kabul edilmiş olduğunu, an • 
cak doğan çocuğun İsminin 29 teş· 
rinievel 1923 de konduğunu söyle-

di ve ne mutlu o millete ki bugün 
kendilerini karanlıktan aydınlığa 
kavuşturan, esaretten istiklale 

ulaştıranların gösterdiği nurlu yol 
dan koşuyor. Ne mutlu onlara ki 
bütün bir milletin kalbinde yaşı • 
yor ve yaşıyacak da ... 

Ömer Kemal Beyin temiz bir İ· 
fadeyle anlattığı hadiseler dinle • 
yiciler üzerinde çok güzel bir te • 
sir bıraktı ve sürekli bir surette 
alkışlandı. Birçokları tarafından 

takdir ve tebrik edildi. Bundan 
sonra ilk mecliste bulunan lsma· 
il Safa Bey o yıllara ait hatırala
rını anlattı. 

Erkek muallim mektebi müdü
rü Necmettin Halil Bey bu büyük 
günleri hatırlatan şiirler okudu. 
Orta mektep müdürü lbrahim 
Hakkı Bey "Elli Beş Halkevi,, un· 
vanh şiiri okudu ve alkı~landılar. 

Zeybek oyunhrını müteakip 
halk dağıldı. 

Halkevimiz konferanslar tertip 
ederek halkımızın tenevvürüne ça 
lışmaktadır. •• 

cam vazo ,iki toprak şamdan, bir 1 f öt Çiftliğin bahçesi bir mektep erini cebine soktu, pro es 1ı: 
altın yüzük, bir çilt altın küpe ve l kıaJ'"' I bahçesinin teneffüs zamanındaki si e iskemlenin üezrine çı .,.0 
müteaddit madeni paralardan i- halinden farksız .. Küçük murah· - Arkada§larım .. dedi. ırr,q 
barettir. b k ·ısı' 11 

Müze şubesi bu eserlerin çıktığı 

sandukayı meydana çıkardığı yer
de tetkikat yaptıracaktır. 

Sigortalar da vayı 
kaybettiler 

lzmirdeki bazı sigorta şirketle
ri; itfaiye iştirak hi&sesi olarak 

belediye aleyhine 46 bin liralık bir 
dava açılmışlardı. Devlet şurasına 

ikame edilen bu davada sigortacı· 
lar bu paranın geri verilmesini is

temekte idiler. Davanın müdafa· 
ası neticesinde Devlet şurası da

vayı reddetmiş ve belediyenin le
hine karar vermiştir. 

Mersin Ticaret odasında 
MERSiN, 1 (A.A.) - Mersin 

Ticaret odası alakadar tüccarların 

da iştirakile dün senelik kongresi
ni akdetmiştir. Liman faaliyeti, 

tahmil ve tahliye, kara nakliyatı 
ücretleri meseleleri kongrenin ruz· 

namesine dahil bulunmakta idi. 
Kongre bu meseleleri tetkik etmiş 

raporlarının hazırlanması için en
cümenlere ayrılmıştır. 

Bundan sonra azaların teklifle· 
ri üzerinde görüşülmüştür. Bir aza 

Mersin elektrik şirketinin tesisa
tını genişletmek üzere ısmarlıya-

cağı yeni makinaların kuvvei mu· 
harrikesi memlekette tedarik edi-

lebilecek makinalardan getirtme
sini teklif etmiş ve bu teklif itti-

fakla kabul olunmuştur. Kongre 
müzakeratına devam etmek üzere 

gelecek pazara tekrar toplanacak· 
hr. 

haslar hep bir ağızdan mektep ir aç söz söylemek isterı ·., P' 

marşlarını okuyorlar. Diğer taraf· lerek: Tabii müsade edersi"'ıt.., 
ta ayrı bir güme teşkil edenler a- ğilmi?.. Şurası muhakkıl1'~~; 
rasında da buna benzer muhave· Türkiye Cümhuriyetinin en b"J. 
reler cereyan ediyor: bayramlarından birisi de f 

·~ıı - Burası neresi Nazmiye?. yaşatmış olduğumuz 23 nı 
Milli kıyafetine bürünmüş, sır- cuk bayramıdır. ,ıl 

malı uzun donlu şalvarlı, cepkenli Çocuklar hep . birden alk• ~ 
ve başı oyalı kreple bağlı Nazmi- ğa ba::iladılar. Ömer Bey 11

" 

ye arkadaşının sualine cevap veri- keserek: ıı )" 
yor: - Ne oluyorsunuz ... D0"'ıe I 

- Gazi babamızın çiftliği. kalım bu ne bu alkış .. Ace 
Çocuklar birdenbire içten gelen meyin, daha bitmedi ki!... . 1 

bir sevinçle: Alkış kesildi, küçük hııt•P 
- Oh. diyorlar. Ne ala .... Gazi vam etti: .,/. 

babamızın çiftliğini de gördük. - Evet kardeşlerim ... 23 .,'1. 
B blı .J 

Sofralarına yakın olan ayrı bir 
yerde yarım saat kadar devam e
den bu istirahat devresinden :;on-
ra yüzlerce çocuğun hakiki 
bir baba vaziyetinde bulu -
nan Himayeietfal Cemiyeti Reisi 
Kırklareli mebusu Fuat Bey küçük 
mektepleri, sıraya koydu, hepsini 
masalara yerleştirdikten sonra: 

- Haydi yavrularım • dedi -
eviniz gibi yeyiniz. Sıkılmayın. 

Fuat Bey de ayni masada ve 
mektepliler arasında.. Yemek ya
rım saat kadar devam etti. Meclis 
Reisi Kazım Paşanın oğlu T eo
man oturduğu iskemlenin üzerine 
çıkarak: 

- Aziz kardeşlerim .. dedi.. Bu
gün burada sizin aranızda bulun
duğum için çok seviniyorum. 

Ankaraya gelenlere ve daveti
mizi kabul edenlere teşekkür ede-
rım .. 

Bu sırada küçük davetliler, kü
çük hatibi alkııladılar. 

çocuk bayramıdır. u "'""'· 
candan kutlulamak her ç tıi,I 
hakkıdır. Bu münasebetle etl 
zin bayramını kutlular. v•;,~ ~ 
ze icabet ettiğinizden do te'P 

h . . ıe 
gene epınıze ayrı ayrı 

ederim.. 1 ı,rıl'' 
Ömer Bey bu aralık f<O 

kaldırarak: di ,,1 
- Haydi.. dedi .. işte şifi' ,ı~ıf' 

kum bitti istediğiniz kadıır 
1 

layınız. ılıff' 

Devamlı bir kahkaha "'e ',.tl 
Çiftlik gezildi, çocuklııt.' ~ 

mara ve Karadeniz göller• ır'91 

rildi ve on altıyı kırk bet 
Ankaraya avdet olundU·" • b'"~ 

C k , A }<er• 16' _ ocu lar trende. ~ e1' Jı 'f 
nun ahengini kaybettıreC rı,,t•_./ 
yüksek sesle marş oktı~: of".~ 
ridorlarda şimendifercih dilil/ 
yapıyorlar .. Arka arka~;ord,,, 
bir çocuk katarım• k~rı or= 

çiyor.D~~ .. ~.~.~.~t~i bagırıY' _.d 
- uuuuuu . ... 1,cv 

A. ceııt~ 

d 
ti 
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M?:~!.~~-~~-~'.~!.~!.:~.?..~~~-~~~~.?..~~~~~~=~ .. ?.!.~ .. ~~~~- Bulgarlarda 
Uşterekdavamızbudur:K 1 f k k ga • anı ır a av -

MEDENiYET larından biri 
Şikago ·k· · d.. k d b. l0 kl · k · G .. ı ıncı unya a ın ır ı erı ongresı ve 

azı ınkılabının en ülkülü eserlerinden biri 
a· ı. ırka.,.. .. 

1Y1İ1li 1( :r gun evvel " Amerika 
lla.J Co adınlar Birliği (The Natio
llited 

5
unci( of Women of The U-

la tatea) · · M" ''llde . reıseaı ıss Lena 
.... •ın Philipste .. .. .. d k" • t?ntt:ı n onumuz e ı 

tol>la.n:~n °n al~ı~ın~a Şikagoda 
l\adın 1( k olan ıkıncı beynemilel 
U~er Otıgresine iştirak et:nek 
d e resnı .. b' 
.~· ''A.nıe 1• ır d~v~t mektubu al
lıgj k' rıka Mıllı Kadınlar Bir-
1 " ea ı v 
JCUldur· e rnuaı:zam bir teşek -
tCJkiJ·t' otu:zu mütecaviz kadın 
d a. ının b" ı 
e &el . . ır eşmesinden vücu • 

lll ını~tır B .. b ·ı eılek · ugun eş mı yon 
l'tn Çok ~e kazanç sahibi kadınla • 
ke~İd' uvvetli bir çalışma mer -

ır. Beyn l ·ı l teker . e mı e feminizm ha-
l •nın k 1 1>a.!lıca. .. .uru U§ ve yayılışında 
•U ile 1~11 hu merkezin teşebbü
&oda. lo ~3 senesinde gene Şika -
>'a. ka.d p annıış olan birinci dün -

ın b" l'k lllttıtu B ır 1 leri kongresi ol -r. u .. d 
Fınd gun ün yanın her tara. 
ı · &.verimı· b· 
lllde k 1 ırer iş kaynağı §ek-

l'k urulan .. l 1 lerin · Yu:z erce kadın bir-
lilrı, k ıkn nıevcudiyet ve inkişaf -

ır sen 0 ilk b e evvel yapılmış olan 
eynel 'l l 

lletice)e 'd· rnı e temasın hayırlı 
rı ır a . 

Undan k k 
lrıilel f . _ır sene evvel beynel· 
& d enıınıznı h . . 
il ı ve h d areketının mak -

>'aai faaile efi, içtiınai, ilmi, ve si 
lnUca.deleY:t sahalarında bir hak 
~iz. Çurı'k~·ınden ibaretti, diyebili -
tlk defa i medeniyet tarihinde 
r1ı · 1· 0 

araL b" " k F 'h a ınj tt uyu ransız ı -
lll' ll Orta 

•Y<!t 1( Ya attığı ı'Planlı Ce -
dı h uru)u§ . . 

n akk u,, PrOJesmde ka -
~et·ı ı, he.nıen h h' .. 

ı tt:ı . . emen ıc go -k ernıştı. T -
avray1§ eokratik dünya 

Çenber} 
1?1

n dar ve mütehakkim 
1· erınden k 
'Yik h Urtularak reel ve 
tt\' ayat hak 1Yet or . ınıının ve asri ce -
Çe · Ranızasy 

tıt Proble . onunun bin bir 
lrt rnlerı ve .. d .. 
1_ an içti .. gun en gune 
"ar tnaı hamı · · 
1 tısında k e ve ıhtıyadarı 
~ad endi b b -•n., Yeni . aşına ırakılan 
tt\e"ki v h cenııyet bünyesindeki 
tın e akkı . 
'b· ~ kendi .. k nı ancak kendı ba-
~lırdi. l~t 0

1
2 

udretile temin ede-
~ :re 893 Ş'k 
d Otıgreain. ı ago Kadın 

at\ .b ın başl h d h-· .ı aretti: I< ıca e efi bun -
lltrıyer adınlara müsavi iş 

teı.ı· 1 Ve ictinı .. h 
lttk ıhn etnıek. -

8 
~.ı ayat hakları 

d ayat · ugun topluluk ha • 
il ~I ının Yar t h·· '!ınl k a ıcı sahaların • 

1 lltUrı ltı a ve Yükselmek hakkı 
q'kk edeniy t -ı , 
h 1_ 1 <>ld ... e a eminde erkeği 
'l(k d ugu kad k d . 1 ır y ar a mm da 

lli b' . e bu b k d h' 11' ı.ı·ıı a ım an mede· 
ır k 1 et top} 1 ... 
~1 ldının. . . u uguna mensup 

~'trıış ~..1b'~dı~et.eği çok bir şey 
Qe el 1 ır. 

d~ll >'lıelrnilel f · · tir/' Çarpışnı emınızm hareketi, 
dı h~i bugünk·~'.ın~n meydana ge
ı llnye t hu ıçtımai ve iktisa -
ilta a avv .. 11 · · .. •tttt) . . u erının derin 
&ıt, d arı ıçınd . 
Sek oğru . d. e Yenı yeni bir çı 

• bugu gı •Yor. adınlık, ger • 
tıe d n de m .. 
d '"et d' . ucadele cephesi • 
ece . e ılıyo f k 
~ ı_ ın'kar ed· ı r, a at artık sa • 

el'I: i . ı rniş h ki ~ Çııı de'"'] a arı iste • 
1, alar •aye ~ı , belki uzun uğraş • 

l'l ha.k1 ••nde teıni d. 1 . 
•atı arın d .. n e ı mış o -
t\.ı ~rdan unı o~urttuğu yeni fır -
del'l tılah ve i~~ı cemiyet hayatı -

llıü~~ek için ı~fı lehinde istifa
ti) •t ••kın.t 1.. ugünkü problem 

tt:ıe ı ar" b" t~hlik l . e ır Yığın dev • 
e erı · · 

tiıf etkek • kçınde çırpınan 
br \_tereddt : adın medeniye· 

oQıl'h... •e ıfla t k 
---••dir. 1 .. 8 an urtarmak 

§le onü-.. d k• 
uıUz e 1 tem. 

muzun on altısında Şikagoda top· 
lanacak ikinci Dünya Kadın Bir -
likleri Kongresinin mevzuu: "Müş 
terek Davamız • Medeniyet ... ,, 

:(. J(. J(. 

