
Sinemacılar belediye rüıu
mu arttırıldığı takdirde sine
malarını kapatmaktan başka 
çare kalmadığını söylüyorlar. 

Avusturya ve Macar baş 
vekillerinden sonra Çek - Slo
vakya hariciye nazırı Benes 
te Romaya gidecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUTı 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Saar'da 
"Alman cephesi,, 

Venaille• mua.hede•inin bir mad
.desinde deniliyor ki: 

Muahede meriyete geçtikten on 
beı une .onra Saar mrntakaamm 
nıukadderatını tayin etmek için hal
kın reyi,,.. müracaat edilecek ve Sa
arlılar tu ırklardan birini tercih ede
ceklerdir: 

1 - Muahede ile te•bit edilen re• 
iiınin devamı. 

2 - Franııaya iltihak. 
3 - Almanyaya iltihak. 
O tarihte yirmi yatını geçmİt o

lan her erkek Ye kadın, muabedenin 
inızuı tarihinde Saar mmtakumda 
ııakin bulunmalı: f'U'tiyle, reye iıti
rak edebilir. 

Araya müracaatin diğer ~)arı 
Milletler Cemiyeti Mecliai tarafın
dan bilabara tayin ve teabit edile· 
cektir.'' 

Ver..UllH muahed.,.inin meriyete 
girdiği tarih 10 Kanunuııani 1920 dir. 
Bu tarihten timdiye kadar Saar Mil
letler Cemiyetinin mürakabeai altm
da beı kitilik bir heyet tarafmdan 
idare edilmittir. Meclisin geçen Ka
nunuıani içtimaında müddetleri tek
rar temdit edilen heyet azala
n da şunlardır: Reia, M. Knox (lngi· 
liz), azalar, M. d'Ethrnroot (Finlan
diyalı), M. Kouman (Saarlı), M. Mu· 
rize (Frahsız), M. Zoricic (Yoguı .. 
lavyalı). 

Hülisaamı yukanya yazdığonız 
ınaddenin hükmü icabı gelecek &ene-
nin ilk ayından .onra Saar'da refe
randum yapılmalıdır. Bu mesele ile 
Milletler Cemiyeti geçen Kanunusa
ni içtimaında meşgul olmuş, Saar re· 
ferandumu hazırlığını yapmak için 
ltalya, lapanya ve Arjantin müme•· 
•illerinden mürekkep bir komisyon 
tqkil etmiştir. Şimdi bu komiayon 
Meclisin gelecek Mayıa içtimaı için 
bir rapor hazırlıyor. Fakat en büyük 
hazırlık resmi •afhada değildir. Sa.
ar mıntakasmdaki halk arasındadır. 

Yakın zamanlara kadar Saar mrn
taka•mda yapılacak olan bu refe
randumun Abnanya lehine tecelli e
deceğine fiiphe edilmiyordu. Hala 
da galip ihtimal, Saar halkının Al
lnanyaya iltihak lehi,,.. rey vermesi 
noktumdadır. Ancak .on zamanlar· 
da bunu ıüpheye düşürecek bazı va· 
:ıtiyetler meydana gelmiıtir. 

Evvela Almanyada Hitler tara
fından takip edilen ıiddet siyaseti• 
niıı Saar'da akaülamel husule getir· 
diği iddia ediliyor. G rçi Almanlar 
bunu inkar ediyorlar. Fakat Alma
yadan ka.çan bazı Sosyalistlerin Hit• 
ler aleyhine faaliyette bulundukları 
inkar edil-ez. 

Sonra bir müddettenberi, Hitler 
bu mmtakanm iriya müracaat edil
meden Alnuınyaya iadesi için Fransa 
nezdinde tetebbiUlerde bulunuyor. 
Hitler bu teıebbüıünü, referandum 
yapılırken iki memleket ara.omdaki 
nıiinuebe~le!"~. b~ir gerginlik meyda· 
- gelmHrıun onune geçmek .uretin
de tevil ediyona da Hitler'in netic&
den korktuğu için bu teklifi yaptığı
na kani olanlar da vardır. Bunun i
çindir ki, Fruwzlar, Venaille• mu· 
alıedeai.Un .arih bir maddeaini tat· 
lnk etmemek ellerinden gelmediği 
ileri •ürerek referandınnde ısrar ecli. 
)Orlar. Binaenaleyh her halde refe
randum yapılacaktır. 

Şinıdi gelecek ilkbaharda yapıla
eağı anlaşılan bu referandum için bir 
taraftan Franaızlar, diğer taraftan 
da Almanlar hazırlanmaktadırlar. 
Almanlann hazırlıklan bilhaM& dik
~ate 1&Yandır. Almanlar, Nazi teıki
latmı dağıtırutlar Ye bütün fırkaları 
lıir araya toplıyan ••Alman Cephesi" 
•~iyle yeni bir birliki teıkil e-iıleı<
du-. Bu birlik, Nazi obun, Soııyaliat 
"Ye hatta komüni.t obun, bütün Al
.....,,...., referandum'e karıı bir cep· 
lı~ ~irliği teşk.il etmeğe devet ediyor. 
lliitun fırka lıderlerinin birlik içine 
•lınmuı iatihdaf edildiğinden, Saar
d11, Nazi'ler tarafından herkea hak· 
ltında bir affı umumi ilan edilmiştir. 
~lınanlar, referand.':"'?e Nazi, Sosya
lısı ve yahut komunı•t olarak değil 
l'alnrz Alman olarak ittirak edecek: 
lerdir. Hitler anlamıştır ki, Franaız:ann en ziyade güvendikleri, Alman. 
ar &ruındaki tefrikadır. Nazi olan 

AltnanJar var. Merkez fırkasına 
bıenıup Almanlar var. Soıyalist ve 
~onıüniatler var. Hitler Almanyada 
~i'lerin hakimiyetini te~is etmek 

lçın l>ütiin diğer zümrelerı kırnu,, 
aııab,,etıniıtir. Saar'da bunu yapamı. 
hcağından bütün bu züınrelerle yalnız 
j1erıtndume mahıus olmak üzere 
ır mütareke aktetmek istiyor de

aııektir. Ancak bir defa Saar Alman• 
l'aya iltihak ettikten .onra Almanya
>ltn diğer kıaımlarında takip ettiği ai
c~leti bu mıntaka hakkında da la-

rp edeceğine ıüphe yoktur. 
, Diğer taraftan vatanperver ve 

lrı.illiyetperver Almanlann, Hitler ta
;-ımdan Almanyadn takip edilen si
ı,~ti beğenmiyorlar diY.e, Saar'ı e
t dıyen Almanyadan ayn bırakacak 
s"rzda rey verecekleri de ıüphelidir. 
1ı,."j'r nüfusunun büyük ekseriyeti 
ı, ltıan olan bir memlekettir. Şimdiki 
... :1j;'el~il~l idarenjn deva~ınr iste
bı • buYllk bir Alman nufusunun 
fek~da, daha doğrusu müstemleke 
l>ıekır~de idareaini terviç etmek de
bıel tı~. Bunu Almanların kabul et· 
dir "Fne ihtimal vermek kolay değil
'•rıd .;.an~a iJc Nazi Almanyası ara ... 
\te ı) 1 hır tercihe gelince; Sosyalis t 
bıe.n ~okratlann da her halde Al-

Yay, tercih edecekleri en kuvvet-
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=Liderler anlaştılar! 
~ Hükumet Venizelosun ~ 
~ projesini kabul etti' 1 
; Hükumet önümüzdeki haf ta mec-! 
-i lise beyanatta bulunacak · § 

ATINA, 10 (Milliyet) - Hü· = 
~- kfunetin Balkan misakı etrafın • =: 

da Mecliıte yapacağı beyanat =: 
mealeıi etrafında liderler ara • =: 

= sında yapılmakta olan müzake • ;;;;;; = rat M. Papanastasiu'nun teteb : = 
- büsü ile nihayet bulmuttur. = 

M. Venizelosun eııvelce "Yu. El 
nanistan hiç bir vakit bir büyük 3 
'devletle harbe girişmeğe mec · = 
bur değildir.,, esası etrafında yap§ 
tığı proje hükümet tarafından;:;; 
kabul edilmis ve iki zümre ara • = 
ııında anla,,.;a hasıl olmuştur. ;;;; 

Hükumet önümüzdeki halta ;;;; 
içinde Balkan misakı etrafında = 
evvela Mebusan, bilahara ayan- 3 

= da beyanatta bulunulacaktır. 3 
= M. Venizelos (Devamı 6 nc.ı sayıfada) = 
;ffi 11111 m nınıınmımııın 11111111 ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111111ııı111111111111111 ~ 
Kadınlardan yol verRisi 

Memur hanımlardan yol 
parası alınacak mı? 

Vali Bey: bunu düşünmedik .. diyor 
Bolu Belediyesinin kararı ancak hükumet nezdinde 
bir teıebbüs yapılması temennisinden ibaret olabilir 

Bolu umumi meclisinin, kazanç te • 
ınin eden kadınlara yol .,.......nun teı· 
mili temennisini mutazammın bir tak • 
riri ekaeriyt:tle kaW ettiği l>ildiril • 
mektedir. 

Bu temeııni 25 liradan fazla maaı &• 

lan ve 10 liradan fazla kazanç vergi.i
le mükellef tutulan kadınların yol pa· 
raaı vermeleri teki indedir. 

l.tanbul belediye bütçesinin vazi • 
yeti ve bayata atılmıt ve muhtelif sa • 
halarda çalıtmakta bulunmuı olan k~
dmlarm en fazla ıelırimizde ınevcudi· 
yeti itibarile bunlardan yol vergisi a· 
lınmak ıuretile bütçe açığının mehma
emken karıılanrp karşrlanaıDJY&e&~ 
hakkında dün bir muhatririmize valı 
"" belediye reisi Muhittin Beyle görüı· 
müıtür. 

Muhittin Bey, bütçe vaziyetini ıu 
auretle izah etmittir: 
o.

86
"- Geçen aene, belediye varidatını 

.., _ ı,~ lira olarak tahmin ve teklif 
~tik. Henüz ~ne nihayet bulma • 
dıgından ve tahsilat Y ... unu anlatılma· 
dığmdan hakiki miktar belli değildir. 

Bununla beraber buııüne kadar bu 
muhammen miktardan 1,490,000 lira 
kadar açık vardır. Bunun mukabili o
lan hizmetler yapılamamakta ve iDii•· 

Vo.li Muhittin Bey 

nl, ~aridata göre uydurulmamaktadır. 
. Bınaı;nal~ bu ~eneki bütçemizi tak

riben bır milyon lira noluanile tah • 
min ve 5,869,000 lira olarak teklif et· 
miı bulunuyoruz. . 

Mazot ve eımalı mevaddı müıtaile
(Devamı S inci sahifede) 

GUNUN RESiMLERi : (1) Ankara Halkevinde Dr. Re§it Galip için 
Y~Pıl~n toplantıda. (2) Necip Ali B. Reıit Galibin vatanperver §"hsiyetini. (3) Dr. 
Tukru B. merhumun fazilet ve hususiyetlerini izah ediyorlar. ( 4) lngiliz seyyah
";' Ayasofya'da. (5-6) Pr. Zergesheime Cerrahpafada açılış denini veriyor. 
( k~) .Pr. Neumark müfkiye mektebinde konferansını veriyor. (9-10) Karagümrük
t~ .. ~ınal'.etin çrkma11nda rol alan Bar artis1' Mükerrem Hm., ve vurulan Bah
rıye ı Salım. (Yazıları iç sahifelerde). 

li ihtimııl olarak ileri sürülebilir. -Ga
lip bir iht~I, referandum'ün bu fe· 
kılde netıcelenmesi merkezinde ol
makla beraber, her halde bu netice 
anlaırhncaya kadar Saar meaelesi, 

Avrupa siyasetinin mihverini teşkil 
eden Alman - Fransız münasebetleri 
üzerinde Demoklis'in kılıcı gibi asılı 
duracaktır. 

Ahmet ŞOKRU 

Mahmut E«ıt Beyin tlerhtıi heyecanla tlinleyen &le not alan yühe k nuılıtep tolekleri ..• 

Mahmut Esat Bey inkılap kürsüsünde 
ikinci dersini de dün verdi 

• 

Gazi milli mücadele başında: " Ordudan çıkarılabilirim, idama 
mahkum edilebilirim. Fakat ben dünkünden de kuvvetliyim, çünkü Türk 

milletinin içindeyim,, demiştir 

"Bir millet istiklalini kaybederse Gazinin nutkunu okuya
rak· istiklalini tekrar kazanmasını öğrenebilir,, 

yorlardı. Kapının önünde yüzlerce 
genç Onivenite talebesi birikmiıti. 
Mahmut Eııat Bey gelirken vaziyeti 
gördü ve talebe ayakta dinlemeğe ra 
zı olduktan sonra., kendilerine müua .. 
de edilmeaini bildirdi. Kapıdaki kon • 
trol tertibatı kaldırıldı. Yüzlerce tale 
be bir ande aalona doldular. Konfe • 
rana ııalanu gene , iğne ablııa yere diif 
mez bir vaziyete girmiıti. Mahmut E • 
-t Bey aaat tam 17,30 da .. Jona da
hil oldu. Alkıtlar anuında kürsüye 
çıktı. Denini anlatmağa baıladı. Dün 
kü deni te, evvelce olduğu gibi aşağı
ya yazıyoruz ' 

Mahmut Esat Beyin ikinci 
dersi 

Mahmut Eaat Bey dün 
aktam da inkılap tari
hi enatitüMinde derale • 
rine devam etti. Mah • 
mut Eaat Beyin dünkü 
derai bir buçuk aaate ya 
kın sürdü. Mahmut E -
aat Bey dünkü dersinde 
ihtilallerin felsefesini ve 
hukuki mahiyetini izah 
ve ikmal etti. Ayın 18 in 
de doğrudan doğruya 
büyük Türk inkılabına 
girecek ve inkılabmuzın 
adli, hukuki cephesini 
anlatmağa baılıyacak -
tır. Dünkü ders te çok 
kalabalık bir dinleyici 
huzw-unda verildi. içeri· 

Mahmut Eıat Bey derııj.ni veriyor Hanımlar , beyler, 
Umumiyetle iltilalin, ihtilBllerin fel

ufeaini ve hukukiyahnr mütaleaya bu 
gün de devam edeceğiz. Ve buıriia 
bu kısmı bitirmeğe çalıf&cağız. Bun • 

de izdiham olmamak için, dün salon 
kapılannda daha esaslı tedbirler alm 
mıştı. Mikdarı kafi polia ve aakeri İn· 
zibat memurlan ikame edilmiıti. Oni 

Telefon 
Hastahanesi 

-o-
Hastaneyi yapmak kadar 
yaşatmak ta mühimdir 

Hakkı Nezihi Beyin teklifi 

Telefon ıirketinin abonelere iade e
deceği para ile ıehrinıizde bir hasta
hane teaiai fikri ile-
rilemekte, timdiden 
abonelerin büyük 
bir ekseriyeti tara
fından buna mem • 
nuniyetle iıtirak e • 
dikliği cöriilmekte • 
dir. Muhtelif teıek• 
küller ve hayir mü
eauuleri tarafın -
dan benimaenen bir 
mevzu üzerinde Şe 
bir Mecliainin itti • 
fakla makama hava 
le ettiği takrir üze-
rine belediyece tet • Hakkı Nezihi il. 
kikat yapılmaktadır 
Belediye, bu işi benimuyebilmek için 
·her §eyden evvel abonelerin tirketin 
iade edeceği haklarını kendi•ine hebe 
etmeleri lüzumunu müdrik bulunu • 
yor. Bunun için de abonelerden her 
birinin belediyeye bu hususta tahri • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Recep B. geliyor 
ANKARA, 10. A.A. - Fırka umumi 

katibi Recep Bey inkılap enatitüıünde 
deraini vermek üzere sah günü lstanbula 
hareket edecektir. 

Çanakkalede 
Nasıl 

Mağlup olduk 
Çanakkale harbının başından ~o
nuna kadar lngiliz donanması 

erkanı harbiye reisi olan 

Amiral Sir Roger Keyes 

hatıratını neşretmi~tir. Bu hatırat
tan Çanakkale harbine ait olan 
parçalarını terceme ediyor uz. 

Bir kaç gün devam edecek olan 
bu tefrikamız karilerimiz tarafın
dan alaka ile okunacaktır. 

Pek lJakında • 

venite ve yüksek mektepler aon amıf 
talebeleri ancak, devam karnelerini 
imza ettirerek İçeri girebiliyorlar, di
ğer aınıf talebeleri ve aamiler giremi (Devamı 7 inci sahifede) 

Ankara da bir istifa mı? 
Umumi merkezin son kararındaki 
düzeltme yarımdır, sonu beklenigr 

Spor mehafilinde bir şayia halinde 2 nci 
reis Halit Beyin istifa ettiği haberi var 

Türkiye idman cemiyetleri ittifa- Meaelenin bütün aafhalarmı o ya • 
lu umumi merkezi, bir itiraz mektubu zunızda anlatmıı olduğumuzdan bu • 
veren F enerbahçe idare heyetinden rada tekrara lüzum ııörmüyoruz. H..., 
üç kiıiyi müebbet boykotla cezalan • kesin takdir ettiği. '!.ibi .. bu c;e:ı:!Ja~ o 
dırmııtı. kadar '"ilk defa gorulmuı ve ıptılmıı,. 

Bu haberin latanbula geldiğinin er- ıeydi ki, F enerbahçe • Galatasaray 
teai cünü yazdığH1lız bir yazıda, ''ken h&disesinde &ni bir heyecana kapılan 
dilerine itiraz hakkı verilmit kimae • futbolcüler gibi umumi merkezin de 
lerin, bu hakkı kullandıkları için ce • buna benzer bir heyecanın tesiri alhll 
zalandrrıldıklan ilk defa görülmüş ve da bu kararı verdiğine hükmetmittik. 
ititilmiıtir.,, demiıtik. (Devamı S inci sahifede) 

• ittihat ve Teral<l<i 
--o--

Bahaeddin Şakir Beyin vesikalari 
Pek yakında Milliyet sütunlarında 

Bu vesikalar: 

İttihat ve T e
rakki Fırkası

nın birçok gizli 
noktalarını ay-· 
dınlatacaktır 

...... ---~-·---

\ 
- 'Jrv ı _. ' ...._....• _ 

. .ı....v _ _. 

,, ... 
l,r .., •.\ \J,. _:.l( 

.. ~ 
• 

• 

·Bu vesikaları herkesin 1 A ı Kemalin yaptığı 
merak ve heyecanla şantajlara ait çok 
okuyacağı şüphesizdir mühim bir vesika .. 

il Yakında başlıyoruz: -I-t:-tilıat ve Terakki 
1 1 
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Hergün bir gazı -HARiCiHABERLER --------~----

Yerinde tüten son ocak 
Eyüp'te tek bir kebapçı ve gene 

tek bir kaymakçı kaldı 
- Beykozun paça11, Göksunun 

lt"Stisini, Sanyerin suları, Çengel
kôyiin hıyarı, Arnavutköyünün çi
leği, Y edikulenin marulu, Bayram
"'"famn baklası, Kemerburgazın 
patlıcanı, Ka:talm prasası neyse, 
bir zamanlar, Eyübün kebabı da 

mediğim gün, dört beş yüz pide 
doğrardım! Hele Kahtanede, aaz 
olduğu günler, şu gördüğün yol, a
rabadan geçilmezdi. Mü,teriler, rıh 
bm gibi omuz omuza dükkanın ö
nündı.- sıra bek!efirlerıli. Sipari' ıi-
parif üstüne: ı 

O idi.. lf, ;.r --• ı 
Eyüp denince, hatıra tekkeıın

d~n ve türbesinden evvel oyuncağı 
nın yanında da kebabı Ye kaymağı 
ı;elirdi. Bunu bana, 934 senesi E
yübün, son keQ&pçısı lımail Efen
di söyliyor. 

- On tantur, Sütlüceye .. Yirmi 
tantur, Bahariyeye .. Yedi tantur, 
Defter<lara •• • 

iskele ile Cami arasındaki bü
yü'• caddenin sağında, camie bet 
on adım kala, bir dükkan görürsü
nız. Bu dükkan, lsmail Efendinin 
kebapçı dükkanıdır. 

Evvelce caddede, ondan faz
la kebapçı varmıf. Birer iki,er, ka
panmı,lar. Kala kala bir lsmail E
fendinin dükkanı kalmı1. O da E
yübün bu asırlık töhreti eıki bir 
mezar tati gibi silinecek! 

Ismail Efendi, anlatmasına de
vam etti: 

Biz, sülalece kebapçıyız. Ağa 
Beyin kebapçı idi. Babam 
k!'bapçı idi. Şeceremi çıkaracak ol
sam, belki Lale devrine kadar da
yanır. Eyüp, bundan üç yüz sene 
evvel, Eyüpmüş. Istanbulun ne ka
dar, saz, söz ehli, zevkusefaya düıı· 
kün insanı varsa, cuma günleri hep 
Eyübe akın ederlermif. 

Bu kadar kalabalığı, doyurmak 
kolay it mi? Tabii, yer yer ahçı 
diikki.nları açılmıt. Bunların arasın 
da bir de kebapçı varmq. Anlatılan 
meraklı bir adammq bu kebapçı! · 
Gel zaman git zaman, kebaJsmm 
methi etrafta duyulmağa ba,lamı9. 
lıtanbulda, bir yerin •dı iyiye çık
tı mı, artık dokunma keyfine! .• 
Kı.-bapçı, Eyüp ziyaretçilerine ke
bap yetiflİremez ol~<ıca, dük~anını 
büyütmüf. Derken, yanında hır ke
bapçı, bir kebapçı daha.. Çar11, 
boydan boya kebapçılarla dolmuf • 

lsmail Efendiye sordum: 
- Eyühün kebabının bir hususi

yeti mi var? 
mi var? 

Cevap verecek yerde, dükkanı· 
nm dıvarlarını süıliyen, büyük ka
laylı kapları gösterdi: 

· .~Eyüp kebabı, bir zamanlar, 
İfte bu tanturlarda yenirdi! Ben 
'imdiki beylerin bir tabak kebapla 
naı;ıl doyup sofradan kalktıklarına 
~asıyorum! Eskiden bir tantur ke
bap, bir müfteriye ancak yeterdi. 
Fakat tantur diyip geçme! .• On ta
bak yoğurtlu kebaba bedeldir! •• 

Dütündü, ağzınl fapırdattı, ve 
gülünmaiyerek aözüne devam etti: 

- Hem niçin uzağa gidiyoırıun? 
Ben fU küçük dükkanda, en beğen-

İsveç prensi --Hanedan hakkını 
Kaybediyor 

(aveç Prenalerinde'! ~igv~nd 
geçenlerde Londrada hıç bır hane
dana mensup olmıyan bir kadınla 
evlenmiflİ· Halbuki bu uki bir an 
aneye göre memnudur. Bu suretle 
~vlenen bir Prens hanedana ait 
bilcümle hukukunu kaybetmekte -
dir. Sigvant da bu suretle hakkını 
:z::iyetmİftir. Bu hususta ~u telgrafı 
aldık: 

BERLIN, 10 .A..A. - Gazeteler lı
veç Pıensi Si&'vard, bal ayı seyyaha 
tini geçirmek Üzere İtalyadan Yazge
çerek Berlin'e gefeceğini yazıyorlar, 

lsveç Kralı Guıtav'ın gaybubeti do
layı1iyle keocliıine veki.let eden Ve-
1 iaht Stocldıolm'de, kabine azaıma 
Pre~ Sivgard'm bütün hanedan huku 
kunu kaybettiğini ve bunclan aonra is
minin Bernadotte olacaimı bildinniı· 
tir. 

Amerikada tayyare 
kazaları 

NEVYORK, 10 .A.A. - iki ~ava. 
• d.. b" • Ohio oteln poata tayyareıı un ırı , 

florida hükUaıetleri dwlinde düt
mü11erdir. ikinci tayyarenin pilotu öl
mü~tür. 

Hava poııa nakliyatn11n ord11 tara· 
{ ından F•Ptldığı gündenberi yani bir 
aydır illenterin sayıaı sekiz olmut"' 
tur. 

Sta viskinin arkadaşı 
P ARiS, 10 .A.A. - Staviakinin son 

arkadaıı olup, geçenlerde yataklık 

cü~ünden dolayı tahtı tevkife alınan 
sabıkalı Voix, bu sabah Şamberiden 
buraya eetirilerek Sanle lıapiıhaneai· 
ne yatrnlmıttır. • 

lsm:ıil Efendiden bu arada kü
çük bir tikayet dinledim: 

- Bizim Eyüplüler ötedenberi, 
kebap yemezler! Kebapçıları g~çin 
diren vabancı mü,terilerdi. Eyü
be geİfp te, kebap yemeden dön
mek nasıl olur ya •.• Hafif bir kali
valtı edilip yola çıkılacak. .. Doğru
ca kebapçıya uğranacak. Mide ala
bildiği kadar kebap yenecek! •. Ke
bap bitti mi, gelsin kaymak. Kay
mııkçıl:ırda, nah 'u kartı sırada idi. 
Şimdi, ara bakalım, bir Bulgardan 
ba,ka kaymal(çı bulabilir misin? 
Metrutiyetten sonra, Eyüp gene 
bir aralık tenlenir gibi olmuftu. 

E.fendim dü9ünün bir kere .. Yüz 
paralık kebapla on kitilik bir aile 
bol bolamat karını doyuyurdu. 

- Tantur dediğin hu lengerlerle 
arbk kebap yiyen yok mu? 

B:ı,ını meyusane salladı: 

- T anturdan geçtim, tabak için
de yiyen var· mı, diye sor! .. Şimdiki 
beyler, bir avuç leblebi ile doyu· 
vorlar. Nerede o yüzlerinden kan 
damlıyan sağlam yapılı dalikanlı
lar '·· Tanturları, eski bir babra 
diye saklıyorum. Görüyorsun ya, i- . 
'!i ahçılığa dökmeğe mecbur ol?'!m. 
Büshıitiin bırakacağım ama, ıçım 
elvermiyor> istemiyorum ki, ecdat
tan kalma bir zanaat, benim gü
nümde ortadan kalksın. Yaşadığım 
müddetçe, kebapçılık yapacağım. 
Ondan sonrasına kan9mam. 

Adeta mukaddes bir fey, ziyaret 
eder gibi. !?Özlerini tanturlarma 
dikti: 

- 1$unları sık sık kalaylar, ara
da bir tozunu toprağını, siler, gene 
çengellerfoe asarım. 

Soyum sopum seneler senesi, 
bu tanturlar sayesinde geçindi. 
Nankörlük edersem gözüme, dizi
me dwur4,, 

Eyübün biricik kebapçısı lsma
il Efendi, dükkana gelen mütevazi 
müsterisini ağırlamak için sözünü 
k~~li. 

