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Orta tedrisatta. yapılacak 
ıslahat önümüzdeki derı se
nesi olan eylfılden itibaren 
mutlaka tatbik edilecek. 

Stavisky tahkikatı gen' ş
ledikçe rezaletin ne kadar 
derin olduğu anlaşılıyor. Bir 
kişi daha kendini öldürdü. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Çanakkale zaferinin 
Yıldönümü 

Büyük harpte üç muharebe yapılmıt· 
br ki ha$in neticesi üzerine doğru • 
dan doğruya imil olmuıtur. Ve bu İ!İ· 
baı-la yallllZ ha$i umuminin değil, larİ· 
IU., dönüm noktalannı tefkil ebnit tir. 

Bunlann biri Manıe muharebeaidir. 
liarbin ilk aylan zarfında - eylw İçin• 
de - yapılan bu muharebe ile Alman
ların senelerdenberi hazırladıldan Sch
li~n pl&nmı tatbik eclemiyeeekleri 
•~latılmııtı. Bu harp planı 1906 sene· 
•ıne kadar Alman erl<im harbiye rei • 
liğinde bulunan Schlieffen tai'afmdan 
Alınanyanın iki cephede birden döğü· 
l~l.nesi için hazırlaımuftı. Plan .t~ i
dı: Ruıya askeri hazırlıldannı bıtir • 
llıezden evvel, Almanya Belçika yolile 
Fransaya taarruz edecek; Fransızları 
llıağlıip edecek .,,., sonra da ıarl< cep • 
hesine dönerek Rusya ile mergul ola
talctı. Filhakika diğer devletler daha 
-.ı.eri hazırhklarmı yapmakta iken, Al
tııanlar Belçika hududunu seçtiler; Li
~ telırini aldılar. Brüluel'i iıgal et • 
!iler. Fransa iÇne doğru yürüyerek alel
•'.";le Fransanın yardımına koıan ln
t•lizleri Mons'ta F ranuzlan da Char • 
l~roi'de mağliip ettiler ..-e Paris üze • 
... ..., yürüdüler. Fakat eylıilün ilk ya· 
•nnıncla bet ırün devam eden Mame 
llıuh.rel.esinde mağlıip oldular. Bu, 
~i "?'uminin ıraıp <ephesindelri dö
l Ufıneyı halletti. Burulan sonra Alman
ıır f'İper kazarak itıral ettikleri hattı 
ınüdafaa ettiler ve 1918 seneoine kadar 
tal'p cephesindeki ..ıı..en hareketler Si
per muharebesine inhisar etti. Marne 
l\\uharebesi harbin neticesi üzerine a • 
ll>il olan ehemmiyetli hir muharebeclir. 
L ikinci muharebe gene ayni ay zar • 
·~ela yapılan Tannenberg muharebeıi • 
dir. Harp hatlar batlamaz, Fransaya 
Yıırdun olsun diye, Ruslar farkİ Prus
ta'nın istilasına betladdar. Mazurya 
~taklıldanna kadar geldikten sonra 

liı'!_denburg tarafından Tannenberır'de 
~aglüp edildiler. Bu da büyük har • 
tiın ~ cephesindeki neticeyi tayin et-
. N .... ıt ki Marne, Cennen'lerin Fran

~Yt İstila edemiyeceklerini anlattı; 
. •.nnenberır de lslavlann Almanyayı 
••tila edemiyeceklerini gösterdi. Bu iki 
~uharebe o dereee ehemmiyetlidir ki, 
<•han harhimn neticesi de bu iki mnha
r.ehe~in neticeaine uygun tekilde tecelF :;,ttı: Alınanya garpta mağlup oldu. 
" at §arkta galip geldi. Tıpkı Marne i: T annenberg muharelıelerinde oldu-

tibi. 
ı.· liart.i umuminin üçüncü büvük har• 
ç' buiiin yıldöniimünü idrak ~ttiğimU 
lo~le muharebeaidir. ltilif devlet-

nın donanmalan lstanhulun kapıu
~ !!'•.idiler ve hu kapayı zorladılar. 
,..;ıJ_I_up oldular Ye çekilip ~!tiler. Ça
;--..alenin 1915 aeneai martının ıs 
•tıci günü Türkler tanlmcLın müdafaa
''• Türklüğe yalnız lctıanbulu kurtar • 
~!a kalmımut, büyük harbin neticesi 
""'••ne iunil oLnuttur. Çanakkalenin 
~•hnasını iltizam eden ve harekatın 
'"''1-ma İngiliz hüln'.inıetini imale 
~den Bahriye nazın Winston O.urchill 
~dala bir a:Jam değildi. O çok iyi he

~Planuıt~ ki ÇanakkaJenin açılmasile 
L_'rna?'ı .~'.'ratorluiu ikiye ayrılacak, 
......,kit uzenne eh«mniyetli bir imil 
~~n çılı:acalr ve Çarlık Rusyacı ile 

. uttefikleri araamda temas temin e
~ıldiğinden Rusya ı.-...etJenecek ve 
~-rı. ceııl;>efiode Almanyayı mağlup e
ecek. Fılh--., eğer Çanakkale I 

.. ydı , Clıurdıill'in d;;u;- ..,, ·.. ~ • . -,-nuvgu netice 
ç_, ~ekb. Bu itibarladır ki 
11 alıkale:ıın 1915 martında müdafaa
lııı Yalnız lstanlıulu kurtarmekla kal • 
~ Netice yalnız buna münhasır 
'-lea• dı, üç sene evvel, lstanbulun Ça
t;;,,, d<ı Bulgarlara kllfl müdafaasının 
llıiidlll çerçe-vesini geçemezdi. 1915 mart 
li · lfaasırun eheamoiyetini tebarüz et
~· Ç~talc;;a'~n müclafaasındaki 
ç_~lıgı .~uçöillmek istemiyoruz. 
li;.: Canın müdal-ı da Balkan mu • 
is; ebeleri sırasında lstanLutu Türklük 
ı.:: kurtanruıtır. Çüııkü o zaman Is
~ hut itıral edilseydi, galip bir ihti • 
.; Q töre tekrar alı~arnıyacaktı. lkin
oı_ t al!<,..n .'."uh.are~· .. ~ladığı zaman 
)ı ı..~" uzenne yuruyup te Trakya •. 
Jtıiid;""'Mruyacaktık. Fakat 1915 mart 
~ .-mın cihan ıümul bir ehem • 
~İli et; vardır. Devlet adamlarından 
~i ' Çanakkalenin açılamamaaı harbi 
~l 01~sa, iki sene uzattığını iddia 
~Yor ki bu, doğrudur. O halde harp 
~ ... sene eV)<eJ bitmiı olsaydı, Çarlık 
l.ıi;jYası devrilmiyecek. Rusyada mut • 
' Yet galip celecek. Dünyanın hari
tıôıı' 1-ıka türlü çizilecekti. Çanakkale
~·· ~aasile RlMyanın çarlık tıılııık
tı,";"ii alhnda inleyen kütlelerinin kur
~tınıa da yardan etmiı oluyoruz ~ 
~· 00.nr•ı beynelmilel hayatının bir 
J,.~llesı halini alan Türk • Sovyet ~·!· 
di•. hunun hayırlı neticelerinden bırı· 

lı., 1ntittere için Çanakkale bilhaHa 
lıı~ güç gelen bir mağlôbiyet ol : 
)tr ~·· Bunun içindir ki hu mağlıibı· 
i>ıı1'1 ~ yollu bir çok eserler yazıl • 
~ll>iı"". ~n çıkan bir eserin muhterem 
ılild; ~~ ikinci aahifemizde teirika e
~g;nı göreceklerdir. Müellif, Ça • 
~~...,," e harekatında lngiliz bahriye 
),~lle~inin erkanı harbiye reisliğini 
"'· Sır Roger Keyes olduğuna gö • 
ta>ii ııı.u~arebeııin lngiliz cephesinden 
~'-'y""tunü salahiyetle anlatacak bir 
~ ettedi 

~~n el., r. Roger Keyes Çanakkale-
l"t ı. ~anma ile açılabileceğine hare • 
·~,el,~! amıı:zdan evvel emin olduğunu, 
~i~;.,t~ esnası~a a_ıla tereddüt etme• 
u lca c lıaı·ekit bıttıkten sonra da 

~"•. ı'.;aatini muhafaza ettiğjni yazı • 
1<1.lia dem.en. söyliyelim ki bu, yeni bir 
~'1 lı eğıldır. Bir çok Inıı:ilizler 18 
'!tık a....ıcatından sonra Çanakkalenin 
ıı.,~lnuş telii.ld<i edilebileceğini ve 

'" n İçeri ginnesl bir deniz 

• 
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Yeni kazanç vergisi kanunu Mecliste görüşül •• u 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~ 

Dün kanunun ancak üç maddesi müzakere edilmiştir. Meclis garınden itibaren her gün 
toplanacak- Vergiden kimler müstesnadır?- Dahiliye memurları hakkında geni kanun 

( Gece aldığımız Meclis müzakerah yedinci sahifemizdedir ) -
Roma mülakatının neliteıi MütarekedenSevr' e kadar 

ltalya, Avusturya .ve Macaristan arasın 
da siyasi ve iktısadi bir anlaşma oldu radan geldi ve dersine haşladı 

Maarif Vekili Hikmet Bey dün Anka-

• \Mütarekeden sonra Türkiye naısıl tak.sim edilmişti ve 
Hazırlanan iki protokol parafe edilmiştir. /ta/ya Av us- devletler arasında ne gibi rekabetler hasıl oldu? 

t 'iti • f b • b t t k • Maarif Velır::a1i Hikmet urga ve ıvıacarıs ana ırer ser es mın a a verı11or Bey dün sabah Anbra.-

R --' ı ı B L'"M M 1 d'l • d'•• · dantchrimizeırelmit.•e omuua ta yan 41Ve1<1q • u• ı ,,...., ıayanı 11<1<attir. •.•• •. lqam lnlır::al• nstitüaün 
•olini. Avusturya llafvekili M. Dollıus Protokolltritı neler ihti • ~ •• ·' •.'. Avusıurv~ , ; ad d ı ·:!' ~ t 

B L'l' ••• " • h .. , ~ r - ~ e el'S erı evam e • ve Macar Clf~Nı ı "!' ett.ızıne ... aır enu.z .sa ., •• • 4 •· .:~ ~-n .... ---•A• mittir• Hikmet Bey dün 
'-f. Gomboe• arann· nh bır malumat yoktur. "' ~~~i•v·~re ''vı........ ; ,.,ı.• saat 13 te Oni..-eniteye 
.ia vu•u bulan mü. Fakat ter.e.uüh eden m .. a: "'.. .. : "' '' ,, ·. ~:M.acatistan eelerek, saat 17 ye'-- • 
lôkat ';,,üsait bir NI lüma. ta gore ltalya hu. kü 1;'-···· '-··' ,..., . .. "\ ......... "·. t dar Onnrenite iıl:riıe 
r: et A tu T ! • ' Tt • \l& ., _. •• ,haya ,innif ve her m 1 vus ~aya '"!>"'• t· '>- ; ~....... ....-.-- meflr"I olmut. Profuör 
üç memleket arasın· teye, M'!carisl:ana Fıyo • "; ce.._., "'< M. Malche, rektör Ne • 
da iktıaadi ve siycwi maJa bırer •erbest mın- ı t_ J- ~ tet Omer •Beyle gÖriif • 
mahiyette iki proto- taka Vennetked!.r· ita! • '· '? Go mii§tür. Hikmet Bey -
kol parafe edilmif • ya buna n~ go~terdık· s'•ı.r. ../ ' at J 7,30 da Uni-nın.lı. 
tir. Bu •uretle Tuna ttrı aonra boyle bır anl<q ';,) konfel'llll& aalonuna ır• • 
ittihadı me•lui ye- m!!"!" ıJ~u !!almaın ta • lerek üçüncii dersini ver 
ni bir fekil altnlf de bııd_ır. Çünkü gerek Ma- Tuna. ittiha~ dahil m~mle~etlcri '!" Fiyoma miqir. Konferans aaloou 
mcktir. Evvelce Ro- cariatan ve gerek Avus- Trıyeste limanlarmı gosterır hanta • • • dün çok kalabalık bir 
ma '!'Ülôkatında yal turya 114!11elerden beri böyle bir müsa- !ardır. Dün bu huauata gelen telgral- manzara arzediyOl'du. 
nu: ık~ı•adi müna.se- adeyi elde etmek için çalıııyorlardı. lar ıunlardır: Vekil Bey alkıılar ara • 

Roma itilafın. betlerın konufulaca- Her iki•inin de denUde mahreçleri • ~OMA, 17. A.A. - Stefani Ajansı bil- anıda künüye çıktı ve 
üç başı ğı ve bu itilôlın R)"ll yoktu. diriyor : denini yermeğe batladı. 

ai bir mahiyeti olmadığı beyan edilir- Bu ınzretle iki memleekt hari,le o • Dün V enedik sarayında iiç l>afyelal Hikmet Bey dün tam 
iten buna .iyasi bir protokola11 ilôoe c· lan ticaretlerini kolaylaıtınnıı olacak (Devaıru 6 ıncı sahifede) bir buçuk saat ~n der 

Kaçak banker tiıtuldu ! Devlet ~~~t=:ü~: 

f 

DcmiryolJarı tettiğimiz deruni ataiı • 
U ya yazıyoruz: Hilımct Bey derııbıin heyecanlı 6lr ...nıaıımda .. 

mum _:'Hennnl~·· Bey~; Geçen aefer 1 çcn -.alı:ala-dan baboetn:ıittik. Bugül\ 
• 

I nsull vapurda 
Tevkif edildi 
Firarinin 

Saklandığı vapur 
Geri geliyor 

lnsull nasıl görüldü, nasıl 
tevkif edildi? 

Yunaniatandan kovulan Amerikalı 
banker lnaull'ün mac•ralannı dün yaz 
-ıbk. Bu adamın Am4rika ile Yuu. 
nistan arannda aktedilen iadei mücri· 
DIİ.ıı mukaveleei mucibince Amerikaya M"f}uır Bcaıl..r H ılolarıClmı. lıuul1 
İade edibnesi lizmıdı. Fakat Jnaall aira bir~ 
tmı teb'lt edifeceği ırün ortadan ı nan Dalıiliye - iotifay• bile aü-
kaybolınut ve hatta hu Yazİyet Yu • (Denmı 7 lnd &ahifede) 

--===--==-....... __;-----==-------==-=-==,,_;,---

Şehir Irtedüi dün aon hattlı'fltli içffınaını yaparlıen .. 

Dokuz sene içinde ilk defa 
reddedilen bir mazbata! 

buz makineleri umumi 
azaltıyor mu? 