Uzak Amerikadan bir ses: "Da· 
vamız, müşterek davamız, mede -
niyet,, diyor bize. Bu sesin bütün 
dünya cümhuriyetlerinin annesi o

lan büyük Waşington un çok gü • 
zel ve ileri ülkesinden şarkın ilk 

cümhuriyeti olan inkılapçı Gazi 
Türkiyesine hitap edişindeki içli • 

liğin bilmem farkında mısınız?. 

Türk Kadınlığının 1893 Dünya 

Kadın Birlikleri Kongresine da • 
vet bile edilmemesinin günahı, bü

tün beı; asırlık Osmanlı tarihinin 
o sayıs~z günahları arasında, belki 
en acı , en haksız, en zehirli olan 

günah. Ulu Gazimizin dehasın · 
dan doğan Cü.mhuriyet güneşi, 

Türk Kadınına ilk defa olarak bir 
mahbes karanlığından hür haya -

tın temiz yollarını açan, onu he -
men hemen zahmetsiz, külfetsiz 
hak ve iş hayatına kavuşturan mu· 
cizeli bir sabah aydınlığına benzi

yor. Öz vatan topraklarımızın kur 
tarıcısı olan Gazi, ayni zamanda 
Padişah saraylarında ve softa zin· 
danlarında dünyanın en şerefsiz 

mahlukları gibi asırlarca ezilen 
ve sürünen Türk Kadınlarının da 
kurtarıcısı olmuştur. Gazinin eseri 

sadece bir ·devlet eseri değil, fakat 
her şeyden üstün ve engin bakışlı 
bir medeniyet eseridir. Çünkü, Ga · 
zimizin vücude getirdiği devlet ge 

ne onun yarattığı yeni Türk me • 
deniyetinin devletidir. Yeni Türk 
Cemiyeti. Ve bu öyle bir cemiyet 
ki onun bütün kuruluş malzemesi, 

iç mayası, direkleri, gaye ve he • 
defleri Gazinin dimağında pişmiş 
hazır kalıplar gibi hayat yolumu • 

zun ortasına dizilmiş; bize ancak 
biraz azim, biraz sebat, biraz hüs
nü niyet göseterek onlardan isti • 

fade etmek hevesi, çalışmak zev -
ki, duymak ve eseri sevmek vazi -
fesi kalmıştır. 

Medeniyet yapısında Türk ka-
1 • • • 

dınmm mevki \'e cnemmıyetını, 

Gazi kadar geniş ve şümullü bir 
kavrayışla anlamış ve onun yükse 
liş zamanını kısaltmış bir deha, 

altı bin senelik Türk tarihinde yok 
tur. Cünkü Türk kadınlığına onun 
temi~ ettiği serbest teneffüs hak· 
kı, onun yaydığı yaratıcı iş saha • 

ları medeniyet yapımızın kurul • 
ması ve olgunlaşması zamanını 

tam bir asır kısaltmıştır. 

"- Kadın, hayata atıl!,, Bü • 
yük şefimizin bu kurtarıcı kuman
dası her münevver Türk kadınının 
duygulu kalbinde öyle imanlı bir 
iş zevkini telkin etmiştir ki "A • 
merika Milli kadınlar birliği,, nin 

davet mektubunu aldığım zaman 
buradaki vazife ve işlerime rağ • 
men bütün dünya kadınlarının bol 

ve ülkülü faaliyet fırsatlarından 

Türk kadınlal'ımızın nasıl istifa -
de ettiklerini anlatmak vesilesini 
kazanacağımı düşündüm. Bu dü
şüncede Türk kadınlarının kalp • 

lerine örülen asırlık esaret ve ata

let zincirlerini nurlu irade ve a • 
zimlerinin kuvvetli yumruklarile 
bir darbede kıran ulu Gazimizin 

SOFY A, 1 (Hususi) - Burada 
zaman zaqıan muhalif partilerin 
sokaklarda çarpışması, sokakların 
adeta muharebe meydanlarına 
döndüğü eksik değildir. Bunlara 
sebebiyet verenler, ekseriya biri -
birine zıt harekette bulunan te -
şekkül!erdir. Dün de burada gene 
böyle bir hareket olmuş sokak or· 
tasında bir muharebe kopmuştur. 

Birdenbire patlıyan silah seslerile 
kanşan ortalık aşağı yukarı bir 
saat kadar tabiiliğini kaybetmiş .. 
Gürültü esnasında öteye beriye 
kaçanlar, bağıranlar, yol üzerle • 
rinde düşüp bayılanlar, yarala· 
nanlar olmuştur. Vak'a mahalline 
yetişen polisler gürültünün önüne 
büyük bir müşkülatla geçebilmiş
lerdir. Hadiseye sebebiyet veren 
ötedenberi biribilerile iyi geçine • 
miyen Mihailof taraftarlarile Pro· 
togerof taraftarlarıdır. 

Sokak ortasında biribirlerine 
tesadüf eden bu iki düşman grup
tan Mihailof taraftarları taban
calarını çekerek Protogerof taraf • 
tarları üzerine ateş etrniye başla -
mışlardır. Çıkan kurşunlardan bir 
kaçı Protogerofçuların bazılarına 

tesadüf ettiği için yaralanmaları
na sebebiyet vermiştir. Yaralanan 
lar otomobillerle hastaneye kaldı
rılmı~lar ve vak'a yerine yetişen 
polisler tarafından mütearrızların 
hemen hepsi yakalanmışlardır. Po 
lis tarafn:l' an yapılan araştırma • 
da mütearrızların üstünden 16 re
volverle birçok bomba bulunmuş
tur. Bu silahların adedi, bombala· 
rın mevcudiyeti hadiseyi alelade 
bir vak'a mahiyetinden çıkarmış • 
tır. Mütearrızlar adliyeye verilmiş 
tir. 

ve onun derin kavrayışlı arkadaş
larının teşvik ve himayelerine 
mazhar olmak benim için ikinci 
bir zevk kaynağı olmuştur. 

Gazi Türkiyesinin davası da saf 
bir medeniyet davasıdır. Bu dava· 
nın iddiaları ve akisleri Türk va· 
tanının hudutları içinde sıkışmış 

değildir. Her saf medeniyet dava· 
sı gibi, milli Türk inkılabının da
vası da Türk inkilabının dünya in
sanlığı ile el ele vermesi, planlı 

cemiyet kuruluşlarının insan me· 
deniyeti yokuşund:ıki hedeflere 
doğru biribirine istinat ve emniyet 
ederek yürümesi ve yürütülmesi 

gayesini takip ediyor. Dünya yü· 
zünde hakkı ve insan cemiyeti ku· 
ruluşlarında büyük tarihi hizmeti 
olan Türk uyanışı ve doğrulması 

bir insanlık parçasının diğer in· 
sanlık parçalarına ilavesi, onlarla 
beraber aynı yüksek ülküler için 

mücadele hayatına iltihakı demek. 
tir. Garpten şarka doğru giden me 
deniyet yollarını Asyanın ta içleri· 
ne kadar uzatan cemiyetçi Türki
ye, bugünkü dünya güçlüklerinin 

ortadan kaldırılması, insanlar ara
sında daha haklı, daha akıllı, da
ha sağlam mütekabil istinat ve iti· 

mat prensiplerinin yerleşmesi yo· 
lunda sarfedilecek her samimi te· 
şebbüsün ön saflarında çalışıyor 

ve çalışacaktır. Türk kadını bu sa· 
vaşta kendisine düşen vazife payı· 
m pek ala müdriktir. Çünkü onun 
da davası tıpkı Amerika Kadınlar 

Birliğinni davası gibi bir medeni· 
yet davasıdır. Hepimizin müşterek 
davamız: Medeniyet .• 

Hatice Refik 
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Bir Fransız edibinin şehrinıizde kon/ eransı ........................................................................................................... 

Cemiyet ile şair 
arasında mücadele ... 

Bugünün şairleri şirin garezsiz, 
gayesiz bir vasıta olmasını istiyorlar 
Şehrimize gelen maıuf Fransız 

ediplerinden M. Pi0rre Quint dün 
H alkevinde bir konferans vemıiş
t ir. 

salden daha şiddetli davranmıştır. 
O , Allahı (bir sarhoş) olarak tarif 
eder. (Siire mukaddeme) de, La· 
utrea.:n~nt birinci eserindeki iddi-

Bu konferansı Fikret Adil Bey aları nakzeder gibi görünür ve 
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. an'anevi ahlaktan bahseder. Fa

Fra nsrz muharririnin bu kon - kat bu edebi bir nihilizmdir, ve 
fcransım aşağıya hülasa ediyoruz: j bugü~ü~ mi~ahını doğurmuş ola~, 

Sanayileşmiş olan zamanımız • . edebı hır mızahtır. Yalnız bu mı
da şiir hala yaşıyor mu, yoksa bir zahı, gülünç ve komik manasına 

ceset mi? Bu suale cevap vermek almamalıdır. 

için bizzat şiirin manası nedir, bu- Runband'da dahi Lautre -
nu anlamak lazımdır. Leon Paul amont'daki hususiyetler vardır. 
F argue'nin "Hürriyet heni elan Genç yaşında, V crl3.ine' e rast ge· 
heyecana getirebilen yegane şey • len Runband onunla beraber, iki 
dir,, cümlesile, bunu ifade edebi- kişilik bir midik yaratmak için 
liriz. • tecrübeye geçti. Beraber lngiltere-

İsyansız hürriyet yoktur, bu İs· ye, Belçikaya geçtiler, bu macera 
yanın manası bütün şairlerde var- Verlain'in Runband'ya tabanca 
dır. Bizzat sanat bile, gündelik çekmesile nihayet buldu. Bu facia
hayatın itiyatlarına ve hurafeleri· dan sonra Runband heı- şeye, ede· 
ne karşı bir isyan telakki edebilir. biyata, hayata, gayelerine isyan 
Bu isyan ile beraber, muasır hü- edi} ordl~ O zaman 22 yaşında ·idi. 
yük şairlerin çoğunda, ümitsizlik Evl:n:.reği, yeniden bir burjuva 
ve bedbinlik olduğunu da görüyo· hayatı yapmağı <:.:.,::;.Ln:lü, ve bun· 
ruz. Bu, alelumum hayat ve cemi· dan sonra yirmi sene daha yaşadı. 
yet ile şaiirin arasında bir müca· Bu iki şairin eserini takip eden 
deledir. Bundan dolayı, büyük muasır Fransız ş:ı irleri, surrealist· 
Fransız r ~ 'rlerine "mel'un şairler,, ler ve bizzat yirmi sene susmuş o
de denilmiştir. lan, bu Hd şairden fazla bir şey 

Eski zamanlarda, henüz cemi· yapmak imkanını görmediği için 
yet haline yeni girildiği devreler- susmuş olan Valery bile onların, 
de, şairle cemiyet arasında tam bir muhtelif şekillerde tilmizleridir. 
ahenk vardı. O zaman şairler an-
cak yüksek ve ideal şahsiyetleri 

dastanlarla tebcil ederler ve şiir
lerindeki İsyan basit ve adiye tevec 
cüh ederdi. Bugün telakki büsbü
tün değişmiştir. Cemiyet ile şair 

arasında bir mücadele, bir rahat
sızlık vardır. Zamanımızın bu hu
susiyetini, bilhassa F ransada, bir 
çok cereyanların mevcut oluşu ve 
bunların çokluğu gösterir. Bunun 
için, bugünün şairi, tanımadığı 

müstakbel bir karie hitap eder, bu 
sebepten de hemen büyük şairler 

gayet mahdut nüshalarda ve kü· 
çük eserle:- neşretmektedirler, ve 
bunları büyük halle kütleleri anla
maktan çok uzaktır. 

Burada, 1\fösyö Pierre, Quint, 
Lautreamont v~ Runband gibi is
yanları kendilerini uzak mesa.
fclere sürüklemiş iki ~airden bir 
kaç parça okumuştur. 

Bu misallerden, her iki şairin, 
insanları fevkelbeşer bir gayret e 
sürüklemek istedikleri, mistik ve 
şairane yollar gö:;terdikleri, bü
yük bir terakkiye eri~tirmek için 
çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Lautreamont ve Runband eser
lerini 1870 de, Alman, Fransız 
harbi esnasında yazdılar. Birincisi 
20 ikincisi 16 yaı1mda idi. Lautrc· 1 • 

amont'un hayatı pek esrarengizdir 

ve biri büyük, biri küçük iki seri 
vardır. ikinci eserini, birinciden 
iki sene sonra yazdı. (Şiire mu
kaddeme) ismini taşıyan bu eser
de mevzuu bahsettiği şiirleri
ni asla yazamadı. 