Oyunc .. lc, kaymak, kebap ••• Bun-
' lar artık Eyüpte müzelik birer efya 

haline l{elmitler. Eski töhretler el
betti." birer birer yıkılacaklar. Çün
kü, daha kuvvetli ihtiyaçların do
ğurduğu daha müspet zanaatlar, 
onlar..n yıkılmasını bekliyor! •• 

M. SALAHATTIN 

Hazer denizinde --
Buzlar içinde 
Kalan balıkçılar 

MOSKOV A, 10. A.A. - Astrahdan 
alınan habere göre Hazer deniziııde buz. 
!ar üzerinde kalmış olanlann hepıi kur
tarılmıştır. 

MOSKOVA, 10. A.A. - Taı bildiri
yor: Fransanm Moıkova sefiri M. Al· 
fand hariciye komıerinio M. Litvinofa 
bir mektup göndererek Çeluiskin sefer 
heyetinin göaterdiği fevkalade ceıaret ve 
fel~ketzedeleri kurtarmakla iıtigal eden· 
ı ... rin nrfettikleri mesaiden dolayi tebı·ik 
te bulunmuı, sefir Fransız milletinin bu 
kurtarma ameliyeıile pek ziyade alaka· 
dar olduğunu ve kalbi muvaffakiyet te
menni eUiğini bildimlltt.il" M. l.itvinof 
verdi3i cevapta Sovyet hükUmetinin te
şekkürlerim bil dirilmiıt.ir. 

Japon sanayiinin himayesi 
TOKYO, 10 .A.A. - Japon ticare· 

tini diğer memleketler tarafmdan a
lınmlf veya alınmakta olan memnui .. 
yetlere ~· koruınağa matuf kanun 
layihaaı diyet mecliıine verilınitt.ir. 

Bu. layıha, hük?rnete, ihracatı ve 
ithalatı tarife k.omiayooları veya it 
adaınları ile görüştükten sonra, azalt 
ma veya büsbütün menetmek ÜZC're 
•elahiyet verilmektedir. 

Saba şehrini keşfetmişler 
PARIS, 10. A.A. - Arabist .... üze

rinde bir uçuf J'apan muharrir Andre 
Malraux ile ihtiyat yüzbaıılanndan 
tayyareci Corniglion Molini, Cibutiye 

eazetesine gönderdikleri bir telgraf· 
ta tunlar vardır : 

" Methur Saba ~hrini keıfettik. 
Yirmi kule veya mabet henüz yıkıl-

ır. mı,hr Şehir Rııbetulhalinin pmal 
hududundadır. 

Habsburglar çalışıyor! D 
Meclis encümenlerinde Habsburg hanedanı acaba Avus

turganın başına geçecek mi? ANKARA, 10 (Telefonla) - lktısal encümeni bugünkü toplan
tısında maden kömürü resmini tenzili ha;ıkında hükumetin vermiş ol
duğu fı.ararı lastik etmiftİr· Avıuturyaıla uki Hababurg olsa olsa Prem Otto olacak • 

lıiinedam acaba tekrar mev - tır. Son zamanlarda Avustur-
kli iktidara gelecek mi? yada bulunan H'!bsburg h~ -

Avrupa efkarı umumiyeai - danına menmp bır takım kını 
Mayi madeni mahrukat inhisarı 

ni İfgal eden en mühim siyasi seferin bu nokta üzerinde ça-
hiicliselerden ·biri de budur. lı,ııkları görülmektedir.Ahir 0 n 

ANKARA, 10. (Telefonla -Gümrükler encümeni Gümrük ve in 
hisarlar vekaleti müsteşarı Adil B. in huı:arile topl..ınmlf mayi madeni 
mahrukat ve madeni yağlar inhuarı hakkındaki layihayi görü~miye 
başlamutır. Encümen müteakıp içtımaında sanayi umum müdürünün 
bulunm~ına ve kendisinden izahat alınmasına karar vermi~til\ 

Filhakika .an :zamanlarda se Romanya hanedanına mensup 
ne.lerce Avua~ryayi idare et· Prenses lleana de Habsburg-
mıf olan bu ~anedanın tekrar un Avuııturyada bir konle -
b'! mem.leketın ~fına ~eçece- vereceği havadisi Viya. Şaf kat ve yardım pulları ğıne daır kuvvetlı fayıalar de rans . 
veran etmektedir. Bu hane- nada büyük bır heyecan uyan 
d • · p Ott · dırmıstır. Bu meııele etrafın -anın varısı rens o şım - ' • ali -

'ANKARA 10 (Telefonla) - Milli ve dini bayram günleri ile bü
günlere takaddüm eden günlerde gönderilen mektup ve kartlar~ 

Hiliiliahmer pulları gibi şefkat ve yardım pulları yapı1tırılmasına dau 
Nalla encümeni bir kanun layihası hazırlanmı~tır. 

diki hCılde Brüksel ciı.ıannda da alılıgımı:z: telgr arı ~agı 
bir yerde oturmaktadır. Kral dercediyoruı:. 

Prenses İleananın bir konferansı Döviz ve kambiyo muamelatını 
basitleştiren talimatname ViYANA, 10 (A.A.) - Ronıan 

ya hanedanına me11,1up Prensej 
lleana de Habsburg'un bu aktaın. 
Vi"Mıa civarında Mödling'te He • 
im~ehren'leri'n bir içtimaında nu• 
tuk irat edeceği haber veriliyor. 
Bu haber Viyana siyasi mahafilin 
de büyük bir hayret hatta biraz 
da heyecan uyandınnı,br. 

Bunun doğru olup olmadığı halt 
kındaki sorulan suale Artidük An· 
tuan de Habsburg

0 

müsbet cevap 
vermiş ve demiştir ki: "Mart ipti
da~ndan heri Heimatschutz aza -
sından bulunan zevcem Ar9idütes 
lleana bu akfam "Kadın ve Heim
atschutz" mevzuu üzerine söz söy 
leyecektir. Bana gelince hanedanı 
mın bir çok efradile beraber biz 
de fubat iptidasından beri He'm
vehren'lere mensubuz, bununla 
beraber fahsen krallık taraftarı hiç 
bir zümreye intisabım olmadığı gi 
bi faal siyasetle de metgul olmak 
istemiyorum. HeimYehre mensubi
yeti vatani vazife addederim. 

"Bu hareket veliaht Prens Ot -
to'nun Avusturyaya avdetini intaç 

Roma mülakatı 

M. Benes te 
Roma ya gidiyor 

PRAGUE, 10. A.A. - t.idnovlng gaze 
teıi, M. Beneı'in bucünlerde orta AYMI· 
pa meselesini M. Mou1101ini ile birlikte 
tetkik etmek üzere Romaya gicleceiifte 
d-...ir Viyanada dönen bazı ıayialan kay
detmektedir. 

M. Beneı'in bu ziyareti. M. Dollfuaa 
ve M. Gomboet'İn seyahatlerini mii&a
kip yani hemen bu ay zarfında vuku
bulacaktır. Bu ziyaretin neticesi olarak 
ltalya ve Küçük itiliif araıındaki müna
sehatta buıule gelecek salab, Avuaturya 
için gerek ıiyasi ve gerek iktisadi büyük 
bir ehemiyeti haiz olacaktır. 

Fırınlara hücum 
MADRID, 1 O .A.A. -Kadınlarla 

çocuklardan mürekkep bir kafile A· 
ranjuezde bir fırına hücuın ederek 
camlan kırmıtlar ve : .. Ekmek iıte• 
riz" diye haykırıp mevcut ekmekleri 
yağma etmiılenlir. 

Diğer taraftan, Ciudacl-Real eyaleti 
nin San orenzo d<! Calatrana kaaa• 
ha&1ndan bildirildiğine göre devam e
den it•izlik dolayisil aç kalan 150 ai
le haılanırut otlarla beslenmek ınec· 
buriyetinde kalaııılardır. 

Amerikadaki ecnebi 
işçiler 

VAŞiNGTON, 10. A.A. - lngilte
re, Kanada ve diğer memleketlerin 
itirazları üzerine hükUmet, ecnebi İf· 
çilerinin memleket h.aıicine çıkanlma 
lan haklcmda koniraya verilen kanun 
layıhaaına mümanaat et:m.İ§tir. 

HiikUmet, bu kanunun kabulünden 
sonra , diğer menıleketler tarafın. 
dan Amerika ticareti bahriyesine kar 
tı mukabele bilmisil yapılabileceğin
den çekinmektedir. 

Alman yada --
Mahkum olan 
Marksistler 

BI:RLIN; 10. A.A, - A1ınaa istihha· 
rat bürosundan : 

Dresd mahkemesi, Marluist ırueteler 
dağ1tınıı olan dokuz -yaliıti bir sene 
ile dort sene arasında tehalüf eden kürek 
cezalanna mahküın etmi,tir. 

Ayılİ sutçan dolayi diğer otuz kiti Üç ay 
ile iik sene araıında değiıen cezalara çar 
pılmıılardır. 

Bu tetlcilat, Dresd'de bir tülüncü dük
kanı açm:ftt. B,. dülık&nclan, Pragda 
Marksist mülteciler tarafından çıkarılan 
bir gazete satılıyordu, 

'ANKARA, 10 (Telefonla)-. . Maliye vekiileti. d~viz ve kambiyo 
muamelatını basitleftİren ve pmdıye kadar ne,redılmı, kararnameler
deki mühim noktaları izah eden bir talimatname hazırlamaktadır. 

Talimatname henüz son ~eklini almam~tır. 

Hudut üzerindeki demiryolları 
'ANKARA 10 (Telefonla) - Fransa ile imzalanan Türkiye-Sü

riye hududu ih:erindeki demiryollarının iı.letüm~i t~zına d~r .. ~uka· 
velenamenin tadili hakkındaki liiyifıa naha encumenınde goruşulerelı 

taıvip edi.lmiftir. 

Meclis için geni teşkilat 
Büyük Millet Meclisi için yeni bir 'ANKARA, 10 (Tele/onla) -

teskilat liiyihası hazırlanmaktadır. 

Devlet şıırası deavi dairesinin ka-
Pren•es lleana de Habsburg rarlarl kaf'i ofacakfzr 

edecek midir?.,, sualine kar,ılık 'ANKARA, 10 (Telefonla) - Teıkiliit eırasiye encümeni • bul!ün 
arfidük Antuvan şu beyanatta bu- vakite kadar toplantısına devam ederek Devlet fUrası Jeavı daıre-
lurunuştur: "Bu sualecevap vere- !fj k :z:ai mahiyette ıadır olan kararların Mediı tarafından bOzu
mem, ancak Heimvebren'lerin va-' •r e;ac:ğı hakkında görüşmüştür. Encümen neticede Devl<!l şurasının 
tanİ bir vazife görmekte oldukları :'t';~Jari mahkeme olduituna ve kararlarını kati olacağına ekseriyetle 
füphe götürmez bir keyfiyettir.,, karar vermiftir. 

Aınerikada 

Alkollu içkilerin 
Fiatleri düşecek 
VAŞiNGTON, 10 .A.A. - Reisicüm

hur, alkollu içkileT için tatbik edilen kon
Lanjan sisteminin, Amerika,.a gayri ınah 
dut ithalat yapılab.ilıneai için 30 günden 
60 güne kadar kaldmlacağuıı bildirmit· 
tir. 

Reiaiciimhurun maksadı, dahilde çok 
yüksek telikk.i ettiği al.kollu içlıikrin fi
yatlannı indirmektir. 

Gayri mahdut ithali.ta filen ha§lanafa
ğı tarih kat'i olarak tesbit edilmit değil· 
dir. l'ht derhal haılanacaiı zanııedil· 
mektedir. 

Bu karan almadan evvel, M. Rooı· 
velt, kabine azalan ve alkollu Pçkoçpor 
id3reai müdürü, M. Sheate ile görüımüı
tür. 

ithal edilecek içkilerin, itbalit resnıi
nin tenzili meseleıi görüşülmemi§tİr. 

D~hilde kontenjan tevzii yapılırk~n 

müracaat ebnedikleri ıç.m mu· 
saade verilmemit olan küçük imalathane· 
7.amanmda müracaat etmedikleri için mü· 
lere de miisade verileceği bilcli.rilmekte• 
di,. Bundan dolayi dahili imalit senede 
iki mily~n hektolitre artacaktır. 

Sahte mühendislere karıı 
PARJS, 10 .A.A. - Ayan, .Fran.· 

üh d . I ·nı· -~ebi ye bılhassa 
sız m en 11 en ç-.. 

diplomalı sahte mühenclislero kartı ko
rumak için bir kanun layıhaaı kabul 

eımittir. 

T ahtelb4lhirde infil~k 
SAN-DIAGO, ( Kalifol'll.İJ'a) , 1 O. A. 

A. - Nautilerı iıimli Amerika deniz 
altı gemisinin tayfalarmdan dördü, 
sahilden yüz mil kadar açıkta bir 
patlama neticesinde yaralanmıılar
dır. 

Yaralılar bir torpido muhribi ile bu 
raya ıı;etirilmiılerdir. Vaziyetleri 
endiıe vmci değildir. 

Bitlerin habrab 

Muhtelit encümen teşkil ediliyor 
AN KARA, 1 O (T elelonla) - Yeni tü.~ü_n liiyi~aıını tetkik e!'"e!' 

üzere muvakkat muhtelit bir encümen te~kilı Meclıa heyet ıunumıyesı
ne teklif olunacaktır: 

Beynelmilel şeker kon/ er ansı bir 
netice almadan dağıldı 

LONDRA, 10. A.A. - Beynelmilel ,eker konlı;r'!1'6' ~aJ! bir 
netice almadan meıaisini bitumif tir· Şeker rekolt~erının talıdid_ı ~ 
ıadiyle ittihaz edilecek tedbirler meıeleıi, bafka bır zamana talık etlil
miftir. Bir itiliil elde edilmemiş ol nıaaına rağmen murahhaslar "9nle. 
ranıın malumat teatUi ve dünyanın feker ziraati mıntakalannrn mafı. 
telil vaziyetlerinin tetkiki için eyi bir vesile terkil etmiı olduğunu be
yan etmektedirler. 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

Fener bahçe reisliğini 
kabul ediyor 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Beyin Fenerhabçe klü~; f,.hri re -
isliğini kabul etti 
ği &Qylenınekte • 
dir. Fenerbabçe 
klübünde cuma 
günü içtima yapr 
lacak ve Vekil Be 
yin reisliğe inti -
babı formalite 
noktasından ik -
mal edilecektir. 
Saraçoğlu Şükrii 
Beyin vaki olaı 
teklifi kabul et
mesi F enerbahçe 
liler muhitinde olduğu kadar .spor 
mahafilinde de büyük bir tesır ve 
memnun'yet uyandınnıttır· 

Muazzam bir deniz 
canavarı daha 

NEVYORK. 10. A.A. - Moretama 
satlanti "" Antillere yapmıt olduiu tran gı, talmn adaJa. 

seferden dönerken babJınıa . 
bir ılenu: .,....,,..,. n ka.rıısında m11•zz•m 

Katillerin taarruzu --
Bir Yunan hapishanesinde 

çıkan hadise 
ATINA, 10 (Milliyet) - M. Veai

zelosa kartı yapılan suikast meselesia
de §alıacktine müracaat edilen fabrika
tör llya Holia bazı muallak iıleri ha• 
kında görüımek üzere dün öğleden 
sonra Şingros tevkifhanesinde mevkuf 
bulunan Bosdan Noteri ziyarete git-

' 

miıti.r. 
Fakat bu esnada M. Venizelosa kar-

1' sııikaat yapmakla mevkuf bulıınuı 
Polihrenopulos, Fasula ve Spirca ile 
müddeiumumiye taarruzdan dolayı bir 
kaç gün evvel iki aene 3 aya mahkÜlrı 
edilen Saaaloı tarafından taarruza uf· 
ramıştır. 

Mut.aarnzlar, ağır cezaya mahkUım 
olan diier bazı kimtelerin de muavene ~
ti ile M. Holisi yere tenniıler ve ken
.f?ini öldiirmeğe teıelıbüı etmiıler • 
clir. 

Bu eınada gardiyanlar yet.itmiı va 
:ıavallın kurtarmıılardır. 

Kruger'in şerikler mahkum 
ISTOKHOLM, 10.A.A. - istinaf 

nıalıkenıeai Krüger işinde metbalclıır o
lanlıırılan Holm iım.inde birini iki aeae 
aiır hUmetl.ere ve y;;.. Holın isminde 
diğer bir ıahıı Kruger ıirketi hiueaen t:
leri sahiplerinden bazılarına zarar Ye zi
Yan olarak 400 bin kron venııeğe mala
kum ebniıtir. 

Lehistanın ticari 

Bı·r hakkı teJı•f "Bgörmüftür.nselette kendislııden izahat 
uraya mu arın mubekk•k 20 

müvazencsi 
iıtenilen kaptan c:anav d • k 

Davası dog" uvor.· metre usunlufunda oıdui:~- eruıcli~n-
J buru .-e balık kanadına ...,...e,en. eer 

BERLIN, 10. A.A. _ Aım- istihba- bir t.akım biçimsiz!ild«i bulundugwtu 
nıt bürosu ı.ildiriyor: Münih tabilerinden ıöylemiıtir. 
Framıeherti, matbuata bir tebliğ vererek, Kaptan bu .özlerine il&vet~n : B~ ca-
p • ..:ı" b;• •-Lı·ı·n Adolf Hitlerin-" Mon ·· dakika tem&f& ettim •JIU au. 
-· u - uw navan uç . de .. .. ld • 

C---'--t" isaıi altmda neıreÜiği ~n da 11 'aan tarihin gonnuı o ugıı· 
""""" lar nı . . ır d d . tam te.-cümesi olank gösterdiğini bil- mU% ydaıı olması ibtun 1 var ır, antf• 

dirireek diyor ki : tir. 

Tabi ve mütıercim gerek mukaddimede 1 _;~-------------.~ 
ve gerek matbuata .,.erdikleri ilanlarda ki- ·: 'hıa'I ettiği için Fransada hakki telif 

·ki · · b tre
1
m

1 

amen inkar ediliyor demelıllir. tabi müıaade almadan neşrettı erıru u 
ihlal Tabi hukukunun muhafazası içlıı Fran 

suretle Alman tabiinin hukukunu · • · · bild" 
ettiklerini iftiharla bildiriyorlar. Pariı- sız ınakamatına müracaat ettıguu ır-

li tal>i bu turelle beynclnıilel bül<ümle- mektedir. 

VARŞOVA, 10 .A.A.. - Lebiatamn 
fQbat ticari mÜYazeneıi ıu suretle 
teabit edilmektedir: lıthalat: 56 mil· 
yon zelot, ihracat: 69 milyon zeloti, 
ihracat fazlası : 13 milyon zeloti. 

Bir kilise yandı 
ROUEN, 10 .A.A. - Saint-Nic:ai

.., kiliaesi ıiddetli bir Fanı•n netic ... 
sinde, bu sabah k&milen harap ol• 
muıtur. 

Çin heyeti varşovada 
VARŞOVA, 10. A.A. - Beı zabittca 

mürekkep Ye cenaral Y ang -Tıi'uin riy~· 
aeti atlında bulunan Çin aıkeri hey"b 
Moıkondan buraya gelmiııir. 



ll"t:LEiajlll 
Vapur isterim .. 

Dün Köprüyü geçiyordum. 
Bir çocuk bağırıyor, tepiniyor ve 
haykırıyordu. Bir takım adamlar 
etrafına toplanmışlar bakıyorlar, 
llnnesi de çocuğunu teskine çalışı
Yordu. Ben çocukların ağlamasına 
tahammül edemem. Sokuldum ve 
baktım • Çocuk bağırıyor: 

- Ben vapur isterim •• Annesi ce 
'tap veriyor. 

- Peki yavrum, sana vapur alı· 
tını ..• 

- Ya ! ! ! .. isterim. Şu büyük 
'tapuru interim.. (istediği vapur 
Şirketi Hayriyenin 66 numaralı va 
Puru idi). 

Çocuk bağırır, annesi utanır ve 
kızar .• Bağıra, bağıra yürüdüler. 
Önümden geçtiler .• Biraz sonra t~k 
?ar bunlara rastladım. Vapur yerı· 
ile elinde bir balon vardı. Onunla 
llVUnmu,tu ..• 

* * * Gazetelerde okudum. Bulgaris-
tandaki bin bir komiteden birisi, 
Trakya komitesi toplanınış, 26 
Mart gününü Trakya günü addet • 
llleğe karar vermif. O gün miting
ler yapacaklar ve Şarki ve Garbi 
Trakyanın Bulgaristana ilhakını is 
tiyeceklermif .. 

Anlamadığım teylerden biri de 
Bulgaristandaki bu komite bollu • 
iunun sebebidir. Haniya, gömleği 
~rli adama (gömleğini yıka!) de 
dikleri zaman (yahu bu dünyaya 
heı; gömlek yıkamaya mı geldik?) 
cevabını verdiği gibi Bulgaılara da 

biz (yahu! Bu dünyaya hep komi 

te yapmaya mı geldiniz?) sualini 

&orabiliriz. Ne ise mesele o değil. 
Fakat bu komitelerin ekserisi elle· 
tine geçemiyecek şeyelr isterler. 

MeE.ela Trakya komitesinin temen 

llisi gibi .• 

(Yurtta sulh', cihanda sulh) 

Clüsturuna bağlı olduğu için Türk

ler etraftan birteY istememektedir 

ler. Etrafın da onlardan isteyece • 

ği bir fCY yoktur. Eğer biz sınırla· 
rnnızın ötesindeki Türklerin otur

dukları, atalanınızın yerleştikleri 
'te kan döktükleri yerleri istemeye 

l.alkarsak komitecilere değil T rak 
Ya, miting yapacak kadar toprak 

hile zor kalır. 
Bekarlar 

Gene adıınız ortaya çıktı. Şim
Cli de Dahiliye vekaleti vilayetler

den ve kazalardan bekarların ade 

dini ve yatlarını sormu,. Bu ma • 

IUınatı nüfus daireleri verecekmiş. 
Nüfusta ekseri vefat vukuatı yürü 
lllediğini bizzat gördüğüm için bu 

ıııa!Uınatın pek kat'i bir adet ve· 

temiyeceğine eminim. Lakin bun • 

dan maksat nedir? Onu anlayama 
dım.. Gene bekarlık vergisi mese· 
lesi mi?. Eğer it bu ise bizi sayıma 
TIJrmağa lüzum yok. Kanun yapı • 
lır, vergiyi veririz ve ondan sonra 

da devlete varidat membaı teşkil 
eden kıymetli bir unsur oluruz. O . 
Qman Maliye vekili "Aman be· 

~rlara ilifmeyin ! Adetleri eksil • 

~sin!,, diye üzerimize titrer. Bir 

~aftan bu "Yergi evlielr için bir 

~selli olur bari !. 
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ŞEHiR HABERLERi Avukatlar ve Doktorlar 

Avukat ve doktorlar işlerinin 
ve kazançlarının azlığından sika-EKONOMi 

Tütün kongresi 
Yapılıyor 

Vekalet kongreye lstanbu
lun da iştirakini istedi 
Nisanın 15 inde lzmirde toplana

cak olan Türk tütünleri kongresine ait 
llrtısat vekaletinden yeni bir tebliğ 
gelmiştir. 

Bu tebliğe na2aran kongreye lstan· 
buldan 5 murahhas gidecektir. Bu be§ 
murahhasın üçü bizzaı.: tütün ekicisi, 
ikisi tütün tüccarı olacaktır. Kongre .. 
ye ayrıca lstanbuJ, lzrnir , Samsun ve 
Trabzon ticaret ve iktısat müdürleri it
tirak eclecelrtir. 

Kongre murahhasları ticaret ve zi • 
raat odaları tarafından seçilecektir. 

İzmir kongresinin, tütün ziraat ve 
ticaretimiz için ta.ibik kabiliyeti olan 
ameli bir netice vennesi istenmekte
dir. 

Kongrede müdafaa edilecek noktai 
nazar etrafında §İmdiden hazırlanıl 
maktadır. 

Ne kadar ıuıun satıldı? 
inhisara relen malumata ıclre Izmir 

nuntakasından mevsim batından 15 fU· 
bata kadar tüccar, kumpanyalar ve in. 
hHann aldığı tütün miktarı 14 mil • 
yon kilodur. 

Seyyar sergi geliyor 
Ticaret odMma gden mali'ımata gö

re yakında limanmııza bir Arjantin sey· 
yar sergiıi gelecektir. Bu ıergi 14 
bin tonluk Gelria vapurile bütün dün • 
yayi dolaımaktadrr. 

Sergi memleketimiz limanlarından 
Y•lnn: lzmir ve lstanbula uğrayacak 
lzmirde bir gün, lstanbulda üç gÜn ka· 
lacaktır. Vapurda 200 de seyyah var
dır. Sergide Arjantin mamulit ve mas~ 
nuatı teıhir edilmektedir. 

Zonguldak taksileri 
Zonguldak belediyesi Zonguldak 

f<'hrincle iıliyen otomobiller ve otobüs
ler için bir ücret tarifesi tesbitine ka· 
rar venniıtir. 

Bu hu-.usta lstanbul ticaret odası· 
mn da fikri sorulmuıtur. 

Holanda ile ticaretimiz 
Hükumetimizle Hollanda arasındaki 

1 marttan itibaren mer'iyet sahasına 
giren ticaret mukavelenamesi hakkın
da ticaret odasına malumat gelmiıtir. 

iki ay muteber olacak olan bu mu· 
kavelename Hollandaya bilhassa toz ha
linde §ekerli süt ve Hollanda peyniri 
ithali hakkını verecektir. 

Belediye zabıtası talimatna
mesi ve esnaf 

Ticaret odası belediyenin sorduğu. 
:ıabıtai belediye talimatnamesi projesi 
hakkındaki mütaleasını hazırlarnıt • 
br. 

Oda bu hususta bütün sanayi ve ti .. 
caret gruplannın esnaf zümrelerinin 
ayrı, ayn fikirlerini almııtır. 

Konserve kutuları ve bir nokta 
Milli alimetferin ticaret eıyası Ü· 

zerinde kullanılması memnu olduğu 
halele bazı finnalann bunu yapmak· 
ta olduklan ticaret odasının nazarı 
dikkatini celbebnektedir. 

BilhaHa bir konserva fabrikasının 
konserva kutulan üzerine TÜN ba:r• 
rağını koymaktadır. Oda bu nokta) a 
nazarı dikkati celbedecektir. 

Bir profesör geldi 
Alman P.~eaörJerinden profesör 

Ostertagen dun sabah Sofyadan tehri· 
mize gelmitôr. Ve istasyonda doktor 
Halit, lsmail ve Zühtü Beyler tarafın
dan karşılamnııtır. 

Profesör, bir kaç gün sonra Anka. 
raya gidecek ve yüksek ziraat enı ı.:. 
tiiıünde bir konlerans verecektir. 

Turing klöp 
Hazırlanıyor 

Yeni bir program yapılıyor 
Turing ve Otomobil klübü tarafın

dan turimıe ait yeni ve genit bir pro
gram hazırlanmasına baılarulmııtır. 

Yeni iktısadi planın tatbikine ge • 
çildiği tU sıralarda, turİ2:m inkitafı ça· 
releri etrafJnda hazırlanan bu program 
Dahiliye vekaletine gönderilecek ve 
beı sene zarfında tatbiki istenilecek • 
tir. 