Evlerdeki 
satışı 

gibi maddelere mevzu 
resimleri artırıldı 

Müdürlüğü mutarekenm akdine kadar re • (Devıımı 5 inci aahifcdc) 

lbr&him Kemal 
Bey Umum.Mü 

dür oluyor. 
ANKARA, l 

( Telefonla ) 1. K61K1l B. 
Devlet Demiryolları umum müdür 
lüğüne erkim harp mütekaitlerin
den lbrahim Kemal Beyin tayini 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Orta tedrisatta 
Yenilik 
Islahat eylulden itibaren 

tatbik edilecek 
Orta tedrisatta icrası takarrür e • 

tlen rslahat kat'i aırette eylıilden i~ • 
baren, yani der• seneai batında tatbık 
..basına konacaktır. Hazırlıklar ik • 
mal edilmittir. Dersler öğleye kad~ 
olacak Ye öğleden sonra talebeye mu 
zakere saatleri tahsiı edilecektir. Dün 

r (Devamı 6 mcı aabifed!) 

İkinci müfettişlik 
EJirnetlen bir heyet 

:Ankaraya gitti 
EDiRNE, 17 (Telefonla) - Edirne 

•alisi Salim Ozdemir Beyle Cümhuri
yet Halk fırkaaı reisi lhrahim ve bele
diye reiai Ekrem Beyler Ankaraya 
müteveccihen tehrimizden aynlmıt • 
)ardır. Bu zevat latanbulda kalmaksı· 
zm Ankaraya gidecekler ve Trakya • 
da ihdas edilen ikinci umumi müfet • 
tiftik tetkilatı hakkında hüküm.et mer 
kezinde temaslarda bulunacaklardır. 

Çocuklarımızı 
Nasıl 

Okutabiliriz? 

Ahmet ŞOKRO 

Yüksek mektep talebesi askerliğini 
vaktinde yapacak .. 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Milli Müdafaa vek.i.leti Adliye ve Dahiliye 
vclı:filetlerinin teklifi üzerine yüksek me ktep mezunlanna kısa lıizmctlerini v:.k
tinde yaptırmak için bir kanun layihası hazırlamak karanndadır. 

Mal!lmdur ki mükellefiyet yaşına vasıl olduktan halde yüksek mektep)~ • 
re dCT~ ettikleri için ekseri ıı,t.nçlere zamanmda yaptınlamıyan kısa hizmet
ler ycdı senedenberi senede iki doğum cclbedilmck suretile sıra ile ya;ıtırıl • 
maktadır. 

.. Bund~i müşkülatı. beı taraf etmek ve intizamı temin için 21 yaşına giren 
mukelleflerın normal hır suretle sene de bır defa cclbcdilerck mükellefiyet • 
!erini yapmalaıı ve bu suretle yüksek mektep müdavim ve mezunlanıun kısa 
hizmetlerini vaktinde yapmalan u<ulü nün konması daha muvafık görülmii~· 
tür. . 

-~~~-~---. 

7 arili't rchınler kollekaiyonıımuıulan: lrreıioıtible :rrhl·ın Bofaz onünde 
yatıyor .• 

19 sene evvel, bugün! 
Çanakkalede düşman gemilerini 

geri çevirmekle dünya 
... arihinin istikametini değiştirmiştik 

18 Mart tarihte bir dönüm noktası ı 
,..,yJal>ilir. Birçok bakımlardan bugiin 
, [dönümünü andığımız 18 Mart 915 
İ" Türk ordusıınu Çanakkalede dünya 
nın en müthit kuvvetlerine kendisini 
bir kere daha gösterdi. Türklerin ge
rek denizden, gerek karadan orada 
deruhte etmif oldukları ağır ve teh • 
likcli vazife , ağırlığı ni•betinde fan 
ve şerefle bitirildi. 
Şubat ayında günlerce decıam eden 

didinme ve boğuşmalardan sonra or
talığa nisbi bir sükunet eelmişti. Bu 
nisbi sükunetin hiç te hayırlı bir f"Y 
11aklamadığı, havanın yakında patla • 
yacak fırtınanın bulutlarını topladığı 
aez.iliyordu. 

18 Mart ıabahı pek erken keıfe gi
den bir tayyaremiz Bozcaada civann· 
da 15 lngiliz, 4 Fransız zırhlısı ile 3 
kruvazör, aayıaız torpipdo ve nakliye 

tahrip gemilerinin Bogaza doğru ha
reket hazırlığında bulunduğunu ha • 
bcr vermişti. Bu haber muhtelif taras
sut postalarının raporJan ile de ehem 
miyet ve ciddiyetini arttırmıştı. Hal ve 
vaziyetin fevkaladeliği nisbetinde de 
icap eden tedbirler alınını§tı. Blitün 
gözler Boğazın dar nıethalinden içeri
ye sarkacak düşmanı gözetliyordu. 

Saat l 0,30 da dördü geride olmak 
Üzere on znblr ve müteaddit torpido· 
dan mürekkep iki kuvvetli frrka Boğa 
za doğru ilerileyordu. Bunlardan ve 
birinc.i lıatta bulunan 6 zırhlı Omuzluk 
hattından Boğazdan içeriye girmeğe 
ba~ladı. Manzara müthi~ti. Gemiler -
den her biri bombardıman maha!r n • 
deki me,·zilerine doğru mehİ:> l:i .. 
rer kale halinde yaklaııyorlardı. 

Saat ll, 15 te dü~anın ıı.çtığı ateı· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Tarihten Parçalar:S 

CANAKKALEI 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyu 

General Napier ve maiyeti de Türk 
topçularının ateşile mahvolmuştu .. 

Ç"anaıikaleJe bir 1ıarp gemı.lnin büyük t4 

Munster ailahendazlan köprüye 
hücum ettiler, fakat içlerinde pek 
az kiti sağ kalıp sahile ve sahilin 
ötesinde mahfuz bir saha tetkil e
den kum setlerine varabildi. Wil-
1 ianu biraz sonra maktul dü,tü, Un 
win de tek ba,ma köprüyü yerinde 
tutamadı, ölü ve yaralı ile dolanma 
vunlar da açıklara gittiler. 

Dublin ve Munster silahendazla
rından ıağ lcalan birkaç kiti, sa
hilde, fena bir vaziyette kaldılar, 
"River Clyde" tilepinin göverte
sindeki makın,,li tüfekler dütmam 
siperlerine mıhlamasaydı, onlar da 
altolacaklardı. 

Unwin kat'iyyen mağlU., olma
ını,tı, mülizim Mone, zabit.ek;li 
Tirhall, gedikli Dowry, Malleson, 
Samson kendisine yardım ediyor
lar, elbirliği ile, öldürücü bir atef 
altında, sahille muvasalayı yeni
den lf'•İs için durmadan çalıtıyor
lardı. Onları tilepten seyredenler 
sihir kun-etile yafadıklanna mük
medebilirlerdi. Gedikliler öteye be 
riye yüzerek mavunalan bağlamı. 
ya ve mevzilerine getinneğe uğra
tıyorlardı. 

General Napier maktul! 
Takriben b'r saat sonra Unwin 

soğuğun ve suda durmanın teıirile 
bitap düftü. Kıaa bir İstirahatten 
sonra gene vapurdan çıktı ve ame
liyatı idareye devam etti. Nihayet 
öğleden evvel saat dokuzda köprü 
tamamlandı, o zaman Munster ı.i
lahendazlarmdan mürekkep bir 
müfreze köprüye savlet etti. Fa
kat o kadar ağır zayiat verdiler ki 
salıildeki yüksek rütbeli zabit "Ri
vı;,ı: Clyde" a haber gönderip hava 
kara:;"lladan evvel karaya ba.ı<a 
asker çıkarılmama.mı teklif etti. 

"River Clyde" daki yüksek rüt
peli :ı:abit, Hampshire alayı ku
ma.odanı kaymakam Carrington 
Sm'. th te mu'(afakat etti. 

Biraz sonra 88 İnci livaya ku
manda eden mirliva Napier takvi
ye kıtaatmm ilk yaylım aleti ü:ı:eri
ne <>raya geldi ve mavunaları in
sanla dolu görünce onların ölü ol
duklarının farkına varmıyarak en 
yakın mavuİıaya atladı. Maksadı 
onları sab,He götürinekti. Bu sırada 
River Clyde'dan b'.r ikaz saduı 
duyuldu: _ 

- Karaya çıkıparuza imkan yok 
tur! 

General Napier arka tarafa doğ
ru hayktrarak cevap verdi: 

- Hele ben bir tecrübe edeyim 
de ..•. 

Derhal Türk"\: yeniden alete 
ba.,ladılar. General Napier ile ınai
yeti sala kadar gittiler, fakat daha 
ileri gidemed ler. Bir çeyrek sa11t 
ttonra generalle binba,ın maktul 
dü,tüler. Hayati bir ehemmiyeti 
haiz olan o günde sınıf ve rütpesi 
metaneti ve malfunatı ile cenup 
mıntakasındaki kıtaata büyük bir 
yardımı dokunabilecek bir adam 
böyle:ikle ölüp g"tti. 

* * * 
1915 senesi nisanının 26 ncı gü-

nünü 27 gününe bağlıyan gece 
'"Queen Elisabeth" zırhlısı Seddü)
bahir açıklarında demir üzerinde 
kaldı. Mühimmatım tamamladık· 
tan sonra Anzac sahiline (1) hare
ket • etti. Oraya 27 nci günü saba
hı saat sekizde vasıl oldu. 

Anzac sahili tiddetle bombardı
man ed liyordu. Fakat tepelerin 
tarzı te,ekkülü sahilin doğrudan 
doğruya atef altına alınmasına riıü 
sait değildi. 

( 1) Avustralya ve Yeni ZelanJa 
kolordularının işgal ettikleri aalıil. 
Anzac kelimesi Auıtralian New • 
zelland Army Corp. kelimelerinin 
ilk harflerinden müte,eklr"ldir. 

Şarapnellerin havada patlaına
aı oldukÇa can sıkıcı bir teYdi, fa. 
kat tarapnel parçalarmm denizdeı ı 
batka yere dü9tüğü nadirdi. Deniı~ 
de sandallarımız, mavunalanmız 
mütemadiyen gidip geliyor, sah.le 
top, mühimmat ve bilhassa su ta,ı· 
yordu. Suya ihtiyaç pek fazla idi, 
çünkü o zamana kadar itgal edi
len yerlerde bir damla su yoktu. 

Öğleden evvel saat ona doğru 
bir Türk zırhlısı yarımadanın üze
rinden atırma suretile, akpmüstü 
himaye gemilerinin ve nakliye va
ağır mermiler atmıya batladı. Bun
lardan birkaçı "Queen Elisabeth" 
yakınma düttü. 

Mermi ile batan nakliye gemisi 
Deniz tayyarelerimiz Turgut Re

ia'le Goeben'in birlikte ate! ettik
lerini haber verdiler. Goeben, 25 
nisan günü demir üzerinde alet et.
mitti; fakat bu zırhlı "Triumph"m 
uçurtma balonu ile tayin edilen a
tınna aletıle uzakl~mıyil mecbur 
edilmi~ti. Balon derhal havalandı 
ve "Goeben"in yattığı noktayı 
"Queen Elisabeth" e b"ldirdi. 

15.000 yarda menzil ile atılan 
15 pusluk ilk gülle geminin yanı.,_.ma düttü, bunun üzerine "Goe
ben" yarlardan açılan aletin hima
yesi altında derhal uzaklafıp göz
den kayboldu. Rasıt bazi nakliye 
gemilerinin mevzilerini ve bilhassa 
bunların en büyüğü olan takriben 
8.000 tonluk bir nakliye gemisinin 
bulunduğu noktayı bildirdi. 

Bunun üzerine "Queen Eliıa
beth" gene atef açtı. ilk güllen"n 
hedefi a.,tığı, ikincinin biraz beri
ye dü,tüğü ve üçüncü merminin 
tam hedefe isabet ettiği haber ve
rildi. Bir kaç dakika sonra rasıt 
gem'nin kıç taraftan battığını bil
dirdi. Düfman gemileri alelacele 
yarlann himayesi altına kaçtılar. 
Öğleden sonra Türkler Harp ge

misi Tepesine külli kuvvetle ilerle
diler. Bu nokta gemilerden vıizı
han görülüyordu. Gemiler tepeye 
tabripk&r bir alet açtı. Dütman bu 
atef altında kantık bir halde çe
kilmeğe mecbur oldu-Askeri vak'a. 
nüvis bu hu:ıuıta tunu kaydediyor: 

"Oç aydan fazla bir müddet zar
fında Türkler, himaye gemilerin
den doğrudan doğruya görülen sa· 
halarda bundan batak harekatı ta
arruziyede bulunmağa kıyam et
mediler.,, 

Harbe ilerlerken •• 
28 ni~an sabahı, General d' A

ınade bahri fırkaya kumanda eden 
General Paris ile birlikte "Queen 
Elisabeth"e geldiler. General d'A
made General S "r lan Hamilton'a 
Kumkalenin tahliyesinden bahset
ti ve talep eylediği veçhile çekilme 
hareketini durdurmağa kadir ola
madığım esefle söyledi; General 
Paris de Bolayır açıklarında yap
tığı müfahedatın tafsilatm verme· 
ğe gelmitti. Bu müzakerat öğle
den evvel saat onda sah iden sahi
!e ~aflyan muharebenin gulgulesi 
ıle ınkıtaa uğradı. 

-Bitmedi-

Mısır tahvilah 
K.\HlRE, 17. A.A. - Yüz-'- .. f . 

li "k . li M ..., uz aız· 
ve ' ramıye ııır Kredi F onsiye tah 

viller." nin çekili,inde : 
1.886 ıeneıi tahvillerinden 203.292 

numcrolu tahvil 50.000. 
1.903 <enesi tahvillerinden 544.820 nu

merolu tahvil 50.000. 
1.919 senesi tahvillerinden 287.176 

numerolu tahvil 50.000 frank ikramiye 
kazamnıılardn". 

Beyruttaki kaza 
BEYRUT. 17. A.A. - Evvelki ?'Ün yı 

kılan binanın enkazı tamamen kaldıı·ıl
mı\trr. Altından ku-k \ ·aet çıkmrıtır. 18 
de yaralı vardır. 

llllLUY!T PAZAA 18 fflT llM 

HARiCi HABERLER 
Asyada karışıklıklar 

Tungan kıtaatı iki· bin 
uyguru öldürdü! 