(Maldoror'un şarkıları) ismini ta 
şıyan birinci eserinde Lautreamont 
fevkalbeşer bir mahlukun Allaha 
karşı dastani mücadelelerini tasvir 
eder. 

Burada, Mösyö Pierrc Quint in
cilden "Job'un laneti,, ve Goethe '
den Prometenin Jüpitere karşı is
yam parçalanm okumuştur. 

Lautreamont, eserinde bu iki mi· 

Görüyoruz ki, bahsettiğimiz 

Fransız şa irlcrinin hepsi muvaf fa. 
kıyetsizlikle karşılaştılar. Çünk~, 
kat'i ve gayri kabil bir gayeye bağ 
landılar. Bu gayelerin kıymeti ise 
velut olmalarındadır. 

lsanın (Allahın ülkesi) dediği 
mistik bir vect haletine varmak İs· 
teyen İncilin akideleri, manaları 
itibarile bir anarşi akidesidir, ve 
insanı, ailesine, i::ne, kendi ken -
dine karşı isyan~ ·ı:avet eder. 

Bugün, yir~inc:_i ı>sırda insanda 
büyük bir tenbellik hali görünü
yor. Fakat insan eskiden daha faz
la harekette olduğu için bunun 

farkına varılmıyorsa da bu ten· 
bellik manevidir. Bilhassa itikat ta 
tenbellik. Bu inanma buhranı yü • 

zünden sanayiin, yahut bir büyük 
adamın dünyayı kurtaracağı iti· 
kadı kolayca doğuyor. 

Bunu da mesela şöyle izah ede· 
biliriz. insan makineyi yaratıyor, 
bundan istifadeyi, kendi mesaisini 
azaltmak için değil, bilikis ondan 

mümkün olduğu kadar fazla istih
salat isteyerek çabucak ve büyük 
mikyasta istifade etmek tarzında 
düşünüyor. 

Bugünün Ş3İrleri, bu telakkiye 
karşı isyan ediyorlar, ve şiirin bir 
.mistik garassız ve ıvassız, bugün 

için gayesiz bir vasıta olmasını İs· 
tiyorlar, çünkü ancak bu suretle 
insanın deruni t~rakkisi mümkün· 
dür. Fakat buna karşı, aç karın ile 

b ir terakki mümkün olamıyacağı
nı iddia edenler vardır, ve bunlar 
acaba haklımıdır? 

B:.ı S!lal zamanımızın cevabını 

aradığı eH ,.,;;hiı:ı ı:ı ~seledir. 

Diyarıbekirde tahviller 
D1YARBEK1R, 30 (A.A.) -

Diyarbekire gönderilen dahili is
tikraz tnhvilJeri i!ç misli fa:dasile 
satılmıştır. 
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Harlkullde Aşk ve Macera Romanı no.46 ·-
Kadınlara Bikim 
ihtiyar devam etti: 
- Öğleden sonra kont notla

rını okur. Tashihler yapar. Siz 
her fey tamam olduktan sonra. te
mize çekersiniz ve bu eserin yega
ne nüshasını yazarsınız. Geri ka -
lan zamanda 140000 kitaptan iba
ret olan kütüphanede, patronun 
mesaisine yarıyacak kitapları a -
raraınız. Sizin gibi genç birisi için 
bu sonuncu i! zor bir iş değildir. 

Öyle değil mi?. 
Mehmet, Sarı çizmeli Mehmet 

tasdik etti: 
- Tabii, ben sporu da seve -

rim. Çünkü bu 140.000 ciltlik ki
taphanede kitap aramak her hal
de cambazlık yapmak gibi bir şey 
olsa gerek ... Fakat, patron ne gibi 
bir eser yazıyor?. 

Bu suale, ihtiyar önce ıslık ça
larak cevap verdi sonra sadece ila
ve etti: 

- Bir şaheser! 
Delikanlı anlamış gibi başını 

salladı: 

- Ha anladım.. Şiir yazıyor 
desene ... 

- Hayır .. hayır.. şiir değil. 

Ayni zamanda felsefi, ruhi, tahlili 
ve terkibi bir eser .. 

-Ya ... 
- Evet .. böyle bir şaheser 
Sustular, Aradan biraz vakit 

• 
geçti. Delikanlı ihtiyara iğilerek 
sordu: 

- Buı a.!a nerede buluııuyo -
ru:ı:?. 

- Kont Vidanonun malikane
sinde. 

- Peki ama hangi memleket-
te.. " - Si7.e söylemediler mi?. 

- Hayır. 
- O haide gidip kendisinden 

ıoı·unuz. 

- Ya ... Demek bana bundan 
bahsetmemek için emir aldınız. 

-- Belki .. 
Sarı çizmeli Mehmet, düşündü. 

Sonra, her zamanki ne§esini takı -
narak: 

- Hiç .. dedi, laf olsun diye 
söyledim bunu, yoksa, neresi olur
sa olsun, burası hiç de fena bir 
yere benzemiyor. Hem şöyle gidip 
bir etrafı dolaşır, bakarım. 

ihtiyar güldü: 
- Bir saatte dolaşmış olursu· 

nuz?. 
- Neyi?. 
- içinde bulunduğumuz ada-

yı. 

- Ey burası ada mı?. Ahalisi 
var mı?. 

- Bütün ahalisi burada top· 
lanmıştır. On alh kişiyiz. Sizinle 
on yedi olduk. Kontun hariçte 
dört memuru daha vardır. 

- Bu memurlar ne yaparlar? 
- Demek bunu da size söyle -

medileT?. 
- Hayır. 

- O halde gidip kendisinden 
ıoruınız. 

fi, :ıj. 'f. 

İhtiyar papas, bir şezlongla u
zannuş olan rengi uçuk genç kı -
zın yanında oturuyor, derin bir 
ıefkatle ellerini ellerine alıyor ve: 

- Yavrum, diyor, artık iyi • 
le§tiniz demektir. 

Genç kız soruyor: 

- Pek hasta oldum değil mi e
fendim?. 

- Evet .. pek hasta .. bir beyin 
ilim ı .... kırk bir derece hara-
ret ••• 

- Evet.. hatırlıyorum.. üzeri-

nakleden • fa. 
--- ....... ıwz _, ._ 

me bir sürü korkunç hayaletler 
iğiliyordu .. Her tarafım ağrıyor -
du ... 

- Artık bütün bunlar geçti kı
zım .. Veliniz, sizi bana gönderdi 
ve tevdi etti. Burada deniz hava
siyle çabucak iyileşeceksiniz. 

- Zaten kendimi iyi hissetmi
ye başladım bile. 

- Burası hoşunuza gidecek 
zannederim. Odayı tıpkı sizin te
miz ruhunuz gibi beyazlara boyat 
tım .. Her tarafı sizin bir aksiniz 
haline getirdim .. 

Yavrum .. 

ihtiyar papas bu sözleri pek 
derin bir huşu ile söylüyor. ilave 
ediyor: 

- Sizin buraya getirilmenize, 
mektepteki müzakereciniz mat -
mazel Luiz nezaret etti. Zimdi ar
-tık madem ki iyileştiniz, vazifesi
ne dönebilecektir. 

Jeneviyev sevinçle haykırdı: 
- Matmazel Luiz burada mı?. 
- Evet .. görmek ister misiniz? 
- Bilseniz hem de ne kadar?. 
ihtiyar papas kalktı: 

- Şurada, manastırın dua o -

dasında. 

Dedi. Ve bir kapı açtı. lçerden 
bir günlük kokusu geliyordu. Mat
mazel Luiz, bir dua sandalyesine 
diz çökmüş, bütün kalbile dua e

der bir vaziyetteydi. Renkli cam
lardan güneş giriyor, dua odası -
nın ötesine berisine aksediyordu. 

Papas seslendi: 

- Matmazel Luiz ! 
Genç kadın titredi, döndü, son

ra sevinçle haykırarak sıçradı, o
dadan içeri koşarak kızı kucakla
dı: 

- Jeneviyev .. sevgili Jenevi -
yev .. iyileştin artık değil mi? .. 
iyileştin .. söyle bana. öyle değil 

'? mı .. 

Genç kız minnettarhğından 

söyliyecek söz bulamıyor: Sadece 
mırıldanıyor: 

- Oh ... matmazel.. oh .. teşek
kür ederim .. 

ihtiyar papas, kolları çapraz 
bir vaziyette iki kızın samimi ku
caklaşmalarına bir dostluk levha
sını takdis eder bir vaziyette ha· 
kıyor ve ayakta duruyor. Biraz 
sonra, onların artık coşgunluğu -
nun bittiğini görünce, 

- Dün, diyor, matmazel Jene
viyeve, hıristiyan dininin en yük
sek ruh ve asaletine mensup kim -
seler tarafından yazılmış bazı 

parçaları okumayı vadetmiştim. 

Matmazel Luiz de gitmeden, va -
zifesine dönmeden evvel, bizimle 
beraber bulunabilir ve bu yüksek 
parçaları dinliyerek, ruhu temiz -
lenir. 

Matmazel Luiz papasın önün -
de iğilerek: 

- Teşekkür ederim muhterem 
peder, diyor, zevkle dinlerim. 

V c şezlongun ayak ucuna otu • 
ruyor. İhtiyar papas dun odasının 
kapısını kapıyarak gelip eski yeri
ne oturuyor, ve hastanın başucun· 
daki masada duran kitaplardan 
birisini alıyor. 

( Dcııamı var) 

Romanyadan gelen 
muhacirler 

Romanyadan lzmire 300 ailelik 
bir muhacir kafilesi gelmiştir. 

Muhacirlere, Hilflliahmer tara· 
fmdan yardımda bulunulmuştur. 

Maarifimiz Yürürken .•• ............................................................................ •f 
Nafi Atuf Beyin Türkiye Maarı 

tarihi hal{kında bir denemesi 
-1-

Tabiat, bize bir hadiseler silsi • ı vardır. Muharririn samimi endişe
lesi halinde göründüjü, ilmimiz si de bu tahlillere yardım edecek 
de bu hadiseler arasındaki bağ - unsurların henüz kafi derecede 
lantıların zaruriliğine güvendiği 

için "geçmiş,, ve "olmuş,, a bak -
madan geleceği ve olacağı tahmin 
bile edemiyoruz; hatta hali bile 
kavrıyamıyoruz. Tabiat içindeki 
hadiselerin en mudılı olan beşeri 
cemiyetin hal ve istikbali hakkın
da doğru görüşler edinmek ister • 
'ek bu geçmişi ve olmuşu anlamak 
ihtiyacı daha ziyade kendini gös -
teriyor. 

Bunun içindir ki son zamanlar 
da milletimizin tarihi hakkında be 
liren derin alaka ilim yolunda bir 
uyanıklık ifade eder. Fakat birce
miyetin tarihi, içinde sayılamıya -
cak kadar çok illet ve netice kay• 
naşan ve çarpışan bir hadiseler 
mahşeridir. O mahşerin içinde bo
calamamak ve asrın ilim zihniye -
tine sadık kalabilmek için iş bölü
müne ve devamlı emeklere lüzum 
var. işte muhterem Nafi Atuf Bey, 
maarif tarihimiz için bir deneme
ye girişmekle bu iş bölümünde 
kendisine çok yaraşan bir saha 
seçmiş oluyor. Herşeyden evvel 
şu noktayı kaydetmeliyim ki Nafi 
Bey, sahasını ayırırken tarihi ha -
diseler zincirinden yalnız sıkı bir 
halkaya dokunmaktan başka bir 
şey yapmadığını pek ala kavra -
mıştır. Eserinin başında söylediği 
gibi, gerçekten "maarifin gidişini 
anlıyabilmek için içtmai ve iktisa
di müesseselerin de tarihini bil -
mek lazımdır.,, Mevzuunu ve işini 
bu kadar derinden anlıyan mu • 
harrir, çok munsıf ve mütevazidir 
de. Eserinin başındaki (bir kaç 
söz) ünü bitirirken "muvaffak o
lamadığımı itiraf ederim.,, demek
ten de çekinmiyor. Bu kadar hak
sever ve iddiacılıktan uzak bir mu 
harririn kitabı üzerinde işlemek; 
insana fikri bir temrin yaptırmak· 
la kalmaz; ahlaki ve bedii bir he
yecan da verir. 