Programda ileri sürülen esaslı nok
talar JUnlardır: 

Her yerde olduğu gibi asri konforlu, 
ucuz ve tetniz yeni oteller tesisi, mev• 
cutlannın ulahı, plô.jlarda otel, gazi· 
no ve park vücuda getirilmesi, otomo
billi seyyahların sık sık gelmelerini te- · 
min için bilhassa ana yolların yeni • 
den yapılması, kaplıcaların ıslahı .. 

. Programın en ehemmiyetli sayılan 
b~r maddesi de, turizme elveriıli te • 
hırlerin tesbiti itidir ki , bunların ba
Jında lstanbul, Ankara, lzmir ve Kon
ya geliyor. 

d' Pr
0
ol!'.ram henüz tamamlanmıt dej'il-

ır. grendiğimize göre Turing klüp-
te ayrılan bir heytt bu İ•İ kısa bir za. 
mand b' · ' 8 ıtınnek için çalışmaktadır. 
h I Progr~ tasdik edildikten sonra der- 1 

8 dtatbik faaliyetine geçilecek ve beş 
sene e tam olarak t tb'k d'I ekt' 

Turin kı·· a ı e ı ec ır. 
ı_, g up, bu Programın t~tbi-
oune batlanır ba•lanm T··~~ . 1 b · :r az unayenın e~ 
~~.s .1• ır d ~eyyah nıemJcketi olmaıı için, 
?tün. unyaya §amil olmak üzere ge

nıı mıky.asta propaganda faaliyetine 
geçecektır. 

. Bu arada binlen:e broıür, risale, re
snnli memleket albümleri bastırılarak 
her tarafa da.i;'ıtılacaktır. 

Türk gençlik teşkilatı 
Bu gençliği Türklüğe ve mem
lekete has olacak bir şekilde 
yetiştirmek zarureti vardır 

f RECEP BEYiN BEYANATINDAN 
Türk gençlik teşkilatı hakkında i -

zahat almak üzere Ankaraya git.mi§ o
lan Alman Hitler gençlik teıkilatı i -
kinci reisi Mösyö Nabersberg yarın tay
yare ile §ehrimizden Atinaya gidecek 

Cüm/ıuriyet Halk fırkası umumi hiitibi 
Recep Bey 

oradaki Alman gençlerile temas edecek
tir. 

Naberoberg dün T okatlryan otelin
de bize Ankaradaki temaslarını §U su
retle anlatmıptır: 

- Ankarada Cümlıui-İyet Halk Fır
kası umumi katibi Recep Beyle görüt
tüm. Recep Bey bana diğer memle • 
ketlerdeki gençlik hareketlerini anlat· 
tı ve aonra "Türk gençliğini, diğer mem 
leketler gençliğinin bir nümunesi ve
ya kopyası olarak yeti~irmek kabil 
değildir eledi. Vatanperverlik, arka • 
datlık ve vatandaşlık hissi, inzibat ve 
intizam g-ibi her memleket gençliğin
de bulunması lazım gelen umumi va
sıflar, bittabi ber memleket gençliği i. 
çin aranmaktadır. 

Fakat Türk gençliğini, Tündüğe 
ve memlekete haa olacak bir fekilde 
Yetittinnek zarureti vardır . ., eledi. 

Recep Bey Türkiyedeki gençlik ha
reketlerini anlatırken muhtelif teıek· 
küllerin hep bir teşkilat altında top • 
!anması arzu edildiğini bu me.elenin 
fırkanın 1935 senesinde toplanacak u
dığını, halkın muztarip olduğunu ve 
Hitler iktidar mevkiine gelmeseydi üç 
ay sonra komünistlerin Almanyayııı 
hakim olacakları kanaatinde bulun • 
duğunu anlattı ve nihayet g-elecek olim-

piyat oyunları münasebetile Türk genç 
!erinin, Almanyayi ziyaret edecekle~ini 
söyledi ve Almanyaya tubnu§ oldugu 
yolda muvaffakıyet ve refah temenni 
etti. 

Ankarayi hayret ve takdir ile kar
tıladığnn ilıi §ey var: Biri Türk genç· 
liğinin hakikaten iyi yetittirilmekte ol
ması, diğeri de Ankaranın modern bir 
tehir olmasıdrr. Ankarada yeni bir 
§Chir İn§a edilmekte olduğunu gaze
mumi kongresinde müzakere edileceğini 
söyledi. 

Recep Bey kanunusani 1933 inkı
labından evvel Almanyada bulundu • 
ğundan bana Almanya hakkındaki in
tibalarmdan bahsetti. Hitleri Münih 
sokaklarında iradı nutuk ederken tanı
telerde okumuttum. Fakat böyle ge
niş caclcleleri, yüksek ve güzel binala
ri)., modern bir tehir ile k&r§ılaııaca • 
ğımı tahmin etmiyordum. 

Türk rençlerinin Almanyayi ziyaret 
ebnelerini arzu ederiz. Bu sebeple 
~ençleri Almanyaya davet ettim ve bil
i.hara Alman gençlerinin de iadei zİ· 
yaret maksaclile Türkiyeye gelebile
ceklerini söyledim . ., 

Mösyö Nabenberr dün beynelmilel 

Alman gençlik teşkilatı ikinci reisi M. 

• Nabersberg 

olimpiyat heyetinin Türk mümessili 
Ekrem Rüıtü Beyi ziyaret etmiı ve ken
disile olimpiyatlar hakkında uzun u
~dıya görüımüftür. 

Gayrimübadillere jTayyare piyangosu 
Para veriliyor Bugün çekiliyor 

Gayri mübadillere istihkaklanna mu
ka~il tevziat icr•ına dair olan talep· 
lerı hükiimetçe terviç edilmittir. 

Heyeti vekile, iradı gayri mübadille
~ t.erkedilmiı olan firari emvalinden 
ıundıye kadar tahsil ecl.ilınit olan pa
ranın , gayri mübadillere tevziini ka
bul etmİf Ve bu karar ali tasdike İkti
ran etmiı:tir. 

Tevziat niobeti henüz malum de • 
ğildir: Bu hususta Ankaradan mü • 
temmım malUınat beklenmektedir. 

Romanya talebesi 
Yalımda Romanya üniversite tale • 

besinden bir grup tenezzüh i~in ıelı
rimize gelecektir. 

On altıncı tertip tayyare piyango· 
sunun betinci keıidesi bugün öğle
den sonra mutadı veçbile unıversi

te konferans salonunda batlayacaktır. 
Bu lcetidenin en büyük ikramiyesi 

30 bin liradır. Aynca 10 bin liralık bir 
büyük ikramiye ile 40 numara ara • 
ımda taksim edilecek 20 bin liraldı: 

bir mükafat vardır. 

Memurlara maaş 
Belediye, ücretli memurlarının ay • 

lıklarmı vermeğe başlamııtır. Maaılı 
memurların aylıklannm da pazarte • 
si günü tesviyesine ba§lanmaaı muhte 
meldir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Ce:z:a kanunumuz rüıvet alanla 
rÜfue-.!i verenkrira ayni %amanda ce 
:za gormelerini kabul etmiştir. Bu 
e~a~ çok .. kuvvetli •ebeplere mü.ste
nıthr. Dunycula hiç bir insanın hu
~ ahlakı biribirine uymaz. Bütün 
ınsanları bizatihi ahlaklı, doğru ve 
vicdanlı telakki etmek doğru de • 
iildir.. insanlar araır.nda hakkı ve 
ya haksızlığı gö:utmiyerek baıka
laTının malını çalmak isteyen hır • 
.. zlar, yürekleri titremeden hem • 
cinslerinin canına kıyabilen katil • 
ler, vicdanları aızlamadan baıkala
rına iftiradan çehinmiyen menfaat 
düıkün/eri çıkabilir. Kimbilir, ei{er 
rüıvet verenle rüşveti alan.ların ce .. 
.zar.1 ayni olmasaydı, bu neui fena 
ruhlu insanlar hergün kaç memuru 
muzu iftiraya uğratır, kaç vatanda· 
pmızın canını yakarlaTdı. Ankara 
muhabirimizin dün verdiği bir ha -
/,erden öğreniyoruz; ki, hükumet, 
başkalarına buna benzer fenalıkla
rı yapmağa imkô.n bırakmamak 11c 

ya hiç olmazsa bu imkiinı asgari 
bir hadde indirmek İçin ceza ka • 
nıınumuzun bazı maddelerinde tadi 
lat yapılmasını teklif edecektir. Bu 
tadilat sayesinde artık "fil<in adam 
Türk milletini tahkir etti, Büyük 
Millet Meclisine attı tuttu, devlet 
ve hükiimet reislerini aövdü saydı,, 
diye ortaya bir iddia almak ue bu 

iddiayı temin için kolaylıkla teda -
rik olunacak birkaç yalancı §<lhitle 
başkalannın ıeref, namus ve haysi
yetile oynamak imkanı kalmıyacak 
tır. Adliye vekaletinin bu taaavvu
rundaki isabet meydandculır. Aleyh 
lerinde iftira kapmnm açık olduğu 
nu gören, buna benzer cürüm is • 
natla,,.na daima maruz bulundukla
nnı hisseden yerli ve yabancı insan 
larda emniyet ve rahat kalır mı; 
dÜllyanm her memleketinde fena 
insanlar 11ardır. içtimai ni~m bun· 
ların fenalıklanna meydan bırak • 
mamayı emreder. Bunlara karıı el
bette tedcıbir alınmııtır ve alınacak 
tır. lıin bir de idari ve •iyaai cephe 
ai vardır: Memleketimiz hakkında 
emniyet ve istikrarsızlık hissini tel 
kin edecek yolsuz hareketlere ma
ni olmak vazifemizdir. Senelerden 
beri Türkiye, memleket hudutları 
dahilinde emniyet mikrar ile adale 
tin teessüs ettiğini dahile ve hcirice 
göstermiştir. Sar/ettiğimi: bunca 
maddi ve manevi fedakarlıklar mu 
kabilinde aldığımız neticeleri hiçe 
indirmek için fantaj yapanlara mü 
saade edemeyiz, etmeyiz. Onlara 
meydanı boş bırakamayız. 

Adliye Vekaletinin, bu husus
ta almak tasavvurunda bulundu
ğu tedbirleri pek yerinde buluyo-
ruz. 

Biz bö9le düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

ODADA 

Sinamacılar 
Toplandılar 

--o---

Vergi artarsa sinemalar 
kapanır mı? 

lstanbul sinem.acılan dün ticaret o
dasında bir içtima yapmıılardır. Bu 
toplantıda belediyenin sinemalardan a
lınan belediye hi&Seaini arttırması Ü • 
zerine hasıl olan vaziyetle birlikte oine
macılann umumi dert ve dilekleri et· 
rafında r.örüşülmüştür. 

Si..-ılara nazaran lstanbuldaki 
.sinema sahiplerinin vaziyet1eri çok fe
nadır. O kadar ki belediye ele resmi • 
ne bir miktar elana ilave ederse artık 
bu ite daha fazla devama imkan kal
mıyacakbr. 

Sinemacılar demektedirler ki: 
- Belediye resmi de yükseltilince 

esasen fena olan vaziyetimiz büobiitün 
fenalaJacak ve hemen, hemen bütün 
sinemalar kapatacaktır. itte o vakit 
belediye bugün almadığı resmi de bu· 
lamıyacak anmıa bizi de iıimizclen rü • 
cümüzden edecek .• ,, 

ViLAYETTE 

Asma fidanı veriliyor 
l•taııbul ziraat müdürlüğü, vilioyet 

mülhalcatinda yeniden bai yapacaklara 
asma fidanı dağ.hnaktadır. Göztepe 
ve Büyükdere fidanlıklarından 100,000 
den fazla köklü Amerika asma fida· 
nı, Halkalı ziraat mektebi ficlanlı 
ğından 30,000 ve Erenköy Amerika M· 

ma fidanlığından 19,605 adet qılı ve 
19,605 adet a111ız köklü Amerika as
ma fidanı da.ğrtılıruıtır. 

Muzir hayvanları itlaf 
lstanbul vilayeti dahilinde muzir 

hayvanlarm öldürülmesine devam e • 
dilmittir. 

' Son ay içinde yapılan mücadelede 
249 yaban domuzu, 75 çakal, 24 kurt, 
54 tilin, 1 ayı, 3 yaban kedisi, 4 san
sar, 69 vahıi kuı, 18ı karga, 3 gelin· 
cik öldürülmü~tür. 

Vilayet konağı yapılamıyor 
Yeni bir Vilayet konağı i~aaı tasav 

vur edildiği yazılmıttı. Salahiyettar 
bir zat, bütçe vaziyeti meydanda iken 
şayanı temenni olmakla beraber böy
le imk&n11zlıklar hatıra gelemiye«ği· 
n.i söyleınittir. 

Cüzzamlılar var mı? 
Dünkü akfAl".l gazetelerinden biri, 

"fstanbulda ciizamblar dolaşıyor,. ıcı· ... 
Javhası altında tehrinDzde bir çok 
cüzamlılrlann ııerbe•tçe dolaştığını ya • 
zryordu. 

Bu hususu Sıhhiye müdürü Ali Rı
za Beyden sorduk. Bize dedi ki: 

"- Cüzamblılan bulduğumuz ve ya· 
kaladrğımrz zaman derhal tahtı tecla • 
viye alır ve tecrit ederiz. Hatta duyar 
duymaz bunlan zabıtaya veririz; fa. 
kat bazı defa zabıta bunlan bulamı
yor.,, 

Kl•llr llalıarlar 1 
* Y ann gelecek seyyahlar - Reter

dam vapurile yarın 500 ııeyyah gele • 
cektir. 

• Bir konser - EVYelki gece ŞiJli 
balkevinde sanatkar Şekip Memduh 
Bey ve rüfakasile piyanist Adnan B. 
tarafı.'.'~an bir konter verilmitıir. 

Guzıde ve kalabalık bir kütle huzu
runda verilen konser, çok alkıtlan • 
mış , Şekip beyin tamamen kendi tara· 
fından kenclitoine maluus usul ile bes
telediği parçalar pek beien.ilmittir • 

Belalının da 
Belalısı var 

-o--

Karagümrük cinayeti niçin 
ve nasıl oldu? 

Karagümrükte Nadire hanımın kızı 
Mükerrem hannn yüzünden eski dos• -
tu bahriyeli namile manıf Salimin ye
ni dostu Ziya tarafından ağırca yaralan 
dığını dünkü nüshamrzda yazmııtık. 

Tahkikata devam edilmektedir. Dün 
bir muharririmiz Mükerrem hanımla gö 
rüımüttür. 

Mükerrem Hannn diyor ki' 
- Bundan üç sene evvel Salim ba

na talip olmuflu. Annem vermek is • 
temedi; fakat Salim günün birinde be
ni tehdit ederek zorla ba§ka bir eve 
kaçırdr. Beraber oturduk. Sonradan 
bu adamın sabıkalı olduğunu anla • 
dım, ayrıldım. 

Bar artiatliğine batladım. Ankara 
lzmir, ve daha bir çok yerleri reze'. 
rek Kıbrısa gittim. 

Bu esnalarda Salim bir hırsızlık vak'a 
sından dolayı hapse girmiıti. Son af. 
tan istifade ederek kurtulmuılu. 

Ben bundan 15 gün evvel Kıbrutan 
annem Nedire hannna bir telgraf çeke
rek geleceğimi bildirmittim· Salim 
daha ben gelmeden evvel bizim eve 
giderek annem ile kavga ederek di,. 
!erini kmwt• 

Ben gelince, tekrar görüşmek İste
di. Reddettim. Buna kızdı, jilet ile 
yüzümü kesti ve yannnda bulunan 150 
lira param ile 50 lira kıymetinde altın 
bir saatimi de alarak kaçtı. 

Nihayet, çarıamba günü geldi elin
de bıçak vardı. Evde Zi)·a da var
dı. Ziya havaya iki el ıilİlh attı. 

Salim kaçıyordu. Ziya yakalamak is· 
tedi. Tekrar ate, etti ve Salimi 

d araladı. 

yet ediyorlar. • 
Her yılın vergi tahsili mevsi-

m'nde bu havadisler, bu şikayetler 
tekrar edilir. Doktorlar muayene
hane kiralarını çıkaramadıkalrım, 
avukatlar yazıhane masraflarını 
kurtaramadıklarını ı.öylerler. 

Halbuki umumi kanaat bu mes
leklerin diğer serbest sanatlerden 
daha verimli olduğu merkezimle· 
dir. Görünüşe ve iddialara kıymet 
-.ermemekle beraber her mesleğin 
içinde sınıflar olduğunu ve bu SJ• 

nıflara göre kazanç seviyesnin de. 
ği'tiğini kabul etmek lazımdır. 

Doktorlar ve avukatlar, fen ve 
ilim sahasında faaliyet gösteren 
vatandaşlar oldukları için halkın 
onlara hürmeti ve bu hürmeti takip 
eden rağbetini daha ziyade yay. 
dıkları •öhretlere bağlıdır. Halk 
arasında ismini itittiremiyen bir 
doktor veyahut avukat için kendi
sine galebe çalan büyük şöhretleri 
yenmek ve bu yoldan kazanç mem
balarını elegeçirmek imkanı yok
tur. Muayenehane kirasını değil 
belki tabela vergisini temin edecek 
mü.teri bulamıyan doktorlar ola
bilir. inanmalıyız. Günlerce yazı
hanelerinde bekledikleri halde han 
kabvecirunden batka kapılarını 
kimse çalmıyan avukatlar olabilir, 
itimat etmeliyiz. Fakat öte tarafta 
muayene odalarında hastalarını sa 
atlerce aızlandıracak kadar müş
terisi çok doktorlar, bir dava al
mak için en ağır şartları teklif e
den avukatlar olduğunu da itiraf 
ederiz. 

Meselenin ruhu buradadır. 

Büyük şehirlerde vaziyet böyle· 
dir. Fakat meınleket içinde yakın 
veya uzak öyle kasabalarımız da 
var ki her gün hekimsizlikten şika
yet ederler. (Gerede) gibi en ya· 
kın ve mamur kaza merkezlernde 
mütehassıs değil, doktor buluna
maz. 

Serbest meslekler için iş yok de· 
ğil, İf erbabı yoktur. Tıp ve hukıık 
fakültelerinin diplomaları tehirler
de geçen birer imtiyaz varakası 
değildir. Öyle bir kanaat var ki 
bu meslek salıipleri şehirlerden u 
zaklaşınca çürüyeceklerdir. Bun 
tetkik etmek bize düşmez. Fal 
bence memleket içine dağılıp 
yapmak, şehirlerde tıkılıp ifsi7 
maktan çok hayırlıdır. 

• 
Ve tehirde çürümek, ka~· 

çürümekten daha elimd:r. 

Burhan .:'AL-

Reşit Galip 8,Y 
İçin toplantı • 

. plan\\ 
Ankarada bır {O d da 
yapıldı, İs\anb~\ -~unda 

yapılacak 

.. 

Reıit Galip için Ankara Halke~i 
cuma günü bir içtima yapmıth•: lçb· 
mııda halkevleri reisi Necip Alı Bey 
merhmnun vatanseverliklerini , ve bu 
hususta yaptıldannı anlatmııtı•. 

Tıbbiyecleki sınıf arkadaılarından 
ve haatalığında yanından ayrılmayan 
doktor Şükrü Yusuf B<qrı. mektep ba 
yatında iken memleket ıçın du,unduk
lerinden ve yaptıklarından bahsetnıİ§ • 
tir. 

Münir Hayri Bey son zamanlanla 
kendisinin memleket İÇn dütündtikleri
ni ve yapmak istediklerini anlatmış· 
tır. 

Hastalığı müddetince hi~ yanmdan 
ayrılmayan doktor Etem Bey hastalığı 
zamanında geçen günlerini ve bugün • 
)erde çektiği ızh1'11p ve duyduğu acı • 
lan, ölümünü anlatmıştır. Resimleri -
miz toplantıda bulunanlarla söz söy · 
liyenleri göstennektedir. 

Üniversite gençliği de 
hazırlanıyc r 

R"§it Galip Bey merhum için m< m
Ie.ketin her tarafında yapılan tezahür· 
!er lstanbulda da yapılacaktır. Oni • 
versite gençlerinden bir erup bu husus 
ta faaliyete geı;miıferdir. 

Halkevinde yahut ta diğer bir sa
londa Reıit Galip bey için tezahürat 
yapılacaktır. 

Merhumun ailesine latanbulda tah· 
silde bulunan Rodoslu gençler bir ta· 
ziyet telgrafı çektikleri gibi Rodoa 
cemiyeti İslam.iyesi de taziyetlerinj ib 
)iğ etmiştir. 

--o--
Göz konferansı 

Cerrahpaşa. hastanesi ki:inikliğinde 
üniversite profesörlerinden doYtor Zr
gesheime tarafından dün saat 12 ı!e 
göz hakkında bir açılış dersi veril • 
ıniştir. 

Profesör gördükleri büyük misa • 
firperverlikten bahisle ıöze başlamı' • 
tır. Dersle Mösyö Malche ve diğer bir 
çok üniversite müderrisleri hazır bu
lunmuılardır. 

--o-

Mülkiyede konferans 
Dün mülkiye mektebinde profesör 

Neumark tarafmdan modern bütçe te
mayülleri hakkında umuma 1,,ir kon ~ 
feranı verilmiatir. 
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SIHHAT ' 1 
Çocuk sıhhatinin korunması, faydaları 

lstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörle
rinden Şevket Salih Bey tarafından. 

Bilhassa son asnn c.ocuk nesli hakkın· 
daki telakkileri çok g-;,niı ilmi ve içtimai 
esaslara dayanmaktadır. Çocuk evvelce 
görüldüğü gibi basit bir büyük insan 
minyatürü değildir. Bilakis, has hayatı 
teamül ve kanunlarile büsbütün başka 
bir alem, bi riçtirnai bünyedir. Öyle bir 
içtimai bünye ki içinden doğduğu mille
tir. yannki büyük mukadderat.ı onun el· 
lerine, ya zayıf veya kuvvetli omuzlarına 
yüklenecektir. 
Şu halde, gelecek günlerin emin ve v~ 

rimJi olmasını istemeğe hak kazanmak ı· 
çin bugünkü bünyenin çok sağlam ve te· 
miz o]maıını temin etmek lizımdrr. işte 
bu noktayı gözônünde tutan bütün dün
ya milletleri çocuk varlığına, çocuk ye
tiştirilmesine ve onun güçlü kuvvetli ol• 
maıına dair programlannda büyük ve 
en başta bir yer ayırmışlardır. Gazi yur
dunda on ıeneden beri başarmakta oldu
ğu derin ve büyük inkılipları arasında 
Türk yavrusu sıhhatinin korunması için 
de büyük bir pay ayrıltruıtır. Kısa bir 
zamanda Sıhhat Vekaletinde vücuda ge
tirdiği çocuk dispanıerleri, doğum ve ço
cuk balam evleri vesaire gibi içtimai var
lıklar hep bu uğurdaki mesainin birer 
canlı misalleridir. 

Bizim de bu yazımızda mevzuubahis e
deceğimiz bünye ıağlrk bilgi•ine ve fay· 
dalanna dair olacaktır. Hiç ıüphesiz ço
cuk sıhhatini korumada esas çocuğun 
sıhhatte doğmasına çalışmak, ve bu ııh· 
hat halini devam ettirmektir. Çocukları 
koruma anasmdan doğduğundan itiba .. 
ren değil, daha doğmadan evvel başlar. 
Bunun iç.indir ki evlenme muayeneleri bu 
eıuın batlangıcını ve dünyaya geleck 
yavrunun bulaşık, akli ve aıabi haatalık
larla malUl olmamasını temin için alınımı 
ilk tedbirleri demektir. Aksi takdirde, 
yani çocukların bu korunma keyfiyetii 
ihmal edilecek olursa, tabii çocuğun ya
,arna şansı da azalacak, ve dolayısile 
memleketin nüfusunda fazla bir tezayüt 
görülmiyecektir. Evve]ce çocuklann sıh· 
batini korumaya doğru giden tedbirler 
lüzumu veçhile yapılmadığından vefiya· 
la ait iatatıstikler daima yüksekti. Fakat 
bugün bôlhana Avrupa memleketlerin· 
de çocuk vefiyatında göze birden çarpan 
bir azalma mevcuttur. 
• Almanyada, son otuz sene zarfında bir 
tenakus hemen Üçte bire inmiştir. 1901 
senelerinde, bu memlekette yapılan ista· 
tistiklerde, süt çocuktan vefiyatı yüzde 
yirmi bir iken bugiin %819 dur. Buna 
da sebep memleketlerinin her tarafında 

' çocuğa ait müesseselerin fevkaJi.de ço
ğaltılmış olma11, halkın daha münevver 
bulunması dolayısile ufak bir rahatsız
lıkta 11bbat bilgi kaynaklarına koımala
rı, evlerinde icap edildiği şekilde bakılmı
yan bulaşık hastalıklann hastahanelerde 
bakılmasının mecburi olmasıdn·. 
Doğum gerilemesi ve süt çoc'-lğu vefi

yatına ait i.ıtatistik1crin İncec!en inceye 
tetkiki pek mühim olmadıiından, ista

is,tiklerin mütalilaa1nda çok defa galim 'r neticeye varılamayıp tamamen yekdi
rine zıt neticeler elde edilmektedir. 
foesle'nin yaptığı tetkikat neticesin
ioğum tenezzülü evvelemirde doğan 
&un yaşama şanımın tezayüdü ne. 

leiddia tdilmekte ve bu da ıu suretle 
dö~t etm .. <tedir. Doğan çocuklardan 
ded; ~ ve ı..,inci ... ilh olanların a
te,. e~~~ az._lınaktadır. Umumi harp-

eıı · ıslatutikler de bu noktayı ta
du~ /°>it eylemektedir. Doğan ço
• og-...,, 8.fdığından, ailede artık çocuk 

11:U~a11~ 'Ç>ı arz ukalmıyor. Ve sonra do 
erıniıı az.a"fl!ıdidi neticesinde çocuk adet· 

olan ihtinıA:: .. ,, ailelerin süt çocuklarına 
11ı:ı.- -.ııın1 .._. .. ,en ıne ... c - zaman ve paranın ta· 

M .. A(,. • il( Ç~·kı rf • :1uretj/ -Ll ara sa ını tenun 
" ........... _ c..::: ·;~a...seltiyor. Doğumun 
azalmasında son senelerin umumi bubra· 
rıının da tesiri olmut, ve bu sebepten do
ğumların adedi de düşmeğe başlamıştır. 
J\.]manyada otuz sene evvel doğum bin 
uüfuıta 35,5 iken son senelerde t 7;5 ğa 
tlüşmüttür. Demek çocuk vefiyatınm a
zalmasile beraber doğumun da tenakusu 
I emen yekdiğerine müvazi gitmektedir. 