Kaşgirde İngiliz konsoloshanesi adam
larından bir çoğu da telef oldu 

MOSKOVA. 17. 
Tas ajanıma T"fkent
ten bildiriliyor : 

K&,gırdan alıaaıı ha· 
berlere göre tehri itııal ve 
Y ııngicbar iah1ıkimmda 

bulunan T unırane ııarni
zonuau tahlis etmit olar 

Tungan kıtaab tehire ve 
civarında Uygur ehaliden 
iki bin kiıiyi öldürmüt 
tür. Şehirde bayat, ölmek 
tedir. lagilizl..- tarafmd• 

~ehrin Tunganlardan iı
tidMı için tavıiye edil
miş olan plia mücibince 

müstakil bükUmet tar• 
fmdan ııiritifmiı olan te
ıebbüı akamete uğramıı
tır. Müıtakil bükfunetin 
rücatedcn kıtaatı, I~ 
konsoloshaneıine çekb. 
meye bqladıklan esnada AtZJgirtle ha 1J; çarpıı 
Tunganlann tüfek ateıine maruz kalmıı· doğru ilttilemekte olan Maçungug'uh 
lar~ır. Konsoloı""?e adamlarından bir muvasalitine intizar etmektedir. Siiı
çogu telef olmuı bır çoğu da yaralanmıt
tır. Müstakil hiikUmet kıtaatı Y arkeat 
ıehrini İtıal etmekte olan emir Hotaoın 
kıtaatı ile beraber rica etmektedir. Kır. 
gızlarla uygurlana taraftan olan kıtaat 
Kachareni etrafındaki yollan itıal etmiş· 
!erdir. Katı ardaki Tingaa kıtaatı kuman
danı, timalde eyalet hükumetinin kuv
vetleri tarafından inbizama uğratılmıı or
du•unun bakayakı ile kitııir mmtakaıma 

Akdenizde fırtına 

İngiliz donanması 
Cebelitarik'a 
İltica etti 

MADRIT, 17..A.A. - lnformationeı 
gazetesine Alııesicaa'dan ~elen bir bab,,._ 
re göre, 139 parçadan mürekkep İngiliz 
r.ıoau, maoevralannı, bavanıa fena oJma .. 
aı yüzünden bmıkarak Cebditarik'a ilti
t:a etmiılerdir. 

Su kesimlerinin fazlalığı yüzünden 3 
tayyare gemiıi ve iki zırhlı Algesicaa k<>o 
yuna demirlemiftir. ' • Mürettebat, çok §İddetli bir fırt.maya 
tutulduklarını söylemektedir. Birçok ge
miler, oldukça mühim haaara uğramıı· 
!ardır. 

Kum yağmuru 
NAPOLI, 17. A.A. - Oç ııündenberi 

keşişleme rüzPrı esmektedir. Bugün 
Barselonna'ya (Sicilyada) menıei vol
kanik kırmızı ve ince bir kum yağmuru 
yağmış ortalığı Üç dört aantimetre kalın
lığında kaplamııtır. 

Gök yüzü kapalı ve kmmzıdır. 

Japol!- rakabeti 

lngiliz - Japon 
Müzakeratı 

J.ONDRA, 17. A.A. - Lancaalıire ti
caret odalaı ı mümesailleri içtimaıada hü
kW:netia Japon rekabetine ka111 derhal 
harekete ııeçmesine dair bir karar alın
mıştır. 

LONDRA, 17. A.A. - Japon rekabe
ti ile m~gul olup içinde lngiliz pamuk 
ve •uni ipek sanayileri mümesıilleri bu
bınan hususi komite, Londrada yapılan 
lngiliz-Japon müzakereleri eınasında in· 
giliz murahhaılannın takip ettiği politi· 
kayı tasvip etmi!tir. 

Komite, Japon murahlıaılann sonsuz 
nezaketlerini takdir etmekle beraber içi
ne girilen çıkmaza t""Hüf etmekte, bu· 
nunla beraber, lngiliz ticaret nezareti· 
nin ~ar.on hükUıneti nezdinde yapacağı 
teıebbüslerin ,.aziyetİ ayclınlatmağa y;ır· 
dnn edecej?ini ümit e,tmekteclir. 

LONDRA, 17. A.A. - fioaacial Neva 
!!aZetcsin~ ~öre, M. Runciman ile M. 
Matsudeira arasında dün yapılan görüt· 
medc 1 nBillere ticaret nazırı, Japony.ı
nın Londra ıefirin:e, müzakerelerin akim 
kalmasından dolayı lngiltere lıüküme~i
nin tee11üfierini bildimıiı, meıelenın 
halli için doğrudan doğruya müzaker~· 
lerden baık• vasıtaların mevcut olduğu 
fikrini ileri ıürmüıtür. 

M. Matsuı!~ira, bükfunetinden :ı:en! 
hiçbir talimat. a'?'-d·~~n~ ~akat ~u. fıkrı 
hükumetine bıldırecegını aoylemıttir. 

Görüşme, hususi mahiyeti~ ~muttur 
ve bilhaısa bir anla,ma zem.ım mevcut 
olup o\maclığ_ını tahkik için yapılmıttır. 

Japonya - Rusya 
münasebatı 

TOKYO 17. A.A. - Ajaası bildit·i
yor : 1'ı1au~urideki onuncu ve on dör· 
düncü fırkaların geri alınması hakkında· 
ki karar imperator ~ndin imza e
dilmi• t;r. Bu karar Japonya ile Sovyct 
Rusy~ arasındaki gerginliğin zail oldu· 
ğunu ıöstennektedir. • 

kiang'IJl timal garbisinde en mühim \ ç 
şehir olan kaıgn", Y arkend, Hotand..ıü 
lngiliz aj .. nlan Japonyalı ajanlarm plan
ları h!lifına olarak bu üç mmtakanm bir 
müslüman prenıiliği haline getirilme~i 

ve bu prenıliğia tahbna lnııiliz Hindista 
nı müslüman prenslerinden birinin otur
halmuı propağandaaıru yapmaktadır
lar. 

1 Staviski işinde 

1 Methaldar biri 
Boğazını keserek 
Kendisini öldürdü 

PARIS, 17. A.A. - Staviski tahkikat 
l<omis youu tarafıpdan perşembe günü ma 
lümatına müracaat edilen Seme et Oiae 
zİrlll\t müdürü M. Blanchard, cürüm or
taklığı ve hırsızlıktan maznun olarak tev 
kif edilmf'k üzere idi. M. Blancbard zev· 
ceıioe bir mektup yazarak intihar etmek 
niyetinde olduğunu bildirmittir. filha
kika, bu sab>ıh Fontenblö ormanında, top.. 
çu efradı kendisini buğazı keıilmit bir 
halde bulmuıtur. Zehir de alıruı ol.an M. 
Blanchard derhal hastahaneye kaldırıl· 
mıştır. KPndiıinin kurtanbcai;ı ümit 
edilmektedir. 

BAYONNE, 17. A.A. -Tahkikat ha
kimi M. Duhalt, Staviski itine ait do•
yalan Cümburiyet müddei umumiliğine 
tevdi ettiğine ve adliyeye bu iti devret
tiğine dair evriıkı imzalamııtır. 

PARIS, 17. A.A. - Tahkikat bakimi 
Staviski mcıelcsinde medhaldi.r ve air
katten maznun olarak bir oyun evi mü .. 
dürü olan M. Tribount bakında tevkif 
müzekkeresi keamİttİr. 

Londracİaki temaslar 

İngiliz - Fransız 
Ticareti meselesi 

LONDRA, 17 .A.A. -:- Fnuı•ız •. l~
glliz ticarcİ müzakereleı:_ın Z"_?"edil~ı· 
ğinden daha yakın oldugunu gostennıt
tir. Mütehaasıalann biç durma~ tefer
rüat tetlıikatma bathyabilecelderı :zan• 
neclilmektedil". l . 

Dün akt"m ~..'"!"'"z ~e ngiliz • m~a
filinde 5övlendıgıne gore memnunıyet 
verici t~er elde edilmittir. . 

M. Lamoureux bugÜn Pariı'e dönecek 
idi. Hareketini tehir etmiştir. Londra'da 
kalını• olması müzakerelerin cesaret ve
rici bir safhaya f?İrcliğine delalet etmek· 
tedir. 

LONDRA 17. A.A. - Fransız ve ln
giliz ticaret heyeti murahbaaalan ı;nü· 
tahasaısları bugün ticaret nezaretındn 
toplanmıtlardır. . 

Öğrenildiğine göre, m~taba~ml~ ılk 
kat'i neticeyi istihsal etm11lerdır ki, o da 
lngiliz m~Jlarına kar'ı f~aada evvele~ 
verilmiş olan konten1an nuktannın yenı .. 
den acılması ve lnf>:iliz mukabele bilmi
sil tedbirlerinin ilgası huıuınndııki an-

laşmadn". . l h 
ümit .,dildiğine ııöre bu netice er, e· 

yeti murabhaaalann, . ?"".ırların . d~ h.u· 
zurile aktedecekleri bınncı veya ıkincı ll'" 

mumi toplantıda tebliğ edilecektir. Bu 
içtimalann birinr.İ•İ, gelecek hafta batın· 
da yapılacakbr. 

Timor adasının satılması 
tekzip ediliyor 

PARIS, 17. A.A. - Portekiz sefareti, 
Timnr adasının lngilten'ye satıl~~ğma 
d . btuı gazetelerde çıkan havadııın te-
aır b"ld" · t" ınamen aııl$ız olduğunu ı ırmıı ır. 

Zenci aleyhtarlığı 
HERNANDO, 17. A.A. - (Misisipi) 

Oç zenci delikanlııı,. beyaz b~ genç ka· 
dına hücum etıiklerınden dun aaılınıı-
lardır. 

• 

DAAi 
Suriye emlak itilaf namesi 

ANKARA, 11 (Telefonla) -Türkiye ile Fransa arasında akted'l
mif olan Suriye emlak itiliilnameıindeki müddetin alh ay daha azatıl 
nuuı hakkındaki layihayı. Dahiliye encümeni aynen kabul etmiftir. 

Macaristan la ticaret itilafı 
ANKARA, 11 (Telefonla) -Macar1°stanla 1Ağuatos1933 tarihin 

de imza edilmiı olan ticaret itilalnamesine müz.eyyel olmak üzere ye
ni bir ticaret itilalı imz.alanmtfftr. Bu itilafa göre Macaristan memleke 
~mize umumi kontenjan listuine dahil ithalattan 412 bin 500 penko
luk ııe 15416 numaralı kararnamedeki ,artlar dairainde bir te,rinisa
ni 1933 tarihine katlar memleketimize gelmİf mallardan da 675 bin pen 
koluk malı kontenjan han.'ci Türkiyeye ithal edebilecektir. 

Merkez bankası ile Çekoslovakya 
milli bankası arasında mukavele 

ANKARA, 11 (Telefonla) -Cümhuriyet Merkez Bankaııile Çek
oslovakya Milli bankası arasında bir clearing mukavelesi cıktedilmİf. 
tir Bu mulıaııele Ticaret itilıilı ile birlikte 3 marttan itibaren meri bu • 
lunacaktır. • 

Ruşen Eşref Bey Tirana gidiyor 
ANKARA, 11 (Telelonla) - Arnaııutlak hükUmeti tasarruf mak

sadile Ankara ile Atina ıefaretlerini bir sefirle idareye karar vermiştir. 
Tiran elçiliğine tayini kararla,an Rıqen E,,-el Bey 1Çin ııaki i•tizaha 
muııalakat cevabı gefmi,rir. Ruşen Eşrel B. yakında hareket edecektir. 

Yeni tapu kütükleri layihası 
ANKARA, 11 (Te!efonla) -Dahiliye encümeni kadastrosu he. 

nüz: yapılmayan mahallerde yeni tapa kütükleri tesisi hakkındaki la
yihayı Maliye vekilinin Çştirakile tetkik etmiftir. Encümen tapu kütük
lerinin az. :zamanda tanzimini temin iiçn beleJ..yelerin bilhassa büyük 
şehirlerde her mıntaka ııe mahalle için o mahalleleri bilen ııukul erba
.bımn kullanılmasını muvafık görmüş, liiyihada ona göre tadiliit yapmtf 
tır. Encümen hali ha:nrdaki mali sıkıntıyı da naz.an dikkate alarak ta
hakkuk edecek harç ııe kaydiyelerle ııeraıet vergisinin beş Eene ve bq 
taksitte tahsilini liiyihaya ilave etmiftir. 

Vali B. Nafia vekili ile RÖrÜştü 
ANKARA, 11 (Telefonla) -Şehrimize gel-:n lstanbul ~alfsi Mu. 

hittin Bey öğleden .anra Nafia ııek ili Ali Beyi zıyaret etmıfhr. 
• 

I zmir musevileri Türk kültürü bir-
liği senelik toplantısını yaptı 

IZMIR, 11 (Milliye!) - Mwıeııİ/erin teşkil ettikleri Türk kültürii 
birliği 300 Mıaeııı · ııalaıulaşın ift'.rakile ıenelik toplantııını yaµ
tı. Toplantıda Türkçe konuflllmaıı hakkında birçok hatipler tarafından 
hararetli nutuklar söylenmi~tir. lçtimaın ıonunda Büyük Gaz.iye, eli -
ğe~ büyüklerimize tazimat telgrafları çekilmiftİr. 

Iran Şahı Hz. haziran ortasında 
Ankarayı ziyaret edecek 

ANKARA, 11 (Mill"yet) - Iran Şahı Pehlevi Haz.retleri Haizran 
ortalarında Ankarayı ziyaret edeceklerdir. Şah Haz.retleri Batum tariki 
le amsuna gelecekler, oradan Siva• yolile.Ankaraya geleceklerdir. Şah 
Haz.retlerini iıotikbal için program hazırlanmaktadır. 

• 
I lk tedrisat encümeni toplandı 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Fırka grupu ilk tedrisat encümeni 

bugün ilk toplanh•ını yapmıştır. 

Tr·akgada idarei hususiye/er birliği 
teşkiline lcarar verildi 

ANKARA, 17 (Telefonla) -Buyuk Millet Meclisi pazartesi gün
kü toplantuında Trakya umumi müfetti~liğin:n maaş ve masrafları 
hakkındaki liiyihayi görü~müştür. Trakya amami müfettişliği mıntaka
sına dahil ııil~ye!lerde idarei husııııiyeler birliği teşkili kararlafmışhr. 
Dahiliye Vekiiletı bu hususta bir niuıınname hazırlamaktadır. Birli/: E· 
dirne ııali•inin re "sliği altında olacafı, umumi müfettiş birliğe nezaret 
edecektir. 

Tren altında seyahat ederken 
BiLECiK, 17. A.A. - Kukin kauuından T eııfik ııe Enver adla

?nda iki genç Ankaraclan hareket eden posta treninin altına girerek 
ış bulmak için lıtanbula gelirlerkerı soğuktan ve yorgunluktan bitkİll 
bir halde Bilecik utasyonunda görünerek yakalanmışlardır. 

Almanya siyasi teşekküllerinin kon
trol edilmesine muvafakat etti 

BERLIN, 1?. A·A. - Alman ajansı telefonla bildiriyor : 
Al~anya siliimız.lanma hakk ındq. ııerdiği son muhtıra ile her va· 

sılaya müracaat ederek bir itilala ~·ar"!_ak hususundaki kati arzusunu~ 
yeni bir delilini ortaya koymuftur. B~gun neşrolunan muhtıra muhtevı· 
yatı bı• """'nvi sarih bir ıurette B?St~rmektedir. 