Nafi Beyle aramızdaki çok eski 
arkadaşlık ve meslektaşlık rabı -
talarını da düşününce onun kitabı 
üzerinde çalışmayı denemek, be -
nim için çetin ve o nisbette de de
ğerli ve güzel bir iş mahiyetini al
mış oluyor. Fakat aziz arkadaşı -
mm kitabına yalnız böyle dar iki 
görüş zaviyesinden bakmak ta ka
fi değildir. Zira o; üzerine aldığı 
bu ağrr işe -yazımın başında işa
ret ettiğim- olacağı ve geleceği 
ara.mak yolunda düşen hisseyi de 
katıştırmış, "Memleket hakika -
ten bilinmeyince yani memlel::et 
üzerinde yaşıyan insanların kud -
ret ve teşkilatlarile bu insanların 

işlemiye mecbur oldukları tabiat 
ve servetin münasebetleri hakkıle 
kavranmadıkça memlekete uygun 
bir maarif manzumesi yapabilme
nin imkansız,, lığına inan.mış ve ... 
"bu türlü mal\ımat azlığındandır 

ki maarif sahasında bir hareket 
yapmıya teşebbüs edenlerin tek 
cepheli ve ekseriyetle kısır kaldık

larını görüyoruz..,, Diyebilmiştir! 
Nafi Beyin eseri, işte asıl ikinci 

kitabın bir kas; sözü arasında yer 
bulan bu fikirlerle hayatileşiyor 

ve hedefini isabetle görmüş olu -
yor. Kitap, bu hedefe göz diktiği 

içindir ki içinde sık sık tahlillere 
baş vurulmuştur. Zira maksat bir 

"terkip,, e yol açmaktır, bunun i -
çin de bir çok tahlillere ihtiyaç 

işlenmemiş olması yüzündendir. 
Eserin umumi seciyesini hulasa 

edebildimse artık metnine geçmiye 
sıra gelmiş oluyor. Nafi Bey, ma -
arifimizi iki devre ayrıyor: Med • 
rese devri, tanzimat devri, hu ayı
rışın kıymeti hakkında bir fikir e
dinebilmek için evvela kitabın un• 
vanında kullanılan (Türk\ye) den 
ne kastedildiğini sarahaten anla -
mamız lazım: imlasına bakılırsa 
Türkiye, son kurduğumuz devleti 
ve onun zımnında hükumet şekli
ni ifade eden siyasi ve coğrafi bir 
tabirdir. Bu manaya göre kitabın 
asıl mevzuu; bu yeni devletin ye -
ni maarif tarihinden ibaret kalır. 

Medrese ve tanzimat devirleri ise 
bir hazırlık mahiyetinde kitaba 
girmiş demek olur. Fakat hu tak
dirde hazırlık kısmında d:ıha ev -
velki devirlerin, menşelerin yer 
bulması da beklenirdi. Türkiye ta
biri, O!manlı saltanatını da kaplı
yacak kadar geniş bir manaya a -
lınmış ise hazırlık kısmını, menşe
lere kadar götürmek daha ziyade 
zarurilefirdi. Her. iki şıka göre de 
manzara genişliyeceği için tasnif; 
Türklerin yalnız son siyasi teşek· 
küllerine bağlanmakla kalmaz, da 
ha geniş ve daha milli bir mah' 
alır ;hatta bu bakışla kitaba (Tür· 
maarif tarihi) demek daha çok 
yakışırdı. ( 1) Nihayet, muhterem 
muharririn Osmanlı, ıaltanatı hak 
kında va~tile -dcıha, ziyade eec; 
nebileri takliden- kullandığımız 

Türkiyadan da ayn tutulması la
zım gelen Türkiyenin içine böyle 
çok geniş bir mana sıkıştırmak is
temiyeceği de şüphesiz olduğu i -
çin bu tabir, mevzuun hududuna 
mutabakat noktasından müphem 
kalıyor. Tasnife bu kadar dikkat 
edişimin sebebi, eserdeki goruş 
tarzile yakından alakadar oluşu -
dur. Bu görüşle Osmanlı Türkleri 
zamanındaki Maarif müessesesi, 
Medrese devrinde tamamile dini 
naslardan ve telakkilerden doğ -
muş oluyor; tanzimat devrinin 
maarif teşkilatı da garp zihniyeti
le medrese zihniyetinin çarpışma
sı karşısında teceddüt hareketi • 
nin başında bulunanların iki zih -
niyet arasında bir uzlaşma yolu 
aramalarından cıkıyor. Eserin her 
taraf mda hakim olan telakkiye gö 
re maarif hayatımızda. görülen bü 
tün arızaların, durgunlukların ve 
sapıklıkların sebebi, medrese zih· 
niyeti ve bu zihniyetin dayandığı 
dini naslar, dini fikirlerdir. Va • 
kıa, son sırada içtimaiyatı ilimleş
tirme yolunda en kuvvetli adım -

lardan birini atan Dürkhaym mes
leğine bakılınca iclimai hadisele
rin hemen umumiyetle dini tasav

vurlara ircaı kabil gibi görünür. 
Fakat, bu, Dürkhaym'ın, en çok 
İptidai cemiyetlerin, bilhassa 

Klan'ın tetkikinde tuttuğu bir yol· 
dur. Cemiyetler ilerledikçe ve ta -

hnllüf arttıkca dini amil, eski nü
fuzunu kaybeder ve sathile~ir. 
Türk cemiyeti, İslam camiasına 

girdiği zaman, iptidailikten çok -
tan çıkmış, epeyce mütekamil bir 

medeniyet devresi geçirmiş bulu • 
nuyor, bugünkü manasına değilse 
bile o zamanki seviyeye göre bir 

nevi millet hayatı yaşıyordu. Türlt 
lük; İslam medeniyeti camiası i • 

çinde Osmanlı saltanatı~ıP ~ 
masından evvel çok mühıJJl bil 
ni faaliyetlerde bulunmuş, i 
sa siyaset sahasında lsliıtı ~~ 
lerin hegemonyasını ele g~\;. 
lecek derecede inkişaf etıııı~ 
manlı devletinde ise bu siYll~e 
şaf, inhitat devrine kada~ de 
etmiştir. Şu halde dini arn•1 ,·r 
kadar şümullii ve kat'i bir t~ 
savvur etmekten doğacil 

kül, meydandadır: d' 
Dini naslar, başlangıçlşt 

islam medeinyetinin kuruldl _:l 'çl 
. , 'tıı 

ve buna Türklerin de gerı? i t'! 
. . k l . 111arı " yasta ıştıra etme erıne ~ d 

:;:;~::ı dhaal::;~~!r~as~r~'ı 
• . 'fi' .. 

saltanatını kuran Türk ıçtı de 
yetinin bu sallar.alın . dt 
müddetince, yahut inhıtal ~· 
. .. k. 'f -ede m nıutea ıp maarı ve ••• •}j' 

. 'l . b lşb• çe getırı mesıne sc ep o 

}erdir?. i 
Kari Marksın bütün içtiııt" 

dis~ f erİ iktrnndi amile irCıl e O ' 

bizi tatmin edemcdiğ0i g~~~.
0~ 

dıran bir tek cephelı goruŞ ıJ 
ayyen bir medeniyet merhş. 
de bulunan Osmanlı Türld~rt(l 
rindeki maarif müessesesİ111f 
müessesenin geçirdiği sıı. b 
münhasıran dini amille iı~ 
r.:ıek teşebbüsü de ayni d~e lı' 
kifayetsiz görünüyor. Eser ıl., 

lı olarak itinalı bir yer tutıı.t1dd 
Çelebinin, medresenin tere 

1
, 

ne karşı açtığı mücadelede 

kalması ve dini anlayışları~ 
yılamaması da dini fikirler• iJ 

1ı başına bir amil olarak ~I 
d'I ' v• • }: k ~J11ll e ı emıyecegını, aş a n 

aramak ve hesaba katınal< 
geldiğini gösterir, bundatl. ti, 
dini amilin mevkiini, ~a~tı~ 
rin tarzını ve derecetiını .1 " o 

. d b"l k . . b &ıtı' "" tayın e e ı me ıçın u ı" 

rinde fazla durmak ta )aıı~ 
lirdi. Bunun için bu eser ~ j,ı 
daki tenkitlerin en cid0~' 
kavrayışlısmı yazan Kadr~.,e ' 
bu noktaya müteallik fi~r~,,~ 
de iştirak ediyorum. ~ıl ,,b;! t· 
Kadri Beyin dediği gi~ı 0,~' ~ 
kısım üzerinde müellifııı 1, ..,, 

··ııııı> 
la tevakkuf etmesi JJltl ~f 
Medreselerdeki tedrisatın ~· ~il 
t . · l" • 1 l d" ya te ı, ıs amı nas ar a un itİ 

bir terbiye usulü olmak ,el 
· l" d' · · hl'l' .... edre . _.ı ıs am ınının ta ı ı, •·· e~· 

de okutulan ana kitaplarırı1e 
lı bir izaha tabi tutulma•' .0~ı

1 

bir maarif ve terbiye tarilı'ff 
ramakta haklı olduğuJJl'°'ı ıl 
dir.,, (2) ,ı ~ 

Bu umumi bakıştan 50"de~· · 
di artık eserde medrese fiJıİ'I 
hakim gösterilen ana 
mütaleasına geçebiliriı· ~ 

nevı:at 
• t 

ı1}llı J 
( 1) Esasen maarif W J'lıı v 

ve tarihinden dogv·ar ,·e ~ · 
• 11ll1 • 
nır. Şu halde terbiye t[t t111ıV1 

.. l • -' rind~ işlenmedikçe b11• iŞ O' 

rihi yazmak çok giic; bır t ve 
(2) Geçen sene şubn ~ ,ıp 

ayları içinde (VAI\Jf) .. t\ıe 
fünun meseelsi,, baŞl~\~ııt d 
makalelerimde Tanz1~ 1 eti 
nin şaşkınlıklarını tahlı vıı 
ayni lüzumu ben de e~ ~ 
d d. ~ · · ı·n 111 ~ uynıus, mı aım ı 

~ · · ~ 
yolda tayin için kiiÇU .111 • • . tı . 
bir denemeye girişnn~ 



Türk tiftiği : Sofun 
istihlak derecesi 

lfOcalara Ankara sofunun tavsiyesi: 
kız mekteplerinde tiftik işleri 
~, 1 (A.A) -TÜrkiye zamanda Adliye vekaleti ve Ev· 

~Yetinin dünkü senelik kaf Umum müdürlüiü nezdinde 
~lla~e okunan rapora ıöre: tetebbüsatta bulunulacaktır. Ha· 
~ etiıı lalın aldıiı çiftlikte len beyaz aofun beher metresi 182 
· •e 4111 İtibaren 300 damızlık ve renklilerinin de 200 kuruta 

İllE ~ kullanılmak ıureti- mal edilmekte ve ayni fiyatta 
bQ adnnı ablmıthr. Yine mütteriye ıatılmaktadır. 

W..._ - lene 20 bin çukura me· Tiftikten fapka yapılıp yapıla· 
~~ 2Soo çukura badem a· mıyacaiı hakkındaki tecrübeler 

İf ~ 0 kadar da akuya ve müıbet neticeler vermittir. Tiftik 
fıdanlar dikilmiıtir. A· iplik memleket içinde yapılıncıya 

edil &lbel~1eaine her sene de· kadar tiftik karıtık iplijin ithal 
• • tcelctır • Ayrıca üzüm bağı edilmeai bilmuhabere lnıiltere 
bir lbeJc iizere 5000 dönüm fabrikalarile halledilmittir. Tiftik 
~~r de huırlanmııtır, ae- itlerinin kız ıanayi mekteplerinde 

6lc mena bahçesi ya· Ye bilhassa ismet Pap kız eniı· 
• titüıünde tatbikatma bqlanmıt • l"ı11:ı._. d d k 

.~..... tır. Milli fabrikalar a o unan ve 
'9 İatilıl lll~eket dahilinde bilhaısa ordu hesabına yapılan 
~ lkıne gelince, ıeçen kumqlarda muhtelif niıbetlerde 
hpı;ı:zıihtad Ankara ~- yapaiıJa tiftik kanttmlmuı hu • 

.. •ına evam edıl· -L • beti d painra 

'

•• •Grümij artın-, ..... _dır. ıuıunda&i nıı er • ya ·~ 
CILll.Ul tı' ftik karıttırılması huıuıundaki ~I" 

• •ea;~Yetler ve kazalardan teıebbüıler aemere vermittir. Bat· 
~lllelctedir. Hakim ve tan iye ve beyliklerde yüzde elliye 
· ia• 111 Ye imam ve ha· kadar tiftiiin yapaiı ile imtizacı 
· ~e reaznı ve dini vazi· kabil olduiu anlaıılmııtır. ilk fır· 
~ dakeıı aiydikleri binit aatta tiftik tüccarları aruında bir 

h Ankara aofundan birlik kooperatif tetkil edilecek· 
~Ulunda ilk müaait tir. 