Memleketimizde her halde doğumun 
t•makusu Avrupa kadar olmasa gerektir. 
Süt çocuklannda ölümün azalması sebe
bini, sırf istatistiklerle vesikalaştırmak 
doğru değildir. Bu husuıta i•tatistikler
den doğru bir netice almak için ancak 
klinik mesailerini de burada düşürunck i
cap eder. Binaenaleyh, bu suretle hare-

ket edecek olursak ıüt çocuklan ölümle. 
rioin sebebini §U bet hastalık grupuna 
ayırabiliriz: 

1. - V eladi zafiyet ve te§ekkül hata· 
lan; • 

2. - Hazım hastalıklan; 
3. - Ciğer iltihaplan; 
4. - Had ve müzmin bulaşık hastalık

lar; 
S. - Diğer muhtelif ölümler. 

Evvela BiRiNCi GRUP: Bunlara ol
dukça tesadüf edilir, ve böyiece çocukla
rın tıbbi yardıma ihtiyaçları fazladır. Bu 
yardım yalnız ilk günler için değil, bil
hassa daha geç yaılarda bile olacaktır. 
Bu gibi çocukların bir kısmı bilmünasebe 
tesadüfen vaktinden evvel doğanlar, di
ğer krımı ise valde veya cenine ait has• 
talıklar dolayısile vakitsiz doğanlardır. 
Bu gibi çocuklarm sıklet ve sair ölçüle
ri noksan olduğu gibi, azalan da tama• 
men teıekkül etmemi, olabilir. Umumi
yetle çok zayıf olanlar yaııyamazlar. 
Bunların miktarlan pek az olmayıp, he· 
men canlı doğanların 310 u tetkil etmelı: 
tedir. Tabii hararetlerini muhafaza ede
mezler. Ennnedeki müJl<ülit asabi mer• 
kezlerin gayrı tam olması ve bula,ık has
talıklara kartı mukavemetlerinin noksan 
liğı, asfikıi vesaireden hemen doğum· 
dan sonra veya doğumu takip eden ilk 
günlerde %30 • 60 t• ölürler. Buraya ait 
yefiyatın ufak bir kısmını da tetekküle 
ait balalar teıkil eder. 

lKINCl GRUP: Hazım yolu hastalık. 
landır. Süt çocuklannda ishal, kay, a
teş, su ziyaı ve saireden gıdai tesemmÜfRo
lere kadar gider. Bilhassa yaz mevsimle
rinde çok görülür. Ana memeıinden gay 
n sütlerle beslenen çocuklarda haznn 
yolu hastalıktan daha fazla nazarı dikka· 
ti celbeder. Eğer biraz ihmal edilirse, 
ıüratle ilerliyerek hastalık ölümle netice
lenir. 

ÜÇÜNCÜ GRUP: Süt çocuklannm cİ· 
ğer ha-lıldandrr. Bunlara da fazla te
sadüf ediliyor. Basit bir bronıit denilen 
hastalıklar netİ<:eten ilerliyerelı: çocuğun 
hayatının nihayet buhna11na bile sebebi
yet verebiliyor. 

DÖRDÜNCÜ GRUP: Had ve müzmin 
hastalıklar olup bunlar da her gün isim
lerini işittiğimiz difteri, tifo, boğmaca, 
kızıl, kızamuk, dizanter~ frengi verem 
vesairedir. ' 
BEŞiNCi GRUPta da deri ve iç deri· 

ye ait bazı hastalıklarla kramplar mev
cuttur. Süt çocuklannda ölümle müca
dele için ölüm sebeplerinin tespiti çok 
mühim bulunmaktadır. Son tetkikatta, 
ilk haftalarda ölümle, ilk haftadan sonra
ki ölümler arasın<la bir hattıfasıl gözetil
mektedir. ilk haftadaki vefiyat için he
men ekseriya birinci grupta gösteril<;n 
sebeplerden, bir haftadan sonraki ölüm .. 
!erde diğer gruplardaki hastalıklardan 
husule geldiğinden çocukları hu hastalık 
lardan muhafaza bilhassa konıma ve İhtİ· 
mama mütevakkıf bulunmaktadır. 

Çocuk vefiyatı Almanyada yapılan is
tatistiklere nazaran 1903 ten 1913 e ka
dar fena koruma ve tağdiye hatalarına 
aittir. Burada halkın şeraiti hayatiyesi
nin İyilepnesi ve gittikçe tevessü eden 
halk hıfz111rhhasınm beraber tesirinden 
dolayı çocuk vefiyatı on sene zarfında 
o/c22 den 15 şe düımüştür. 1914 ten 
1928 e kadar ise, yani harp seneleri ve 
bilahare çocukları koruma ve muhafaza· 
tedbirlerinin ,iddetli tesirinden, vefiyat 
daha fazla tenakus etmiştir. Bu seneler
de hazrm cihazı hastalıklanndan vefiyat 
- tağdiyenin iyileştirilmesi yani çocuk 
hastalıklan ilminde yapılan büyük terak
kiyat dolayıaile - aza1mıı ise de, umumi 
süt çocuğu vefiyatımn tenakusuna muka .. 
bil bu devirde teneffüs cihazı hastahkla
rındlln vefiyat oçğalmı§tır. 1928 den hali 
hazıra gelinciye kadar olan zaman ise,mü 
cadele tedbirlerinin en müıkülü olan bir 
devridir. Burada tedbirlerin takviyesi 
sayesinde v«:fi~at o/~8 kadar c:lüşmüştür4 

Memleketııruzdeki•çocuk vefiyatı Av
rupaya nazaran biraz fazla ise de halkı .. 
"'!zm ?'ed".ni milleti~': _olduğu ~ibi hü
kumetin vucuda getirdıgı sıhhi teşkilata 
koşmağa baflamalan dolayısile, asırlara 
sığmıyan büyük inkıl&hm her safhasının 
temessülü gibi bu safhası da halkmuztn 
kuvvetli kabi)jyeti ile doğrulup benliğine 
ihecek, yakın bir atide bizde de çocuk 
vefiyatı tamamen azalacak ve matlup ga
ye de elde edilmi, olacaktır. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 18 

KANLI SIR 
Beni çocukl~tıran senıin, Mes- ı 

ture ! Lakin şikayet etmiyo:um. 
-Mayıs20-

Bazı hadiseler var ki insan, her 
'eye rağmen vukularına inanmı
yor, inanmak istemiyor; son da~
kaya ton ana kadar, meçhul bır 
kuvv~t onları durduracak sanıyor! 

B .. klenilen tehlike yaklattıkça, 
dehşeti artacağına, bilakis azalı
yo~ ... Kalbimde, dimağımda, ga· 
rip bir sükun var. Acaba, manevi 
varlığım felce mi uğradı? 

Bütün ümitlerin kırıldığı, mah
volduğunu bildiğim, gördüğüm 
halde, bir ümit havası içinde yatı· 
yorum! 

Köyde, Mesturenin yakında ni
şanlanacağı haberini duymayan 
kalmadı· Annem, bana soruyor: 

-- Halim Siret Beyi tanıyor mu
sun, Hüsrev? 

Mektebi Sultanide diploma a
lırken bütün !ınıfla beraber çıkar
tılan büyük fotoğraf iyi göst~: iyo
rum: 

Yazan: Mahmut YESARi 

- itte fU genç ... Kısa boylu 
şitman çocuğun yanında duran .. • 

Annem, resme bakıyor: 
- Nasıl adamdır? 
Omuzlarımı kaldırıyorum: 
- Ahlaksızın biridir. 

d 
Annem, fotoğrafı geri verirken 

udaklarını büküyor: 
. - Sen de kimseyi beğenmez. 

sın! · 
Daima, daima ben haksızım ..• 
Ve hayret ediyorum? Demek 

Halim Siret, köye gelip gittiği bir 
kaç gün içinde, kendini sevdirmia 
lehinde tesirler bırakmıt ! ·' 

Mesturenin sözleri hatırıma 
geliyor: 

- Hüsrev, senin çok iyi kalbin 
var. Fakat ne yazık ki çocuk gibi
sin... Evet, bir çocuktan far
kın yok... Dalıyorsun, rüyalara 

hakikatten fazla inanıyorsun .. !.:... ~ta 
daha ileri gideyim, hakikatlere hiç 
in~ 'l>nryorsun ! 

Kim bilir, belki Halim Siret, 
Mesturenin de kalbini çeldi? 
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KU AK • " ~~ .... l!'ii 
Tabut! 

-• IK YE 
-

Matbaanın penceresinde toplan
mıt~ık 

Sırtında kocaman bir sandıkla 
ya~lı, zayıf bir hamal önümüzden 
geçiyordu. Arkadatlardan biri, 
hamala acıdı : 

KE D I! 

- Zavallı adam, bu kadar ağır 
yiikün altında kim bilir ne zahmet 
çekiyor? 

- Merak etme, yumurta sandı
ğı ağır olmaz. 

- İçinde yumurta olduğunu 
nerden biliyorsun? 

- Bilmez miyim, tabut o ..• 
Hayret etti: -.... 
- Ne tabutu? 
- Yumurta tabutu? .• 
- Demek yumurta taaıdıkları 

sandığa tabut diyoralr ! ~ 
Sonra yüzünü ektiterek: 
-. ~ma, fena bir isim doğrusu .• 

Deıfı, ınsana ölümü hahrlatıyor. 

- Birisi sordu: Acaba neden san 
dık varken tabut demitler. Yumurta 
ölümü ki tabutta götürsünler?. 

Ben güldüm: 
- Ölü değil ama. görmüyor mu

sunuz, ölü fiatine gidiyor! 

M.SALA.HATTIN 
~~==== 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 

. 18: Pi.ile n~tri7ab. 19: Muhtelif netri7at, a
jana haberlerı. 19,30: Türk musiki neıriyab.. 
C!'emani, Retat Bey tanburi Meaul Bey. Kanu
nı Vec:ıha H. Muzaffer B. Vedia Riza H.). 
21.2?: AJA-n• •• boraa haberleri. 21,.30: Bedriye 
Raaım Hannnın itıiri.lcile dana muailıisi. 

ANKARA: 
12~: Ankarapalaatan nakil. 18: Viyolonael 

lconae.n. (~dip B. tarafından) 18,40: Alaturka 
au.. 20: A,.na haberleri. 

V A R Ş O V A, 1415 m, 

17: Çocuk neıri1all. 17.30: Pli.le. - Mü•a
habe. 18,15: Popüler Polonya muaikiıi. 19ı 
Müıahabe. 19.40: Piyano konseri. - Müaaha
be. 20,40: Tiyatro havadi•leri. 20.SOı Senfonik 
konser. 21,50: Haberler. 22: Föyton. 22,15: 

Lembeı'ten naklen neteli netri7at. 23,lS: Spor 
haberleri. 23,25: Dans musikisi. 24: Müsahabe, 
24,05: Dan• musikisinin devann. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Çift piyano refalr:atile Macar ıarkdan, 
18,40: Konferans .• 19,10: Farkas Sll'an takımı.· 
Spor haberleri. 20,15: Dr. Banocz7 rejisi tara· 
fın~1an lcarrtık bir alr:ı•m netriyab. - Spor 
haberleri. 22,25: Pi7ano refakatile tacannili 

• lconıe-r. 23: Caz rnuıikiıi. 24: Trio kabveh.ane 
musikisi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 

18: Pli..lıı:. - Müsahrabe. 20: Sarkılar ve ha· 
fif musiki parçalan. 20,55: Saat a7arı vesaire. 
21,10: Cöthre'nin eserlerinden "Torquiato Taa· 
ıo., isimli temsil. 23,10: Akta.m haberler[ 23,35 
Holzer takımı tarafından akıam 1'.onserl. 

B 0 K R E Ş, 364 n 1875 m. 
11,30: Ruhi neıriyat. 11,45: Ruhi musi1'i, 

12: Plü:. 13: Pl~lıı::. 14: Haberler. 14,20: Pl8k. 
17: Köylü neıriyatı. 18: Sihiceano orkestrası. 
19: Habet"ler. 19,15: Orkestranın devamı. 201 
Üniversite dersleri. 20.20: Plik. 20,45: Konfe· 
rans. 21: Melle. Valatio Cretoiu tarafından f.ılr• 
krlar, 21,20: Radyo orkestr .. ı. 22: Konferans. 
22115: Radyo orkestrası. 22,45: Son haberi.er. 

B R E S L A U. 316 m. 

17: Hafif musiki. - Müsab.abe. 19: "Sch.nee-. 
trumbatlade,. isimli bir skeç. 19,40: Haberler. 
20,30: Berlin'den. naklen A•uıturya h.alr:kında 
rnU.tenev•i. musikili neıriyat. (Jstira.h.atlerde 
müsahabeler.J 

l-Iavai Efen<li, bu akşam şeytan ku
lağına kurıunı karısi1e kavga etme .. 
den dışarı çıkabilmişti. Samiye hanım, 
Havai Efendinin bir zamandanber.i pek 
havaileştiğfoin farkında idi.. Farkında 
olduğu için de zavallıya göz açtırıru • 
yordu. Bu alqam, dedik ya, şeytan ku
lağına kurşun, Havai Efendi, bir biçi • 
mine getirip karısından müsaadeyi ko
pardı. Elinde bastonu all'liııru seven 
beni tutmasın, diyip sokağa fırladı. 

Herkesin gönlünde bir arslan yatar, 
derler ya.. Bizim Havai Efendinin gön
lünde de, boylu boyunca bir arslan ya
tar. dururdu. 

Yalnız, şu fakla ki Havai Efendi bu 
arslana arslanım demez, "kediciğim,, 
diye hitap ederdi. Havainin gönlünde 
yatan bu kedi, şeytan bakı,lı, cive • 
lek bir ~eydi. 

Havai , ara sıra, fırsat buldukça, ve 
kansının gönlünü yapıp, evden sıvı
ıabildikçe kediciğini ıönneğe gider • 
di. 

Bu akıam böyle vakitsiz dıtarı çıkı
şı da, katla göz arasınd>1 gene kedi
ciğine merhaba demek , onun parlak 
tüylerini gizlice okıamak içindi. 

Havai Efendi, havai mavayi idi am· 
ma, kanıma da adam akıllı J.ailı i • 
di. 

Bu bağlılığın oaygıdan ziyade kor
kudan ileri geldiğini söyliyenler var• 
dı. Fakat bu sö:z:ler, Havai Efendinia 
bir kulağından girer, öteki kulağından 
çıkardı. 

Sanki istemiş olsa, kansına fena 
muamele edemez mi idi? Pekala eder
di amma, kadıncağızın bot yere kal
bini kırmaktan çekiniyordu. 

Neyse ... Bugünlük işi işti. Tramva
ya atladı. Ver elini Taksim_. Havai E
fendi, civelek kedisini Taksimin ile • 
risinde küçük bir aparbmana yerleı • 
tirmİ§ti. Tırmalanmak ihtiyacını duy. 
dukça, ona koıardı. Kediciğile bat 
ba,a geçirdiği saatlerin ze...ıa olmasa, . 
Havai, bu hayata zor katlanırdı! .• 

Bastonunu sallaya sallaya yürüyor
du. Apartrmarun ziline basarken yüre
ği, çarpıyordu. Ya kedicik, içerde yok
ıa?.. Hele· ,ükür, onun ayak seslerini 
duydu. Biraz sonra da kapı açıldı: 

- Hoı geldin Havai! •• 
- Hoş bulduk kediciğim! .• 
- Gir içeri! .. 

Havai Efendinin ayaklan biribirl • 
ne dolaııyordu. Salonda yan yana iki 
koltuğa yerleıtiler. 

- Ee anlat bakalrm, canım. Ne var, 
ne yok? 

- Sen varsın, Kediciğim... Senden 
batka bize ne olabilir ki.. 

Karısının yanında Karadenizde ıre
mileri batmış müflis tüccar gibi sura• 
tı hir karıı asık duran Havaiyi Ke· 
diciğinin yanında görmeli idi. Vallahi 
bülbül gibi şakıyordu şöyle ..• 

Kediciğini eğlendirecek sözleri, ara
yıp buluyor, bir bahisten ötekine at .. 
layarak onu, mütemadiyen kendisile 
mf.!\gul ediyordu. 

Nazan - Kediciğin adı - bir ara• 
lık kollanru Havainin boynuna dola • 
dı: 

- Kuzum, Havai! .. Bu gece burada 
kalsana.. 

- Ben mi? 
- Sen ya ... Elbette sen .• , 
- Şey... Hani kalmasnıa kalırdım 

amma, 'ey •.• 
- Şey nedir? 
- Hiç!.. Şey diyecektim. 
Kedicik, bir kahkaha kopardı: 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla. icrayı muamele etmekte olan 

ÜN Y O·N 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1214 

Hayır! Buna inanmak çocukluk 
olur! .• 

-Mayıs 21 -
Sade çocuk değil, budalasın da 

Hüsrev! 
Halim Sertin, Mesturenin kalbi

ni çeldiğine, çelebileceğine inan
mak çocukluk oluyor da, inanma
mak n::!den çocukluk alınıyor? 

-Mayıs25-
Mesturenin köşkünde, bir hare

ket var, bu, nitan, nikah, düğün 
hazırlığına pek benzemiyor ... Göç 
toplanışını andırıyor. 

Yaz başlangıcında, Istanbula mı 
taşınıyorlar? Eğer bu, tahakkuk e

. derse, felaketlerin en büyüğü, en 
umulmayanı demektir. 

Mestureyi görmiyeli beş gün olu
yor. Son günlerde onu görmek, 
hatta haber gönderınek bile güçlet· 
ti. Bu tereddüt, kararsızlık ne ka
d~r devam edecek? Kime sorar, 
kımden anlayabilirim? 

Mesturenin, iki sahrlık bir tezke
re ile olsun, vaziyeti bildirmemesi 
çok fena! Fakat Mesture, bu kadar 
kayıtsız değildir. Onun sükiitü, be
ni koı kutuyoı< ! 

-Mayıs 27-
Korkmakta haklı imisim ! .. Mes-

ture, hasta ... Bu elle tutulur, gözle 
g\.irünür bir hastalık değil., Fakat 
hasta.·. 

Evet, çok hasta ... 
Dün gece, beni içimden can e

vimden vurdu. 
Mayısın tatlı ılık gecelerinden bi

ri idi. Rüzgar, ipek tüylü bir yelpa
ze kibi insanın yüzünü ok,ıyordu. 

Havanın ılıklığına rağmen, Mes
ture, omuzlarına bir örme atkı al
mıstı. Gözlerinde, yeni hastalıktan 
kaİkmıf gibi yorgun bir sönüklük 
vardı. Yanımda oturuken, zaman 
zaman omuz başları ürperiyordu. 

Ben sormadan söyledi: 
-T~mıyoruz, Hüsr-ev! 
Çenem kenetlenmişti; dişlerimin 

arasından mırıldandım: 
- Nereye? 
Mesture, sesinde bir hasta kırık

lığı ile devam etti: 
- lstanbula... Teşvikiyede bir 

konağımız vardır, oraya gidiyoruz. 
Yaz başlangıcında sayfiyeyi bı

rakmak, garip ama ... Bu, annemin 
eseri ihtiraı ... Nedense burada o
turmak istemiyor ... Burada kutku
lanıyor ! Neden? Niçin? Herhalde 
~ezinlediği bir şey var. 
Ancak ifidilir bir sesle sordum 
-Ne gibi? 
Mesture, güler gibi içini çekti: 
- Benden füphe edivor·. Bu ge-

- Hanımefendi izin vermiyor değil 
mi? 

- Ne münasebet .• canım .• Hanımı 
kim dinler? işim var da ondan yok-
oa •• 

Havai Efen<li, Kediciğinin gönlünü 
alabilmek için bir hayli uğraıtı. Niha
yet geceleri evde, bir kütüphane he • 
sabına yetiştinneğe mecbur olduğu bir 
tarih kitabını yazmakla metgul ol 
duğuna Kediciği inandırdı. 

Havai Efendi, o gün iki saat ka 
dar apartımanda kaldıktan sonra, dön
dü. 

Ev" girdiği zaman, hizmetçi kız 
sinsi sinsi güldü: 

- Hanrmefendi, evde yok efendim •.• 
Havai Efendi, sordu: 
- Ya .. Nereye gitti? 
- Vallahi hilmiyonım. Sizin arka· 

ruzdan o da çıktı. 
Aldığı bu cevap, Havai Efendiyi 

pirelendirdi; kendi kendine: 
- Yoksa, hannn bizim arkamızı mı 

kolluyor? diye düşündü. 
Aradan çok geçmedi kapı çalın

ınııtı. Havai Efendi pencereden başını 
uzattı.. karısı ... Amma, yalnız değil. 

Aradan çok geçmeden kapı çalın • 
Kucağında bir ele tekir kedi var. 

- Ho§ geldin karıcığım! 
Samiye Hanımın suratı bermutat 

asıktı. Fakat Havai Efendi, hundan 
kendisi hakkında bazı korkunç hüküm
ı~r çıkardı. Yüreği küt küt atıyordu. 
Karısı, kucağındaki kediyı göstererek 
manalı manalı gülümsedi: 

- Kediyi beğendin mi? 
Havai Efendi iotemiyerek tekir ke

diyi ok~a mecbur oldu: 
- Ne güzel, ne parlak tüylü ke • 

eli •• 
içinden de: 
- Eyvahlar olsun, kaçtı .• diye dü0 

ıünüyordu. 
Karısı gözlerinin i~ine bakarak sö. 

züne devam etti: 
- Bu kediyi sana getirdim! .• 
Havai Efendi yutkundu: 
- Eksik olma, karıcığım .•. 
Samiye Hanım, i§aret parmağını kal-

dırarak: . 
- Amma, bir şartla... dedi, bır da· 

ha geceleri so.kağay~!acaksı?! .. Bu 
kedi evin içıo<le ik:imıztn de eglen • 
cesi 'olacak0 Anladın mı? 

Hav~ Efe?~i bunu anlamııtı am • 
ma, tekir kedının eve niçin getirildi
ğini bir türlü ıvı.lıyamadı. 

Kansı, öteki kediciğe yaptığı zi
yaretlerin farkına varmış mı idi? Ha
vai Efendi, buna ihtimal venniyot·du. 
Fakat, eve tekir kedi geldikten sonra, 
bir daha kediciğine gitmedi. 

Samiye hanım, kocasını eve bağ
lamııtı. 

M.S. 

iRTİHAL 
Müteahhit merhum lsmail Bey za• 

de Heybeliadah Sabn Beyin oğlu l s • 
mail Bey geçen perşembe günü irtihal 
etmi,tir. Merhum dün Yahya Efendi 
mezarlığına defnolunmuttur. Kederdi • 
de ailesine taziyet beyan ederiz. 

YENi NEŞRiYAT 
• Türk şiirlerinin veznı 

Çankırı mebusu Ahmet Talat 
Beyin yeni bir eseri neşredilmiftİr· 
"Türk ~iirlerinin vezni" adlı .bu e
ser uzu:.. ve ciddi bir tetebbu ve e
mez mahsulüdür. Oku~larımıza 
tavsiye ederiz. 

Me~ur 3.ma piyaniıt 
IMRE UNGAR 

sabırsızlıkla beklenen büyük 
CHOPIN KONSERiNi 
yann ıaat 18 de matinede 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
verecektir. Ustat Varıova musabakasuı
da 192 rakip arasında birinciliği kazan
dıran bütün Chopin eserlerini çalacak· 
tır. 

ce, evden ne güçlükle çıktığımı b_i
lemezsin ! Baksana, dadımın yeldtr· 
mecini giydim .. Atkı da, onun atk~
sı .. Annem, bu, son günlerde benı, 
arleta göz hapsine aldı. Bir gören, 
söyliyen olmalı ... 

Dütünüyorum: 
- Kim görür? Buluştuğum':'z 

yer, hep burası ... Köşkün bahçesın
den yürüyorsun, incir ağaçla~ının 
kenarından geçip buraya gelıyor
sun. Ben, yan bahçenin dıvarından 
atlıyorum ... Deniz tarafından gö. 
rülmek ihtimali var. Halbuki bir 
kürek sesi duyunca, gölge, siper ye. 
re çekiliyoruz. Sokaklarda, bağ yol
larında kolkola dolatmıt olsaydık, 
görülürdük. Bizim için böyle bir 
tehlike yok. 

Mesture, yarı hüzün, yarı merha
metle yüzüme baktı: 

_ Gecleri sık sık evden çıkışla
rım, şüphe uyandırmaz mı? Her· 
gün bir sebep, binr balıane bulmak, 
icat etmek kolay mı? Sen, erkek 
olduğun için bu gibi bahanelerin 
ne zor, ne güç olduğunu bilemez
sin. Sen, kontrol altında değilsin· 
Geçenlerde arkadaşlarımdan F ai
zeye gideceğimi söyliyerek evden 
çıkmıştım. Acele ile F aizeye uğra
yıp haber vermeği, hizmetçi kızla 
olsun bir haber göndermeği unut
tum. Ertesi sabah, Faize, bize gel-

r TALI KUŞU '4 

Daktilolar:a memurların samimi 

hayatlarını musavver pek eğ· 
lenceli bir komedi 

Oynayan: 

GUSTAV 
FROEHLICH 

Pek yakında 

ARTİSTİK de 
- [14276)-

İran sef arctiode resmi 
kabul 

lran Şehinşahi Alahazret Hümayun 
RIZA ŞAH PEHLEVl'nin yevmi vi· 
!adetleri münasebetile 15 mart 1934 
perıembe günü saat 10 dan 12 ye ka· 
dar lran jeneral konsolosu tarafından 
bir resmi kabul yapılacak ve lran kolo
nisinin tebrikatı kabul edilecektir, 

--o--

Erzurum günü 
Erzurum lisesi menauplan cemiye -

ti tarafından Erzurumun kurtuluşu· 
nun 16 ıncı yddönümü münaıebetile 

11 • 3 • 934 pazar günü ıaat 20 de 
Beyoğlu halkevinde bir toplantı yapı• 
lacak ve bir müsamere verilecektir. 

--o--

Senfonik konser 
Cümhuriyet Halk Fır~uı Şitli na• 

hiyesinin himayesinde teıekkül ehnit 
olan müzik heyeti tarafından martm 
12 inci pazartesi günü saat 21 de te
hir tiyatrosunda bir senfonik konser 
verilecektir. 

istiklal marıile baılaoacak olan kon• 
•erde bilhassa Mozart, Scbumann, 
Beethoven'deo müntehap parçalar çab· 
nacak. K. Diraduryan hanım tarahn • 
dan teganni edilecektir. Konser hal
ka ve meccanendir. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
saat 19,30 da 

fSTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 
Celal 

Umuma. 
1212 

Devredilecek ihtira beratı 
'' Fiıek fiskesinde isli.hat" hakkında

ki ihtira için istihsal edilmiş olan 22 Ni• 

san 1928 tarih ve 1406 numaralı ihtira 

beratının ihtiva ettiği hukuk hu kere haf 

kasına devir veyahut icara verilmeai tek• 

lif edilmekte olduğundan bu hususta 

fazla malumatedir.mek isteyen zentın 

lıtanbul'da Bahçekapıda Taı Hanında 

43-48 numaralarda mukim H. W. Stock 

efendiye müracaat eylemeelri il.in olunur• 

(14271) 

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 a7lıjı: 
6 • 12 

" 

\ 
J"ürkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hari, içirı 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak •eri verilmez.- Müddeti 
ıeçeo. nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaa7a ait itler için müdiri7ete mil• 
racaat edilir. Gaxetemis ili.nlarıo. m.e•'u• 
liyetini kabul etmez. • 

.... ! ................. . 