Almanya genif bir !~tle kendı ••Yasi teıekküllerinin kontrol e
dilmuıne ,,..,..,..,.URat etmıftır: . • 

Bu kontrol, tetekküllerın sıla ha malik olmamalarına askeri terbi· 
ye görmemelerine 11e R_ayhııer ordu suyle hiç bir münaıebetleri olmama· 
lcmna tefmil eJilecektır. 

Almanya, bundan ba,k~ bütün komfU hükümtelerle ademi teca· 
·· misakları aktine amadedır. Rayhver ordusunun kısa müddetli hi;r;· 

11~e tabi bir ordu ,ekline inkilabını kabul etmekte ııe her neııi taarruı 
';lahlarına malik olmak fikrinden sarfınazar etmdıteclir. 

Amerikada 

Otomobil sanayii 
Grevi teşebbüsü 
VAŞiNGTON, 17. A.A. - Otomobil 

senaYÜ iıçi ıendikalan mümesıilleri pat
ronlara M. Jolınaon ile müzakere için 
vakit bırakmak üzere ırev teıebbüılerİ· 

· ~ 20 aiııe bırakmağa razı olmuşru a,--
lardır. 
VAŞiNGTON, 17. A.A. - N. R. A. 
üdürü cenenl Jobnıon otomobil sana· 

~i pAtronlan ile itçileri anıs~nda bi~. ~
!asma Y"l'mak üzere ıon _dakikada buyuk 
bir faaliyet aarfel'mektedır. 

V . et süratle vehamet peyda etmek
azıy · · h be ala ma 

teclir. Ve Vaıingtonun ıyı ".. ~ . n 
hafili derhal bir a.ra bulmak umıdı olma· 

Parise yeni bir poliı 
müdürü 

PARIS, 17. A.A. - Dün meclis ko
ridorhrmda söylendiğine göre dahiliıt;' 
nazırı bugün kabine tasvibine idari b•~. 
tebeddülat Jisteıi verecektir. Bu tebed~" 
lalın b84ıoda Pariı'e yeni bir polis ınıt• 
dürü eetirilmeıi vardır. 

Sinemada panik 
PORTORICO, 17. A.A. - Bir sin•·. 

mada vaki olan panik esnasında iki ço

cuk ölmüş 19 lıiti ağır ıurette yara!JıO
m11tır. ..-*' 

'j 
dığı kanaatmdadırlar. 0 

Bir otomobil gre~i, .. aa.nayi k_alk~ 
itinde M. Roaavelt e buy"k bır 
vuracakbr. 



[fll:L~a.ı 
Çehrenin ifadesi 

Söyleyen ve ifade eden yalruz dil 
deiildir. Yüz her uzuvdan hatta ba: 
>:e., dilden de beHidir. D;Jin söy)edı
iitı.i çehre kih tao<lik eder, kah tekzip 
eder• Çok defa ; 

- Allah ömürler venin efendim! 
diyen bir dilin çehresi iyi ~~unu~a .. bu
bun akıini söyler. Onun ıçın goru • 
fenler dilden ziyade çehreden anlama• 
h ~al~~alıdırlar. Ben .ara ••.~" .. gazete
lerde çılmııı fotoğraflar goruyonını . 
liadise ile huırunun çdıreoi arasın -
da ıniinaelıet yok! Mesela bir otomo
bil kaza11 ıibi feci bir teY• l'otoğraf· 
'- ciiler yüzlü bir takım adamlar var. 

Frama Bq...,kili Mösyö Doomergue 
tebeaıriimile .-.burdur· Onun bir ka· 
l'İkatürünü ıörmüıtüm. Bu zat her 
:terde süJüom« bir adamdır. Bu kari· 
katiircle teırifat müdürü eğilip kendi
ıine: 

- Efendim! ltir cenaze meraıı?min• 
deyiz!- di,or. . 

Bunun pi bir düğün veya mf'Ul 
lrıerasiminde suratı asık adamlar gör • · 
llıek te ayni fena tesiri ya~~"· 
kıınu yazmakla kimseye yem hır JeY 
ii~ olmll)"Ol'Wll· Bir suratsız a • 
dama biç bir zanm.n bir güler yüz mas· 
keai takamayız , n bir aıntkam so • 
lboırtamayız amma biraz da hadisata 
"Ycım _piıre gö.tel'Rk fena olmaz. 

Tahranın bülvarları 
Teran belediyesi bizim belediyeye 

Lir iatatiotik gönclermiı. Bu istatisti • 
l.e ı.uran T.lıranın nüfusu 300 küaiir 
bin imiı- Fena değil amnw. bu nüfuı
ta '"1izim bhimiz on löıiye bedeldir,. 
kai.cleıi tatbik edilmİ! mi edilmemiıı 
llıi? Sonra Tahrandaki nüfus ve ev 
"'1edine nazaran bir He bir buçuk ki
ti clüıüyormUJ. l.G§iDİn kusuru var• 
dır - ~ olmaclığına n bazı 
ailelerin de üçlü dörtlü olduğuna gö
re Tahran oıvlerinin bir kıtmı boı kal
ınakt.clır. 

Bunlardan batka taYam d.ikkat ci
het Tahranda 28 bulvar bulunuıu • 
dur. T""'- gördüiümüz bir tehir de
ğ;ldir. ıınwna bülva nedir? Onu gör • 
dük. Ba, biılvarlar yeni mi yoksa edri 
ITan pblan zamanı odan kalma mı?. 

Liıife bertaraf! Bizim lstanlıul be
lecıiy.i timdi T alıraru knkaıup lıW • 
• ... .,,.apmaya lralkana halimiz neye va· 
tir? 

Şehirlerin listesi 
Gazetelerde dünyuun büyUk Jehir

leri,.e dair bir liate gördüm. Batta Lon 
~ geliyor: g milyon küa~r nüfusil~. 
iki dola Buqariatan, Ya hır defa bir 
Ç<ıiı: lriilrumetler.. Ondan 1<>nra Nev
rorl<, sonra Tokyo n sonra Berlin fa. 
lan filan.. En 9CIDda bir milyon nüfus· 
lı. Peıte telıri.. Kahire ortalanla ... Çin· 
ole de ÜÇ tane nıilyondan fazla nüfusu 
..... phir var. E .,,,,eıce bu liate için. 
ole bir ele lstanbul t<Gri nrc!ı. Bir ıniJ. 
.,...., yiz bine bdar ırühnu çıkan bu 
..... biiğün o liotecle göremiyonız. 
~te \,il liatenin albna "latanbula 
~ için dlılıa bu liateyi ~ 117.at· 
-.ı.,..,. eiiızlerini iliYe elmİ!· 

Istaııiıul tdırinin nüfusu -ı ar
lar, -.ı e1ı:aiJir ve -ı.n ebilir bu 
~,,..batlı~ bir mnzadar ki; 
deii! n1nız llltuhlkalan bütün Tiiıi<· 
lerj diipi N' ' "tir fakat ~~~ ev
•el ımobtenm. telıir ,_clium aliık.a • 
dar-... 

B. ııö.let-i '1 ilen deftel iJu'et et-
ll>eliyim ki; Jııtanl>ulwı bus\inkü kiiçü. 
liiıü l>Sllmut meıkezi ftUım kaybet
D>etinin neticeü defildir. 

FELEK 

Bugün gelecek seyyahlar 
Bu&'iin Genen1 "°" Steuben ..., Co

loruhw Yaparloıri)e felarimize Alman, 
]asiliz ,,. A,,_;QJı olmak İİzett iki 
kllfile M7Y10h .. 1r ctktir. 

Kurban bedellerini ve 
derilerini toplamak için 

. knrlı.n M)'l'amlDda Tayyare <Abiye
~ .telıenii ••'ih cek kurbanların, bedel
:""'"inin "8 deri Ye banakJaruun ne suret-
le toplanacaiı lıakkmda görütiilmek Ü· 
~ kaza ve nalıiye ıubeleri reialerinin 
1ftİrakiJe Caialoilunda latMıbul Tayya• 
l'e ıubesi rueıkezinde bugiin saat oa al· 
bela umumi bir içtima aktedilecektir. 

._( __ B_O_R_S_A __ ı 
Oı Bc-katmdııa .ı..... cetnldir) 

17 Mart 1934 
Akt•• FiJ'atJarı 

latikrular ! Tah..a&t latikrUJ dahili 9e T. ••k•riJ• ı Ti 
1933 lotiiu"' 98,75 El:ktrıı. 0 

Sark D. T •Han Z.GO ......__ 
Oaitürk 21,SO Tr ... ••~ -..-

" 11 28,20 Tilaol .....,_ 
.. ili 28,25 ı ıw.... 17.?S 

Ca...nı. a Mboeuôl ss 
11.i... t,11 il 
'türlUy• c;ı.ı.tırı • 4&,10 
l'•t Baalıa•• '3 • 111 49.Js 

ESHAM 
11 ı..-. N- ıo Telefon 
.. • HaaiHıae 10 T erkoa 

.. Mü · tOI ÇİQıeato 't •ı •llll •G ~ (..!L-t de•. "'"'••y ~ •u- J ' 

. ~n•dolu Hiııe ztp.lı Şark dey. 
"''t. Ham,.. 11 s.ı,.. 
ft•ji 4,20 Şark m. ecza 

11 
Ul,50 
12,65 

19 
1,65 
ı.ss 

4 

ÇEK FlATLARI 
"'•ria 12,06 f Prai 19,11 1-2 
londra 642 J Viyana 4,.34,25 
folürork 79.37 1·2 Berlôn 1 ,99ı90 
'1itollrıo 92.ııl 1-2 Madrit 5.81,50 
~tina 83,36 Bel ırat 34,98 
Cenevre 2,45,59 Zloti 421 63 
llrillıc:ıe.I 3,40,29 Penıo 3,93:43 
Aınaterd<t.nı 1,17,83 BUkrett 79,62,10 
Sof1a. 64,66 t -4 Moakova 10,93,50 

N U K U T (!abf) 
K.,.ı it -~ F, Fraaua -189 1 '1(1o. AT. J.4 

l DoJar 124 1 Pes•ta ıe 
~ late.r-lio 646 1 Mark 49 
2() Liret 214 1 Z<" loti 23,50 ao J:'. Belçika 115 20 Ley 21 
ıo Dr•luni %4 20 Dinar 53 
'- 1. laviçre ııs 1 Cerao•lt --~I ı..,. 24 1 Altın 932 

k11r, Çek. 106 1 Mecidiye 35 1. 2 
l F'lo,.i" a:ı Banknot 237 

• 
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

Çuval ticareti 
Ve bir teklif --Ticaret odasına mühim 

bir teklif yapıldı 
Ticaret oda.ama çuval ihracatında: 

ki kabulü muvakkat tekli hakkında mu 
him bir müracaat vaki olmuıtur. Mem 
lekete hariçten giren çuvallar için ka· 
bulü ınuva.kkat yapılır ve eğer bu çu
Tallar ihraç mallanmızla birlikte ih
raç ediline verdiği gümrük reaıni it -
halatçıya iade edilir. Bu tekilde ihra· 
catçı kim olursa ola.un, maJını içine 
koyduğu çuvalcının namına ihraç et -
meğe mecbur kalmaktadır. Bu da 
memlekette bir muvazaalı ticaret uau· 
lü doğurmaktadır. Diğer taraftan ÇU· 
val ithalatçroı da bu iti tabiatile bo§U• 
na yapmamakta ve ihracatçıdan bir prim 
almaktadır. Kabulü mınakkatin bu 
teklind- bir prim ticareti de almıt. 
yürümiiftür. Ticaret odasma teklif e
dilen tekilde gerek bu mUYazaalı ti· 
caret teklinin, gerekse prim ticareti
nin önüne seçilmeai için çuval ithalit· 
çılannm ithalatçıya çuval •erirken bü 
tün hukukunun ihracatçıya devredil • 
eliğine dair bir feragatname Yerilmesi 
ve bunun gümrüklerce tanınması i.ten 
mektedir. 

Bulgaristanın Almanyaya 
yumurta ihracatı 

Almanyanm yumurta ithalatında 
aldığı tedbirler Bulgari&tanm yumur• 
ta ihracatçılarnu fena halde dü1ün • 
dünnektedir. Bulgariatarun Almanya.
ya yapacağı yumurta ibracııı.h 1932 v~ 
1933 senelerine göre yüzde elli ekaı
lecektir. Alınanyanm bu sene Bulga • 
riatandan ithaline miiaaade edeceği 
Y\lmurta mikdan Türkiye ithalatının 
yüzde 75 i niabetindedir. 

Dünya petrol istihsalatı 
Son neıredilen Amerika iatatistik

leıine nazaran geçen &enenin cihan 
petrol iıtihsalatı 200 milyon tondur. 
latibsalatm baıın.da yüzde 62, 1 nia • 
betle birletik Amerika, yÜzde 11,6 
ile Rusya ve 8, 7 ile V enizoeUa gelmek 
tedir. Diğer memleketlerden hiç birisi 
yüzde 4 ü geçmemektedir. Cihan iatih 
!ikinin yüzde 00 niabeti Amerika, 
Britanya, Kanada, Fransa ve Alman· 
ya almaktadır. 

Son haftanın piyasası 
Y eınlik arpa fiatJarr geu+miftir. Bor 

aada kilosu 2 kuruı 14 santim OIJa fiat
la 134500 kilo aatılmııtır. Dahilden 48 
1/ 2 toa gelmit hafta zarfmda da 102 
ton ihraç edilmittir. Mevsim batlıuıitcm· 
dan bu güne kadar olan ihracat 4491 
tondur. Hafta sonunda latanbul arpa ia
toku 2300 tondu. Bir iki haftadır bira
lık arpalar üzerine hiçbir muamele kay· 
dcdilmemektedir. 

Yumutak buğday fiatları geyıektir ge
çen haftanın 4 kurut 31 santimine muka· 
bil bu hafta Borsa ela kilosu 4 kuruı 23 
aantimden 826000 kilo yumutak aabl
mqtır. Sertlerin fiatlann~ !<il~ batma 
46 santim torelfü kaydedı~br. Sona 
da 3 kurut 52 santim orta fiatla 492000 
kilo Sert buğday muamelesi yapılmqtır. 
kızılca fiatlan da geçen haftaya naza
...., 24 santim yükaeliı kaydedilmİJ ve 
borsada kilosu 3 kurut 44 aantirnden 
2130() kilo laaılca buğday aatılmıttır· ~u 
hafta clahilden 1837 ton buidaY ııe' · ~ıt· 
tir. Harice de 900 tem gönderilmiı~· ~
çen haftaki icmalimizde de aöyledij;ıımz 
gibi buğday ilıruatı memnuniyet vere
cek bir ıefölde ele.ram etmektedir. Ne
tekim mezkür lıoıfta ela ihraç edilen 1953 
1/4 toaluk yekün son senelerin faaliye
tine nazaran biç iatisgar edilecek gibi 
deiiJdir 1 Ağutt:o& 1933 - 11 Mart 
1934 tarihine kadar olan bu~clay ihraca· 
b 5315 1/4 ton tutmuıtur ki ıı~en "':'" 
ne aynı uıiiddetle r de clıJarıya g~~·· 
len buğdaylar ancak 375 tona balig olu· 
yordu. 

ihracatın bu auretle temadiai piyasa
mız için olduğu kadar müsı.iuillerimiz 
için de temenniye pyandıT. 