Almangada ......... .._. ........ -... 
Masonluk 

Arhk bir hınstiyan cemi
yeti oldu, çıkb 
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Esnaf bankası müdürü 
istifa etti 

ltalyada F qizmin galebeıi ü· 1 

zerine yapılan itlerin en mühim· Eınaf Bankaıı yeni idare mecli· \ lan bu sergiyi bütün müıtahıil 
)erinden biri, Fram maıonluğu kal ıi dün öğleden evvel ilk toplantııı· memleketlerin ittiraki için Japon· 
dırmaktı. Alman F atiıtleri, 1- nı bankanın Dördüncü Vakıf Han ya pek çok çalıtacaktır · 
talyan arkadqları derecesinde merkezinde yapacak, idare mec • Benzine ispirto kanşhrmak 
maıonluk dütmanı olmamakla ve liıi reiıini ıeçecektir. Benzine iıpirto kanttmlması 
masonluğu, hücumlarına hedef Fakat ekıeriyet olmadığından hakkmdaki tetkikat Ticaret oda • 
etmemekle beraber, masonluk Al· içtima yapılamamıttır. ıınca bitirilmittir. 
manyada aönmüt ve hüldimet ta· Öğrendiğimize göre son vazi • Ticaret odaıı sanayi tubeıi ben· 
rafından kaldırılmıı bulunmakta • yeller üzerine bankanın müdürü zine iıpirto karıttırılmasmın ne ıu· 
dır. Şerif Bey iıtifaıını vermittir. retle olması lazım ıeldiii hakkın· 

Alman maıonluğu Kurunu vüa- Şerif Beyin iıtifaıı mecilıi ida; da bir de nizamname hazırlamıt • 
taya kadar uzanan hayli eıki bir renin ilk içtimaında görütülecek • tır. 
teıekküldür. Teıekkül, 1717 de, tir. Şerif Beyin istifaıını geri al· Bu nizamname lktısat vekile• 
İngiltere Büyük matrikinin hima· maıı için meclisi idare azaları ta· tine gönderilecektir. 
yeıi altında yenilenmit ve çok rafından kendiıine ricada bulu· Otrendiğimize göre müskirat 
büyük bir kuvvet kazanmqtı. nulmufsa da Şerif Bey iıtifaıında inhisarı da benzine iıpirto karıt • 
Pruıya hükümdarları, prenıeale- ıırar etmektedir. tırılmaıını ıöıteren bir kanun li • 
ri de masonluja ıirmit bulunu· Bu vaziyet üzerine mecliıi ida • yihaıı bazırlamıftır ve vekalete 
yorlardı. Bunlar cemiyetle inti- re azaları tarafından Hamdi Ra • göndermittir. 
sap olmalarile beraber Alman ma- ıim Beyi banka müdürlüğüne ge • Ticaret ve zahire 
aonluğu, Alman liberalizminin l tirilmeai huauıi ıurette ıörütül • borsasında 
meınedi olmuıtu. müıtür. 

Alman masonluiunun, Fqimı Şerif Bey iıtifaıını ıeri almadı· 
nüfuzundan hariç kalmaıına im· ğı takdirde Hamdi Raıım B. ban· 
kin yoktu. Onun için aon rün· kanın müdürlüiüne tayin edile· 
lerde Pruıyada maıriki azami, · cektir. 

bütün dünya maaon localarile mü· Üsküdarda kooperatif 
nasebetini keamiı ve admı 

Oaküdarda istihlak kooperatifi da deiittirerek "Alman hiriıtiyan 
doıtluk tariki,, namını almıtbr. teıkiline karar verilfmit

1
tir. Şimk di· 

.., . ye kadar 1500 den aza aza ay· Alman muonluıu bu yenı na· d d'I .. 
im eımqtı~ 

mı almıt o akla beraber ma-
1 

K ti'f '-~ .. d 85 or· 

lıtanbul Ticaret ve zahire borsa
ıı idare mecliıi aon içtimamda va· 
ıonda, ıiloda ve ali vereli üst üa
te sabtlarda yapılacak muamele • 
ler hakkında yeni bir nizamname 
bazırlamııtır. idare mecliıi bun· 
dan bqka borsa mübayaacdarm 
izin itini de teıbit etmittir . 

GQlldi • 
~ 

Aç kalarak 

k. il . . t oopera .. rının yuz e 
aonluğun ea ı taamü enne rıaye taklara ve üst tarafı da Osküdarda 

Zeynep Vlora ile etmekte, onun için içtimalar ıiz· ki fakir çocuklara tabai• edilecek. 
li yapılmaktadır. · 

Buna göre Boraa mübayaacıla • 
rmdan olup üç ıün kadar boraaya 
gelmeyecek olanlann hona umu • 
mi kitipliiinden izin almaıı ve da 
ha fazla ıelmiyecek olanlann ela 
mecliıi idareden izin alması mu• 
vafık görülmüttür. ~lllıun 

Alakadar yeni bir cinayet Fakat cemiyet hıristiyan b~r 
k f 1 d cemiyete döndüiü için musevı· 
eş o un u . · ı· tm ı lerin bu cemıyete ~ ısap e e e· 

~ aç .kalacak, ama 
~ ek ıstenıiyor ıüzeli Zeynep Vlora Hanımın ö • 

lıı...t: 1 
_(A.A) r___ lümü ile alakadar yeni bir hidiae 

Bu aenenin baflanpcında Lon • 
drada meçhul ukerin abidesi ci • 
Yarında maktul bulunan ve birçok 
dedikodulara ıaik olan Arnavut 

. ~taiu J - ~di mev • 
atı-.. era•acla bapiıha· daha vuku bulmuttur. 
~1~ak ~ıt ve üç haf· Yeni hidiae, maktul bir adamın 
~~ L lllJetinde olduiu. Taymiı nehrinde bulunmuıdır. 

t.._ :..... uildinni..:- Maktul adamın üıtü batı taharri e· .. ~lll 'l"•U-• 

._ ._;ııu .babaaını bu dü- dilmit ve ceplerinin birinde Zey • 
~ J'•re ~~ll'mek için iki nep Hanımdan bahıeden bir mek· 

w;r-.tıktan aonra tup bulunmllflur. 
t. .. :" •eraa. ~fla bu huauata Hüviyeti henüz anlqdamıyan bu 
~ 1ttır. maktul adamın cesedinin bet ay -
'-ta .. ~ 80rıdan bir ..ı. dan beri nehirde kaldıiı ve onun 
ık.~ bQ taaa Yereli- Zeynep Hammla ayni 11ralarda 

'

'ite •e .._ __ 't'Yurun. ıiyui 
-oıarnaz b öldüı"'ü anlqılıyor. I.! ,._ l'\ah ca ır manev. 

~ lih._ - unu tasfiyeye ma • Londra ıazetelerinden birinin 
.~~---·L 1 Q.._~ ...... ~ ı.,...et baiımdu • Yerdiii malimata ıöre maktu a -

'-~İ)i lftır. dam bir lciirt bıralrımıtbr, bu ki • 
'~ !..~'il Eykilde bir haf. iıtta Marsel imzuı vardır. 
,~,.-~ bitt~.lcte~ aonra ıö· Maktul adam tethir edilecek ve 
~ lir lllufahıdin aöyle- bir takım akraba veya tamdıkla • 
o~~ e C&andinba bu ıefer rın onu teıhiı etmeleri beklenecek 

' ' • ~ ~ l1abnayı taaarladıiı tir. Ceıedin teıhiıinc:len ıonra bu 
C.._ "i ~diı~ '::, b9irb'l~üddet eararenıiz hidiıelerin aydınlana • 
.~""' ı ır. caiı zannediliyor .. 

S ._ ~hitlerin fikrince Zeynep Vlora Hanım, yedi 
' alau,a Jiluek ıı- hafta evvel Londranın Brookuood 

P •ecaailerin "doku mezarlıjına ıömülmüı iıe de me
~· 'faaiyetini ortadan zarın nerede bulundujuna reaml 

'\;el._. ~_,ettikleri ıay • makamattan bqka kimae bilme • 
t._~ 1 tan kalmamaktan mektedir • 
~ ~· • o lllUftur. ---------===s:ııı-.. :"'ll lL.._ 'ittir 1ci •• • • ~:_ oı....k nı ııtıyorum.,, 
,~ İçi:leınai1orum, davamı Möıyö Heryo borçlann ıümüt 
~: t ~ 1.._ 

1&famalc dile .. · d parayla ödenmesi muhtemel olup ... ~ .. ..,..,t ıın e-s ,.._,_ h. llllı bu dava ui • olmadıiı hakkında ıorulan bir su 
....:.""-a. a._ ~ ~lacatnn1 u • ale, tercüman vuıtaıile, tu ceva· 
~~ ~ leınızlılderi .az ıö- bı vermiftir: 
~ lar btiyorum. Ta. "Bu meaele Pariate müzakere 

..... ~. temiz bir edilen itler arumcla yer tutacak • 
......:._~ -~~ balwa • tır. Fakat ben Framadan çıkıp 
l~ -~liaa · İıhl' ayrıldıktan aonra vaziyet o kadar 
~ ~.....:. 'lıö ~ deiitti ki - nk'alan yeniden 

ftZ seç Ye battan bata tetkik aazarmdan 
"4adar ........ ıeçirmek li•IDI ıelmektedir. 

rine imkin kalmamıı, bunların 
hepıi çıkarıldıktan bqka aza ara· 
ınlda hiç bir komüniıtin bulunma· 
masına da dikkat edil.mittir. 

Yeni cemiyet bu eaaı üzere 
vücut bulduktan aonra eıki teıki· 
litını feıhetmiftir. 

Büyük Frederikin teıiı ettiği 
büyük loca "Milli Hıriıtiyan Bil· 
yük Frederik tariki,, namını al· 
mıı bulunuyor.. Bundan böyle bu 
locada Fran mason kelimeıini 
kullanmıyacaktır. 

Almanyada, bu tekilde vücut 
bulan yeni tarikin hedefleri fun
lardır: 

1 - Yeni tarik Almanların 
kendilerine mahıuı bir hıriıtiyan· 
lıiı bulunduğunu kabul ediyor. 

Bundan böyle yeni tarikin ip· 
retleri haçtır. 

2 - Yeni tarik, Alman mille· 
tinin haliı kalıma11na, karıımama· 
11na taraftardır. Onun için yeni 
tarik eıki Alman ilihı Tor'un çe
kiç ve taa11ubunu kabul etmiıtir. 

Bunların remzettiği mana Al· 
man ırkının ıafiyeti ve her Al
manın bu safiyeti muhafaza için 
ıilib kullanmaia hazır olduiu
dur. 

3 - Yeni tarik, Alman mille· 
tinin ancak kendi ıayile yükaele· 
celine kanidir. 

Kontes de Noailles öldü 
PARIS, 1 (A. A.) - Muasır 

pirlerin ilk safı arasında, vücuda 
ıetirdiii eaerlerle, yükıek bir mev 
ki tutmut olan ve çok fazla çalıı· 
ma ile ıeçeo bir Y&f&Jlf neticesin· 
de birkaç aydanberi büyük bir 
yorıun(uja ujnyan kontea de No· 
ailleı, saat 13,30 da ıözlerini, hiç 
bir ııtırap çekmeksizin hayata 
yummUftur. 

tır. 

Tokyo' da bir sergi 
Japonya lmparatorlujunun 26 

ıncı asrının devri münaıebetile 
1940 seneıinde Tokyoda büyük 
bir serıi açılmasına karar veril • 
mittir. 

Beynelmilel mahiyette olacak o-

Tehdit ve silah atmak 
davasında bir inkar 

latanbul Aiırceza mabkemeıin· 
de, dün bir tehdit ve ıilih atmak 
davaıına bakılmıttır. 

Suçlu mevkiinde Kazım ve Ah· 
met iıimlerinde ik.i terzi vardı. ld· 
diaya ıöre bir dikimbanede çalı • 
pn Kizım Efendi, orada terzi u~
taaı Ali Efendiye danıımadan, hır 
çocuia it vermiı, Ali Efendi "Ne· 
den bana danıtmadın !,, diye çıkıt 

mıı, ve iti çocuiun elinden ~mıı· 
tır. Bunun' üzerine kavıa etmıtler, 
Ali Efendi tehdit edilmif, ertesi 
akpm da eve giderken arkuından 
ıilih atılmııtır. 

Kazım ve arkadqı Ahmet Efen 
dilerin, uıtalanna kartı mütterek 
hareket ettikleri iddia olunuyor. 

Mahkeme edilenler tehdit ve si· 
lih atmayı inkir etmiıler, muha • 
keme, ıahitlerin çaimlması kara • 
riyle on temmuza bırakılmıttır. 

Bir mevlut 
Bundan bir sene kadar evvel ka· 

til Liblik tarafmdan öldürülen 
Müyeuer Şakir Beyin ruhuna cu· 
ma ıünü Beyazıt camiinde bir 
mevlUt okutulacaktır . 

Emniyet müdürlüğünde 
teşkilit 

lıtanbul Emniyet müdürlüğün • 
de bazı teıkilit yapılacaiı ve ha· 
zı tubelerin takviye edileceği tek· 
lindeki haberlerin doiru olmadığı 

3 ıünlük izinlerde vekilet ka • 
bul edilmiyecek, fakat mecliıi i • 
darenin izinile 3 ründen fazla 
izin alanlarm yerine ıene mecliıi 
idarenin izinile vekil gelebilecek· 
tir. 

Bohçacı kadınlar 

Son rünlerde bohçacılıkla met· 
ıul kadınlar çoialdıiı ıörülmek • 
tedir. Bunlardan bazıları~ın aat • 
tıkları etyaların çalınmıt mal olup 
olmadıiı hakkında füpheler u • 
yanmıttır. 