~ez mi? Annem sormuş. Faize, işi 
bırden kavrayamadığı için; hayır! 
demiş. Ah, Hüsrev! O gün annemin 
beni İnceden inceye istintaka. çek· 
mesini bir görmelidin .. Bu hadise, 
onun gözlerini açıverdi. Bir kere i· 
ç!ne şüphe girmişti. Hen halime 
dikkat ediyordu. Bunun ne taharo· 
mül edilmez bir vaziyet, bir eza, 
bir işkence olduğunu tahmin, ta· 
savvur edemezsin ... En küçük, en e· 
hemmiyetsiz hareketimden bir roa· 
na çıkarmak istiyor ... 
Ba,ım göğsüme düşmüştü: 
- Anlıyorum... / 
Mesture, sinirli güldü: 
- Anlayamazsın .. Annemin afı• 

ret sualleri, insanı hiddetten öldüt• 
meğe birebir.. Teşvikiyeye taşın• 
mamızın sebeplerinden biri de aıt· 
nemin bu •üphesi.. ZannederseJll 
dadımla, hizmetçi kızın da kulağı· 
nı bükmüş .. Artık onlarda bana, 
eskisi gibi bulunmuyorlar. Hizmet· 
çi kızda, garip bir korku ba,lad1• 

Bir yere gönderemiyorum; her şeY· 
den ürküyo'\ çekiniyor ... Hele .da·

1 dımın sersem bir bilgiçlikle nasıha 
vermesi, sinirlerimi harap ediyor·· 
Yazın, ben, Tetvikiyede ne yapa· 
rım? ..• 

(Bitmedi) 



Mevsim yemekleri 

lki çeşit omlet 
Şimdi yumurtaların en bol ve u

tuı zamanındayız. Yemeklerimizin 
lenevvüünde, tadında, çetnisinde, 
r~arasıl"da, gıdai ku ... 'Vetinde ro
u buyijktür. Fakat çokalrmıız bun 
~an istifade etmesini bilmiyoruz. 
b tağıdaki tariflere göre, bir tecrü-
esini yapınız. Her halde hotunu

zıı. gidecektir. 

[Yedi sekiz kişi için ömlet] 
_6 Yumurta, 40 gram tereyağı, bir 

llııktar ıspanak, maydanoz, iki üç 
~11.Prak kuzukulağı, b:r bat sarım
kıı.k' 45 gram ekmek içi, küçük bir 
adeh süt, tuz ve biber .. 

, l - Bir tavanın içine ekmekiçi 
ıl: .•ütü karı,tırmız, tuzunu, biberi
tıı ılave ediniz ve atete afüıünüz. Ek 
ltıekiçi ile sütü ezerek karı,tırmak 
ı· aıımdır. 

• 2 - Sebze parçaları ile sanmsa
gı kabaca doğrayınız. 

3 - Ayrı bir küçük tavada 20 
~tanı tereyağı ile bu sebzeleri iki 
uç dakika atette kavurunz. 
. 4 - Ondan sonra bunları ekmek 
~çi ile ~.ütü karıttırdığınız tavaya 
ıl&.ve ediniz. 

5 - Çukur bir salata tabağında 
~murtaları alelade bir omlet ya
llar gibi çalkalayınız. Ekmek içi 
Ve saireyi de ilave ederek karıttırı
tııı. 

Büyük tavayı tekrar yağlayınız 
Ve bu haliteyi içine dökünüz ve is
lediğiniz tekilde altlı üstlü kızardık 
la.n sonra sıcak sıcak sofraya geti
tİniz. 

Başkaçept 

. Bu da batka çetit ve dört beş kişi 
lÇin, . 5 yumurta, iki kahvekatığı 
doınatea salçası, bir çorba katığı 
lın, 40 gram tereyağı, bir büyük ka
deh süt, tuz, biber .• 

1 - Y umurtalan kaynar suda 
Pişiriniz, kabuklarını soyunuz ve 
her birini ortalarından uzunluğuna 
ikiye bölünüz. 

2 - Sarılarını tamamen beyaz· l 
!arından çıkararak bir ke~a ,!to-_ 
Yun uz. 

3 - Beyazları karınları yu){arı
Ya olmak üzere bir tabağa sıralayı • 
nı:ı:. 

4 - Domates salçasını su ile 1Ca
tı~tırıp miyanelendirerek ısıtınız ve 
beyazların karınlarını doldurunuz. 

S - Diğer taraftan tereyağmı 
lavaya koyup ate•e sürünüz ve ya. 
va, yavaf erimeğe batlayınca unu 
•erp1ttirerek ilave ediniz ve karıt· 
lırınız. Un hafifçe kızardıktan son 
ta, sütü sıcak olmak şartile yavaş 
l'avat ilave edini:ı:. Tuzunu biberi
ni koyunu:ı:. 

6 - Yumurtaların sarılarını da 
bir bir tabağa dağıtınız. 

7 -Tavadaki sıcak muhteviya
tı tabağa güzelce boşaltınız. 

- ~ ~- - - , ~ - ----
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Beyaz motifli, kırmızı empnmema 
naroken rop. 

Moda üstatları durmadan çalı
fıyorlar. Kıtın hüzünlü geçen kalp 
!erimize baharın nefesini ha:ı:ırlı • 
yorlar. Dömi sezon modellerin gü. 
zelliklerine diyecek yok. Hatla -
rında, renklerinde, teferrüatında 
zevklerimizin yenile,tiğini goruyo 
ıı.ız. Yeni modellerin bariz bir h_u 
suaiyeti göze çarpıyor. O da hafıf 
rüzgarlarda dalga dalga havala • 
nacak plilerin bolluğu.. Ancak ye 
ni modeller plilere de boğulmut 
değildir. Her biri anlayıtla, zevk
le, aanatle yerlerine konmutlardır. 
Göğüsler o kadar açık değildir. 

" 1 

... -

hususiyetleri 

Beyaz fantezi ipclr blaz, etek gri 
ipek.. 

Hatta daha ziyade kapalıya doğ • 
ru meyyaldir. Kolların düz olufu, 
fakat dirsek üzerinde genitlikler 
bırakılması yeni modanın ikinci hu 
suaiyetidir. Üçüncü hususiyet te 
ropun alt kııımlarınm üst kısım • 
!arla kontrast yapacak renklerden 
seçilınit olmasıdır. Kaplardan vaz 
geçilmit değildir. Her uzunlukta 
kaplar göze çarpıyor. Tayyörler 
de, spor roplarda kap eksik değil. 

Bazı "kaclınlarımızın boya me.•elesinde aşırı gittikleri görülmiyen 
seylerden değildir. Fakat muhakkak olan bir şey vasra, o da kadınları· 
~ızın tabiilikten ayrılmak isteme yifleridir. Temiz ve taze bir yüzün 
yanaklarda ve dudaklara~ o k~dar ~er! kırmızıya, gözlerde o kadar 
kuvvetli siyaha ve mavıye hıç te ıhtıyaç yoktur. 

Kirpiklere gelince, üst kirpikleri köklendirmek, gözün iladesini ve 
manasını güzelleştirmek için. iyidir. fakat alt ~-irpiklere dokunmamalı
dır Gündüz mavi sürme yerıne hafıf esmer surme daha muvafıktır. 
Katran gibi kara sürmenin n~_ şii~i, ne de, z~vki v~r. . 

Yüz için kullanılacak duzgun kremının tenın rengıle hemahenk 
olmasına dikkat etmelidir. 

Ekseriya kadın daha çok giael g_örün.~~k h_eves_ile, b?y~ya aza!_"İ 
gayretini verir. Halbuki elde etmek ıstedıgı netıcenın aksı hasıl oldugu
nun farkında değildir. Demek ki bu da bir hüner .. 

Evde gazoz 
Bir litre temiz suya iki gram 

asit sitrik tozu dökünüz. iyice eri
sin. Bundan sonra 50 gram toz te
ker ilave ediniz. Onu erıitiniz. Ni
hayet iki gram bikarbonat karıştı
rınız. Bu mahlut sıkı kapalı bulun
duğu müddetçe daima gazlı dura
caktır. Gayet zararsız ve susuzlu
ğu mükemmelen gideren bir limo
nata. 

Petrol bombası 
Petrol lambalarının ışığını art. 

brmak 'İçin litre batma iki, üç 
gram kadar kafur veyahut naftalin 
ilave etmelidir. Bu suretle ı'ık da 
ha beyaz yanar. 

Şayet lamba devrilir ve ortalı
ğı tutu,turmağa batlarsa, su kul • 
!anmak iyi bir şey değildir. Top -
rak veya kül daha iyidir. 

Fan tezi eldivenler 
~' r .. _ 

Eldivenlerde çok büyük tenev
vü var. O kadar ki fantezi ve ori
jinalite aldı yürüdü. Mesela alelade 
tül bir eldiven bu noktadan hakiki 
bir ehemmiyet alıveriyor ve nazarı 
dikkati celbediyor. Yalnız bu eldi
vene inceliğin ve zevkin ifadesini 
vermek lazımdır. Eğer böyle oriji
nal bir eldiven kullanacaksanız bro 
derinin de yardımı ile bir çift eldi
vende rüçhanınızı temin edebilirsi
niz. Mesela yukarıki eldivenler gi
bi .. 

Renkler 
Giyinişimizdeki renkler hak • 

kında hepimizin kendimize göre 
fikir va kanaatlerimi:ı: vardır. Bu 
günkü kadınlarımızı harpten ev -
velki kadınlardan daha doğrusu 
artık bugün genç denemiyecek 
olan hanımlardan ayıran fark 
budur. 

Bugün roplarımızda intihap 
ettiğimiz renkler, eski kadınlan -
mızın akıllarını oynatacak kadar 
bariz ve kuvvetlidir. 

Muhakkak olan şu var ki koyu 
renklere karşı hevesimiz gittikçe a 
zalıyor. Renkli model kolleksiyon 
!arına bakmak, insana bir çiçek 
albümü karıftırıyor hissini veriyor. 
Eğer kumat koyuca ise üzerine, 
onu açacak bazı ilaveler yapıyo -
ruz .. .............................. __ . 

Ankarada bir istifa mı? 
(Başi 1 inci sahifede) • 

Kadınlardan 
Yol vergisi 

Telefon 
Hastahanesi 

Balo elbiseleri 
[Karı koca salonda] 
- Kuzum Ferit, şu kapıyı kapat 

arkam donuyor. 
- u,üyor musun? 
-Evet .. 
- Canım, odada on dokuz dere-

ce hararet var. Üzerinde yün elbi
se, triko, sonra da ÜfÜyorsun. 

- Olabilir. 

- Daha otuzuna da girmedin .. 

- Aman Ferit, çok söylüyorsun. 
Biliyorsun ki ben kuranderlerden 
ne kadar korkarım. 

- Pekala canım, itte kapıyı ka
pattık. Bunun için de kavga e<l1.;
cek değili:ı: ya... Fakat ben sıcak
tan boğuluyorum. 

- Sen de ama aksi adamsın ha .. 
[Kapı açılır· Hizmetçi girerek, 

terzi kızın geldiğini haber verir. 
Mualla Hanım balo elbisesi yap
tırmaktadır. Gözleri sevincinden 
parlar. Kendı odo.sınd.ı provu ~·a
pılır .. '>fualla Hamm memnun. Ko
casını çağırır] 

- Nasıl bu balo elbiserini beğen 
din mi? 

- [Kocası şöyle yukarıdan ata· 
ğı süzerek] Eh, ifte bayağı bir balo 
elbisesi. . Bari üşümeyesin. Dön 
bakalım a;1ka tarafına· • 

[Hanım yava1ça mihveri etrafın-
da döner. Ferit bir sayha koparır] 

-Buda ne? 
- Ne var? Bi:\tarafı mr dütük? 

- Ayol, arka tarafa kumat koy-
masını unutm ...... }lar. 

- Arkaya kumat koymasını mı 
ıı:ıutmutlar? O da ne demek? 

- Canım, entenden beline kadar 
sırtın aç ık. .. 

- Elbette öyle olacak. Moda 
böyle. . Dekolte eskiden ön taraf
tandı. Şimdi arkadan .. 

- iyi ama, böyle donarsın • } 
- Hiç le donmam .. 

- Canım, demin kapı açık du-
ruyor diye kıyamet koparıyordun ! 

- Tabii, insan oturduğu yerde, 
kitap okurken batka tey- • 

- Hayret! Evde o kadar kalın. 
elbise altında üşü, baloda bu kadar 
açık elbise içinde üşüme .. ŞB.fılacak 
şey! • 

- Ah, siz erkekler, vallahi bir 
'ey anhmıyorsunuz. 

Dekor ve süs 

k ll.11 ilk heyecan geçince umumı mer 
k t<in, bu kocaman yanlııı anlay~ak 
d •ral'ıru düzelteceği ümidini beslı_YO!• 
ı. Uk, Bu umidi be•lemek zahmetımız 

(Başı 1 inci ~ifede)' 
den az bir istihlak resmı alarak açığın 
ufak bir kısmını kapatabileceğiz. Binne 
tice hizmet azalmaktadır.,, 

(Başı ı inci .. sahifede_)'__ ' , 
ren müracaatlarına ]uzum gorulmek • 
tedir. Bunun müşkülitma nazaran a • 
bonelere birer varaka gönderilmesi ve 
abonelerin bunları doldurarak ve İç • 
lerine haklanru hastahane tesisi için 
belediyeye hibe ettiklerini yazarak j. 
ade etmeleri icap ebnektedir, Beledi· 
yede, bu ve buna benzer f':killer üz.e
rinde tetkikata devam edılmektedır. 

Empir üsliibü taklidinde sü• 

0 ta gibnedi. 
Cümhuriyet refikimizin "sporda 

~la& disiplindir,, biçiminde bir cümle 
'1• bittiği için telefon havadisinden zi 
~ilde telefonla dikte edilmiş makale • 
te henziyen yazılardan birinde: 

" Cafer Ali, Mehmet Reıat, Hayri 
~•lal Beylerin müebbet b?ylı:ot k~" -
lile tecziyelerine ınerkezı umum.ı ta ... 
bo.fından ittifakla karar . v~rilmit ve 
u karar katiyet kesbetnuşt_ır . ., den • 
~esine rağmen ittifakla verılen ve ka 
l~Yet keabeden kararm kıarnen diizel . 
lıldiği haberini dünkü sayımızda oku. 
hıculanmıza bildirmiıtik. • 

Öğrendiğimize göre umumı ~er • 
k.ez toplantısında federasyon reıale • 
li d ·ı k .. n en biri " verilen yeya ven me uze-
•e olan kararların hiç bir yerde çık • 
l>ıo.dan Cümhuriyet gaz.~tes_i_n~e çık . 
~aaını dikkate ıayan gormuş ' ~e~.e 
lı DlllJni merkezden biri de bunu ustu-
~ alındığını gösteren bir cevap. ver. -
~11tir. Şu halde 0 telefon havadıalerı
ç~~i~te edilmiş bir maka_!~ye. ~nzeten, 

tukür, yalnız biz degılmışız. ,. 
lltnumi merkezin ilk yanlış~ du 

heltın_eai ne kadar sevinmeğe degerse, 
ı u duzelbnenin yarnn yapılmış olma • 
1 d11 ha· ı· · · k t tarafı olarak dur. tıı k a ışın sa a ~ 
.. t11dır. ~ 

t Oyle ya ... Ceza yalnız itira:ı; mek· 
ıı~u Yazan katibe inhiaar ettirılecek· 

'>ıı• B · f d" > Bu ·ı· y... u ne demektır e en an···· 1 it b' . d h aznamenin yazılmasına ır 1 ar~ 
h ~:Yeti karar vermiştir. O idare heyetı, 
;1'.' klübü temail etmektedir. Eğer bu 
b .ıraznaınede tahkir eden, edep ve ter 
ı,~ey., aykırı düşen bir şey var•~ ~os 
l>ıi a __ kulüp dururken kabahat katıbe 
ad Yukletilir ve hakaret davalarına 

~let kapıları kapalı mıdır? ... 
k · ayır ... Çünkü itiraznamede ne tah· 
ı.:~ ed-;n, ne de edep ve terbiyeye ay· 
"- d_ueın taraf yoktur. Sadece ara· 
ı.,.k~ır hak vardır. Hak iddia edene 

ın yok denebilir, fakat ceza ve • 

Beya:tt mebusu ve umumi merkez 
ikinci reisi Halit Bey 

rilmez. 
Bu soldan geri edişte cezanın kati· 

be hasrediliti, meselenin de tevsik e ~ 
dilmek üzere İstanbul rruntakasına ha 
vale olunuşu bu tashihi tamamlamak 
İçin bırakılmıt birer açık kapıdır. 

ltiraznameyi yazan ki.tip ne de -
mek? .. Bir mektubu, kalemi ortasın · 
dan ve ucundan tutarak üç kişi birden 
yazmaz y;ı ..... Elbette bir ki§i yaza • 
cak .. Zaten katip, yazıcı demektir ... 
Bunun latanbul mıntakasınca tevsik 
edilecek ne tarafı vardır? ... 

Bütün bu aykırılıklar neden ileri 
ge~iyor Bunun sebebi geçen gün yaz 
dıgımız aibi nizamnamenin hiçe sayıl 
maaından ve ortada bir umunli mer -
kez içtimaı yokken umumi merkez -
den salahiyet alarak lstanbul mmtaka 
sına da nizamname üıtüne çıkacak 
bir ernir verilmesinden ... 

Halbuki "Olimpiyat" mecmuası 
namına kendiaile mülikat yapan bir 
muharrire umumi merkez reisi Aziz 
Bey: 

''F encrbahçe • Galatasaray maçında 
suçlu olan sporcuların cezaları kes -
bi katiyet edinceye kadar maçlara 
İ§liraklerinin menedilmesi hakkında • 

Vali ve belediye reisi bey, belediye 
bütçesinin halini bu suretle anlatmak
la beraber, yol vergisinin kadın!"':" 
teımiJine kanuni imkin görmemekt~d?". 

Muhittin Bey bu hususta demı,tır 
ki: • 

"- Mükellefiyet, Büyük Millet Mec
lisi kararile vazolunur. Umumi mec .. 
!islerin ve alelitlak mahalli teıekkül • 
lerin kanun olmadan mükeUefiyet v.n'ı 
na salahiyetleri yoktur. Bu itibarla 
Bolu umumi meclisi bu meselede bir 
karar vermi! ise, her halde haberde 
yanlı,lrk olsa gerektir. Karar, belki 
hükumet nezdinde böyle bir teşebbüs 
yapılması için olabilir.,, 

Belediyemizce de bu yolda bir te • 
!ebbüı İcrası düşünülmemiştir. 

ki ilÜarar umumt -m-erkezce t~yit ve 
tasvip edilmit ve bundan sonra riya
l• t djvanının bu kararları verebilme
si sali.hiyeti tanınmı§lır,, 

Dediğine göre, riyaset divanının bu 
kararları verebilmek sali.hiyeti he . 
nüz ve yeni tanınmııtır. Böyle olduğu 
h\.l: •tle merkezi unıumi ikinci rei&İne ni 
zamnamenin üstüne çıkmak aali.hiye -
ti nereden ve nasıl verildi? Yoksa o 
sırada umumi merkez, haberimiz ol~ 
mac.lan, içtima halinde miydi? 

Tabiidir ki meselenin bu tarafları 
gü" geçtikçe aydmlatanacaktır. 

Kararın kısmen olsun düzeltilme .. 
si lstanbulda, bilhassa F enerbahçeli • 
lcr nezdinde büyük bir memnuniyetle 
kar§ılanmıştır .. Diğer taraftan gene 
spo .. cular arasında umumi merkez i .. 
kinci reiıi Halit Be:yin istifa ettiği bir 
,ayia halinde söylenmekte ise de bu 
ıatırları yazmakta olduğumuz zam.a • 
na kadar Ankaradn böyle bir haber al 
madığımız için, bunun son vaziyetin 
doZ:urduğu bir rivayet mahiyetinden 
ileri geçemiyeceğini zannediyoruz. 

Sadun GALiP 

Hakkı Nezihi Beyin teklifi 
Diğer taraftan da bazı zevat bu 

hastahane için daimi varidat memba
ları aramakt ve bulmaktadırlar. Bu hu 
susta müderris Hakkı Nezihi Bey de 
ortaya yeni bir fikir abnaktadır. Hak· 
kı Nezihi Bey dün kendi&ile konutan 
bir muharririmize fikrini §U suretle i .. 
zah etmiştir: 
"- Fazla telefon Ücretlerile bir ve 

rem hastahanesi yapmak en muvafık 
fikirdir. Fakat bu hastahane yapıldık· 
tan sonra ne olacak? Ücretle hasta 
kabul edilecekse yapılan masraf": r":· 
zık olur denilebilir. Ver~ te~a.~ı~~ ı
çin :zenginden evvel fakırı~ dut~ııl .: 
mesi lizrmdır. Hastahanerı, bug~ku 
dar bütçesi içinde, beledıyeye yukle
mek hatadır. Vere!D Mücad~le ce;ıni · 
yeti de böyle bir müesae~yı çevıre -
cek tahsiaatı her zaman bılmem bu -
labilir mi? O halde işi tamamlamak 
için telefon parasile yapılan bu has
tahanenin gelirini gene telefondan çı
karmak lazmıdır. Bence her abone 
beher mükaleme için on para fazla 
para verebilir. Bu her mükale~ için 
verilecek on paralar her aboneye se ... 
nede azami iki yüz kuruıluk bir yük 
tahmil eder. Fakat bütün abonelerin 
onar paraıı Vereın Mücadele cesniye
tine senevi 30 bin liralık bir gelir te
min eder ki telefon hastahanesinin 
karıılığı da pekala bu olabilir . ., 

Falih Rıfkı Bayin makalesi 
ANKARA, 10. (Telefonla) - Hiki-

masaısı. 

Bizde de tahta, oya ve saire gibt 
zinet etyasile uğraşan birçok sa -
natkarlar var. Bunlar neden bira
raya gelip te salonlarımızı, oda -
!arımızı süsliyecek dekor etyalar
dan mürekkep bir sergi tethir et -
me:ı:ler. Bazan mobilye dükkanla· 
rınrn kö,esine bucağına sıkrtmıf, 
o kadar çok yer tutmadıkları için 
adeta ihmal edilmif, fakat nasılsa 
gözümüze ilişince hoşumuza gi • 
den bir çok teyler görürüz. Salonu 
muzda veya odamızda otururken, 
bir tarafın eksikliğini sezeriz. Ora 
ya yeni bir ~y koymak isteriz. Fa 
kat ne koyacağrmızı kestiremeyiz ! 
Mobilye mağazalarının içinde da -
ğınık kalan bu güzel feyleri toplu 
bir halde bir sergide görsek, kim
bilir neler alırız. 

miyeti Milliye bugünkü nüıha11nda Te
lefon Şirketinin abonelerine geri vereceği 
paraya temas ederek ileri sürülen müta· 
lealardan verem sanatoryomu Ceklifi üze
rinde Jurnıakta ve demektedir ki: 

••Gecen sene Heybeliada ve Erenköy 
sanato~yomlannı görmüştük. latanbulda 
iyi olacak hastalann kimhilir yüzde kaçı 
bu sanatoryomlarda yatak bulabiliyor. 
Her gün aanatoryomlann kapılan aan 
benizli hastaların ökaürük ve inilti sesle· 
rile dolup boşalıyor. · 

Bu paranın Verem Müca.del~ ~emiye· 
tine vereceği fayda baıka hıç birıle kıy;ı.ı 
edilemez. Bu para lstanbulda her sene 
yüzlerce g.öğaün öksürüğünü dindirerek 
genç mezarların sayısını yüzlerce azalta· 
bilir . ., 

Son moda emprime rop 

Kaşlar ve gözler 
Nedense son zamanlarda kadın

ları gözlerinden ziyade, katları 
meşgul ediyor. Çünkü gözün ren
gini, hacmini, bakı,rnı bozmağa 
imkan yok . Kirpiklere de pek do-
kunmak olmaz. Olsa olsa onlan 
biraz daha karartıp mukavveıle,. 
tirmek mümkün ... Fakat katlar öy
le mi ya? Şimdi bir çoklarımızda 
kaslar incele incele kayboldu. Ye
rine töyle bir boya çizgisi kaldı. 
Muhakkak bu taklit Marlene Diet
rich'lerden ve Greta Garbo'lardan 
geliyor. Yüzün tabii ifadesini de
ğiştirmek, bir kadının bütün haya. 
tı için vereceği en mühim kararlar. 
dan biridir. Nedret kıymet ifade 
ettiğine göre, hatta bu aralık tabii 
kalın katlar arıyacak dereceye gel
dik. 

Allahm yarattığı şu katın gözün 
üzerine kendi halinde durutunda 
nesi var? öyle güzel kaşlar var ki, 
elimizle ve insafsızca kazıyıp alıyo 
ruz. 

' Bu kat bah3ini geçelim. Çünkü 
kimse kimsenin zevkine karıtamaz, 
Fakat gözlerimizin de asıl olan sılİ· 
hati vardır ki bize lazım olan o
dur. Gözler için afağıdaki ihtimam 
Jarr göstermek faydasız değildir: 

1 - Sabah akşam kaşları fırçala• 
mak iyidir. Bu suretle kaşların bat. 
hna bir düzgünlük gelir. 

2 - Kirpikleri kuvvetlendirmelt 
için arada bir başka bir küçük fır• 
ça vasıtasile Huile de ricin'le kir: 
pikleri afağrdan yukarı tıla etmelı· 
dir. Daima atağıdan yukarıya tıla· 
etmek kirpiklerin mukavvesiyetini 
artırır. , 

3 - U:ı:un müddet kitap okuduk 
tan, yahut çok çalıttıktan sonra göz 
lerinizde yorgunluk hissederseniz, 
o borike banyosu yapınız. , 

4 - Her akşam krem sürerelC 
gözlerinizin etrafında burnun tepe• 
sinden baslıyarak hareket noktası
na gelmek sureitle masaj yapınız. 

--·--
Yeni çamaşırlar 

Dıt tuvaletler vücuda ne kadar 
intibak ettikçe, iç çamatırlarımız 
da 0 kadar asgari b''r hale iniyor. 
O derecede ki ba:ı:ı hanımlarımızın 
sadece gen kullanıyorlar. Gen di
yip geçmemeli. Modern çamaşırla
rın en pratiği ve en sanatlısı. . Ev
velce kadınlarımız korse kullanır
lardı. Korse tekemmül etti, kemer 
•ekline girdi. Şimdi de gen oldu. 
Kadın vücudu için hakikaten bun
dan iyi bir kılıf olamaz. ~atiska_ ve 
ya krep dötinden genlerın atagı 
kısımları hazan dantela, hazan ku
matın kendisi ile nihayet bulu.yo~. 
O kadar ki kombinezona da ıhtı
yaç kalmıyor. Dıt elbisemizin dah~ 
iyi durması için bu tek çamatır kı· 
fayet ediyor. 
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!-1 _M_İJ_· T_E_F_E_R_R_İ K HABERLER ) 
1 Buğday koruma kanunu 

_ yakında tetkik ediliyor 
POLiSTE 

Hanımlar 
Dilencilerden 
Sakınınız! 