Rusyadan getirllecek 
makinalar 

Memleketimizde kurulacak fabrika. • 
ı•nJ -•ft tertibi ve makinelerin ların P"' ar.':""' Ruoyadaki Türk 

tesellümü aynı zamanda . . R 
. ta.. erlen' ne nezaret ıçın u•· 

aanayı • J'Y ab "k .. 
yaya gitıniı olan F eshane f n ası mu· 
dürü mühendis Şevket Tu~t ~y 1 
dün Çiçerin vapurile ıelırimıze gelmiJ· 'ı 
tir. 

Dün kendiaile görüıen bir muh~ ~ \ 
ririmize Sevket Turııut Bey detniı.~r ki: ·ı 

- V eki.Jete izoıhat vermek uzere 
çağnldnn. Planlar üzerindeki iz~~ · 
tmıı ve raporumu vekalete verecegım· 
Yarın Ankaraya hareket edece~· Rus 
Y..ıaı..i atajiyerlerimizin oradaki bu • 
lunma müddetleri henüz tamam ol~a· 
mıtbr. Hepsi büyük bir faaliyet gos· 
teren bu gençlerden çok ıeyler bekle· 
yebiliriz . ., 

Uludağda kayak 
Cuma _ırünü açılıt r...m yapılım§ o

lan dai sporlan k1übü kutban bayra
mında Uludağına bir tenezziih tertip 
etmiştir. 

Bu tenezzühe, vali Muhittin Bey de 
dahil olduğu halde lstanbal ve Buraa· 
<lan üç yüz kiJi iıtirak ederek kayak
larla Uludağına çıkacaklardır. 

1~~-'.'K_l~•~Q-k--:h-•~~-•_r~l-•_r~~-:-' 
• fıkb idaresinden tapu idaresine 

de-vredilen iakan tefviz muameleleri 
"kmal edilmiı ve alakadarlardan bir 
~oklarına tapu ıenetleri verilmiatir. 

Bu derdin çaresi ne? 

Talebe velilerinden, mu
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz .. 
Çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? 

Selim Sırrı, Retat Nuri, Salih Zeki B. lerin 
H. run cevapları 

ve Latife Bekir 

Maarif wnwni müfettiılerinden Se· 
lim Sım Beye sorduk: 

- ilk taluil itine 
aaaıl bir veçhe Yer • 
meli ki, millet, bilgi 
aizlikten kurtulsun? 

Selim Sım Be,,- cid 
eli bir taVıTla cnoap 
verdi: 

- Ben, her fe'I • 
den e.,,,,eı, Maarif 
vekiletinin bir me • 
mırnryum! ilk tah • 
aiJ qme yeni bir Yeç 
he vermek icap edi· 
yona, bunu dÜ§üne
cek makam, Vekale 

Setim Sırn Bey tin erkim barbiyeai 
yaziyetinde olan ta

lim ve teri.İye clairetidir. Anlretiııize 
vene verae oraaı cevap verebilir. 

Sonra beni batlta mevzua aürükle • 
mek iç.in sözümü kesti: 

- Naaıl radyoda konferanslarımı 
dinliyor musunuz ? 

REŞAT NURi BEY 

Romancı Ye l';)aarifçi R"fat Nuri B. 
sualimizi dinledikten 90nra : 

- Ben de size bir 
feJ' sorayım, dedi, 
Milliyet gazetesi be 
sabma yazdıiıruz 
bir yazıyı, götürüp 
Ciinıhuriyet gazete • 
aine venen.iz, a.ize ne 
yaparlar? 

Ve cevahmı ıene 
kendisi verdi: 

- Milliyet gazete 
ai böyle bir YaZiyet. 
te, &İıı:e ne yapana, 
Maarif Vekileti de 
ayaini bize yapar. 

Reıat Nuri Bey Siz, Milliyet gatete• 
a.ine aagaje olcbıfu· 

nuz cibi biz de Maarif -'<aletine kar 
fi cazetelere beyAnaıta ~u1-ınak 
taahhüdü albmlayız. Bir ~c:eğimiz 
olduğu zaman, bunu gazete!- aöy • 
lemeyiz, doğruca vekiılete bildiririz. 
Şimdi siz ne an:u ecliyonunuz baka • 
lım... K.aı...e mi, çay mı, yoka& gazoz 
mu?'' 

SALiH ZEKi BEY 

Maarif müfettiti um...Werinden 1&· 

bık ınüste,.... Salih Zeki Beyden de an 
cak §U cevabı alabildik: 

Afyon ziraati tanzim 
edilecek 

Uyuttunıcu maddeler inh.iııan af. 
yon zirai İf)erini tanzim için faaliyete 
JİriflBİttir. inhisar id-i afyon e • 
kimleri arasında zirai kooperatifler 
tetkili üzerinde tetkikat yapmakta • 
dıT. inhisar kanununda ekimin kalk • 
maaı için kooperatif].,.. tetkiline 
dair maddeler varcbr. ilk kooperatifin 
Izmirde teıkili düıünülmektedir. 

- Görüıtük. Bir teY aöylemedi der 
&iniz .. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Hepsi bu kadar •.. 
LATiFE BEKiR HANIM 

Kadın Birliği reisi Latife Bekir H. 
in bu bahiste aö,-liyecekleri vardı; bi

ze dedi ki: "- Tah 
ail çaimdaki çocuk
larmırza mektep sev 
gisini kafi derece
de aıılayabildiğimi • 
zi zannetm.iyonım ! 
Bir kere, tedrisatın 
üçte ikisi, kıt mev&İ 
mine nutlam.aaı yi • 
yecek ve giyeceği yo 
lunda olmıyan fakir 

. a.ile çocuklarını mek 
tebe denmaızlıia a

lııtırıyor. Bir takım 
tabii ihtiyaçlannı 

Latife Bekir H. tatmin edememek 
mevkiincle kalan ço 

cuk, mektebini ihmal etmeğe mecbur 
oluyor. Fakir talebeyi, hali ve Takti 
yerinde olan çocuklann Yelileri, elele 
"l'ererek bu vaziyetten kurtarabilirler. 
Onlar için küçük yardan sandıkları 
yapılarak kitap Ye futbaı maaraf!arı 
temin olunabilir. Halbuki ilk tednMt 
meselesinde batlıca dert, sefalet ve fa 
kirlik değildir. Zengin ve orta halli 
ailelerin çocuklarında da tahsile kar
tı hevesaizlik ve iat~~siz.lik görülü~or. 
Kendi çocuklanm uzennde yapbgım 
tecrübeden ıunu anladnn ki, bazı mek 
teplerimizde disiplin, ve otorite kafi 
derecede değildir. Çocuklar, denten 
tiyade oyuna temayül ediyorlar. O • 
yun çocuğun tabii haklarından biri 
dir. Fakat bir loann mekteplerimiz, 
bu hakla ta.......ı.ta, ifrata gidiyorlar. 
itiraf etmeli ki, bazı mekt.,plerlmiz· 
de, otorite ~&İa etmeie kudret bula • 
mıyaca.k. çağdaki muallimler, henüz it 
bqmdadır. Bu 9Qk yaıb hocalarm kür 
wüaünde elen lllren çocuklar, tabiatile ıi 
mank oluyorlar. Muallim, ne çok genç, 
ı>e de ya.ıh olmamalıdD'. Bundan ma· 
ada, talebenin d- d-am arzuannu 
kıran im.iller araamda, omrflarm çok 
kalablık olllfUDU da zikretmek llznn .• 
Bu yüzden muallimler, talebesile ay. 
n ayn metgul oluyorlar. Çocuk, mek· 
tepte ihmalin. mektep haricinde de 
bir takım muzır göreneklerin teairi al 
tında kalıyor. ilk mektep muallimleri • 
nin yükaek feragat aalıibi inaanlar ol 
duğwıa hiç !Üphem yok. Bu noktadan 
bilgilendirme hareketindeki bu gey -
teklifin bütün ~eaul~~' hi~ bir za 
man, muallim zumreaının uzerıne ata
mayız. Bilik» ana Ye babalanmızda, 
hatta onlardan ziyade, bazı idare me 
murlanmı:oda da k"'""•t Yal'. Sözün la
e&ll ilk talıail mecburi}'etini, ciddi 
tekilde tatbik edecek mevkide bulu -
nanlar der bal harekete seçmelidir! 
Millet 'mekteplerinde Y.....,_yam~ 
okuyan ümmiler hakkında bır f"Y soy 
Jemi7eceğim. Bunların okuyup oku • 
mamaaı kendilerine aittir! Biz a11l, tah 
a.il çağmda.k.ilerle metııul obnallJ'IZ •.• 

M. SALAHATTIN 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Çocuklanmız okumuyor.. Ne • 
den? ••• Çocııklarımaı! .4olayıaile ge 
lecck neslimi.u ümmılihten lıurtar
naalr için çare nedir? 

Biliyorsunuz ki bu meuzu üzerin· 
de bir anket cııçtık. Muallimlere, 
çoculı babalanncıı - çocultlarunı • 
zuı tahailile alcikadar olan her fer
de bu •uali •or<lult. A.lJığvnuı ce
vaplan, konuftuiumuz zeoatın .öz 
lerini bu meseleden b<ıhaeden .ti • 
tunlanmı.zda bir ilıi ııündür neıre· 
diyoruz. 

Memleketimizde illı tahailin 00• 

ziyeti malumdur. Bunu bu lıaran • 
lıktan kurtarmak lôzımdır. lmıet 
Pa,a H~r«lerlnin nutuklarında 
da ifaret edilen nokta budar. Ço • 
cuklanmızı okutmalıyız. Bütün 
millet elbirliği olmalı, cehalete kar 
,. seferberlik açmalulır. Fakat fi
diye lıadar çıkan anket cevapların
dan öyle anla§ılıyor iti münevverle· 
rimizden bazılan suali yanlıf anla
mıılardır. Meseleyi çoculılarmuzın 
ahlôkiyatı cihetinden tetkik etmi§· 
indir. Hayır!. MeHle ıimdililı bu 
değildir. Sorulan ıual açıkça rudur: 

Çocuk/a,,..mıza A B C yİ öiretip 
onları okuma aeviyu;- çıkarmak 
için ne yapmalıyız? Bu hall«lilU. • 
ce öteki mesele k1!71diliğinden hal
lolunur. Münevverlerimizin bu hu-

.asta eflıan aımuni.)IS)li tenvir et • 
meaini Otiyoraz.. /atiyonu iti her -
kes 'ilrrini aöyfain. Brınlmut için
den pside 'iltirl«ri toplıyalun H 

ona göre lutreltet edelim. 
Anlteti yapan GTlıad<JfU'lıZ dün 

Maarif ııelıôleti e>"ltônından birkaç 
lıimMl ih tema etm;,tir. BaJımu. 
bir t_.; ne diyor: 

"-Bana cJütüneuk makam, 
Maarif nkaletinin erkim harbiye
ai vaziyetinde olan talinı Ye terbİJ'e 
d..o-idir.,, 

Dii.r bir ıcat fQ mütoleayı yürü. 
t{iyor: 

"- Biz Maarif' Yeki.Jetine kartı 
gazetelere beyanatta bulunmamak 
taahhüdü altındayız.,, 

Bir botlıaft da: 
·•- Cöriiftük bir teY aöylemedi 

den.iniz!,, 

/ffe mütehaaularımu:ın fikirle -
ril ... Görüyornmıız ya, evvela mü
tehauıalarımızı bu meaele haltlrrn • 
da mütalea yürütmeğe tevcih et • 
meliyiz. Onlar, evvela bıı iı benim 
neme lôzım gibi bir va:ziyet alırlar 
ııeyalıut Maarif ııekôletinden çeki· 
nirler•e diğerlerine ne diyebiliriz 
Bisim lıanaafİmll<:e deiil •ade Ma
arif erkônı, bütün millet bu iıte •e
ferber olmalıdır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

MAHKEMELERDE 

Döviz 
Kaçakçıları 

• 
Müddeiumumilik tahki

katı derinleştiriyor 
Türk parasının kıymetini koruma ~

nununa muhalif hareket eden ve bır 
banka vasrtasile Avrapaya ve M111ra 
külliyetli miktarda döviz kaçırd~ları tes 
bit edilen suçlular hnlı:kındaki mevku
liyet karan devam etmektedir. Rafail 
ve Hanri Y ıııbni efendilerle Zıııbarya ve 
Oziyel efendiler h~nüz )otintak hakim· 
liğine tevdi eclilmemi§lerdir. 

E vr k üzeriDde müddeiumumilik ta· 
rahmlan tetkikat yapılmakta ve hazır
lık tahkikatına devam edileTek yeni 
bazı delili! toplanmaktadır. 

Yapılan tahkikata göre kaçakçılığın 
mıııbiyet ve ehemmiyeti çek fazladır. 
müddeiumumilik hazırlık taMôkab aı • 
raamda tesadüf edeceği bütün delille
ri toplamak ve davayi iatmta&ı: ~
iine hazır bir halde sevkederek ıabn· 
tak hikiminin iıini mümün olduğu ka
dar kolaylaftınnal< emelindedir. 

Müddeiumumiliktdri talıkikatm bu
gün ikmali ve auçhılann istintak lıi
lômliğine h!vdii muhtemeldir. 

Böyle bir şey var mı? 
Evvelki gürıkü gazetelerden biri Ga· 

)atada bir Belçika ıirketinin ikinci mü 
dürü G.. imıinde birisinin Türklüğü 
tahkir cürmünden dolayı müddeiu • 
mumiye tevdi edildiğini ve milli hu • 
dutlar haricine çıkarılacağını yazımı -
tır. 

Müddeiumumililıçe 1<>n giinlerde bu 
iaimde bir lıirnae aleyhinde takibat 
yapılımmaktaclır. ETYelce böyle bir ta
kibat yapıldığı da hatırlanmamaktadır. 

Maaımafih Türidüğü tahkir cürmü 
tahakkuk edene suçlunun cezasını çek 
meden hudut har.İcine çıkanlması müm 
kün değ;loelir. Suçlu her kim olurca 
olsun cürmü aırbit olursa evvela ceza
sını çekecdrtir. Kanuni icaplar var
sa ve Dıııbiliye vel<aletince hudut ha· 
ricine çdıanlmaama karar Yerİlmİt i· 
se suçlu cezasını çektil<ten sonra 
serbest bırakılmaz ve polise tevdi edi
lir, hudut haricine teb'it i§ile adliye
nin alakatı yoktur. 