Bu itibarla halkımızın, kapıla • 
rını çalan böyle aatıcı kadınlarla 

ahı verit eaıaumda dikkatli dav• 
ranmaları ve füpbe ettikleri efy&J'I 

aabn almamaları lizımdır. l 
Japon sefirinin cenazesi 

Mütevaffa Japon sefirinin ce
nazeıinin ıehrimizden trenle Vi· 
yanaya ıönderileceii ve orada ya 

kılarak küllerinin Japonyaya ıö • 
türüleceji yazılmıtb. Öjrendimi • 
ze ıöre cenazenin Viyanaya ıön • 
derilmesinden vaz ıeçilmit ve ce

naze Praıa vapurile Manilyaya 
götürülmek üzere yola çıkanlmıt
tır. 

Bir UtUrUkCjU yakalandı 

Tophanede bir evde oturan Ha• 
lil İlminde bir adamm eTinde fal· 
cılık yaptığı, muskalar yazdıiı ha· 
her alınmıı ve kc!IMlili methuf ~ 
rüm halinde yakalanmıtbr· 

Sahte yUz liralıklar 

Zabıta, sahte yüz liralıklar üze

rinde tahkikabna itina ile devam 

tahakkuk etmiıtir. etmektedir. 
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Üç Devlet arasında 
müzakereler 

Avrupa sulbünü korumak için mi? . 
Mesele Almanyayı silahlatazyik etmek ! 

WASHtNGTON, 1 (A.A.) -ı NEVYORK, 1 (A.A.) - He-
M. Herriot, gazetelerle yaptığı son rald Tribune gazetesi, M. Mac Do-
konuşmada kendisinin iktidar nald'm silahları azaltma planı 
mevkiinden düşmesinden ve borç· hakkında 1\I. Norman Davis'in 
lar meselesinden ima yolile hah- Cenevrede bu yakmlarda yaptığı 
settiği sırada şakacı bir eda ile beyanattan ~u neticayi çıkarmak -
demiştir ki: tadır: 

"Benim hakkımda Amerika 
yüzünden işsiz kalmış bir Fransız 
nazın sıfatile ve hw;usi memuri
yetle Amerikaya geldiğim söyle
nebilir. Fakat ben bundan hiç bir 
acı duymuyorum.,, 

M. Herriot borçların gümüş 

para ile ödenmesi muhtemel olup 
olmadığı hakkında sorulan bir 
suale, tercüman Vasitaıile, ıu ce 
vabı vermiştir: 

"Bu mesele Pariste müzakere 
edilen işler arasında yer tutacak
tır. Fakat ben Fransadan çıkıp 

"Washington hükumeti, Av-
rupa sulhunu koruma işinin bu 
tarzını benimsemiştir. Vaşington 
hükumeti Avrupa kıt' asında 

Fransız tasarrufuna müstenit ;s
tatükonun muhafazası için fili ve 
müessir bir nüfuz göstermeğe ha
zır bulunmaktadır. 

Almanyanın bugünkü vaziye · 
ti karşısında Avrupada sulhu bo -
zulmaktan koru.mak için baş vu
rulacak biricik usul Almanyayi 
kuvvetle tehdit etmektir. Bu esa-

ayrıldıktan sonra vaziyet o kadar sın Amerika tarafından kabulü bu 
değişti ki, son vak'alaıı yeniden hükumetin siyasetinde derin ve 
ve baştan başa tetkik nazarından ehemmiyetli bir değişiklik yap· 
geçirmek lazım gelmektedir.,, maktadrr.,, 

Dünkü 1 Mayıs: Amele 
B~yramı 

Baştarafı Birinci Sayıfada sak, allah ta bize yardım eder. Ya-

şehrin muhtelif yerlerinde aynı za- şasm çok sevgili vatanımız.,, 
manda beş bomba patlamış ve bir Reisicümhur Hindenburgun nut-

çok otel ve diğer binalar hasara 
uğramıştır. İnsanca zayiat yoktur. 

Bu bombaların 1 mayıs münasebe
tile atıldığı zannedilmektedir. 

Vaşingtno, 1 (A.A.) - Birma
yıs nümayişleri dolayisile '1:>ütün 
birleşik Ameriyamn büyük şehirle
rinde fevkalade inzibat tedbirleri 

ku bittikten sonra halk milli marşı 
terennüm etmiştir. Yon Hinden
burg kürsüden indikten sonra Baş
vekil M. Hitler, kendisini şiddetli 
alkışlarla karşılayan coşgun halka 
hitaben: "Yaşasın cihan harbi
nin büyük askeri, şanlı kumanda
nı feld mareşal Hindenburg,, diye 
haykırmıştır. 

alınmıştır. Nevyorkta sokakları Halk, Reisicümhur Hindenburg
dolaşan komünist ve sosyalist a- un şerefine hararetli ve sürekli al
laylarına karşı bir polis emmuru 
yanlarında ağlatıcı gaz aletleri ol-

duğu halde nümayişçilerin topla
nacağı meydanda beklemektedir. 

Almanyada çalışma 
bayramı 

Berlin, 1 (A.A.) - Nazırlardan 

M. Goebbeles, milli çalışma günü
nü kutlulamak için Berlin şatosu 

önünde toplanan yüksek tahsil ta
lebesine ve gençlere söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

"Reisicümhuı· Hindenburg, bir 
mayıs gilnünün, almanyanm atisi
ni zaptırapta riayet gösteren bir 

gençlik yetiştirilmesi çok değerli 
bir iştir. Biz, bugün vatan için ya
şamağa,. vatan için el birliğile ça

lrşmağa ahtediyoruz. Çünkü yıkı
lan liberal kapitalist bir devletin 

harabeleri üstünde bugün mütte
hit bir milletin halk topluluğu yük
seliyor. ,, 

kışlarla mukabelede bulunmuştur. 

Pariste 1 mayıs 

P ARiS, 1 (A. A.) - Mesai u· 
mumi konfed~raıyonu bir mayıı -

ta yapılması an'ane halini alan iş 
bırakımı hakkında bütün işçilere 

hitaben bir beyanname neşret -
miştir. 

Beyannamede bu nümayışın 

haftada 40 saat .çalışması maaş ve 
ücretlerin bugünkü nispetinin mu-

hafazası, sulhün yeni temeller üs
tüne kurulması ve silah kuvvetle-

rinin azaltıması dileklerini ifade 
ettiği tasrih olunmuştur. 

Komünist sendikaları bütün a
zalarını Vincennes' de ve valilerin 
nümayi§ yapılmasını menettikle • 
ri daha başka yerlerde tertip edi· 
lecek mıntakalara iştirake davet 
etmiştir. 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 

Suriyede 
Kabine buhranı 
devam ediyor 

Üç ihtiyarın rezaletleri 
············································································ 

Küçük kızlara tecaviiı 
edenler, cezalandırıldı18 

Şam, 1 (Hususi) - Şamda siya· d~ 
ıi vaziyet el'an kararsızlığını mu- Suçlulardan biri 63, biri 56, biri 61 yaşındı!~ 
h~~a~a etmektedir .. ~aziyet çok Bu iğrenç hadise, büyük endişe ve heyecan uyart 
muhım ve çok nazıktır. 

Hadisat o kadar süratle cereyan - • k ti · · ı n heP >"'
1 

Geçen ay içerisinde Avusturya- re e erını yapan arı pJ 
ediyor ki yarına kadar vaziyetin da üç kişi, genç kızlara musallat rilemiş adamlar olmasırıı 
ne şekilde iıtikı-ar edeceği kestiri- olarak onlara tecavüzde bulun- k d ~ k b 1 a }<11Ô 

l 
ay e~me te, un ar . Je~ 

cr.1ez. k l 1 k k 1 . ıdcı ma tan suç u o ara ya a anmış, kesin duyduğu nefretı Ş 
Kabinenin kimin tarafından teş-

mahkemeye verilmiş ve mahkum zılarla göstermektedirler· 
kil edileceği henüz belli olama· 
mıştır. Halbuki meclis bugün top· edilmişlerdir. Suçlarını hiç utanrrıad•ıı, 
}anacak ve kabine buhranını hal- Bunlardan birisi Johan Holas eden ve kendilerini mazot g J 
)edilmiş bulacaktı. İsminde bir sigortacıdır. Altmış rek cezadan kurtulmak İÇ~ 

İstifa ed<?n vezirlerden Mazhar yaşında olan bu adam yirmi yaşın- f aa yolları arayan bu ahi, ç 
Aralan Pa§a gazetecilere beyana- da bir kızla onun hemşiresi on do- d b'lh b" · · iJ.ıtı an ı assa ırıncı ve 0 tında: kuz yaşında bir kıza, bunlardan 1 l . l · ,eı u arın suç f aalıyet erıne J 

"-Fransa mümessilleri mua- b k k rı aş a se iz ve yedi yaşlarında iki den uzun müddet devaJ11 ı 
hede müzakeratına esas olarak Su- ~' kıza tecavüzden suçlu olarak mu- meleri, ancak içlerinde ço L•! 
riye birliğini kabul ve ilan ederek ~ 

hakeme edilmiş, bu kızlara kartı yaşta olanlar da bulunıı.0 
bugünkü meclisi feshetmezlerse ne b ~ 
b d k d C l B 

senelerdenberi böyle hareket etti- kızı adi ı'htiraslarma kor ~' 
en ve ne e ar a aşım emi ey 

istifalarımızı geri almıyacağız.,, ği, ancak bir tesadüfle işin mey da- ten sonra, sırf tesadüf netı ~ 
demiştir. na çıktığı anlaşılmıttır. Avustur- yaptıkları işlerin meydaıt• ç c 

Vatanilerin bir içtimaında va- ya ceza kanununa bu hususta ko· aileleri endişe ve heyecaJlJ lı' 
ziyet münakaşa edilirken İbrahim nulan maddeye göre altmış üç ya- müştür .. Gazeteler, an~' ~:f 
Hanano Bey ayağa kalkmış ve: tındaki bu adam, sekiz ay ağır çocuklarını korumağı hıÇ 
Fırkanın hiçbir ferdi fırkaya mu· hapse mahkum edilmiftİr. memelerini "daha bir ~~ 
halefet edemez.. Fırkanın kararı - Diğer suçlu da elli altı yaşında kız ... ona kim ne yapaca1'·hel 
na muhalif hareket edeceklerin bir kolacıdır. Frants Kerıbavmer serbest bırakmamalarını, 1 

kafasını kırarız,, demiştir. iımindeki bu adam da, en küçüğü nuştukları adamların yaŞ1 '.,I 
Hanano Beyin Şam vatanile· yedi, en büyüğü on bir yaşında 0 - rı itibarile, kızlarının eJ11fll b 

ri arasında da vaziyete hakim ol - lan bir çok mektep talebesi kıza lunacakları mulahazasııtll 
duğu anlaşılmaktadır. e ufak tefek hediyelerle kandırarak, pılmamalarmm tavsiye 

Yeni teşekkül edecek kabine· tecavüz etmekten suçlu olarak mu• dirler. ~ 
nin hal ve mevkie hakim olacağı- h k d 1 " "pht· 

h ı . 1 1 b k 1 k d a eme e i miş, on ay ağır hap· lşte her kesten şo ... J 
na §Üp e ı göz er e a ı ma ta ır. ,/f 
Bugün bir çok cereyanlara sah- se mahkum olmuştur. Bu adam, veredirecek bir suçlunufl) 
ne olar: Şamdan kimlerin umumi kendisi elli altı yaşında, kızlar ye- rı, göz onünde !,, diyorlll'' 
vaziyete hakim olabileceği böyle di, sekiz, dokuz, on, on bir yaşın- K" "k l 1 yeıfo'r> uçu çocu { arın r 
şahsiyetlerin mevcut olup olmadı· da olmalarına rağmen, bunların yuncaklarla kandırarak ~~/ 
gvI kestirilememektedir. kendı'ıı'n" rahat b k d kJ d pv ı ıra ma ı arını, yere götürüp öl üren 

Kabinenin bütün fırkalardan t ·· b 'ki · · k d" k ·ı ) h k " kiit~ ecavuze mec ur ettı erını en ı- ı atı i nası er esi ur 

sini müdafaa yollu ileri sürmekten cuklarını daima göz öniiıtdttl aza almak suretile ve altı vezir 
den müteşekkil olacağına dair de 
bir şayia vardır. 

Dün Samda Cemil Mürdüm Bey 
ve Mazhar Aslan Paşa ile arka
daşları aleyhinde birçok beyanna
meler dağıtılmıştır. 

Ali komiser hala Beruttadır ve 
iki güne kadar Şama gelmesi 
bekleniyor. Şamda reisicümhurla 
ali komiserlik erkanı arasında sı· 
kı temaı ve müzakereler devam et
mektedir. 

Hakkulaz.m Bey kabine buhra
nının meclis çalışıncaya kadar be
hemehal biteceğini söylemiştir. 