Dün bir hadise oldu 
Cemile hannn isminde bir kadın dün 

kucağmda çocuğu olduğu balde Bah
çdat.pı civanndan ceçerken yanına bir 
adem ookulmuı ve sadaka istemiıtir. 

Cemile h11nnn buna sadaka vermeğe 
hazırlaıuıittn meçhul dilenci birdenbire 
kadının üzerin<: atılarak kucağındaki 
çocuğun boynunda takılı olan nazar· 
!ık albnlennı koparıp kaçmağa başla· 
IDlfbr. 

Cemile hanım bu vaziyet karşısında 
derhal bağırarak polise koımuş ve ha
diseyi an!Mmııtır. 

Zabtta ~ul dileıı:ciy:i takip ede • 
,.,ı. Balıl<pazarma doğru kaçarken yaka
lamııtır. 

Bunun dilenci olmayıp hınızlık ve 
luırmanyolacdı4ııtan müteaddit sabıka • 
lı Huan isminde birisi olduğu anl-.ıl
mııtır. Çocuğun boynundan kapbğı al
bnlar Hasandan almanık Cemile ha • 
nema verilmjı, Haıan edliyeye teslim e
C:ilmiıtir. 

Kulağını patlattı, karnını deşti 
Galatacla Yağbpamnda sandalcılık 

yapan on dört yaılanncla Mustafa Ye· 
mit iskeleoine cehnit ve oradan yük 
mınak istemittir. O sırada iskelede bu
lunan lomail isminde diğer sandalcı 
al•lmıt ve yabancı iskelenin kayıkçHı 
oldat~ için Mustalanın sandalına yük 
7erll"'tC1İne mani olmuıtur. 

f.mafü.-. tokııması Mustafayi fena 
halöt. hi:l<letlendirmi, ve iki kayıkçı 
l•.wıra>ıı tutuımuılardır. lsmail bir a -
..,:,ı. hiddetle Muotafaya bir tokat in
.ı:,.,...islir. 

M.tstar. tokalı yiyince sandalın kan
ca -mı alıp lsmailin kulağının 
llrkasma vunnu1tur. 

Mnlafa bununla da lıiddetini ye· 
nememİf ve bu defa da kancanın sivri 
ucu ile yerde kıvranan lsmailin kamı
nı deımi,tir. 

Vak'aya yetiıen polisler fsmaili i
fade Yeremiyecek bir halde hastaneye 
kaldrrtllJllar, Mustafa yakalanaı-ak tah
kika(a baılanmııtır. 

Saçını boyarken kanını zehirledi 
&şilda~ta Ortabahçe mahallesinde 

otur.ın Emine hanını isminde bir kadın 
.,,..elki ııün evde boya yaparak saçla
""' boJU + üzere bqına sürmüş -
tür. 

Aracl.ın bir kaç saat geçince Emine 
hanımın başı ıicldetle sızlamağa ba1la
mıı ve yüzü, gözü ıipniıtir. Bir müd
det sonra kadın büsbütün fenalatarak 
düıüp bayıhrutbr. 

Hadise zabıtaya bildirilmi1, ve ka
ılın banın bir lıalde hastaneye kaldı
rılmııtır. 

Hastanede yapılan muayenede E • 
mine hanımın batına boya diye sürdü
ğü ilaçtan kanının zehirlendiği ııınlaııl· 

mıı ve uzun bir teda•i neticesinde ka
dının hayatı kurtarılmııtır. 

Emine banan kendine ırelince saç bo 
Y•ıru Madrik İADinde bir aktardan sa
bn aldığını söylemittir. 

Zabıta aktar Madriği yaklllamıı ve 
dükkanında sattığı ilaçlar muayeneye 
ırönderilmiıtir. 

Esrarkefler yakalandı 
r. Tophanede Leblebici sokağında Fey
zi efendinin kahvesinde bir takan kim
oeleri toplayarak esrar içirdiği zabıtaca 
haber almmıı, Ali, Nejat, ve fapiro 
iımincle üç kiti cürmü ll>C!hut ha
linde y-.ı...m.,br. 

Tarihi roman: 81 

MAHKEMELERDE 

Köprü üstü cinayeti 
AJi Fedai Efendi 

dinletmek 
yeni şahitler 
istiyor 

Köprii Üzerinde Anadolu Ajansı 
daktilolanndan Mel. Suzanı öldür -
mekten suçlu Ajana teloiz memuru 
Ali Fedai Beyin muhakemesine dün 
devam edilecekti. Dünkü celsede ha -
mal Musa ile birkaç şa.hidin müvace· 
hesi mukarrerdi. Fakat ham&) Muaa 
mahkemeye gelmit, diğer ıahitler gel 
memi,tir. Bunun için muhakemenin ta 
likine lüzum cörülmüıtür. Ancak Ali 
edai Beyin vekili Etem Ruhi Bey de 
birkaç müdafaa ıahidi ismi vereceği
ni söylemit n bu tahitlerden bir ku
mınm Mel. Suzanın Ali Fedai efendi· 
den evvel baıka bir gençle oturmak· 
ta olduğunu, bir kısmının Mel. Sı.iza· 
nm Ali Fedai Beyin zevcesine celerek 

- Bin lira verirsen kocanı bırakı .. 
nm. diye ıantaj yaptığını, bir kısmı· 
nm da Ali Fedai Efendinin Mel. Su -
zana verdiği senedin ne suretle veril
diğinı söyleyeceklerini bi1dinrıiıtir. 
Mahkeme bu ıahitlerin celbine ve 
gelmiyen hukuku umumiye şahitleri • 
nin zorla getirilmelerine karar ver .. 
mit ve muhakemeyi 7 Nisana bırak • 
mıftır. 

Babasını tehdit eden oğul 
Sultanabmet Sulh ceza mahkeme • 

si dün Şemsettin isminde bir genç 
hakkında tevkif kararı vennittir. Bu 
genç babagı Bekir Efendiyi para al -
mak mak•adile ölünıle tehdit etmek • 
ten suçludur. Genç her ne kadar ha • 
kim huzurunda cürmünü in.kir etm.İ§ 
se ede hakim hakkındaki tahkikatın 

mevkufen yapılmasına karar vermif, 
Şemoeddini tevkifhaneye göndenni1 -
tir. 

Surpagop mezarlığı 
Sürp Agop mezarlığı davası tem -

ytzden gelmiş, fakat evrak adliye yan
cr mda yanmıttı. Bu hususta yeni bir 
dosya tutulmuş ve davaya ayın 18 inde 
dördüncü hukukta devam edilmesi ta -
karrür etmiıtir. 

Böyle bir şey yok 
Dünkü Akşam cazetelerinden bi -

riainde Sezai Efendi iıminde Roman 
yalı bir Türkün 2 milıon !eylik bir ah· 
kamı şahsiye davası rüyet edilirken 
Romen mab1ır.emeaiain eski mecelle 
hüküm.leri ile hareket ettiii ve Sezai 
Efendinin lstanbul barosuna müracaat 
la içtihadını aorduğu yazılmıttır. Is -
tanbul barosuna böyle bir müracaat 
vuku bulmııın.ıf, bittabi lstanbul baro 
ıu da kanaat ve mütalea&ını Romen 
mahkemesine bildirmemiıtir. Maaına 
fih Sezai Efendi Türk tebaasından i
se Romen mahkemesinin mecelle ile 
değil, Türk kanunu medeniıi ile hük
metmesi laznn gelmektedir. Romen 
mahkemesi de bunu bilir ve teırafül et 
mez. lstanbuJ bal'V&Wlun bet seneden 
beri riyasetinde bulunan Halil Hilmi 
Bey dün kendiaile ırörüıen bir mub..,. 
ririmize baroya bet seneden heri böy 
le bir müracaat vuku bulmadığını, bet 
sene evveliain.i u.e pek tabii olarak 
babrlamak kabil olmadığı söylemi§ • 
tir. 

Tahliye talebi gene reddedildi 
Artin Tülekyan ismindeki tüccan fe 

na makoatlar peıinde kotar bir adam 
Taziyetinde CÖstennek eme!i)e n&mJ • 

na bir tramvay ara.bau içinde bomba 
saklamaktan suçlu dört kiıiden tütün 
tüccarı Jbrahim Efendi dün de ikinci 
bir iatida ile ağır ceza mahkemesine 
müracaatla kefaletle tahliye talebin • 
de bulunınuftur. Ma.lıkeıne suç meınle 
ketin asayiıine taalluk ettiği cihetle 
bu talebi reddetmittir. Bomba bırak -

ma h&disesi maznunları l1akkındaki 
tahkikat ikmal edilmek Üzeredir. 

Başka gUne bırakıldı 
Bahçekapıdaki tuhafiye mağaza -

sını kasden yakmaktan suçlu Vehbi 
Saiıir Bey hakkındaki davaya dün de 
;~ı..ı· ceza mahkemeıinde devanı edil 
mi;tir. iddia makamı evvelki celsede 
.:tuçun sabit olduğunu ıöyliyerek ıuç
lunun cezalandırılmasmı istemitti. 
Dünkü celsede tarafeyin avukatları 
iddia ve müdafaalarını yapmıılardır. 
Müıiafaa avukatlırı suçun aabit ol -
ınadığını, böyle bir suç itlenınediğini 
söyliyerek beraet talebinde bulunmuf 
lardır. Muhakeme karar tefhimi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Muhtelif yerkrde ayrı ayn zaman 

hırda birkaç hırsızlık yapmaktan •uç 
lu Omerin muhakemesi dün Asliye bi
rincl ceza mahkemesinde neticelenO.i .. 
rilmİf\İr. Yapılan muhakenıe netice -
:nnJ~ .. Ömerin •uçu aabit olmuf, 3 ıene 
11 ayyedi cün hapse konulmasına kil 
rar verilm.i§tir. 

MUsellAh mütecavizler 
Şile civannda bir köyde müsella

ha ~ Fatma ve Ayte Hasibe Ha.nımla
rına evlerine ta&JTUz cbnckten suçlu 
Arif, Süleyman ve Salibin muhakeme
lerine dün ağır ecza mahkem.esinde 
• naşfonıruıtır. Dünkü muhakemede 
su~ltıların uaulcn isticvapları yapılmı§, 
hl.pSİ de cürümlerini inki.r etmişler -
dir. Dınlenen bir kısım şahitler lehte, 
bır k.smı da aleyhta söylemişlerdir . 
Muhakeme ıelmiyen şahitlerin celbi 
için baıka cüne bırakılmı§tır. 

Türkiye ve 
Macaristan 
İki hükômet hariciye na

zır lan arasında 
telgraflar teati edildi 
ANKARA, 10 .A.A. -Türkiye ve Ma

cariitan dostluk ve ademi tecavüz misa
kının uzatılması lıakkındaki itili.fm Bü
yük Millet Meclisi tarafınd.,. tudiki 
münaseMtile Hariciye V tki · T ,,.-fik 
Rü§tü Bey ile Macar Hariciye azın M. 
Kanya arasında a§adaki telgraflar teati 
edilmiıtir : 

Hariciye nazın M. Kanya HaZT"tleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclism"ı.n dost

luk ve bitaraflık mukavelemirin uzatıl
ması hakkındaki itilafı ittifakla bucün 
tasvip ettiğini bildinnekle bahtiyanm. ' 

Yüksek ihtinmatımı teyit eylerim. 
TEVFiK RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyefendi 
Hazretlenne 

. Ankara 
Büyük Millet Meclisinin, dostluk ve 

bitaraflık muk&Telenamemizin uzab\m;ı. 
11 hakkında ittifakla ittihaz ettiği kara
ra dair mal~t veren telgralnameniz. 
den dolayi hararetli teıekkürlerimi lüt
fen kabul buyurunu:ıı, Bu güzel tezahür 
Macar milleti tarafından onu büyük T ü.-k 
milletine bağlayan derin dostluğun bir 
delili olarak telaklı.i edilecektir. Bu vesi· 
leden istifade ederek, yüksek ihliramatı. 
mı ve en samimi doıtluk biısiyatnnı zatı
devletlcrine ~it ederim. 

KANYA 

Ziraat enstitülerinde 
/.!manca 

ANKARA, 10. A.A. - Yüksek ziraat 
enstitülerinde almanca için ıerbest ve 
ücretsiz bir tatil kursu açılmııtır. Bu 
kurs hazirana kadar devam edecektir. 

Güneşin Oğlu 
Hiç bir feyi unutmadım. Hatta .• 

l·[\ay gülerek önüne baktı. 
Baykut, çoban kızı ne söyliyecek 

diye hayretle gözünü ağzına dik
mitti. 

Hitay: 

Burası bir zenginin eviydi. 
Evin içinde bir çok bölmeler, ı 

dar ve uzun yollar, kubbeli odalar 
vardı. Her odada yağ içinde b:r ı
şık ynaıyordu. Yerlerde serili ottan 
yata!<lar ve yatakların kenarında 
birer su teatisi duruyordu. 

önce yemeği karargahta yemit
lerdi. 

Baykut, çok yorgun gör~ne~ 
çoban kızını yatağına götünnuftu. 
Ceylanın oğlu daha önce yatmak 
babanesile kendisine gösterilen 
bölmeye girmitti. 

Hitay yatağa uzandı .• 

Yaralı bacağını yolda bir tav~ 
derisile sarmı,lardı. 

Baykut: 
- Hemen gözlerini kapa .• uyu .. 

Çok yorgunsun, Hitay ! 
Diyerek yanından çekilmek iste-

mi~ti. · 
Cohan kızı, kendiıi için mabuda 

ca,;ını kurban vermek iatiyen ve 
kelle uçuruculara boynunu uzatan 
bu mert delikanlının kolundan 
tuttu: 

Yazır.1,: lskentler FAHREDDiN 

- Baykut. • Sen benden fazla 
yorgunsun! Fakat, senin gözlerin
de de, benim gibi, uykudan eser 
yok. • Otur turaya •• ! konutalım 
biraz .•• 

Baykut, tereddütle, çoban kızı
nın yatağının kenarına oturdu. 

- Bir isteğin varsa söyle, Hi-
tay? Hemen gidip getiririm. 
.-._~ayı~ .• Hiç bir tey istemem. 

Dılegırn bıraz aeninle konutmak
hr. ! 

- Uykun kaçarsa, ıa.bahlarsın! 
Unuttun mu? Baban bana.: "Uyku, 
insana ekmek ve ıu kadar lazım
dır • ., derdi. Ben sabahlara kadar 
kırda, bayırda dolatır, babanın 
sözelrini kulak ardına atardım. 
Fakat bir gün ••• 

Delikanlının sözünü H :tay ta
mamladı: 

- Bir gün hastalanmıttın, değil 
mi? Anam sana yiyecek verirken, 
sen: "Uyku isterim .• yemekte gö
züm yok!., diye bağırmıttın! Görü
yorsun ki çocukluğumuzda geçen 
teyleri bugünkü gibi hatır:ıyorum .. 

- Onu da sen habrlıyacaksm 
•anıyordum ama. • galiba unut
mufsun ! dedi •• Haniya bir gün 
ben dereden su tatırken kartıma 
çıknuftın ! O vakit on yedi yqla
rında batarı bir çocuktun... Bak
racı elimden aldın: "Biraz da ben 
lafıyayım .•• ,, dedin! •• Ve alnnn
dan akan terleri elinle silerek: 
"Çok yorulmutsun !,, diye söylen
din .•. Saçlarımı oolqadım .• Hatırla 
dm mı? 

Baykut, Yllfıt çocukluk arkada
tının bir kaç yıl içinde bu kadar 
güzelleteceğini ummamıftı. 

Delikanlının damarları -Oirden
bire yanmağa ve yüreği kopacak 
gibi çarpmağa ~!adı. 

- Hepsini hatırladım .• Çok bof 
geçen çocukluğumuzu ve deren'n 
yetil kıyılarında koşup oynllfhğı
mız o tatlı günleri biç unutmuyo
rum, Hitay! 

Delikanlının çekingenliği çoban 
kızının çok botuna gitmişti. 

- Ben seni (Sretelli)de kaldın 
sanmıştım. Yolda nasıl oldu da gö. 
züme ilit'11edin? 

- Senin cenge gittiğini görü-

BELF.DIYEDE 

Şehir meclisi 
Bugünkü içtimada neler 

görüşülecek? 
Umumi ıehir meclisi, bugün öğle

den sonra toplanacakhr. Meclisin ge
çen celıelerinde müfettitlere ve aai • 
reye dair muhtelif takrirler verilmit 
ve bunlar ınakaına havale edilmitti. 
Belediyece bu mevzular etrafındn tet 
kikat yapılmaktadır. Yali ve belediye 
reisi Muhittin Beyin bugünkü toplan
bda bu takrirler üzerine izahatta bu
lunın&6ı muhtemeldir. 

Nuri Bey hasta 
Belediye reis muavinlerinden Nu

ri Bey rahatsızlanmııtır. Doktorlar 
bir hafta on gün kadar kendisine isti· 
rahat tavsiye etmiılerdir. Nuri Beye 
§ifayi i.cil dileriz~ 

Feneryoluna tramvay 
Ü•kÜdar Halk tramvayları ıene -

lik heyeti umumiyesi ay .~~unda toJ!· 
lanacak ve hattın Kadıkoyune temdı
dine dair karar verecektir~ Vali ~.e 
belediye reiai Muhittin Bey, .. hattın o· 
nümüzdeki mevsimde Kadıkoy ve Fe
neryoluna kadar temdidine batlana -
cağ mı aöylemittir. 

Asri mezarlık ne oldu? 
Belediyenin Zincirlikuyu civarm -

da asri mezarlık vücude ıretirmek is
tediği arsada 93 kiJinin hiuedar oldu 
ğu <ve bu arsa üzerinde MOlkof muha 
rebesinde ırelen bazı muhacirlerin bi· 
nalar yaptırmı1 olduktan ırörülmüt ve 
ora.nm istimlakinden vazceçibnittir. 
Şimdi gene o civarda müsait görülen 
bazı arsa sahiplerile temua girişilmit 
tir • 

Grup amirleri mühendis olacak 
itfaiye ırrup i.mirlerinin mühendis 

olmalan takan-ür etmiıtir. Yeni itfai
ye grupuna bu auretle birer müben -
dis iımir tayin edilecektir. itfaiye ef -
radına ameli ve nazari derı1er veril
me•i için de kurslar açılacaktır. 

Değirmenciler ve belediye 
Değirmencilik, un fabrikalannm 

münavebe ile ça.lı1tınlmalan için ara 
Jannda anlattıklan bir refikimiz ta -
rafından haber verilmittir. Belediye ma· 
hafilind.e, böyle bir ~~laımada~ a~-; : 
mi malumat beyan edılmekte, degı~ 
menler tehre ihtiyacı olan unu ver&ıın 
!er ötesi belediyeyi alakadar ebnez.,. . . 
denilmektedir. 

Mubayaa yapılırken 
Belediye daimi encümeni, belediye 

ce mübayaa edilen her nevi .,,yanın 
kaleminde bunlann nümuneye mu -
vafık olup' olmadığını tesbit için ala • 
kadar ıube müdürlerinin hazır bulun· 
malanna karar vermiıtir. 

Teştithane yıpılıyo~ 
Karaağaç mezbaha11 cıvannda 

malzemesi celirtilen te,tithanenin te
sisine yakında batlanacaktır. Tettit -
hanenin on sene müddetle ınüteahhi -
de verilmesini umumi tehir meclisinin 
kabul ettiğini yazmıttık. On aene son
ra tesisata meccanen belediyeye İnli -
kal edecektir. 

sr 

Oksford - Kembriç maçı 
LONDRA, 10. A.A. - Oksford ve 

K<mi>ric Darülfununlan arasında yapı
lan al!etizm musabakasıncla Oksford 74 
galip gelmiıtir. 

Dağ sporları kulubü 
Dağ sporlanru letvik maksadile 

teşekkül eden kliihün, bu hafta z•
fında açılıı r-ru yapıJacMrtır. 

Klüb. ·· ---'- · Taksimde Eldo • un mcn<ezı f-L • . 
rado cazinoaudur. Klübün anrı reı
si Vali Muhittin Beydir. idare heye
ti vali beyin kerim~eri .~ülseni ha • 
nımla, Emir oğlu Ziya, Bül~t, V~ 
Ahmet Ekrem Beylerden mürekkeptir. 

Klüp kuri>an ba~ Uludağına 
bir cezinti tertip edecektır. 

rüm de, iki elim ve iki ayağım tu
tarlren, afyon düşkünü miskinler 
gibi, geride nasıl kalırım •• ?! He
men atıma atJayıp akıncılaıbn ara
sına karı!tım. 

- Mabut Baal'e kurban verecek
leri zaman, neden derhal ortaya. a
tıldın? Sen yurdumuza bllf olacak 
yetkin yeğitlerden birisin! Ya o ih
tiyar kanını dökmeseydi .• Ne yapa
caktın? 

- Ben kendi kanımı dökecek
tim. Madem ki ortaya atılmıttım. 
Geri dönebilir midim? 

- Sana çok yazık olurdu, Bay
kut! Bu yararlığını ölünceye kadar 
unutmıyacağım. Senin uğruna bin 
afyon dütkünü kurban gitsin-. Sen 
yaşa! Günet'in oğlu seni çok sev
di. Ulu Tanrı ikinizi de yurdumu
za ve yurttaşlarımıza bağıtlasın. 

iki kardet gibi konufuyorlardı. 
Ceylanın oğlu, yengeç gibi top· 

raklarda sürünerek l<apının önüne 
kadar sokulmuftu •. 

Hitay'm: "Senin uğruna bin af
yon dü,künü kurban gitsin!., dedi
ğini itilince, kendisinden bahsedil

diğine zahip olmuttu. Reisin ma
iyetinde Ceylanın oğlundan bakp 
afyon dütkünü kimse yoktu. 

Ceylan bu sözleri itilince dişle
rini gıcırdatmağa batladı.. Biraz 
daha sokuldu .• iki genci yatağın ke-

Ekmek fiatının mücbir sebeplerle 
yükseldiği yerlerde resim alınmamasına 
Heyeti vekile karar verebilecektir · 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Buğ
dayı konıma kanun layihası iktısat 
encümeninde önümüzdeki günlerde mü
zakere edilmeğe ba1lanacaktır. 

Bu layiha esaslanna cöre umumi fı
rınlarda piıirilen ekmeklerden yarnn 
kiloya kadar ağırlıkla olanlardan (20) 
para bir kiloya kadar ağırlıkta olanlar
dan bir kuruş ve bir kilodan fazla ağır 
lıkta olanlardan beher kilo ve kesirleri 
için birer kuruf buğdayı koruma res
mi alınacakbr. 

Bu reaim her ekmeğe pul yapııtınl· 
mak suretile istifa olunacaktır. Fıranca
lalar için bir misli zam yapılacaktır. 

Pideler ekmek hükmüne tabi tutu
lacalı:tır. Ekmeklerin vezninde beledi
yelerce kabul olunan farklar ekmek 
resminde de muteber olacaktır. 

Pul yapıflırmıyan veya noksan ya
pııbrılan beher ekmelcten dolayı fı
rıncıdan bir lira para cezası alınacak
br. Pulsuz ekmek salıcı da bulunur
sa satıcıdan da beher pulsuz ekmek 
batına bir lira ceza tahsil edilecek
tir. 

Tekerrürü halinde ceza bir misli -
nin ilavesile alınacaktır. lıbu resmin 
tatbilurunı mürakabe ebnekle mükellef 
tutulan memurlardan bu vazifelerini 
ifada ıuiiHimali görülenler haklonda 
1609 numaralı kanunun hükümleri cari 
olacakbr. 

Elonek fiyatının mücbir sebepler
le yiikselmiı olduğu yerlerde bu res
min istifa edilmemesine karar venne
ğe icra vekilleri heyeti salahiyettar o
lacaktır. 

Ekmeldeı-e yapıftırılacak pullar Z~ 
raat banılası va11tasile satılacaktır· 
Ye alınacak varidat bankada buğday• 
heıbına kaydolunncaktır. Bu pars 
buğday kanununun hükümleri daire • 
sinde bankanın buğday fiyabnı ko,,.. 
ma itlerinden müteveJJit zararına ve 
artan kısmı Ziraat bankasınca ziraİ 
ve ilmi mevzular için hükUmetçe Zira" 
at bankaoından yapılmış ve yapılaca!< 
olan istikrazların itfasına tahsis o • 
lunacaktır. 

Bu kanunla vazedilecek resmin 
nisan 1934 tarilıinden itibaren tahsili· 
ne batlanacaktır. Gerek buğday kanu· 
nunun gerekse bu kanunun hükümle
rinin tatbikile mükellef olmak ve i· 
cabında memleket haricinde satııları i· 
dare ve tanzim ebnek üzere bir komis
yon teıkil olunacaktır. 

Bu komHyon Ziraat vekilinin rcİS" 
liğinde olacak ve azası Ziraat vekale
tinin teklifi üzerine icra velôlleri he .. 
yeli kararile intihap edilecektir. 

Komisyonun hesabat ve muameJi .. 
tı tamamile ticari mahiyette olacak, 
divanı muhasehatın vize ve mürakabe .. 
sine tabi olmıyacaktır. 

Uf aklık paralar 
ANKARA, 10. (Telefonla) - Ufaklık 

paralar hakkındaki kararnamenin bu haf· 
ta icra vekilleri heyetinden çıkması bel<· 
!eniyor. 