Fransız tebaasından olup oldukça 
lriilliyetli bir para dolandıran ve bu • 
rada y*"lanan M. Feliks hakkında mab 
keme F r&mayjl iade kararı yenniJti. 
Felikain Fransız zaıbıtaıma tevdii de 
D.ııiliye yd<iJetine Ye emniyeti umu· 
miye müclürfüğ\ine llM!\'du bir yazife • 
clir. 

A<lliyenıin bu iıle de artık aüıkaaı 
blmanuıtır. 

Şehremini cinayeti davası 
Şeılıremininde Ulezar bo.tamncla 

Wıçivan Manıdı öldüren Arna1[Ut Ke
aanm muhalı:-ine pel'fCIDl>e günü 
devam edileceldir. 

Muhakemenin ceçen celsesinde id
dia makamım inal eden Şefik Bey maz. 
nuna isnat olunan acJ.... ölodünne su· 
çu sabit oldUğuno, fak.at üclisede 
maznun t.iıine cezayİ hafifletic:i aebel>
ler bulunduğunu söyletnif ve suçlu bak 
londa 448 inci maddenin tatbikini ia-
temiJti. • 

iddia Yek.ili de icldiaaınr yaparak suç· 
!unun cezalandmlm.mı ve maldiilün 
'ft:l"elesinıe tanninat veribnesiae bük .. 
molunmasmı İatemİJ, esbabı mulıııffefe 
olmaclığım bildirmitti. 

Mubakıenıemn ııerıe.nl.e günkü cel
..inde ma:111uaun miidafaa Yelülleri 
Cemil, EMt .,,., Nuri Beyler müdafaa. 
lannı y-caıklardır. 

Adliyedeki hafriyat devam ediyor 
Yanan adliye aaraymclalıi hafriyata 

dün de de .. .., edilmit ve icra knmr 
kazılmııtır. 

Bu kıwrmcla hir ıey bulunamamırı • 
br. 

Yirmi gün sonra h.Eriyat -n 
ilana) edildikten tonra çıkan lııualar açı 
b.caktır. 

Kasalar m .... teviyatınm hemen kül
liyen yanmış olması pek muhtemel • 
dir. Duvarlarm alçaltılması ameliyesine 
dünden itil>aren baılarulmqbr • 

Türkiyenin kalbi 
Rusyada hazırlanan film 

dün getirildi 
u A'*ara Türkiyenin kalbi,, ioimli bir 

film çevinnİJ olan R.. So"J"et reji • 
aörii ye - aalıne Möeyö Yutkeviç 
ve refiki Mösyö Vidcin dün Çiçerin va
purile tdırimize gelmiıler Ye çekilen 
filmi beraber ııetirmiılerdir. 

Film, 2000 metre uzunluğun~, 
.,,., inkıliptaa soma yeni Türkiyenın ın· 
kitalmı tasvir etmektedir. 

Filmde eski n yeni Tilrkiyenin 
anılı bir mukayesesi vardır. Burada 
cümhuri)'rlİn 10 uncu yıldönümü me· 
raaimi, Gazinin bu naile ile millete hi· 
tahen oöyleıdiği nutuk ve o ııünkü An
karayi ziyaret etmiı olan Sovyet har • 
biye komi.eri Vorofiloff heyetini ve ııe 
çit resmi ııörülmektedir. 

Filin türtrçe sözlü ve mosilıilidir. 
Film Ankarada, lstanbul<la n Anadolu· 
nun muhtelif yerlerinde çevri.lmi§tİr. 
Türkiyede çevrilen bu film Moskovada 
bazırlanıruı ve ahiren Moskovada hü
kiimet erkim ye Moskova aeliriımz 
Hüseyin Ragıp Beyle, Rus artist ve H• 

natkirlanrun hazır bulnuduğu huauoi 
bir toplantıda . cöıterilmiJ ve çok tak· 
dir edilmiştir. 

Filin Maarif veki.leti hecabına çev
rilmit olduğun<lan Sovyet sw-rıacıla· 
n Ankaraya ııiderek fibni Maarif veki· 
!etine teslim edeceklerdir. 
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F ı acu~ 
Ya tabana, ya keseye 

kuvvet! .. 
Son günlerde seyr ·sefer merke

zimiz faaliyete geçti. Kollarını 
çemredi, paçalarını sıvadı. Tram
vay kumpanyasına emirler veril
di. Şehrin seyrisefer zabıtası re
ferber edilerek köprünün Karaköy 
cihetile Voyvoda köfeıi arasında 
tahfit edild ;_ Sebebi mi? .• 
Duymadık, İfitmedik demeyi

niz: Bundan sonra tramvaylara a
sılmak yasak, efendiler! Tramvay 
lar kalabalık mı? Ne güne duru
yorsunuz? Hamdolsun Allah ıize 
ik! ayak, iki de bacak vermemif 
mı? Hem yürümek idmandır da. 
Yürüyünce adali.tınız kuvvetlen· r, 
kanınız harekete gelir. Kanınız ha, 
rekete gelince i,tahınız artar, faz
la yağlannız erir. Deliksiz uyku 
uyursunuz. Hülasa zinde, mükem
mel, pürsıhhat bir insan olursu-
nuz. 

Akfalll itinizden çıktıktan ıonı a 
yorgunsunuz da ondan dolayı mı 
bas•makta da olsa durarak git
mek tehlkesine katlanıyorsunuz?. 
Hayır, hayır! •• Bundan sonra yağ
ma yok buna. • • Hil.la anlamıyor 
musunuz? Yasak efendiler, yaıak, 
efendiler! ..• 

Yürümenin faydası olduğunu 
takdir etmekle beraber alctam yor
gun argın i,inizden çıktıktan son
ra tapan tepmenin her babayiğitin 
harcı olmadığına ve traır _ y basa
maklarına iltica etmek te yasak e
dildiğine göre sizce yapılacak it, 
çok buittir. O kadar basit ki uzun 
boylu bunu düfiinıneğe bile lüzum 
yoktur. Hem aktamları saatlerce 
Karaköy tramvay sondurnıası al
tında ayaklarınıza kara aular ine
cek derecede beklCftiğiniz halele 
nasıl olup ta bugüne kadar bu ça
renin habrmıza gelmediğine tasa
rım doğrusu: taksiler ne güne du. 
ruyor, efendiler? .• Hem kanapele
ri, tramvayların kas katı kanepe
lerine de benzemiyor. insan ,öyle 
bir oturdu mu adeta kutlüyü ya· 
takta yatar gibi burnuna kadar gö
mülüyor. 

Hülisa bundan böyle ya tabana, 

ya keseye kuvvet. . • Bu itin batka 

çıkar yolu yok. • Aferin seyrisefe
re ! .. İcraat dediğin ifte böy~e o
lur. 

Salahattin ENiS 

ViLAYETTE 

Yeni talip mi var? - --Ne 20- 30 bin lira veren, 
ne de talip olan var? 
Milli enli.it müdürlüğü, yanan Ad

liye binasının dıvarlarınm yıktırılma· 
&1111 Ye ankazının müteahhide ait o~
mak üzere, mahallinden kaldmlması 
pazarlık auretile miinakaaaya koymu , 
bet bin liraya bir talip bulunmuttu. Bu 
iı kendisine havale edilm.it ve müteah 
lıit iJe b14lamıştır. 

it bu yolda yürürken bir akşam 
gazetesi, bu itin ve bilhaaaa ankazının 
çok k&rlı olmaaı dolayısile, milli em • 
lak müdürlüğüne 25 bin, batta 30 bin 
lira teklif vaki olduğunu yazmııtır. 

Meseleyi tahkik ettik. Milli em • 
IAk müdürlüğünden aldığınnz malu
mata göre dıvarlarmyıktınlma11 ve an 
kazm kaldmlması hakkındaki ilk 
münakaaa ilin edilıneaine rağmen 

kimse talip olınaınııtır. Münakasa te
hir edilmit Ye tekrar yapılan münaka 
aa da nihayet Hikmet, Sait Beylere 
paZ3rbk ıuretile be§ bin liraya ve Ma
liye vekaletinin muvafakatile ihale ya 
pılmıttır. ihale yapıldıktan aonra da 
değil 20 • 30 bin ilraya, baıka hiç bir 
taUp zuhur etmediği milli emlak ida· 
ruince ve katiyetle aöylenmittir. 

Oç orman yangını 
Son bnfta içinde Çatalça, Şile, Bey· 

kozda üç orman yangıru olmuş, funda 
!ıklar yamruıtır. Yancınlara sebebiyet 
Yerenler de bir laaını yakalanmııtır. 
Yangınlar, kömürcülerin alet yakma· 
)arından çık:mııtır. 

iki Japon gemisi 
Nisan içinde Jiınanımıza Asama 

ve Ayvata ianıinde iki Japon mektep ge
misi gelecektir. 

Dayak hikayesi 
uydurmadır 

Döviz kaçakçdığı meaeleainden suç· 
lu bulU1'aD Zaharya Efendi ve ar
kadatları Sultanahmet birinci cezada 
iaticYap olunurlarken auçlula~an 
Hanri Y abni polisteki itiraflarını ın • 
kar etmi§; poliateki itirafatı an~.at~.ı .: 
dığı zaman da: "ikinci f';'~.e .!!'u~uru 
Demir Beyden dayak yedıgıru soyle· 
miıti. Bu, auçlunun kendi iddiasıdı~. 
Eauen bakimhuzuruna çıkanlan hır 
çok maznunlar, evvelki itiraflarını .te 
vil için ekseriya bu yolu tutarlar. ~ı· 
ze verilen mevauk hab~rlere . go~e 
Emniyet müdürlüğünde boyle hır ha· 
diae cereyan etmemittir. Eaaaen ça ... 
lışkan ve genç polis amiri ?lan Demır 
Beyin ıahsiyeti de bu '!e".' .kanunsuz 
hidiaelerin vukuuna manıdır. Onun 
. · H nrı' y alıni Efendinin anlattık· 
ıçın a . • "b k l 

1 
lan uydurma bir hıkayeden ı aret a 
maktadır. 



1 İktısadi bahisler -~ 
'------' 

Satınalma kabiliyeti 
Daha birkaç ay evvel iktisadiyatnnızın 

on yıllık blançosunu yaptık. Adetlerin be
liğ şehadeti ile memleketimiz istihsalatın· 
da göze çarpan bir artış olduğunu anla· 
dık. Osmanlı imparatorluğunun uzun yıl
larmda - hatta onu takip eden Me,rulİ· 
yet devri de dahil olmak üzere - ithala· 
tnnız fazla idi. Bunun hesabını yapanlar 
1878 senesinden 1915 senesine kadar it· 
hal5tımızın "994,, milyon, ihrac:atımı"Ztn 
da •'556,_ milyon Türk alt1nı olduğunu 
tevsik ediyorlar. Yani 37 senede "338,, 
milyon altın milli servetimizden tüket· 
mişiz. Ne miras yedicesine iş., değil mi? 
Ama hakikat bu!.. 

işte bu yüzden saltanatın sefahati mi öde 
mek mecburiyetinde kalan bugünkü Türk 
nesli, bir biri ardı sıra patlamış harpler, 
yer yer fışkırmış i11Yanlar, iğtişaşlardan 

da J.arap memleketi imara borçlanduıl· 
mıştı. Halbuki 14 milyon nüfusun bu ba· 
dire ile beraber elinde kalan miras 17 • 18 
mölyon altın kadar tutarı bir tomar kağıt .. 
Buna mukabili deviz veya altın karıılıklı 
Merke7 Bankamız tarafından çıkarılmış 
birkaç milyon da ilave edilirse adam ba
~ına düşen nakit 12 • 14 kağıt Türk lira· 
sı kndar bir şey eder. Senelik devlet büt· 
çemiz de aşağı, yukarı mevcut nakitle ba· 
şa baş gelir. Maaşat vesaire dolayısile 
maliyemizde daimii bulunması müstel~irn 
yckiin ile banka ve bazı mühim müessC
satta bloke edilmiı paralar da tedavülden 
çıkarılınca ortada dönen nakdin miktarı 

daha epey azalır. Unutmryalrm ki, nüfusu 
muz da bir taraftan artıyor. Bir nispet 
kurmak için - Milletler Cemiyeti istatis
tiklerine atfen - Fr.,rsad,1 bu miktar 

adam başına "160., Türk lirasını aştığını 
yazabiliyoruz; bu gibi ticareti ve sanayi

i kökleşmiş müterakki memleketlerde iti
bar ve çek muamelatının bollufru da mü· 
hirn bir zam teıkil eder. Vakıa bizim de 
yurdumuzun topraklr madenleri, orman· 

l rı, her yeri birer muazzam servet yı-
<. ınlandrr. Fakat işlenmek, kıymetlen • 
.L:rilmek !artile .• 

Eski ihmallerim.izin, tİcal'etlınizin bo
zuk düzenini ayarlamak için sakin bir 
haya~, muttarit ve ahenkli çalışmağa ih
tiyacımızı :şu kısa ve acıklı izah pek açık 
olarak eösterir. Bunu da muvaffakıyetle 
başarmağa başlamıştık. Türkiye ilk ihra-

cat fazlalığını - Alınan semereli tedbir· 
ler sayesinde - 1930 da 3,910,000 lira· 
lık bir farkla idrak etli. Bu tarihten iti· 
baren beynelmilel piyasa ile alış • veriş 
b!inçomuz - bazan daha da az olsa -
Hep lehimizdedir. Şüpheoiz bu vaziyet 
bel bağladığımız istikbaldeİ<İ ümidimizin 
ibresidir. Y a1nız bir ümitli ciJa1imizde 
muvaffakıyetli adımlarla ilerlerk'n zama
nın aksiliği de geldi, ç;ııttı: Dünyada ikti
sadi buhran baıladı. Cihan piyaaasmın sa
tın alma kabili.yeli azaldı. Fiatler düştü. 
Bundan müıtahıillerimizin zarar görme .. 
mesine imkan tasavvur olunamazdı. lhra· 
ca!ımız yükle ağırlaştı ama. bahada ha· 
fifleııdi. Bittabi bu bili ticaretimize de le· 
sir etti. Şimdi tevakkuf edihneoi lilzmıge
len en mühim dertlerden biridir. Vakıa 
garbin az mal alımına kartılık biz de onla. 
ra az para verecek esbaba tevesıül ediyo .. 
ruz. Biz de onlar gibi kontenjan koyduk. 
Deviz takyidleri yaptık. Bu kazancı ve iş 
hacmini arttırmadı, bilakis daralttı. Pek 
tabii değihni ya, nihayet iktisadi hayatı· 
nı bu yolda teşkiliitlandırmıt bir kısmı 
vatandaşların faaliyetleri tahdit edildi. La 
kin bu tedbirler hiç kimsenin i~ra~ ede .. 
miyeceği kadar yerinde ve muhıktır. 