Çin şimendiferleri ı 

Rusya şimendiferler ida- 1 

resinin bir cev ahı 
MOSKOVA, 1 (A.A.) - Tasa 

Ajansı bildiriyor: Çin Şark şi

mendiferi idare meclisi reisi Liç· 

Aogen - Reis muavini Kosnetzo· 
sun mektuplarına. cevap vererek 

Sovyet Rusyanın Çin Şark şimen· 
diferi üzerindeki mülkiyet hakkı -

na itiraz etmekte ve Kusnetzofun 
bu husustaki beyanatının hiç bir 

çekinmemiştir!. durmak düşüncesini ku~"':t1 
U.. .. l 1 · b ·· 'ht" uçlıl çuncü suç uya ge ince, bu da mışse, u uç ı ıyar s ·~ 

l ~ gnaz Peterzelka isminde bir mey- kin hareketleri de, aynı rıill 

h h
. 0et 

• anecidir ve tam altmış bir yaşın· mıştır. Bu suretle, ıç 'i 
dadır. Bu da on ve on iki yaıların· hadiselerin teıiri devaJJ1 e;~~V 
da iki kıza tecavüz ettiği için üç detçe bu gibi adamların ·rt 
ay ağır hapisle cezalandırılmıştır. ları da kolay kolay ele geY~~ 

Gazeteler, bu iğrenç tecavüz ha· cekleri tahmin olunınatıt• ... , ...................................... , .... --~~ 
HATIRALAR 

HER 

VE 

VESİKALA 
~ c 

Gazetemizde ilave oısrtı (}~ 
yucularımıza verdiği111iı, Al~ 

. c }l!JY t 
Paşanın hatırası üzerırı ~P 

nan tetkikler: kitap baliPd~ 

kitapçıda B U L V ı-1 11 ~ 
FiYATI: 60 Kufi 

----------~ ı,.r11'~ 
bir vakıadır. Aksi yoldaki iddia- karane hareketle soıı. 1 V'e 1 ~ 

d 'htil• ., 
naz oğrudan doğruya halen da ortaya çıkan . ~ . ııP 1'1 Biraz sonra yanında Başvekil 

M. Hitler olduğu halde toplantı Birinci sınıf mütehassıs hukuki eıa11 olmadığını bildir· mer'i olan muahedeleri ve ezcüm· tefehhümler kabılı ıt 
le Pekin ve Mukden muahedeleri· sokulmaktadır.,, •fet ı11~tf yerine gelen Mareşal Hindenburg Babıali (Ankara caddesi No. 60} mektedir. 
ni ihlal teşebbüsü maiyetinde tef- Kusnetzof, şiıneıı:• ,e1'el , da şu sözleri söylemiştir: 

"Milli mirasa konan gençliğin 

Alman milletine tarihin gösh~rdiği 

ve tahsis ettiği büyük işleri başara

bilmesi için zapt ve rapt, fedakar

lık fikir ve duygusu gerektir. 

l~sizler ordusuna iş bulma çare

sinin elde edilmesini hararetle ar· 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

DIŞ DOKTORU 

Mııstaf a Zek· 
zu ediyomm. Biz biribirimize sıkı Muayenehane: Üsküdar Atlama 
ve samimi surette bağlanacak olur- taşı No. 53 

Licaogen, şimendifer mukave · 
lelerinin de mer'iyeti mecburi ol • 
masına itiraz ederek Mukden iti
lafının mer'iyetini şüpheli gör
mektedir. 

sir olunur.,, yetine gayri meşru 21

00otıı"ı 
Kusnetzof, müteakiben bu şi - 1 fedilmek istenilmesi re ıı•1'~ 

m:mdiferlerin Çin cümhuriyetleri müdürün bilhassa 
5011

• ,.ıı~ 
f d d yeıt1 

1, ıı 
tara ın an satın alınmak hakkına reketler esnasın a ~o,. jf 

Kusnetzof, verdiği cevapta dair olan maddeleri zikretmiş ve !arı memnun edecek t e1~ 
S R 

e)(e ıı 
ovyet usyamn mülkiyet hakkı· şu suretle devam etmiştir: §ayan bir tarzda har t1'V") "'e r 

nı hiç bir zaman şüpheye dütme- "Bu teşebbüs Mançurinin bu duğunu bildirmekte bılııd' ~~ 
miş olduğunu bildirerek diyor ki: iki muahedeyi iptal etraek niye· nu evvelki iki rrıektıl ede 

"Bu, bütün v:s~ka ve muahede- ! ti~de olduğu hakkında ciddi en - dilen metalibatı tel<t~' 
lerde tanınmış ıtıraz kabul etmez ı dışe uynndırmaktdır. Bu tecavüz· tirmektedir. 

1 

kad 
ler, 
tehJ 
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Hikaye Mahalle bici 'tJ rtakleden - çocugu fa. 
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M Meı kezi ld:ırcıil Galata kopruı aşı B 2623 

laııb ld uınkun olduğu kadar ıs _ Filhakika ertesi gün kokusu ı •·-S-ub_c_A_._s_ırı._t_cı_l\_ıu_1ı_ur_d,a_r_1.a_d_c_ı_ı:ı_n_~_6_40_• - .. .. 

~ p a~· uzak bir yer istiyorum. çıkmıştı. Dördüne birden hizmet e 
lhaa e Hı. 1 den ihtiyar kadın, evvela Şevket 

nı aran' .. ..k E tu ta . . a gumru memu- fendinin odasına titriye titriye ' 
ile h Yldn etmışlerdi. Burası Suriye gitmis: 

u ut .. · ~ 
~k y uzerındeydi. Kuru, sı • - İhsan efendi .. bir seyler ol-

Trabzon Postası 

GÜLCEMAL 
3 Mayıs Çarşamba 18 de Ga· 

lata rıhtımından. 
0
, angın Yeri gibi bir yer. ~ 

raya g ı· ] 1 muş .. 
kada 1 . e ır ge mez, hsan ar - Demişti. Şevket. endişeli endi- lzmir • Mersin postası 
ler. Ç0~1:e t~nıştı. Dört kişiydi - şeli: ANAF ARTA 
tehl'k şlerı vardı, bilhassa çok - Ne olmuş?. 
la ,: ey~ ınaruzdular. Kaçakçılar- Diye sordu?. Fakat kadından 5 MAYIS CUMA 10 da 

ı1tcelı g'u'nd·· ı·· d ld ht d k lk 1 llıek ı~ uz u müca ele et - bir şey anlamak kabil olmadı. are rı ımın an a ar ar 

ı azırndı. (1961) h Şevket, arkadaşlarını da alarak 
ı ıan unut k . . b . . lh 1•-••---------•ı ota( etın·' . ma ıçın u ışı ka- sanın odasına gittiler. 
ııu k kıştı. Cesurdu ve tehlike o- İhsan, yatağında up uzun yat _ jp••••••••••••lllll 

For utrnuyordu. mış, kıpırdanmıyordu. Beyaz yü - Sadık Zade Biraderler 
alcre~kat _haşarat, sivrisinekler, zü simsiyah olmuştu. Başucunda, VAPURLARI 
Ydd er, hın bir cins sinekler onu tavanda, sıçan ölüsü kuyruğundan AKOErtiZ POSTASI 

ıtıyord B f •• 
~a değil t u. unların vücudu - asılı duruyordu. Leşin üzerinde UfUZall vapuru 
oile h ~masını, yaklaşmasını milyon sinekler kaynaşıyordu. 
t~el a~alınden geçirmiyen Ihsan, Şevket, Aliye: 3 mayıs ÇARŞAMBA akşamı 

erı uyuy ·b· 'k saat 18 de Sirkeci rıhtımmdan 
Ytaıı amıyor, cı ınnı ko· - Koş, dedi, doktoru çağır. 

ta, sıcakta b 1 barek etle (Çanakkale, Iımir,An-
ş n oğu uyordu. O gittikten sonra Süreyya ile 

e-vket f d' talya ve Mersin) e azimet ve av-
rllda e en ı, on senedir bu - beraber leşin asılı olduğu ipi kes-

lllern d det edecektir. Fazla tafsilat fend·l ur u. Ali ve Süreyya e • tiler, ve götürüp bir çukura göm- S 
ı er d ıçin irkeci Meymenet hanı 

la berabe:n b anhdaha yeni olmak- düler. altında acentalığa müracaat. 
lt Çotk ' u avaliye ve haşara- Gelen doktor ölüyü muayene Tc!efon: 22134 (2736) 
ltr ~n alıtmı,Iardı. ilk zaman- etmiş: •-11a••••••--ı••• 
lıaa~~ıp de, ihsanla resmiyet ay- - Kara veba ... Şüphesiz bir 
leıırn· ırılınca, onun bu haliyle eğ- sıçan leşinden olacak, 
o)ufu~;a başl~dılar, ve lstanbullu Demişti. 
bic·

1 
n kınaye ona "mahalle • ==-===-===-==='""==~-=-~--=-

Soe " Fatih Birinci Sulh Hukuk mah-
ugu,, lakabını taktılar. kemesinden: Hediye hanımla Şe -

.w. .w. ~ 
- G kip efendinin şayian mutasarrıf 

bir ı. l el bakalım Şevket Efendi, oldukları Kocamustafapaşada 
_ 'VB atalım. Alifakih mahalle ve sokağında 
Aı· ay hay.. 66 numaralı 5 oda bir çatı arası 

qrJ .. 1 Efendi daveti kabul etmiş, ve tulumbayi havi vasi bahçeli 
.. r şık d ahşap hane izalei şuyu zımmında 

lralık · 1~ amıya başlamıştı. Bu 5 haziran 933 pazartesi saat 16 
kı, 2 .. 1 ~~erıye Süreyya girdi. Kıs da Başkatip odasında satılacak· 

ll Uyordu. tır. Muhammen kıymeti 1656 li-
'llı:ı~ liayrola yahu, ne gülüyor- ra olup yevmi mezkurda bedeli 

· · müzayede kıymeti muhammene-
'lh . d san burada mı? nın yüz e yetmiş beşini bulma-
' li · · dığı takdirde en son arttırarun 

teı:ıe ı ayır .. Postahaneye gitmiş, taah'hüdü baki kalmak üzere 20 
Relip •tanbuldan ısmarladığı flit haziran 933 tarihine müsadif (sa-
' Öt~lrnedi mi diye?.. lı) günü gene ayni saatte daire· 

Su Y eyae anlatayım.. bakınız, mizde yapılacak olan arttırmada 
l'iik reyya elindeki oldukça bü • en çok arttırana ihale edileceğin -

P::ı.k f Clen taliplerin muhammen kıyme -
~-1\ b' e 1 çözdü, içinden, ko • tin yüzde yedi buçuk nispetinde 

..._ 8 ır sıçan ölüsü çıkardı. pey akçeleri ile müracaatları la· 
- u ne?. d ~ 8u ne?.. zım ır. Bu gayri menkul üzerin· 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahke 
mesinden: Beyoğlunda İstiklal 
caddesinde T okatlıyan karşısında 
Amar apaıtımanında ikamet ey -
lemekte iken vefatiyle terekesine 
mahkemece vaziyet edilmiş olan 
Emrullah zade Ali Bey terekesin -
den dolayi açılmış ve açılacak da
valarda terekeyi kanuni surette 
müdafaa etmek ve icap eden ma
lumat ve ı·aporlarmı mahkeme
ye tevdi etmek ve davalardan ha
sıl olacak rnebaliği almağa sala· 
hiyettar olınamak üzere kücükle
rin mümessili bulunan Bahç;kapı 
Celal Bey hanında 6 numarada 
avukat Eğinli Hüseyin Avni Be
yin tereke mümessili tayin edilmiş 
olduğu ilan olunur. (2756) 

Zayi - 2187 sicil numaralı 
arabacılık ehliyetname.mi ve Re -
fahiye askerlik ~ubesinden aldı
ğım askeri vesikam ile nüfus tez -
keremi kaybettim. Bunların yeni -
leri alınacağından zayiJ~rin hük -
mü yoktur. 307 doğumlu Mehmet 
oğlu Sadık Çavu~. (2753) 

de ipotekli alacaklılarla dig~ er . ..._ G·· 
tilü,·· orrnüyor musunuz, sıçan alakadarın ve hak sahiplerinin lst. lcra Hakimliğinden: Is 

ll. 20 gün içinde evrakı müsbiteleri- tanbulda T ahtakalede T elefor 
- Ne olacak bu? le birlikte;: müracaat etmeleri aksi Şirketi civarında Tomruk soka 

Aıl.._ Benirn od d. · ··ıd·· d'" takdirde tapuca müseccel bulun- ğmda No. 68 mağazada hırdava' 
"'I( ınıa lh a a 0 ur um. mayan hak sahiplerinin paylaş· ve cinko ticaretile mü§teğil Sami 

- .E: sanla alay etmek geldi.. mada hariç kalacakları ve yüzde Polikar efendinin alacaklılarile 
Y?.. iki buçuk tellaliyenin müşteriye konkordato akteylemek üzere vu-

&,, - Üdaaın "d' · k "t ld w f 1 IA 1 k h l t 1 b" 1 t b 1 1 D · '"lldan k a gı ıp sıçanı uyru- aı o ugu ve az a ma umat a · u u an a e ı s an u cra aı· 