~111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~liderler anlaştılar 1 
5j (Başı ı inci sahifede) lar, meclisi saat 19 dan 21 e ka-
5 Bu huauata da muhalefet rüesa- dar Hariciye nazırı M. Titulesco 
5 sile mutabık kalınmıftır. nun ikametgahında müzakereler =: M. Venizelo• bu huausta sora- de bulunmuttur. M. Titulesco, Ro 
5 lan auale "neticeden çok nıem • manyanın harici siyaseti ile Hal-
5 nan kaldığını beyanla iktila et • kan misakı ve son vakayi bak • 
~ miıtir. km~~ i~abat ver~i!~r. ~aşka bir 
51 Siyasi mahafilden alınan ma • harıcı sıyaset takıbı ımkanı olma = liimata nazaran bu itilafta M dığını mü,abede eden nazırlar § Metaksas'ın büyük hizmetleri ol: meclisi, takip edilmekte olan si-= muftur. yaseti ittifa~ ile tasv~p e.derek = Yunan kabinesinde M. Titulesco yu elde edılmıf olan 
§ tebeddülat mı? ~eticelerden dolayı tebrik etmi~-
5 ATINA, 10 (Milliyet) - Ha- tır. 
§ ber verildiğine göre yakında Yu Matbuatın memnuniyeti 
ii nan kabinesinde bazı değitiklik- ATINA, 10. A.A. - Atina Ajansı 
: ler olması muhtemeldir. Söylen· bildiriyor : 
- diğine nazaran M. Maksimos İs· Bütün matbuat fırka farkı olmaksı-

tifa edecek ve yerine M. Papa • zm, Balkan misakı hakkında hükıi-
nastasiu geçecektir• M. Maksi • metle muhalefet arasında husule ge-
mos da, istifa edceği kuvvetle len anl....,...yı selamlamaktadır. 
tahmin olunan Maliye nazırı M. ii!!I 
Lomverdos'un yerine gelecektir. Meclis, misakı akledildiği ve siya· ii!! 
M. Venizelos mekaleler yazacak si mulıit ile elki.n umumiye tarafın- İİİiİ 

ATlNA, lO (Milliyet) _ Bal- dan ittifakla tasvip ed;ldiği şekilde İl 
llasdik edecekti•. !il 

kan misakının tetrii meclislerde il; 
•-·dikından sonra M- Venizelos Bütün gazeteler, iıtisnasız olarak, iii!! 
....a tekmil siyaai fırkalarda Yunaniatanm 1 
harici meselelerde Yun! anistanın harici siyaseti hakkındaki ananni 
takip etmesi lazımge en siyaset 

-fil hakkında efkarı umumiyeyi ten- zihniyet vahdetinin tekrar teessüs et- i!!i 
vir etmek için gazetelere meka- miı olduğunu kaydetmektedir. B 
leler yazacaktır. Proya cuetesi, husule celen itila-1 

yunan meclisi riyaseti fın miaakm manası hakkında oiyasi 1 ! ATINA, 10 (Milliyet) _ Me- şefler arasında biç bir zanıan esaslı 
busan meclisi dün toplanmıt ve bir itilaf oJn.dığmı isbat ~tiğini ..e I_ riyasste hükiinıetin namzedi M. bunun l'erek Yunanistan dahilinde ve 

_ Voziki intihap olunınuttur. M. cerek hudutlar haricinde kaydı lazım :::ı! 
:! Voziki'nin mevkiinde M. Papa - bir şey olduğunu yazıyor. ~ := nastasiu fırkasının kendisine rey E\efteron Yima cazetesi, anlqma- ~ 
- vermesi imi! olmUftur. mn harici ıiyasette zihniyet birliği ~ 

Romenler M. Titulaconun hare· i~n .. bütün Y~nan siyasi fırkalannm ~ = kelini tuvip ediyorlar ıoru~ vahdetini tekrar tesis etmekte ~ 
5 BOKREŞ, 10 (A.A.) - Nazırı oldugun11 kaydetmektedir. ~ 

:i'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

nannda bat bata gördü .• Ve için· 
den: • 

-Şimdi ikiniz de avucumun ı
çinçesiniz ! 

Diye mırıldandı. 
Birdenbire a.yağa kalkarak o

dadan içeriye girdi .• 
Baykut'u görmemit gib_i davran

dı .• Çoban kızına seslendı: 
_ Odama su koymamıtlar •• Ya-

H. ? 
nında içecek ıu var mı, ıtay • • . 

Bu ses ikisini de sersemletmıtlı· 
Baykut hemen dıvarın kenarına 

sindi. 
Hitay yerinden fırladı: 
_ Ceylan .• Testimi sana vere

vim·. Buraya fazla ıu koymuşlar .• 
• Diyerek bqı ucunda duran su 
testisini aldı, Ceylanın oğluna u
zattı. 

Hitay, bu ortalık karıttırıcı ada
mın vakitsiz gelişinden canı sıkıl
ınıstı. 

Ceylan su testisini aldı: 
- Susuzluktan dudaklarım çat

ladı .• Sen hi.la uyumadın mı? 
-Yeni dalıyordum.. Sesine u

yandım, Ceylan! 
Ceylanın oğlu, dıvarın dibinde 

sinen delikanlıyı itaret ederek gü
lümsedi: 

- insan, arslanların kedileştiği
ni görünce, kolay kolay uyuyamaz •. 

Hitay bu sözden bi~ teY anlama-

--
mıt gibi görünerek ayakta durdu. 

Ceylan fazla bir ,ev söylemedeıı 
uzaklaftı .• 

Baykut'un ölümden yılmayan a· 
tılgan bir genç olduğunu biliyordu·· 
Onunla yüz yüze gelmekten çekirı· 
ınitti. 

Ceylanın oğlu gittikten aonra• 
Baykut doğruldu •. Çoban kızınJ11 

ayaklarına kapandı: 

- Ben fena yürekli bir i~ 
değilim, Hitay ! Bunu sen de bil•· 
yorsun! Şurada iki kardet gibi Jı~ 
nufuyorduk. Halbuki 'bu kötü ~ 
rekli ve baykut bakıtlı adam, b•j

1 
fena gözle baktı. Acaba ne safi 

dersin?! 
Hitay tekmr yere oturdu. 
Delikanlının kollarından tuttıı= i 
- Bırak fU kepeği ... O, berJıe~ 

kendinden küçük ve zayıf g~e • 
için, seni de batkaları gibi kedıle_!_ 
tirmek istedi! Senin ne arslanbrrıi 
rekli bir delikanlı olduji~U )ıell 
anlayamamıt··· Yarın ona bıraz 
dini gösteriver! · ~ 

- Bize bir fenalığı dokunıııa 
değil mi? 0Jı 

- Kimseye bir fenalığımız Y 
11 

ki gocunalım ..• O, gizli ııizli afyo:ı;• 
çeker •• Reisten çekinir. Yuı'Cl'";'1~,. 
da hiç bir yararlığı görülnıelD~~, 

( Bitmel'1V 
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Mahmut Esat B. inkılap kür~üsÜnde ikinci dersini-de verdi 
<Ba•ı l ;-,d sahifede) 

d.a!' sonra Jo 'irudan doğruya Türk ih 
hlal~nin '\'erimi olan müeuesclerin mü 
~ft._lcasına gireceğiz. Alman filesof 
l;ı:c, Zaralilslra adlı e!oerinde şunla -
' .ıöylüyor: 'yazılan ı-eyler içinde en 

Çok ve yegane sevdiğim şey k:ınla 
Yazılandır kanla yazmak, kanın ruh 
olduğunu ~öıtcrmckt:r. Hep, yalnız 
okuyan tembellere lanet etmelidir. 
lierkesin boyuna okumak hakkı olur 
ıa, bu hem fikri, hem yazıyı bozar. 
Evvt0lce ruh Allah idi. Sonra inoan ol· 
du. Şimdi de halktır. Niçenin en mÜ· 
h~ ili~tiği noktalardan l,ıiri de §Udur: 
Nıçe"ye göre, dağlar üstünde en kua 
~~lu tepeden tepeye aşmaktır. Bunun 
•çın de bacak kuvveili olmalıdır. Pren 
si?li tepeler olmalıdır. Bunlan aşa· 
~k kimseler de yüksek ve kuvvetli 
1nsanlar olmalıdır. Niçe'nin fikirlerini 
ke_ndi an~adrğun tarz :!a izah edeyim : 
Nıçe, aamimi eserler istiyor. Candan, 
kanla yazılan es.er, candan iş istiyor. 
liep okuyanlar demek, kaybedenler 
~~meldir. O, filiyat istiyor. Dağların 
\ızeı-indeki yoldan İle ya lruz jhtilil 
V•çcr, N İçe tekamülleri de reddedi • 
Yo~. 

Şopc:ıha.vr '·PcnsC'' isimli eserin .. 
de divor ki: 

Elde etmek istediğimiz her teY bi· 
2 .. rnukllvernet edivor. Her ıeyi irade· 
•İne raj?ınen mağlüp ederek elde et • 
ltıe:ıniz ıazrmdıT. Tarih bize harpten 
ve fitneden bab~der. ilim seneleri 
bize, kısa fotoğraf pozları gibi görü· 
nür. Her şey cidal ifade eder. Cidali 
&'Özleri.ne kestiremiyenler bayatta mu 
Va.ifak,yetıiz n!.nnlardn·. Şopenhavr'a 
R'Öre l1ayat mütem•di bir kovadıT. Si· 
lô.h elde durur. Görüyorsunuz ki Şo
P":"nh:ıvr'a g'"re yaş,ayabiJmek için, mü 
cadele IÔlzım<lır. Bu fileaofun felsefe· 
tıinin içinde ihtiliil mefhurıu müııde
lnıc::tir. Hayat bir kavgadır ki orada. 
ai))h e1de ö~ünür. Burada batınma 
r; .. len bir no!ttayı Türk gençliğine izah 
~deyim: 

Uaval ve ölüm nedir? 
'·Sopcnh~vr, bu .a.on cümlesinde &İ• 

19.h elde, öl:inür diyor. Hayat nedir? 
Ölüm nedir?. Bu mevzu üzerinde bu 
giin değôl, ins...nlık kendini anladığı 
günden beri çalı~ıyor. Benim işaret 
1·tmek i.etediıjim n kta, hekimlerin uğ 
'RŞtıklan maddi ölü.on değil, İçtimai 
\'f> siyasi hayattaki hayat ve ölümdür. 
Tam bir tarifi görülmeyen bu mefhu· 
rnu ben kolaylıkla ifade edemiyeceğim 
Si:ze te.rihi b3ZI n1isallerle anl•taca -
~ım: 

DJ.nyo:ının Türk soyundan olan en 
hüyiik ş~fimiz Gazi Mustafa Kemal 
HRzrctl ri bu. davaya başladığı z~ • 
man bt.iyük s.liıhivetli bir ordu mu 
ft•ttişi irli. Gün geldi ki idama mah • 
kum edildi. Bütün bunlar onun varlı· 
ğrntla bir ltreddüt vücude getirmedi. 
V~ dedi ki: •·ordudan çıkanlabilirim, 
İdanıa mahkUm edilebilirim. Fakat, 
ben dünkünden de kuvvetliyim; çün • 
kü Türl milletinin içindeyim.,. 
d li~reütr milliyede. büyük taarruz 

a, hiç unutmuyorum, bir ölüm hi.di
•h:•i oldu. Fakat yaşayıştan daha mü-
ını bir ölüm hadisesi oldu. Bir Türk 

rnirala.yı, Re.,a.t Bey, vazifesini 20 da .. 
kika ıı:eç yaptığından dolayı intihar 
et!i. O İntihar etmedi. Vazife gözünü 
•çtı. V"zife yaoıyor. · 

Türkler ve Mı•ırlılar arasında Ne
zipte büyük bir muharebe oldu. He • 
tıüz yeni nizama h.a~ırlanan o zaman. 
ki Türk orduıiu, o devirde teıe!<kül 
halinde idi. Muharebe oldu, Ye bizim 
ordu kaybetti. Henüz terbiyei askeri· 
Ye o kadar tetekkül etmemifti. O Si· 

rada Pariate Sen Sirde ikmali tahul 
etmif bir Türk miralayı da orduda idi. 
Bu hadi.eyi (Leı guerTe egyptiennes) 
adlı kitapta gördüm. Bu miralay atı • 
nın üstünden, kaçan mektepaix -zabit • 
lere bağırdı: 

- Celin, görün, dedi, bir şey bil .. 
tne%~ dediğiniz, mektepli nasıl ölüyor4 

Ve Miralay biraz sonra tehit o~muı .. 
tu. Fakat haysiyet ve Jeref yaııyor. 
Onun sözleri bir abide gibi kalacak • 
tır. 

Plevne muharebesinden bir miaal 
daha anlatayım: 

Bir Rus gazete muhabiri harp h:ık 
lıında ca:r.cteıine tunları yazıyor: 
Müdafaadım aonra Plevne mağlup 

0 1du. Türk esir kafileleri göriiııdü, 
k.,leye girildiği vakit kumandan aran· 
dı, yoktu. Aradık. yaralılar ara$ında 
bulduk. Eıir kafik1erini ziyaret edi • 
Yorduk. Bunl.,rın yiyecekleri, giye • 
0ekleri yoktu. Bunlar bir aaat sonra 
&.çlıktan, aoğuktan ölecek insanlardı. 
A.rasıra ölenler ırörülüyordu. Otelci aı 
ko.ıer ölenin kaputunu alıyorlardı. 
Bir aıkere sordum. Bir ,eye ihtiyacı· 
•ıı~ var mı? dedim. Ruı olduğumu an· 
laYtnca beni ıüzdü: Hayır, dedi. Ve 
bu aıker, yarını saa.t aonra öldü. 

Bu aıker öldü ınu •· Hayır .• Biz ya 
~•Yoru.:, Türk milleti yafıyor. Bir di
ge.- nıiaal aöyliyeyim: 

. Bir Japon eeneral metkebinde "iken 
bı~ zabit arkadaşından ~karet gör • 
"1Uf, intikaın almak iıtemıJ. Fakat ar 
~adaw ölmiif bunun üzerine kendi&i 
•~tibara te~bbüı etmiş!. Mikado va. 
• . .- . M"'--1Yetın önüne geç.ınek i.stemıf, •~ .. 
do hakareti tekabbül etmif, ve İnli • 
haruı .. ·· · t" onune geçmıf ır. 
ı, . Eıki. ~a tarihinden bir miaal ~a 
. •, tankçı Oury yazıyor: Nerona su
•kası Yapılacaln aırada suikaatçılar 
te.,ı.·f ·- .. d • da 1 ediliyor. Bunların ıçın e ayan-
ö .~ da azalar vardır. Neron bunlan 

1 ıunıe tehdit ediyor. Neronun buzu • 
rutıda bir ayan fn cevabı veriyor: 
d" - ~n teni öldüremt;:ı:a!n ~eme • j"> &oylemek hürriyetınıı elımden 
a "'1taz11ıı, dedim, diyor. 
Y Burada Romalı ayan ölmedi, hürri· 
et Yaşıyor. 
Şİlndi de yaşayııa misal söyliyeyiın: • 

.le .C:.ene eıki Romada mezar kitabe • 
~~de fu kayıtlar vardır: •·Yaşadım. 
ş~dım, içtim, eğlendim ve güldüm. 
ııı':'di. buradayım; ne yaptıms"'. ".anı • 
•y ~ k'!-r kaldı, aen de benim gıbı yap 
ltı , aırl.., bunlar hakikaten yaıadılar 
tn 1 

• • Hayır .. Bu yazılar, bir hayvanın 
re~z."': t'4ına yazılacak şeylerdir. Şe
için 1~.~n, hayıiyet için, vatan, milI.!t 
'•k i:· <:n1er ya~ıyorlar. Onları duya· 

'" Y&.fıyoruz. Halbuki öteki kita-

\ 
heleri okuyarak nihayet bir hayvanı 
anlıyoruz. Hayat ve ölüm telakkileri 
i4te, bu misallerle anla,ılıyor. 

Amerikan mütefekkir Jefferaon 
milletler için \&aka\ yirmi senede bir 
ihtilal lazımdır, diyor., Başka türlü ya 
şa.mak imki.nı yoktur 

Fileaof Şumoller •·questions socia
les et l'economie politique., isimli ki .. 
tabında ibtilllerin tiddetle aleyhinde 
bulunuyor. Diyor _ki: 

insanlığın terakki tarihi demek ıs -
lahat tarihidir. İhtilal tehlikelidir. Ih. 
tilil kUJ'lunu daima hedefi aşar. Her 
ihtilali mukabil bir ihtilÔll ve irtica 
kartılar ve bu, da.ha zalim, daha kan 
lı olur. Ben, Şumollerin fikirlerine it· 
tirak etmiyorum. Çok arzu edilir ki 
milletler ihtilalle değil, ulahatla te • 
rakki etııoinler. Fakat bunu k~ ya • 
pacl' k, reai kir mı?. O ya kit meaele 
yoktur. Fakat nerede o resi kar?. 

T aribin seyri bu kadar cömert ol • 
saydı, ihtilale lüZU1D kalmazdı. Gele· 
Jim Kanlın fikirlerine: 

Kant ta ihtilalin aleyhindedir. Bu 
na l'Örc yalnız ihtilıil değil, l .. anunu e· 
sa•iye bile yazmak hatadır. 93 kanu· 
nu esasisi ihtilal h>.kkını kabul edi • 
yor. Kant bunu da mÔlnasız buluyor. 
Kant bütün bu emniyeti matbuata ve
rir. Reıikin, efki.rı umwniyeyi tenvir 
ediniz,, der. Kantm fikirleri de nok .. 
sandır. Fakat reiai kar ıslahatın aley
hindedir. Gözleri kapkaradır. Bina • 
enaleyb matbuatın ağzını kapatır. işte 
o vakit ne yapılacak?. Kantın bu sua· 
le cevabı yoktur. 

F ransı:z ihtilalcileri 
Funıız mütefekkirlerinden şayanı 

dikkat bir sima. olan Pau) Janetnin 
da ihti11'1 hakkında fikirleri dikkate 
de~er. Bu 2atm Histoire de la sciencc 
politique et dea reppo:-to aocials iaim
li eserinde der ki: 

''Nihayet müeaseaeler, içtimai si • 
yaıi müeu.eoeler bir milletin saadeti -
ni lemin için vücude getirilmi~tir. Şu 
hlllde kendi maddi ve mi.nevi saadeti
ni vücude getirmek iç' in onun kurban 
vl"rilme&İ tahavvülün, mantığın icaba· 
tu,dan değildir.,, ben, bu prensibi man 
tıJ.i ve makul buluyorum. Bir mille • 
tin inkjtafına m.Ani olursa bu mües • 
ıeseleri J'lkmak lazandır. 'Fakat Paul 
J~net:nin Fransız ibtilili için verdiği. 
mıaaJ ı kabul etmiyorum. diyor ki: 
''Hiikı.'.ımet iciz ve meakenet içinde kal 
dı. Y.ral clavet etti. Eb·s generaux 
toplandı. Millet .sallhiyetlere iştirak 
etmiı oldu. Milletin mail yardımda 
bulunulması için, derebeyliği kaldır • 
ma.sı lizımdı. Paul Jar.et'nin bu 111iaa 
ı; ile prensibi araımda tenakus vardır. 
E.tat acncraux toplanmuayclı, bu, ken 
dı kendine toplaııacaktı. Milletin lop 
lanmağa, itlerini ırörm.eğe hakkl var 
dır Yok&a kralm davetini beklemeııi 
li7DU değildir. Kraldan, yardım bek· 
lemek ölü gözünden yaf beklemekte" 
daha tehlıkeli bir şeydir. 

Jean Jaureı'in me•bur bir kitabı 
vardır. Bu eser 8 ciltliktir. Bu zat bıi · 
yük harbin baılangıcmda öldürülmiır 
tü. Eserin iı.ıni de: 
"Hi•~e socialiıte de la Revoltion 

francaise" dir. Bu zatm ihtilale da.ir 
fikirlerini hül&.a edeyim. Burada bu· 
tün kitabı anlatmağa imkin yoktur. 
Bu Lat diyor ki: 

•· F r anaız ihtilalcileri, futma içinde, 
dimdik ayakta duruyorlar, boralarm, 
yıldırımların içinde millet dan.ar için 
çalıtl'Yorlar. Korkmuyorlar.,, Ona gö • 
re, tek çare ikhaadi tek&müllerle, ıev 
gi ile l\tl. ile onların davaamı bütün 
Yarlrkla ıeven heyecanlı •İcdanlar • 
dır. ,. ürk cençliği, sana burada bir 
noktayı hahrlatmak iaterim: 

Gazinin, aana emanet ettiği cünı • 
buriyeti fır"-nalar içinde dimdik ayak
ta durarak bekliyeceksin, gözünü lw P 
madan bddeyecdc:ain. Ve bil ki dün 
ya bazırfonmaktadır. Yalnız cesur O· 

l"nlaı· y:ı~amak hakkını hizdirleT. 
"O~.,ton" un dediği gibi, düşmanl~ 
Y~nmek için daima cesur olmak la • 
.z~ 1ndır. Dün,·anm en namdar ve )·iğit 
b1r ırkm•n oğlusun! 

Sosyalist likirleri ve b~ 
.Şimdi ~,., i~t.'.li.l !'akkında sosya!iJt 

mutcfekku lennın soylediklerini oku • 
yacaiız. !lurada ~er ııeYden evvel JU· 
nu sôylemek ısterun: Ben Türküın ve 
milliyetçi~ im. 

On bin ~ ı la bakan bir tarihimiz var. 
On bin yılı, bir metale gibi, sönme • 
den aydınl.ıtan bir tarihimiz var. 
Bu tarih bugün de, yarm. da aydmla · 
nacaktır. Hinaenaleyb dünya medeni· 
yelini' ~ş olnıut bu neslin çocuklan 
ıosyati.stl• ı-i, komünistleri okumaktan 
korlı:amazlar. Ben !Una da inanıyorum 
ki, f ikirle•i okumadan, mütalcadan, 
tenkitten kaçmanlar yalnı:ıı: zayif fikir 
Jilerdir. Diınyada fikirleri yenecek bi<: 
kuvvet y.;ıİ<tur. Bir kuvvet vardır: Q 
d" daha ku netli fikirdir. 

Marmara Abdülhamidin mezbaha 
11 olmu§tn. Fakat hürriyete m&ni ola
madı. 

Neron luristiyanlan imha için in -
sanlan arslanlara yerdir. Sonra ne ol • 
du? Gene ortalığı bıriatiyanlık iıti • 
li. etti. Rumadaki yan1(111l çıkaran lu 
ristiyı.nlar atqte yakıldı. 

lsliınlıiın batlangıcınd'& da ezalar 
yapıldı. Para etmedi. 

Ben sosyalist fikirlerini okumadan 
korkmuyorum. Çünkiı Türk milliyetçi• 
li!li yaıamak Janu, aklı, filı:ri, sos_Vit" 
list fillirlerina galeb:- ecler. 

Soıyaliz.., ik- F ,.•i:ı:m, Hitlerizm, Ke• 
malizim mukayeselerini sonra yapacll· 
iız. Biz timJi bııratİ,, yalnız, Soıyal.inn 
cephesinden ibtiliı.l dlik nektai nazMılV 
ve bu buau•~alı:i filurlerı göreceıjiz. 
.• Kari Mar .. n aıi<•d~ştEnııclsin ib· 

tilil hakkındaki fikirleri dikl<ate de;rcr. 
Bn fikirleri Marxiune';n meıhur le''" 
langıcs olan ceıeı.re preface dedikleri 
kıaımdan alıyonım. Kari Man alim bir 
~d~dıy. Bilhaua metodu çok kuvvet
lıdır. Fıkirleri aağlamdır. Fakat b1rpala· 
nacak tarafları da vardır. 

Marxiıme tekamül ı...hul etr"c'. ih
tilat iıterlcr, eli ıilahlı ihtilal i&terler. 
Onlara göre inkitaf fikirlerinin, ıiliihla 
takviye edilc,.ek muzaffer edilmesi Jjl. 
.zandır. 

'
1Contribution a la critique po!itique" 

isimli esere göı-e, terakki eski bir cenıi· 
yetin unsurları içinde yeni bir cemi) et 

unıurlarının yavaş yavaş inkişaf vp Ji. 
ğerlerini bel'etmesidir. Her medeniye .. 
tin yıkılıtı, yeni bir medeniyetin do
ğuşu ile olur. 

l\.1aterialisme historique yani bizim 
tercümelere gÖl"e tarihi maddiyetçilik 
şu fikirdedir: Cemiyetin iktısadi bünye· 
si, kendi üzerinde yükselen hukuki ve 
eiyasi bünyenin maddi temelidir, esa
sıdrr. it;timai vicdanın muayyen şekille
ri bu bünye ile münasebettaardır. Mad
di hayattaki istihsal usuUeri, manevi 
bayabn vaziyetlerine tabidir. Marxisme 
bütün ehcmiyeti iktısada verir. 

Marx lisan ballerile der ki: Siz ba • 
na lı<>r hangi bir devri medeniyetin ik· 
tısat sistemini söyleyiniz, ben size o 
devrjn medeniyetini söyleyim. Din de, 
ikbıadın peıiodedir. Abli.k ta iktısa
dm peşindedir. Mesela: Eski Roma di· 
ni mevkiini hiristiyan dinine terl<et
miş ise, bunun sebebi, Marx'a göre, 
Romen istihsal usulünün değişmesidir. 
Bunlar ne dereceye kadar doğrudur?. 
Burada şimdi, durmayacağnn. lıtirak 
etmediğim noktaları Kemalizm faslında 
tetkik edeceğiz. 

Lenine devlet ve ihtilal ( L 'etat et 
la RevoJution) isimli kitabında insan
lığın mes'ut olması için behemehal ib .. 
tilaJ yapması ve yeni ikbıat sistemini 
kurması lô.znnchr, der. Hatta Lenine 
yazmaktan ziyade yapmaktan hoılan• 
dığını söyler. Bu kitabın son faılını yaz• 
manuıtır. Der ki: "Yazmak için vakit 
bulamadım. Bu faob okumak isteyen· 
Jer Rus ibtil3.1ini temaıa etsinler." 
Jean Jacqueı Rousıeau aksini söyler. 
Ne çare ki zayıfnn yapamıyorum, an
cak yazıyorum, der. 

Bizim Büyük Şef İse yalruz yapı • 
yor, ondan sonra yazıyor. Lenine ya
ran yapıyor, yarım yazıyor. Rousseau 
yalnız yazıyor. Bizim Şef tam yapı· 
yor, sonra yazıyor. 

Şefin yazdığı Nutuk ve Vesikalar ki· 
tabı o kadar ınübim bir eserdir ki buna 
o kadar samimiyetle inanıyorum ki her 
hangi bir millet iıtikliılini kaybedene 
o kitabı okuyarak tekrar elde etmesini 
öğrenebilir, kanaatindeyim. Bir gün o 
ltitabı eline alım, karanlıklar içinde e
line bir nur gibi alsın, okuıuıı, kendini 
bulsun. 

lhtili.lin fel•efesini kısaca anlatmıt 
bulunuyorum. 

iki derstir, ihtilal nedir, bukukiyatı 
nedir, mevzuları etrafında bütün dün· 
yayı söylettik. Şimdi bir mühim ses din· 
lemelt lazımdır. ihtilal hakkında tarih 
nedir? Benim tarihten anladığım 
mana şudur: Tarih bir milletin ibtilal
ıiz hakkına kavu§tuğunu kaydetmiyor. 
Bir millet varım, dediği gündür ki onun 
yürüyüşüne mini olmak isteyenlere tes
lim oluyoı·1ar. 

ihtilal hazan mağlup ta olur. Fakat 
bu muvakkattir. Arkadan bak batılı 
mağlup edecektir. Eğeı- aksi olaaydı, 
beşeriyet m3lıvolurdu. Bunun içindir lıi; 

Harice ve dahile karı• da sili.blı ve 
kuvvetli diptiri ayakta duracağız. size 
bir miail .öyleyim: 

Bir ! aparta hikimi millete hürriyet 
vennek için kral nezdinde tefd>büıler 
yapıyor fakat etrafında aleyhtarlar 
topluyor. Evveli. karısı aleyhtar olu· 
yor. Kral millete hak ver.ince, aaılza• 
deler kralın delirdiğini zannettiler. Ve 
kralı öldürdüler. Atris de ölürken: "Be· 
nim ölümüm lapıırb. için ıaaılet olaun," 
dedi. Bu aeı seı tarihte kaldı. 

Kral hürriyeti vermek iç.in ıila.Ma 
hareket ettiği halde bu hııle gelmiflİ. 
Ya millet ıililısız hürriyet istese ne
bale gelir, artık siz düfiinün. 