Artık kendi iht~yacmıızı kendimiz kar· 
şılamak için fabrikalar kuruluyor, mem· 
leket sanayileşiyor. Binaenaleyh, beş, on 
sene sonra dünya piyasasında daha çok 

müsait şeraitli mevkimiz olacaktrr. Bu 
mes'ut neticeye kavuşuncaya kadar yük
•<ıl< programımızı hafiflettirirken birçok 
giiçlüklerlede karşılaıacağımızı da inkar 
edemeyiz. Çünkü biz müterakki diyarlar 
gibi yalnız ticari inhilal ile çarpışmıyo
ruz, ayni zamnda tahrip edilmi§ yurdu
muzu, ihmal olunmuş ferdimizi muasır• 
larr derecesine yükseltmek mecburiyetin· 
deyiz. Bir fabrika kurarken ferdin satın 
alma kabiliyetini dütünmemiz icap edi
yor. Garpta bir köylünün istihlilk sabası 
geniştir. Bizim köylümqzün ise bu husus
taki ihtiyacı ve rolü nisbeten çok azdır. 
Bu kısım da nüfua.umuzun dörtte üçünü 
teşkil ediyor. Bir de buhran yüzünden 
iştira kudreti noksanlarımı§ kütlernizi bu
na ilave edersek iktisadi cidalimizde bu 
cephemizin ne kadar takviyesi icap ettiği 
tezalıür eder. Eve~, ferdin alım kabiliyeti
ni arttırmalıyız. Nasıl? .. Tutulan yol ile 
bu arzu da yavaş, yavll§ hadis olabiliyor. 
Ôyleya, madem ki her ihtiyacnnızı kendi
miz temin edeceğiz; kazancımız bizde ka .. 
lacak demektir. Hariçle de müvazeneli ti
caretimiz de devam ettikten sonra memle .. 
kette zamanla bir refah birikintisi mey· 
dana gelebiliyor. Fakar bu tedrici, yavaş 
hareket bizim diğer sahalardaki yükseliş 
hızımıza belki bir aksaklık veya bir en
geldir. Hatta bu düzeliş hareketi fazla 
bataetle olur ise bir fasit daireye girilmiş 
hissini de verebiliyor: iştira kabiliyeti 
noksanlaştıkça iş daralır; iş daralınca ka
zanç azalır· kazanç azalınca iştira kabili
yeti kaim~ ... Devlet bütçeleri de böyle 
değil mi? .. Büt"çe daraldıkça vergi mik· 
tan artar, vergi arttıkça tahsilaa azalır. 

Tahsilat azaldıkça bütçe daralır. Bun• 
lar bynuna böylece de döner, gider. Bu 
elemanlardan biri zayıflarsa veya hırpa · 
lanırsa diğerleri de ayni suretle mütezar· 
rır olur. Bittabi bunun aksi de caizdir • 
Yani birinin kuvvetlenmesi diğerlerinin 
canlanmasını temin eder. Binaenaleyh: 
her ıeyden evvel piyasamızın bu vaziyeti .. 
ne çaresaz olmaz - hiç değilse - oun· 
'i bir ferahhk aıılamalıyız. Bu da ancak 
işin ve bilnetice kazancın çoğalması ile 
kabildir. Elimizdeki 180 milyonluk kağıt 
ile beraber 772 bin kilometrelik ihnnra 
muhtaç arazimiz ve 18 milyona çıktığı 
tahmin edilen refaha susamış nüfusumuz 
var. Görülüyor ki, nispet dilekle makus• 
tür. Bunu gözönüne alan Cüınhuriyet hü .. 
kiimetimiz faydalı tedbirler alnuştır. Hü· 
kiimet kendi hesabına yaptığı fabrikaları 
bütçeyi sıkmadan ve sıkıştırmadan obli· 
gasyonlara ve diğer bazı muayyen hedef
ler için karıtllklt para vermesi ile temine 
baglamıttır. Bu görgülü de~~ mali dütün
ce mahsulüdür; hem çok btız davrarulan 
paramızın kıymetine halel verecek enf
lasyondan çok uzaktır. Belki vatan ser
vetini istismar edecek bir emisyondur. 
Suıkriptörü de şahoi menfaat değil doğ· 
rudan, doğruya meml~~t~. Çok temen; 
ni olunur ki hükiimebmlzın bu sahadaki 
teşebüa ve faaliyeti genişlesin, şümullen
sin de daralan piyasamızda iş, kazanç ve 
sabn alma kabiliyeti artsın. Bu tarzı ha
reket iktisadi programnnlZln muvaffakı
yetindeki süratte başlıca amil olabiliyor. 
Bu suretle şarkın muhayyel zenginliği de 
bin bir ıı:ece masallarının dekorluğundan 
kurtulur. 

SADRETTİN ENVER 
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Har i k Hay at Kaza ve 

-Sigortal~-Gal~tada-· Unyon Hanında Kain 
Ü N y O N stGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırma1İ2ı4 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 
• - ~ !;)- • 

__ · ... ' ~ - 1 ~ . ~ ~ - .. ' ' ~ :-

- Milliyet'in edebi tefrikası: 25 

KANLI SIR 
Karoça'nm atı şahlan!1'ış ve kah-

. camekanına dogru savlet et-
venın k' b 
n1iştir. Kahvenin caroe. anıkukaa\v 
lete mukavemet edemıyere. ırı . 
mıs ve kahve derunundak• .. dr~-

• . .k. . d "imiş muşterı
pezlerın ı ısı evrı.. . ' ıla-
ler bir heyecanı muthışe kap O 
rak kaçışmağa batlamışlardıdr .. d 
esnada t'<>kaktan geçen efen 1 en 
bir zat, şahlanan beygirin yul~rın~ 
yapışmış ve muhakkak tehlıkeyı 
bertaraf etmiştir. 

Bilahara yapılan tahkikata na
zaran bu zatın, Lkincikordonda 
bir otelde misafireten mukim İs
tanbullu Hüsrev Bey olduğu anla-
sılmıştrr. 

"/zmir gazetelerinden kesil
miş bir parço!' 

Hüsrev Beyle mü.liikat 
Jkitilkilikteki vaka kahramanı 

Hüsrev Bey nezdine gönderdi.~i-
. lesef Hus-

Yazan: Mahmut YESARi 

rev deyi bulamamış ve fak'!t _otel: 
den mumaileyh hakkında atıdeki 
tafsilatı almıştır: 

Hüsrev Bey, İstanbulludur ve 
berayı seyahat şehrimize gelmit
tir. Kimse ile görüşmediği ve mün 
zevi bir hayat imrar eylediği söy
lenmektedir. Kendisi, gayet dinç 
ve çevik bir zat olup nezaket ve ] 
mülayemeti herkesçe tasdik olun
maktadır. ~n garip olan cihet, 
Hfüırev Beyın, Ahmet ağanın kırı
lan cam parasını tediye etmiş ol
masıdır. Ahmet ağa, Hüsrev Beye 
"Hızır Bey" demektedir. 

4 Eylıil 
Hızır Bey, bu, ne gülünç talih?. 
Talih de değil, talihsizlik. Eğer 

bu beni her yerde tak"p edecekre 
hayatıma mı talihime mi hangisi
ne lanet edeceğimi bilemiyorum. 

Demek bana uzun müddet lzrnir
de de oturmak nasip olrnryacak. 
Demek ben, serseri ahudi gibi e-
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KUi.AK · - ............ . 
Peçe! .• 

Asri peçeler, git gide öyle çoğal
dı ki, sokakta peçesiz - ama ne 
peçe!. - genç bir kadına rastla
mak imkansız oldu. 

Bu asri peçelerin inceliğine de 
hiç diyecek yok. Soğan zarı, bun
ların yanında, apartıman duvarı 
gibi kalıyor. 

Lfl HiKAYE !Llfll8 ıC: -~ < .. . • • ' • • 

AKMANO lil::KNAKD~l<.GUE.KHt. MUKt.NU -
MONIQUE ROLLAND . GERMAINE SABLON -

ANDRE ROANNE gibi beş büyük artist tarafından 

Geçen gün, yolda - ben değil 
ha ... bir arkadaşım - tanıdık bir 
hanımı, yüzünde bu peçe ile görün
ce başını çevirdi, yürümeğe başla
dı. 

Peçeli Hanım, bizim arkadaşın 
bu görmemezliğe gelişind~n alın
dı ve teklıfsizce koluna dokuna
rak: 

- Ne o, beyefendi? dedi, bugün 
iltifat etmiyorsunuz? 

Hazret, hiç farkına varmamı! 
gibi, birden irkildi: 

- Affedersiniz, hanımefendi .. 
tanıyamadım l 

Peçeli hanım, kahkaha ile gülü
yordu: 

- Nasıl tanımazsınız, canım .•• 
Bende değişmit ne görüyorsunuz? 

Bizim ahbap tagüldü: 
- Yüzünüzü, pek farkedeme

diın !.. Peçenizi k~ldırsanız da sizi 
ihya doya bir görsem! ... 

M. SALAHADDiN 
llHHIHIU 11111 rHHlllllllHllHfflllHHlllHlllllllHlll 
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iş ve istirahat günlerini 
nasıl geçirmeli? 

Çok kimselerin Cuına tatilinden 
sonra Cumartesi günü İf baıında bu~ 
lunmak hoşlarına gitmez. O sabah 
yataktan mutattan fazla uyumaktan 
Jıasıl olma bir nevi miskinlik lıali ile 
kalkılır. Acele gitmek, her zaman
kinden daha çabuk kahvaltı etmek, 
sessiz sada.sız biraz teY yedikten son 
ra. hemen sokağa fırlamak olur. 

it başına daireye geç gidilmit gün 
!er olursa her halde bunla.rm Cumar
tesi günleri olduğunda fÜphe yoktur, 
ogün daima işe hiddetle ve isteksiz 
başlanır ve çalı~mak insanın maddi 
ve manevi hayatmm müvazenesini 
temin eden bir vasıta. olduğunu düşü
nerek ona kartı bir ıükran hissi bes.
liyecek yerde lanetler savrulur. 

istirahat ve tatilden aonra işe bat 
lamak için duyulan bu ioteksizlik 0:
yun ve eğlenceden birdenbire ite av• 
det hiuinin bir ioyanı mahiyetinde 
değildir. Bu daha ziyadg_ o zaman 
aıhhatça it görmek için \Jç te uyğun 
ve hazır bulunmadığmm bir alimeti
dir; adelelerimiz yorgun veya aza
mız zehirlenmiş bir halde olur ve ya
hut h·er ikisi de birlikte bulunur. 

Bir haftalık vücut idmanları ve ha
reketlerini hep bir Cuma günü yap• 
mağa kalkı§JDak esasen pek yanht 
ve yolauz bir hareket olur; bu hare• 
ketler her gün mutedil surette yapıl· 
malıdır. Böyle hareket edilirse hiz
met ..son günü olan Perşenıbe günleri 
biraz daha fazlalapnağa mümkün o
lur. Pek doğru olan bu kaideye ria
yet edecek yerde pek çok kimseler 
Cuma günleri lüzumundan ziyade ye 
mek yerler ve pek az hareket ve id.
maalarda bulunurlar, bunun netice· 
ai olarak Cumartesi sabahı vazife gör 
mek ve çalıflllak için kendilerinde e· 
nerji ve hayat faaliyeti bulamazlar. 

Bir çok mektep talebesi ve genç· 
ler için yarım tatil günü sayılan Perr 
tembeleri futbol, hokey gibi açık ha· 
va oyunları veya hayvanlı hayvansız 
gezinmeler yapmak adelelerimizi kuv 
vetlendirmek için pek yerinde olur. 

Pel"§embeleri böyle hareket eden
ler Cuma günü ekseri bir gün evvelki 
yorğunluklar tesiriyle sabahleyin ya. 
takta fazlaca kalırlar ve yemeklerle 
midelerini ziyade şi~irirler ve bütün 
gün evde miskin bir halde vakit ge· 
çirırler. Halbuki bir hafta çalııan ve 
i, gören bir kimsenin hafta aonu ta
tilinden bu türlü i•tifadeye kalkıtm& 
sı hiç le caiz değildir. Bu türlü hare· 

!ünde asa, ayağımda çarıklar fark 
tan garbe, garpten şarka durmadn 
dinlenmeden yürüyeceğim, yürü -
yeceğim. 

Bu, hiç sevilmiyen, istenilmiyen, 
fakat mecburi bir hayat? Peki ben 
bu yat~fa neden mecburum? 

Hani sen kuvvetli olduğunu sert 
olduğunu, acı olduğunu, erkek ol
duğunu kendi kendine kabul et -
mi~tin ! Peki, o sertlik, o acılık, o 
erkeklik ne oldu?. 

7 Eylıil 
lzmirden de kaçıyorum. Tebed

dül yeti,ti. lzmirde bu kadar sıkı
lacağımı hiç ummuyordum. Halbu 
ki ben, burada çok kalmak, dolaş
mak istiyordum. 

" lstanbul gazetelerinden kesil
miş bir parça ". 

irtihali müessif 
Vülatı sabıkadan hançeri za

de Tahir Beyefendi, dünkü 
per,embe akşamı eceli mevudile 
irtihali daribeka eylemi~ler ve na
•i mağfiret nakişlan Teşvikiyede
ki konaklarından kaldırılarak Maç 
kadaki aile hatiresine vediai haki
gufran kılınacaktır. Ailei kederdi
desine ecri cezil, sabrı cemil temen 

Yeşil rop 
Heykeltrat Rasih Beyin kansı Semine 

Hanım Sinirli, çocuk ruhlu; fakat çok 
sevimli bir kadındı. Bir ırün öğleden son
ra kocasının Beyazıt'taki atelyesine gel
di: 

- Haydi Rasih .. Kalk ç"'lıya gidelim. 
Yeşil bir rop alacağım. 

Sanatkilrın iti fazlaydı •. 
- Sen yalnız gitoen olmaz mı? Dedi. 
- A.. Sen ne biçiııi ıı~amsm ayol. Ye . 

til roplar bu sene moda.. Sonra senin 
zevkin de lazım, beraber beğeniriz. 

Rasih Bey, kansının lıalini bildiği icin 
fazla bir §ey söylemedi. Elindeki işi bı
raktı. Beraberce Divanyolundan yürüye
rek kapalıçarttya girdiler. Birkaç mağaza 
dolaştılar. N/. wet son modaya muvafık, 
koyu yqil renkli güzel bir rop seçtiler. 
Mağaza sahibi buna on beş lira istedi. 
Kadın kocasının yüzüne baktı: 

- Nasıl beğendin mi? 
- Sen bilirsin, hoşuna gitti ise alalım. 
- Canmı senin hiç fikrin yok mu .• 

Söylesene .. 
Rasih Bey kansının birçok şeyleri eve 

götürdükten sonra beğenmediğini, sinir 
lendiğini bildiği için k!'bağm başına pat
lamasından korkuyor, onun için meseleyi 
kadının reyine bırakıyordu. 

Semine Hanıın dükkancı ile çekeşe çe· 
kişe pazarlık etti. Ni!·.n.yet yeşil robu on 
üç liraya aldılar. 