,r,l. G aryolasımn üat tarafına mak istiyenlerin 933 - 5 numara resi Tetkik Merciince nazarı iti
Ce ki-b·l~ce Yatıp da bunu görün- ile Başkitabete müracaat eyleme - bara alınarak kendisine iki ay 
ta ··• ı ır na 1 leri ilan olunur~ (2752) mühlet verilmiş olauğundan mu· 

tak.. sı 1lvaz avaz bağı • -------------- maileyhten matlubu olan alacak -
S Oç arkad İstanbul Üçüncü lcra Memur- lıların icra ve iflas kanununun 
kah;, kiınb· ~' kahkahayı bastılar. luğundan: Bir borcun temini isti- 292 inci maddesi mucibince tarih 
'takt 

1 
ılır Ihsan ne kadar kor- fası için mahcuz ve paraya çev- ilandan itibaren yirmi gün içinde 

1 
• rilmesi mukarrer dört reis sfülü alacaklarım bilcümle vesaikile 

ta:f A.k§aın d l inek Mevlevihanekapısında Tar- lstanbulda Bahçekapısında Birin-
d ' ta"ıa · a 0 uyor zaten, bu· sus sokağında Hamit efendinin ci Vakıf hanında No. 50 vazıha- ı 
'•ın... . . ıle alıkoyarız, sonra o- h d 7 5 933 t "h" ·· d k' K · A. k o)~ ~ Rırınce k d . . a ırın a • - arı ıne mu • ne e mu ım omıser ve vu at 

al rn ? ' apı an dınlerız, sadif pazar günü saat 11 den 12 
1 Fahrettin Beye ımüracaatla kay· 

Osu b.
1 

• • • kadar açık arttırma suretile satı - dettirmeleri ve hilafına hareket 
; 111, Ritt;~:en kalkıp ihsanın oda- lacaktır. Taliplerinin mahallin· edenlerin konkordato müzakere
lıı111 h· .. r, sıçan ölüsünü karyo· de bulunacak memuruna müra-

1 
sinden hariç bırakılacakları ilan 

dö •zaaınd ' caatları ilan olunur. (2743) olunur. (2740) 
lld\ifer a, tavana astılar .. 
......... t .. 
lh._ tte geliyor. 

d~~ tı ge}i d 
ttılla .. Yor u. Elleri boş ol -

Sılt~ -·· 8ore d . 
-~..... Posta an hır sey 

·••lftı. • 

-
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Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
UMUMiSiNDEN: MERKEZi 

Her varnkı üzerine filig-ranlı bir hil:ll ve lı'r \lldızla (T. C. O. K. 1.) rumuzu 
' azedilerck ma\·ı~ın birinci haftasından itibaren Pıı'ıtni k mamulAtından elli 
üçer 'araklı 151 'c 222 2 numaralı <n un ldt(ıtlaıı piya~a\'a m zedilecektir. 

(2711)' __ .. . . . 
• • \ j. .. • • ,\ ~ , ... - ....... • • 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4000 Ton Reko:npoze kömiirü : Kapalı zarf: 24 - Mayıs - 933 
çarşamba günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kömürü 
kapalı ıarf usulile mübayaa edıleceğinden şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve itaya talıp olanların da hiıasında yazıla 

gün ve saatte Kasımpaşada deniz levazım sahnalma komisyo· 
nuna müracaatları. (1936) 

Kıymeti 
Lira 

Fatih Malmüdürlüğünden : 

1200 Eyüpte baba haydar mahallesinde tekke sk. 1 : 1 hane 
900 ,, arpa emını mahalle. 12/l noJu dükkan. 

1200 " ,, ,, 28 11 hane 
2400 ,, ,, ,, 12/10 ,, bostan 

Milli emlaka ait balada muharrer mahaller 23 - Nisan - 933 ta• 
rihinden 15 - Mayıs - 933 tarihine kadar 25 gün müddetle müza· 
yedeye konulmuştur. Taliplerin Mayıs 933 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 de Fatih malmüdürlügüne müracaatları. (1912) 

Tekirdağ Daimi Encümeninden : 
1 - Hayrabolu· Alpulhı yolunun 6+667 ve 9+035 kilomet• 

relerinde 6 ve 3 metre açıklarında iki adet köprünün inşası 
24 - 4 - 933 tarihinden itibaren 14 · 5 · 933 tarihine kadar yirmi 
bir iÜD rnüddetle (5044) lira 20 kuruş bedelle ve kapalı zarfla 
münakasaya çıkarılmıştır . 

2 - Taliplerin 661 numaralı kanuna tevfikan münakasadan 
evvel teklif mektupları ve münakasa günü de Daimi encümende 
ve bu hususta şartname ve sairesini görüp izahat almak istiyen· 
lerin Daimi encümene müracantları. (1960) 

' 

. . 
ıçın ye-

A e 

gane mercı ..• 

Dünyanın her tarafında intişar eden gazete ve 
mualar İ4)İn de ilan kabul ve her nevi 

reklam neşriyatı yapıhr. 

mec· 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahramanzade 
Hanı Birinci ve ikinci katlar 

....... lh 
lllıııll? .. ıan efendi bir tavla var 

~ li_ay hay .. 
~ib rtıler b" 'b· . 

~}'et ırı ırıni takip etti 
•aıı L iece " · 

l\lllktı Yarısına dogru, lh-
..J, ÖteL·ı ' odaıına çekildi. 

Telefon rtumaralar1 : 
Posta kutusu : lstanbul postanesi 

!" 
1 
kiralık Odalar '%1 atı er k 

f'( e~iy bar aıından gittiler, ve 
ı 'ıı du e aıladdar. Hiç bir ses 

~ıııd, ..:ı Y'ul lınuyordu. ihsanın oda-
"" qo aı:t " >'tıJ .. " :r ıgı, ayak seslerinden 

J) -«,,Ord Ü 
'ha f u. ç ahbap çavuşlar, 

-...... \" azla beklemediler. 
J)i' arın kokusu çıkar 

e Çekilip yattılar. ' 

~ 
~ 

<::::; 
z.: / C::::::s ~ 

[ ,,.~ ................. ~ 
l.-::'\ 

1 
Orhan Bey hanında ki· 
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

J 
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Uzunköprü Hayvan ve Eşya 
PANAYIRI 

Uzunköprü 
Belediyesinden : 

Uzunköprü hayvan ve «>şya panayırı tu sene Mayısın onuncu 
çarşamba günü açılarak üç gün devam edeceği ilin olunrJr. 

(1913) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (31562) lira (49) ırnruştan ibaret o '.an 
Ankara • Beypazarı arasındaki Gömleksiz köprüsü inşaatı muka· 
Yelename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ikmal edilmek üze
re Ye kapalı zarf usulile 25· 4-933 tarihinden l 5· 5-1933 tarihine 
kadar (20) gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenn i ve itibari malilerini ispat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil o!mak iste· 
yenlerin: 

A. - Bedeli keşfin % 7,5 buçuğu olan (2367) lira (19) ku
ruıu viliyet idarei hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine 
dair makbuz senedinin veya milli bankalardan birinin teminat 
makbuzunu yahut milli esbarn muk4bili muhasebei hususiyeden 
alınac:ık iJmubaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B. - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibari ma
lilerine ait bir veıika göstermeleri icabeder. 

C. - Yedlerindeki ehliyeti fenniye vesikal a rını yevmi iha· 
leden en az 8 gün evvel vilayete Başmühendisliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye 
vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesi kanın zirine şerh ver· 
d " rilmeıi iktiza eder. Bu üç şartı tamamen haiz o '. mayanlan :ı 

ri.i nakasaya iştirakları şayanı kabul olamayacağından teklif zarf· 
• açılmayarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mabsusasma tevfi· 
kan icra edilecektir. 

4 - Talipler 661 No : Ju münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 15-5-1933 
tarih ve pazartesi glinü saat 15 şe kadar viJiyet daimi encümeni 
reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. 

5 - Mtlnakasa 15·5·1933 tarih ve pazartesi günü Ankara 
Villyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade 
malOmat almak isteyenlerin her gün Ankara Viliyeti Nafia Baş· 
mllbendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müracaatları ilin 
olunur. (1869) 

Ziraat Vekiletinden: 
Yüksek Zıraat ve Baytar Mektepleri civarında inşa edilmek

te bu!unan yeni binaların kalorifer tesisahnm 26·4· 933 tarihinde 
yapılacağı evvelce i in olunan münakasaya iştirak için müracaat 

eden müteahhitlerin adedi az görülmüş olduğundan işbu münaka· 
san1n 6 Mayıs 933 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Evvelce münakasa ıartnamesinde taliplerin miinakasaya işti· 
rak edebilmesi için "Seksen bin liralık., bir kalörifer tesisatı 
yapmıt olmaları şart konulmuş ise de bilahar-' bu miktar 65000 
liraya indirilmittir. Diğer şerait tamamen eskisinin aynıdır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiahn yüzde 7,5 n:sbetinde mu· 
Yakkat teminatları ve münakasa şartnames:nde 7.İkredilen vesa· 
ikle birlikte yukarda yazılı tarihte saat 15 te Vekalette müte
ıekkil inşaat komisyonuna müracaat etmeleri ilan o:unur. (1885) 

TEMİNAT OLARAK NAKİT VE ÇEK KABUL 
OLUNMAZ. 

Aksaray Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Aksaray· Arapsun· Nevşehir yolunun 0+682 -16 + 256 ki· 
lomelreleri arasında inşa o!unacak muhtelif açıklıklarda beton 
arme tabJiyeli 32 adet (25939) Jira (14) kuruş bedeli keşifli men· 
fez inşaatı 18 - 4 · 933 tarihinde başlayarak 7 • 5 • 933 tarihinde 
ıaat 14 le ihale edilmek iizere yirmi gün müddetle kapah zarf· 
la münakasaya konulmuıtur. Talipler ve malumat almak isteyen 
Jer Nafia Başmübendisliğine ve ihale günü de encilmeni daimi-
ye müracaatları. (18~6) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Fatib Belediyesi Şubesi Müdüriyetinden: Eyüpte Savc:klarda 
Cebeci mahallesinde Mehmet efendi sokağında 1 numarala Şey· 
llilliallm Eıat efendi mektebi enkazı bilmüzaytde 11blacağından 
talip olanların 21 • 5 • 933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 
te daire encllmenine müracaatlan lüzumu ilin olunur. (1965) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
27/4/1933 vaziyeti ~ 

'-~ AKTiF 
' PASiF 

Sermaye.························································-

Kasa : Lira 

Altın s:ıli kilo~:ım 12 IH-200 f~ 17.0~6.0H.79 

Banknot. ..................................... ., 15.914055. - lhti\·:ıı aı.çe~i ························································ 
Ufaklı~' ... .. . ............ ................. ., 647.446 .89 33.647.557.68 

Dahildeki Muhabi rJer ; 

ı\lun ~afi l,g ..... t.788-024 L 2.515.003.70 
Tür" 1i r ası .. .... .. .. . ... . . . .• ,. .453.08 l .28 

Hariçle~i Muhabirler: 

l ı\ltın Safi kito~ram 1.541·0~.t lj 2.lö7.öUb.94 
ı\l tına ıah,·ili kabil Ser 1 cst dö,·iılcı , .öS2.451.17 

Hazine Tahvilleri: 
l)cruhte edilen e\•r:ıkı n:ıktive q 
karşılığı 1L.158.748.563.-
Kanunun ô Ye 8 inci mad-
delerine tevfik:ın vaki tcdiyat .. 5.008.561. -

CUzdan: 
·Sencdııı 

Esham w) ı )er uhte edilen evrak ı 
tah,·ilftı J naktiye karşılığı (iti-

b:ırl kıymetle) . 

L. 1 .483 538 .49 

" 27.125.825.-

2.963.08.J.98 

Tedavüldeki Banknotla r: 

Dcı ııhte edilen evraıo naıniye r h 158.748.563.-
1\anunun 6 ve 8 inci m:ıdde-
lerine tedikan \'aki ıeıli\at 

Deruhte edilen evral.ı na'\liye 

~ 5.00S.563.-

h:ıkıyt'Sİ . .. .. . .. . .. 1 ;3.740.00(). -
2.850 U58 11 Karşılı.iiı ramamcn ıtltı n olarak 

ted:ı,·ülc ,·azedikn............... 1. tı.ôSS.000.-

Mevduat : 
Türk lirası .......................... n.196.245. 15 
Dö,•iz ............ ..... >;. 128.0SR .01 

153.740000. - ' - ----t Muhtelif --···············-····························· ......... . 

l~sham Ye Tah,·ildt .. . ....... . ., 1.205.694.15 29.815.057.64 

Albn ve döviz Uzerlne avans ............. . 
Hissedar lar .................................................... . 
Muhtelif 

Yek On 

10.998.31 

4.500.000.-
8.922.722.69 

235.454.479.41 
Yek On 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

1 s.525· 
40.t52.1 

Iskonto haddi % 5 1/l - Alım üzerine avans % 

Tl:JR.KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

t. 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Ya!ova kaplıcaları merkezi binasının üstüne pı1zarh kla çatı 
yaphrılacaidır. Pazarlığa işti rak etmek isti yenlerin % 7,5 temi 
natlarını bimi'.en 6 • 5 • 933 cumartesi günü Başmüdürivette mil· 
teıekkil komisyona müracaat eylemeleri. (1968) 

' 