Sulbü çok severiz, fakat ıulhün tu
tunına11 için •ilihlı ve kuYYetli olmak 
lazmıdır. 

lbtilA!i kim yapar: Ben bu huıuıta 
Lodı;e ile hemfikirim. lhtilili millet ya· 
Par. Haklıyı millet takdir ecler. 

Fraıuada ibtilil olduğu zaman 24 
m.i.l".~n nüfustu. Bu ibtiliıli kim yaptı? 
Butün Fransız milleti mi?. Hayır?. Ço
cukları, ihtiyarlan hariç tutacağız, 
memleketin ve ordunun bir kısmı eli 
ıi.lihlı mürteci idiler~ O halde ihtilali 
~1":'. terviç ediyo•du? Biliyorsunuz ki 
ıhtıliılde Vendee ve Lyon kana boyan· 
dı. 

Gueglio • Montferrio iımiodelci ltaJ. 
yan müellif (Eaki medeniyetin barabi
ıi) La ruine ele la CiYilUation Antique 
isimli kitabında Fnmaız ihtilalini 150 • 
200 ü geçmeyen münevver zümre ya .. 
par, der. Binaenaleyh ihtilali münevver 
zümreler yapar. Millet te aricadan ge
liyordu. Binaenaleyh ihtili.J.lerde sö
zün ayağa düımesi tehlikeli yolmır. 
Zcnanm icabab aklıselim mantık, ve 
iyiyi tefrik eder. iyi ve kötü izafidir. 
Zamanın icabatı, zeka11, idraki, duygu. 
nı hep toplanır münevverleri ifade eder, 
millet beraber ,a'elir. 

. Ve bunu millet takdir eder, derler. 
Bır mi~letin ihtilil balda olduiunu ka
bul edıyorum. Fakat mllü müeuueleri 
de milletin değiıtinnelı: halda var nu 
dır?. " 

• Nice: ''Mille.t ""!eı~leriai ileriye 
~gru bozar. Bır mılletin ıreri gidece
gan, halda yat.tur." eler. Bir milletin e
ıir olacağım, ılemelı: balda yoktur. Bir 
nn1letin öleceğim, demek halda yoktur. 
Y apıyacaimı demek bakı vardır. Mil. 
li hakimiyetten, demek liendi kendini 
öldü~e~!lir !'1ana11 ç~dır. Çünkü 
kendi uzennde değil, ırelecelc neıillere 
de tasarruf etmiı olur. Geri ııitnıek hak· 
la yoktur. 

Hakimiyeti milliye icabatı diye hi
lifetin i~dt;ıiı:-e millet karar .,,......:...,z. 
V abdettrn 11tipcladımn iadeıine karar 
veremez. Çünkü bu İnlanlığa yaraımu. 
llıtili.lcilii'i ben teniç eden.en, ilerleme
ye mini müeneselerin yılalmamu an· 
larnn. lrticam hakkı ölümdür, onun ıi· 
Jib ku!~nmak halı:la yolıtur • 

lhtıliıle karıı gizli silahlardan biri 
de seviye ve tekamül nazariyelerini ileri 
aürenlerdir. 

Meseli: Ciimhuriyetten lıahoederai· 
niz. Henüz milletin seviyesi müsait de .. 
fildir, cevabını verirler. Türk milleti 
için seviye ve tekamiil nazariyesi mev ... 
2uubahsolamaz. Bu nazariyeyi jleri ıü
renler, ya yeni rejimden zarar görecek ... 
ler veya ınaddi ve manevi faide göre .. 
miyeceklcrdir. Bu zibiler ilimden bah. 
sederler, sureti haktan görünürler. 
T emps ve Times gazeteleri muhabirleri 
93 meclisi için gazeteleı-ine yazdıkları 
yazdnrda diyorlardı ki: Çok iyi, acemi 

MEM 
HA 

ET 
LE ili 

Keserle adam 
Öldüren cani 

Adanada Kırlarbaşı köyünden 
H aci isminde birisini bir tarla me
selesinden çıkan kavga esnasında 
keserle b.ı,ına vurup öldürmekten 
suçlu ve mevkuf ayni köyden Ra
mazan ve kusçu Dervİf isimlerin
deki {lahıslann muhakemesine dün 
öğleden evvel Adana ağırceza mah 
kemesinde devam edildi. Geçen cel 
sede bazı şahitlerin dinlenmesine 
karar verilmiş ve bunlara celp ya
zılmıfb. Dün mahkemede hazu
bulunan şahitlerden Hasan ifade
sinde: 

- Hacıyı, köylü oğlu Ramazan, 
kadir memedin oğlu Süleyman ve 
daha bazı kim•eler birlefmİf ol· 
duldan halde tıulada döğüyorlaı·· 
dı. Batma keserle vururken görme· 
diın. Kuşcu Devrİf te vunnadL Ra
mazan kaçRrken elinde bir balta 
vardı. Devrifte bir fey yoktu. Ba,. 
ka bir tey görmediın Cledi. 

Diğer tahit Ali oğlu Hüseyin i
fadesinde : 

- Benim bir ..,yden haberim 
yoktur görmedim dedi. 

Şahit 11fatiyle dinlenen Maktul 
Hacınm seksen ya,ındaki babası 
ıse : 

- Benim gozümün önünde oğlu 
mu kUfCu Dervit tuttu. Ramazan 
elindeki keaerlf' gücünün yettiği 
kac:l,\r oal .. mun kulağımn arkasına 
vurdu dedi. 

!Suçların vekili avukat Hüsnü B. 
ise maktulün VU:rulduktan sonra 
tedavi edilmediğini ve edilmiJ olsa 
ölmiyeceğini söyledi. Mahkeme, ra 
porun fenni olup olmadığmın heye· 
ti sıhhiyece tetkikine ve diğer ,a. 
hit Süleymanm celbine ve muha
kemenin 19 Mart tarihine talikine 
karar verdi· 

Bonolarda tahrifat 
lzmirde Kayserili Mehmet Rem· 

zi ile Ragıp efendi tarafından ye. 
genleri bulunan lkiçetmelikte mani 
fatura tüccari lsmail Hakkı efen
diye beheri yüzer liralık bet bono 
verilmi9tir. Bononun müddetleri· 
nin hitamında lsmail Hakkı efendi 
yüz rakamlaııınm önlerine birer 
bir rakamı dah.ı ili.ve ederek beher 
bonoyu bin yüzer liraya iblağ et
mek suretile tahail için Ziraat ban
kaaına vermİftİr. Mesele bankaca 
tetkik edilince mümaileyhin sahte
karbğı meydana çıkanlmıt ve ken· 
diai adliyeye Yerilmİftİr· 

Üçüncü müstantiklikçe hakkın· 
da yapılan tahkikat neticesinde 
cümrü aabit cöwlen lsmail Hakkı 
efendi Asliye ceza mahkemesine 
veril mittir. 

parlamento değil, pitkin aletin bir ı>ar· 
lıimeııto" Abdüllıanit biraz aonra par· 
lamento:ru kap.eh. Dottlan açalım eler· 
Jennit; Abclüllıamit: "Ben de sizinle 
beraberim, beniiz milletin ıeviyeıi mii· 
sait değil, oevabmı verinniı. 

Halbuki 1908 ihtililinde Abdülhamit 
yere vurulunca, milletin aeviyeal gel· 
di. 

Türle ,.,illetinin medeniyet yolun • 
da ilerilemeainde 1eviye ve teki.mü! 
nazariyeleri m""211U bahoolamaz. T ~· 
rihimiz on bin yıla dayanıyor. Teka· 
mi.il nazariyesi ancak Afrika vahtile· 
ri zenciler için aö)'lenebilir. 

' Büyük Gazinin dediii ıribi "tarihin 
aeyrinde milletin muvaffakıyetsizliği, 
iktidarında değil, ..- idare edenlcri.ı 
ehliyetsizliğindedir.,. 

Toro.ık}''nin yeni bir kitabı vnr. 
Henüz tamamile olnwnacfmı. Bq tara • 
fını okudum. Orada diyor k.i: · 

"Biz ihtilal yaparken, bize Rua mil 
!etinin seviyesi kili değil dernitlerdi.Hel 
buki bunlar menfaat enditeaile ı5y • 
lenmi~ aözlerdi. Ve biz ihtilali yap • 
tık. "lmperialiete" ler Afri.kanın •ahti • 
lerini .. ker yapıp büyük harpte ta • 
burlarm önlerine koyuyorlardı. Elleri 
ne makineli tiifenkler veriyorlardı. Bu 
Afrikalı zenciler harpte imperialiste
ı .. rden daha fazb muYaffak oldular. 
Ei:er tekimül nuarİyeai doğnı olsay· 
dı, bu :ı:encilerin ellerine eYYela ok, 
kılmç, çakmaklı, kapaklı, martin ... e 
daha oonra nıa-ner •enneli idi. Halbu 
ki itlerine celdiii •akit 5 ayda tal im. 
<."';,diler ve aqnra haroe gönderdiler. 
Tekamül nazariyesinin olmadığında, 
T orostky ile loerıııba iın.,, • 

Mahmut Esat Bey burada dersim 
bitirdi. Bu ak- da eıki Adliye vcki 
li Yuauf Kemal s..,. Türk inkıli.bırun 
ilı:troadi cepheoinl anla.tmaia başlaya· 
(. lchr. 

Ankarada inkılap kürsüsü 
ANKARA - Ankarada da bir in 

lulap küraüaii açıl~• karar v~ril
nıi4tir. Bu me..,le vekıller heyetınde 
ırörüıülüp bir karara bağlanacak ve 
hemen tatbik edilecektir. Ankara in • 
lulap enıtitüaüne Ankara bukısk fa • 
lcülteai talebesi, diğer yüksek mek • 
tep müdaYimleri, hariçten dereleri din 
!emek istiyenler devam edeceklerdir. 
Ankara enstitü.ünde latanbul lnkılÔlp 
kürsüsü hatipleri der• okutacaklard1r. 
Kuroüde Ba,vekil lamet Pata bir mu
kaddeme dersi verecektir. ilk derain 
Ga:ııi Hazretleri tarafınduı okutulma 
51 kendilerinin inkıli.p tarihimizin J .. 

ın.umi bir hülasasını yapmaları muh -
teıneldir. 

Yurdun güzel yerlerinden: Gölcük 

Gölcük köyü ve cıvan 

ELAZIZ, (Milliyet) - Buraya 
alb raat mesafede ve Elazizle • Er
gani maden arasında yarı yol ad
dolunan mevkide Gölcük isminde 
bir göl ve bir köy vardır. Bu göl 
çok büyüktür. Gö!cük yüksek bir 
dağın eteğinde alb yedi saat tulü, 
üç dört saat genitliği şamil bir 
göldür. Suyu deni suyu g:bi tuz. 
lu olup içerisinde bazı nevi balık
lar da vardır. Gölün yanında Göl
cük ismindeki köy ahalisi evvelce 
buradan kayık dolusu balık tutar 
ve bu suretle geçinirlerdi. 

Rivayete göre Gölcüğün mem· 
ba ve mecrası nerede olduğu tim. 
diye kadar kqfolunamamıttır. Fa
kat yetm'.J sene evvel göl bugünkü 

cesametini haiz değilken sonraları 
sular gittikçe arbnağa batlayıp 
'imdiki halini bulmut ve hatti. 
büyücek bir karyeyi de istila etınit 
olmanna göre eski bir mecrası bu. 
lunduğu tahmin edilmektedir. Bu 
köyün asanndan bir kiliae binası 
elyevm su içinde görülmektedir. 

Yazın Gölcük bilhassa görüle- ' 
cek bir manzara aneder. Burada 
yazın pek çok kimseler p)i.j haya.. 
tını yatamaktadırlar. 

Gölün cenup tarafında binlerce 
amele ve memurlar demiryolu yap. 

makla uğra.şmaktadırlar. Yalanda 
tren geldiği vakıt buraıı latanbul 
plajlarına yakın bir yer olacaktır. 

Tekirdağ-da car~ının ııenişletilmesinc başlandı 

• 

TeklrJtıf lh'ie 4İ)'e 4ıJ..e.t. 

TEKIRDAô., (Milliyet) - 1934 ıe· zarası örtülmüı Ye t.ü,;& lıir meyd ... , 
neıi Gireli tehrimizde imar faaliyeti ldı: açılmııtır. E'l'bf daireli de k.....W.. 
canlı bir ıurette devam etmektedir. Şeh· ait olan ve ...,.._ ......lı:esiacle ı.uı..-
rin en iflek bir meYkii nlan Çarıı ve maballercle km.. yalan dükkin İlqa et• 

Çukur çqme ciYarmda mebıik bir m.,. tirmekte ve bir kaç ay iç.inde Çarıımız -
zarlık evvelce yıkık bir manzara arzet· ki harap alıf&P bi-'ardan kurtulacak· 
melde idi Belediymniz bu mezarbğı ı.,. tır. Halk evinin Ç&rfrya bailanmakta o-
mizletmek ıuretile Ç.U,ınu:za 7 dükkin lan ıösesi bet alh ay evYel batlannuttı.. 
ilave etti. Bu suretle çarınun çırlun man BugÜn bu yolda ilanal edilmit demektir. 

Tarsusta 
Bir soygunculuk ---TARSUS, 5. - Evvelki gece 
Dadab köyünde bir soygunculuk 
vakaaı olmu,tur. Yaptığım tahkika 
ta göre hadise ~öylıo ceryan etmi1· 
lir: 

Molla Ali Dadalı köyünün ol· 
dukça paralı bir adamdır. Gece ya 
rısı bütün köylü uykuda iken sayı
sı on bir kadar oldui;;'"U söylenilen 
ııilahh adamlar köye gelınitler ve 
doğruea Molla Alinin evine gir
mişler ve nekadar parası varsa ver· 

mesini söylemi,lerdir. Molla Ali pa 
rasmın olmlldığmı söylelllfi bu <"a
ni adamlar biı çok i~kencelere t~· 
.,ebbus etmı,ler ve hatta midesinin 

üzerinde ateş yakımslaı ve zava\I; 
adamı bu itkencelerle bayıltmışlar
dır. Sonra evin bet· tarafını araşit· 
rarak bulduklarını alrp savu•mut
lardır. 

Vakayı hab..r alan Jandarma der 
hal takibe çıkımtbr. Şakilerin iz
leri üzerinde bulunulduğu söyle

niliyor. Y akalana.cakları 'üphe· 

sizdir. 

Bir katil 
Osmaniye'li Destan iaminde bir 

katil lzmirde taharri memurları ta· 

rafından yakalarunıttır. Bir adı da 

Mustafa o;an bu adam, seyyar ek· 

mekçilik yapıyordu. Geçen sene An 

karada K.ıdriye Hanım isminde 

genç. karısını kukançlık yü:ı:ünden• 
bıçakla öldünnü' ve ortadan kay· 
bolmu,tu. Destan, cinayeti i,ledi· 
ğini itiraf etmis ve jandarma mu· 
hafazasında A•ıkaraya gönderil· 
n1iş,tir. 

Malatya da 
Umumi meclis açıldı ve 
encümen azaları seçildi 
MALATYA. ·• . (Huıuıi) - Viliyet 

umumi mecU vali Et8D B. İn riyaeeW. 
de buııün saat 14 le açıldı. Ktymet• 
li Valimiz huausi icl.....,Jerin lefekkülün< 
den ıimdiye kadar ceçirıliği tekiımül ~ 
relerini uzun uzadıya iub ettikten ıon
ra mecburi olan işlerden bir kıamınm 
yapılamamuı esbabının yarİclabn azlığııtı 
dan ileri ıreldiğini •Öyledi kadroyu mu• 
bafaza endif4'Şile hayali bütçe yapmaktalı 
iıe bi.kiki paraya göre a.sraf kabul ,.. · 
dilmesinin pye~ d<>tru n oamimi bir 
bardte-J olduiunu anlattı. Bu ıuretle 
mecliıe b ... yıdı müvoffalciyetfer temenni· 
ıinde bulundıı. Cizli reyilo yapalan inti· 
hap neticesinde ikinci reüliie azadan nı 
c. H. fırkası Vili.yet idare beyeti mıi 
Osman Hilmi B. müttefikan se;ildi. Ki· 
tipler intibabuıdan ıoara izah_..., ""' 
mütalenaıne okunarak tanip Jıldi. Pa· 
ZM"teai ve peqembe giinleri .-mnİ ic;t~
ma yapılmaıma n diier günlerde &eça

len nıeui eneürnenlerinde çalıplmasına 
karaı- verileli. ~ 

Ana katili 
Keınalpaıanın Sarılar köyünde O • 

merojult.nndan Ali oğlu Hasan iı • 
minele 26 yapnda bir ııenç her ned.,.... 
oe hiddetlenerek Ummelıan ianindeki 
ihtiyar büyiilı: anasını öldünııiiftür. Ya 
kalaD&n katil delilik ali.metleri göı • 
terdiii için 111iiıahede altma alınmak 
üzere lzmire götüriihnüttür. 

Bir çocuk yandı 
SIV AS, (Milliyet) ·- S.vasın Ca· ' 

miikebir mahallesinde oturan Nazmi e
fendi iımince bir pbRD dört yaşın· 
da bulun.arı mini, mini yavruıu Metine 
annesinin odada olmadığı bir <'&nada 
mangala düımüt Ye yanarken görü • 
lerek, hastahaneye kaldınluuıtır. 

Zavallı küçük yavru aldığı yarala • 
nn tesirile bin hir aa içinde anne ve 
babasının göz yaılan arasmda haya• 
ta gözlerini kapamıfbr. 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRİ {AL 
Şirketinden: 

R 

Fabrikamızda çıkardmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gö nderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
;;ına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 . Te1graf adresi: lst anbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 

VAPURCULUK I 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Tclelon: 22921 

Karadeniz yolu 
M t L LE T v•~: 11 

P A Z A R günü aaat20 de Gala
ta nbtnnmclan lı:alkacak. Gidiflle, Zon
guldak, lneholu, Ayancık, Samaun, 
Ünye, Ordu, Gireoon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye, dönüıte bun .. 

lara il8.veten Of ve Sürmeneye uğTar · 

l Lira 

Nezle, grip ve ökıürll· 
ğün önünü alır herkes 
için lüzumlu 

PO.HO 
koklama cihazı her 
ecnnede bulunur. 
Anadolu de a c en ta 
aranıyor. Bütün ıark 
için umumi depoziteri 
Naim de T eledo 
İstanbul Sultanha
mam Hacopulo Han 

35 • 37 Telefon 
20620 - 42309 

(11334) 1226 

Bulgar Eksarhancsinden: 
Sofya Sen Sinodu için 27000 kilo sa

n ve 3000 kilo beyaz balmumu 14-3-1934 

Çarf&lllba günü aaat (16) on altıda h
tanhul' da Şi1lide kain Bulgar eluarhane
•in.deki kom.U.yonda pazarlıkla aatın alı
nac.aktır. 

Maim tutan komisyonca 34800 lira 
talımin eclilmittir. istekliler §al'fnameyi 
lıergün komisyonda görebilirler. Pazar
bğa girmek icteyenler teklif edecekleri 
malın bedelinin yüzde 5 nispetinde ~ 
minat akçelerile veya muteber bir ban
ka mektubile gelmeleri. (14259) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Kundak mekanizmaMnda islihat" 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmit o

lan 1 May11 1928 tarih ve 1407 numara
}, ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk hu 
kere bafkaıına devir veyahut icara veri
leceği teklif edilmekte olduğundan bu 
hususla fazla malUınaC edinmek isteyen 
avalın Istanbul'da, Bahçekapıda Tq 
Hanında 43-48 numaralarda mükim ve
kili H. W. Stock ei'endiye müracaat ey
lemeleri ilan olunur. ( 14273) 

KINOPRIN 
KAŞELERi 

Ba,, dit ·.-e romatiz•a ağrıları, 
Grip nöbetlerinin, hanımların 
mutat aancılannı g~deren 'fe ani 
te1ir EDEN YEGANE lliçbr. 
1-10 adetli anbalıjlarını her 
~c1aneden arayınıı. 

M. Hikmet Tevfik [14195i 
1431 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek fükeoini idare eden menruz

..,...ıa islahat" haklundaki ihtira için is
tihsal edilmit olan 21 Nisan 1928 tarih 
ve 1405 numarah ihtira beratı üzerinde
ki hukuk bu kere ~kasına devir veya 
icara verilmesi teklif edilmekte olduğun
dan bu buıuıta fazla mah'.iınat edinmek is 
teyen zevatın lsL'anhul'da, Babçekapı'da 
Taş harunc!a 43-45 numaralarda mu · 
kim vekili H. W. Stock efendiye müra-
~· t eylemeleri ilan olunur. (14272) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-t•l•i ı Kanüy Köprt .... 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdanade 

H .. Tel. 22740 

İskenderiye yolu 
1ZM1R vapuru 13 Mart SALI 
11 de Galata rıhbmmdan kalka-
cak doğru İzmir, Pire, lskende
riye'ye gidecek ve dönecel~il'\ 

(1126) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 12 Mart PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. (1128) 

İzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 12 Mart PA
ZARTESi 16 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak doğru iz-

i mir'e gidecek ve dönecektir. 
(1129) 

,-4SOOL1RA• 
:'\akıl ı teminat \' ermek üzere ayda 75 
lira ücretle vezne cilik a ranılıyor. T ah
riren muracaaı. Şehzadebaşında Tüı k 
Li <esi son sını!ta No. 88 L. Sahip ef. 
vası tasılc hVezne., rumuzu ile mcktuP 
'"7ılma ( 1-1-%~) 

DiKKAT 
T A L K • YERLi Mamulat (Talcum .Purum Alba) 

Cins itibariyle ecnebi mallarından daha yuksek . . 
Muhterem Fabı ikalörlcr : Zahmetsiz ve komisyonsuz mal almak ıçın 

doğrudan doğruya fabrikamıza müracP.al ediniz. 

TECRUBE iÇiN NUMUNE GONDERIL~R 
DIKKA T : Malımız yıkanmı~ , gayet ince mikroskopik halded ı r. 

Fabrika ve ocaklar : Adapazan · Alaağaç. 
Adreo : TURKBOL Şirketi . Poota kutusu No. 37, Adapazan, 

• 

/ 

':DA A 
f?iRiKTiQEN 
RAl-'AT--60bR 1216 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı f stanbul 

Satınalma Komisyoaundan: 
1 - Muhafaza teşkilatı için (12000) kilo (3) mili· 

metrelik galvanizli yerli demir tel ile (500) kilo 1,5 milimet· 
rdik yerli bağ teli 13-3-934 salı günü saat 14 te İstanbul Güın 
rük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyonda pa 
zarhkla ıatm almacaktır. 

2 - istekliler tasdikli şartnameleri her gÜn Komis
yondan alabilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan
mış tutarının yüzde yedi buçuğu olan (174) liralık vezne 
makbuzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1087) 

1446 

Ankara Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi "35373" lira '72' kuruştan ibaret olan 
Polatlı • Haymana yolunda "20" menfez '4' kilometre şoıa, 
"2590" metre mürabbaı adi kaldırım inşaıile "5000" metre 
mik'ap taş ihzarı şeraiti dairesinde kapalı zarf usuliyle "21" 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 19 Mart 934 Pazartesi günü saat 15 te Ankara 
Vilayeti daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve fazla malômat 
almak isteyenler her gün Ankara Vilayeti Nafıa Baş mühen
disliğine müracaat edebilirler. (1010) 1346 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

1339 

Umumi Neşriyat ııe Yazı işleri Müdürü ETEM JZZE'l 

. ' 
lı) 
• 

1220 

EN EYi ARKADAŞl/'lll KUHBAIMOIN 

İLAN 
Sümer Bank umum müdürlüğünden 

Kay1tride kurulacak pamuklu mensucat fabrikHı lnıaatı ka
palı sarf uıullle münak11aya konmuıtur. MilnakaHya bu ıibi, 
aksamı es11iyeıl beton arme bilyük bina lıışaıbnı mu'faffıldyetle 
ikmal atmiı olduklarını iıbat eden 'fe fenni ehliyatleri "• mali 
iktidarları Bankacı ubit olan inıaat mDe11eaeleri ittirak ede
bilecektir. 

Müııaka11 24 Mart 1934 tarihinde Hat 15 de Ankara'da 
Sümer Bank Umum Mlldllrlüğüade yapılacakbr. Mllnakasa ıart
name1lne tevfikaa hasırlanacak tekliflerin bu tarihe kadar Umum 
mOdürlilğe tevdi edilmiı olmaları liıımdır. 

Proja ve şartnaıııel.rl ıılSrmek isteyenlerin her ılln 11at ondan 
12 ye kadar Ankara'da Evkaf apartımanında Bankamız Menıu· 
cat tubeılne mllracaatlan ve proje Te ıartnameleria 1 OD lira 
mukabilinde Bankamıııdan tedarik edilebllece'ği illa oluaur. (1044) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepeıinde yeniden yapılacak Jandarma Ge· 
dikli Küçük Zabit Mektebi kapalı zarf usuJile yaptırılacak ve 
kapalı zarf münakaıaıı 1 Nisan 934 pazar günü aaat 15 te ya· 
pılacakbr. Talipler şartnameyi keşifname ve pilanları görmek 
üzere istedikleri vakit pazarlığa iştirak İçin de gösterilen gÜ· 
nün muayyen saatinde ilk teminat makbuzile Komisyonumu· 
za müracaatları. (1015) 

'----~E~V~K~A~F_.:.;M~O~D-1-Rl_Y_E_T_t_l~L~A~N~LA~R~l:._ __ JI 
Demirci köy camii şerifi İmanıeti, n1ülhak vakıflardan 

Galata' da Bektaş efendi camii şerifi inıanıeti mülhak vakıflar 
dan Ortaköyde teşrifatı M.a~mut efendi camii müezzinliği, Us· 
küdarda paşa limanm~a sıla~tar Abdurrahman paşa müezzin· 
liği, viyabeti Karaderuz bogazmda poyraz kariyeıi camii 
müezzinliği, BahçeköY .k~riyesi müezzinliği. 

Baladaki cihetler ıçm 24-3-934 cumartesi günü saat otı 
da musabaka imti~anı ~apıla~ağından talip olanların nüfu5 
tezkeresi ve askerlık vesıkalarıle Tevcih kısmına müracaat ef 
lemeleri. (1107) · 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
B~ri Kadıköy, ikisi Samandıra kariyE>sİndeki Nafiaya 

ait garajda m~vcut Üç adet müstamel kamyon pazarlıkla ıtı 
tılacaktır. Tahp olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Mü· 
dürlüğüne, pazarlığa gİrmek için de 45 liralık teminat mak· 
b~zu ile 1~:3-934 pazart.eıi günü saat on beşe kadar Daimi :Ert 
cumene muracaat etmelıdirler.(1036) 

icra edilmekte olan Kanalizasyon ameliyatı dolayısik 
Küçük Pazarda Mektep, Ahlat, Deyirmen ve Leblebici so• 
kaklarının 10 Mart 934 tarihinden itibaren bilcümle vesaiti 
nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. ( 1131) 

• 