Dükkandan çıkınca tanıdıkları kumaşçı 
hacıbabaya gösterdiler, adam, aldıkları 
fiala değer olduğunu söyledi; fakat Se· 
mine buna kanaat etmedi. Mahmutpaşa
dan inerken önüne gelen mağazalara gös
terdi, kimisi, renginin koyu olduğunu, ki· 
misi kendi dükkaruannda daha iyi ku
maştan bir robun on liraya verilebileceği
ni söylediler. 

Heykeltraşın karısı bunları duyunca 
küplere bindi: 

- Ayol sen ne biçim adamsın.. Hiç bir 
seyden anlamıyor musun. Erkek değil 
misin, pazarlık bilmez misin, bak gördün
mü işte bizi aldattılar. 

Rasih Bey müşkül vaziyette kalmıştı: 
- Canım Semine ama yaptın .. Sen 

bunların sözlerine ne balayorıun. Reka ... 
bet için, müşteri celp etmek için böyle 
söyli_yorlar. 
Kadın bir kere tutturmuştu. Kulağına 

hiç lakırdı girmiyordu. Hem yürüyor, 
hem de bağıra bağıra horozlanıyord~.= .. 

- Sen beni. neden kapalıçarşıya gotur· 
d .. ? 

un. d 
_ Yolumuz oraya dü,tü. Sen ora an 

almayıp Mahmutpıqadan veyahut Bahçe
kapısından alaydın, kabahat bende mi? 

- Vay ser1em vay .. Demek kabahat 
bende ha.. Y abu bir kere kesenden fa·•· 
la para çıktı. Sonra da bu. türbe ~rtüoü gİ 
bi yemyeşil m»kara 'eyı rop dıye aldık. 

p Sırad; yanlarından muharrir Meh
met Beyle, ressam Ahmet Bey geçiyo~· 
\ardı. Kansının son sözleri Rasih Beyı.n 
tuhafına gitmişti. Gübneğe başladı. Bır 
taraftan da: 

- Yahu .. su·s .. Tanıdıklar geçiyor .. Re-
zil oluyoruz. Bizi tefe koyup çalarlar, 

ket hiç bir aıhhat kaidesine uymaz 
ve bunu hiç bir aklı •elim kabul et· 
n1ez. 

Bu yolda hareket edenler ve bu 
türlü program takip edenler Cumar· 
te~i sabahları ekseri .~idelı;ri boz~k, 
ne§eleri kırık, kar8;cıger!en .. dol8'W! 
ve durgun, sinirlen kırgm vucutlen 
yorgun bir Jıalde bulun!'rlar. Cwnar
tesi günleri bir hafı~ • ıt yapmak vo 
çalı;ıınak üzere kendını nıh ve ?eden 
ihtiyariyle sağ!~. ve. kuvve~lı bu~ 
m~k için Cuma günlerı mutedıl har. 
ketler yapmalı, hafif yemek yeme!~ 
ve müınkün olduğu halde saf hava ~ 
mak için dışarıya çıkmalıdır. E!'d "'i .. .. . h 1m~ı. ıru ey 
Yade gunu temız ava a ~ d .. 1·· ndiıe en 4 .. 
§İ§i; memek ve her tur u e 
zade ya,amak lazıındır. . . .. 

Sağlamlık ve sıhhat ıçm. vucut a-

d 1 1 . • h .nın işletmek ıster. Yal 
e e erıru er &--. ün lüzumundan 

nız hafta aonu bır g lmak . k rnıek ve yoru · fazla yorgunlu ve 1• 
f d . zarar ge ır. 

la ay a yenne B"" ""k d uyu a a 
Dr. ŞUKRU 

ni eyleriz. 
20 Eylıil 

Acaba Mesture, ha.basının ölü
müne acıdı mı? Babası, onun ha • 
yatında küçücük bir yer yaratma -
mıştı ki ... 

Annesi... Ann~i... Mesturenin 
hayatına hakim olan annesi ... 

Bir teY dütünüyorum. Eğer an -
nesi ölecek olursa Mesture, ne o • 
lacak? O zaman Mesture, destek
siz kalacak. Desteksiz ya,amak, 
onun icin bir felaket olacak. Za
vallı, hayatta topallayacak ... 

Peki, ben, ne diye !\ala onunla 
meşgul oluyorum? 

. ·25 Eyllil 
Kütahyada, otele g;rerken Hür -

rem Hurtit, beni karşıladı : 
- Nereden böyle? 
- Sen, ne diye buralardasın 1. 
Hürrem Hurtit, yüzüme garıp 

garip bakıyor: 
- Ben, mühendisim ... Semt semt 

diyar diyar dolaşırım. Asıl, sen, bu 
ralarda ne arıyorsun? 

Verecek cevabım yok. Y ~lnız, 
yüzüme bakıtı bü"sbütün garıplet· 
ti: 

- Ne zamandan beri sen, ıeya-
hatteain? 

temsil edilen 
A T E Ş L I K A D I N L A R 

son derece neşeli kômedi müzikali 
Bu çarşamba akşamından itibaren S UM ER sinemada ba,lıyor 

•I 14603 J-

Artistik sinemasından sonra· bü
yük muvaffakiyetle devam e
diyor. Saatler: 2,30 - 4,30 - 6,30-
20,40. 

F E R A H sinemada 
İİİİlllll ....... c::aıııaı ......... 

NlŞANLANMA 
Diyarbekirde Jandarma mmtaka ku

mandanı Miralay Ziya Beyin büyük kı
zı Mualla hannnla Diyarbekir askeri has
tanesi operatörü muktedir doktorlarımız· 
dan Yüzbaşı Osman Beyin nişanlanma 
merasimi 10 Şubat 934 de Diyarbekir as
keri mahfelinde verilen etibba odasının 
senelik balosunda icra edilmişt>r. Genç 
nişanlılar için saadet temenni ederiz. 

diyordu. 
Semine Hanım kocasının gülmesine ve 

bu sözlere büsbütün hiıldetlenmişti: 
- Bir de utanmadan gülüyorsun ha .• 

. Allah alsın senin ... 
- Y abu kadın çıldırdın mı, ne bağırı· 

yorsun? burası ev değil •• 
- Ah bir eve gitsek ben sana gününü 

gös tereceğinı. 
Akşam da olmuştu. Vapura binerek 

Kadıköyüne geçtiler. Yolda, vapurda hep 
yeşil rop münakaşası devam etti. Evleri: 
ne girince Semine Hanım hemen paketı 
açtı, robu giydi: 

- Nasıl, yakıştı mı?. Diye sordu. 
- Mükemmel.. 
_ Haydi .. Alay ediyorsun. 
_ V allah mükemmel karıcığım. .. Sen 

esmersin .. Esmer renke daha fazla koyu 
renkler gider. Beıı heykeltraşım, zevkime 
itimat et.. 

Sen heykeltraşsmama.. Ekseri beyaz 
renkle meşgul•ün. 

- Hoppala.. Semine aklımı kaçıraca
ğım, bu kadar israr etme. 

Oteki aynada kendini uzun uzun mu· 
ayene etti: 

- Hayır ... Hayır hu rop beni açmadı. 
Bunu yann götürüp geri ver .. 

- Yok, ~ kanımam .. Geri almazla~ , 
ıonra o dükkanda açık yeşil yok ki değiş
tirelim. Parayı kat'iyen geri alamayız. 

Bin Lürlii teminatla kamının .gönlünil 
etınişti; fakat yoldaki dostla.nnm kavgll• 
lanm işitmeleri hatırına geldikçe içerli· 
yor: 

- Eyvah, rezil oldum, diyord~. . 
Bir hafta sonra Rasih Bey bır kiraat

hanede bir mizah gazetesi okuyordu. iç 
sayfalara şöyle bir göz gez~O:~n~ başın .. 
dan bir tas kaynar su dokuldu sandı. 
Gazetede (sokakta kavga) s_erle~has~ al
tında kendisile ~rıskınmltu'?rikdatbu~lerı kya. 

1 tı semioenın o gun a ır pa et 
~:.:.;:~ Ağ:zı açık. hiddetli bir vaziyette i-

di. . altı d k ekil Karikatürün n a şu ısa § de bir 
muhavere bulunuyordu: 
Kadın - Utanmadın, heykel gibi dur

dun.. Bir robun pazarlığmı edemedin. 
Erkek - Sus, yanımızdan bildikler ge· 

çiyor. Rezil oluyorum! 
O sırada tesadüfen içeri Ercüment Bey 

girmişti. Rasih Beyi elinde, kendi karika
tüni bulunan gazeteyle görünce gülerek 
yanına sokuldu: 

- Geçmit olsun üstat. Dedi. 
Heykeltraf, naçar iti litifeye bozdu: 
- Ben zaten böyle bir muziplik yapa-

cağınızı biliyordum. Bu, bana bedava 
reklam oldu ama Allah verede bizim ka· 
n görmese .• Qu sefer muhakkak ensem· 
de boza pişirir! - O. N.-

- Uç ay kadar oluyor. ., 
_ Istanbula hiç uğramadın mı· 
_ Hayır! Bursadan ~ö?düın, va 

pur değiştirip İzrnire gıttım. 
- Evine mektup yazmıyor mu-

'.sun? . ı 
- Hayır! 1 
- Evden de sana mektup yaz -

mıyorlar mı? . l k" 
- Adresimi bilmıyor ar ı ... 

H .. Hur~it duruyor, yutku-urrem T ' 

nuyor: h" b" h b l _ Annenden ıç ır a er a -
rnadın mı? 

Bu sual, beni de yutkunduruyor: 
Sende garip bir hal var. 

Hürrem Hurşit, kaşlarını çata -
rak elile omuzuma dokunuyor: 

_ Hüsrev, annen geçen hafta 
öldü. 

Hiç inanmadan bakıyorum: 
Ö 'd"" .. ? " rö _ ... umu. ,· ·· 

- Evet. .. 
_ Sen, nereden biliyorsun? Kim 

söyledi? Nereden öğrendin? 
- Evvela gazetelerde okudum. 
- Hangi gazetelerde? 
Bu sualin budalaca olduğunu bi

liyorum fakat aklım o kadar du -
ı·aklamı~ ki düşündüğümü değ~!, 
ağzıma geleni .. söylüyorurn. Bu, hıç 

TEŞEKKUR 
Pek sevgili kardeıimiz Hulusi'nin e

bedi gaybubeti hasebile cenaze merasi• 
mine bizzat icabet ve şifahen ve tahrire" 
beyanı taziyet ile kederlerimize if~ 
liitfunda buluıunuş olan bilumum zeva· 
tı muhteremeye ve merhumun ölü.mile 
pek yakından alakadar olan matbuata 
ve muhterem. erkanına ayn ayn tetek .. 
küre teessürümüz mani olduğundan aon· 
suz teşekkürlerimizin muhterem gazete
nizle iblağını rica eyleriz: 

Kurııkahveci Biraderler naoıııı• 
HASAN 

ISTANBUL BELEDiYESi 
~..,ı.;r Tiyatrosu , 

Bu akşam \ 
saat 19,30 da ' 

ISTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 
liinii Celal 
filllJI Umuma. 

l'azartesi günü köksüzler 
12ı:ıl 
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ABONE 

3 a7lıiı 
6 .. 

12 .. 

ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç icia 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen enak seri Teriime&.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete v• 
matbaaya ai.t itler için müdiriyete 111\i~ 
raca.at edilir. Ca..zetemiz ili.nların m••'u• 
liyetini kabul etmez. • 

beklemediğim haber, o kadar ga"/' 
ri muntazırdı ki müteessir olmıı ' 
Yorum, mükedder olmuyorurıı· 
Garip bir ilahiyet içindeyim. lnııll' 
mağa utanıyorum, inanmamağı gii 
lünç buluyorum. Hürrem Hurşit, 
korka korka beni süzüyor: 

- Hangi gazetelerde olacak, İ5' 
tanbul gazetelerinde.. Bunu okU '. 
yunca senin köşküne gittim, sell1 

bulamadım. Alık bir hizmetçi ka' 
pıyı açtı, senin aylardan beri or'' 
da olmadığını söyledi. 

1 T eşrinievı1eİ 
Beraber yaşamadığımız, bir e.t~ 

da geçinip haşir neşir olrnadığıill1 

halde, annemin ölümünün haY.e. ; 
tımda bir eksiklik yapması garı!'· 

Demek ki insanlar, bir arada ~ 
şamadıkları, mevcutların bile ktl 
vetlerini taşıyorlarmış! 

İstanbula dönmeliyim! Bir ço~ 
pürüzlü işler var, onları halletrıı~ 
lazım ..• Halbuki ben, bunların b1~ 
birini sevmem, hiç birinden hof ' 
!anmam ... 

İstanbul, beni mahvedecek ... fıı 
k . ' at çaresız ..• J') 

(Bitmeaı 
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Maarif vekili Hikmet Bey dün ge!di ve dersine başladı Her gün bir yazı 
• (Ba,ı 1 inci sahifede) ı 

lllutareke ile Sevrea araıındaki zama
nı tetkik edeceğiz. Mukavele ahkamı 
llıucibince 13 T eşrinisanide dÜ§manla· 
l"rnıızın donanması lıtanbula geimi§ti. 
O zarnanki hükUmetin de aczinin yar
dınıile dütmanlar memleektte hakim 
olabildi. Şimendiferlerimizi, telgrafla· 
tıınızı kontrol altına aldılar. Her ta -
•afa heyetler dağıttılar. Silahlarımızı 
t?Pladılar. 23 Teıriniaanide izzeti nef 
sınıiz için ağır bir hildise oldu: Fran· 
ltz fark ordulan kumandanı Franehe 
Deaheree lstanbula mutantan bir alay 
la girdi. Sanki harple girmiş gibi idi. 
lialbul<i mütareek ile giriyordu. 1918 
ıeneai bu şeriat içinde geçti .• 

1919 da aynitarzda muameleler de-

"- etti. Mütarekenin 7 inci maddesi muci-
bince galip devletler lüzum gördükle 
ti zaman her tarafı inal edebilecek
lerdi. 

lngilizler Urfayı, Meraıı, Ayıntabı, 
Adanayi iıgal ettiler. Ahali tarafından 
Otılara kartı bir cephe alınmağa baılan· 
ılı. Bunlar bizim memleketimizde cere· 
>'•n eden vak'alardır. 

Manda meselesi 
Asıl sulh tartları A vrupada karar 

laıacaktı. Dört veya iki devlet sulhu 
l.ıirarlaıtırdı. . 

Amerika, reisicümhuru (Vılson) ln
tiliz, Fransn ve ltalya başvekilleri sul
~u kararlaştırdılar. Amerika Avrupa 
•ılerine pek karıımak istemiyordu. hal· 
:Yada o vakit dahili vukuat vardı. Fran· 
&a ve İngiltere sulhu kararlaştırdı. Bu 
•ulb içtimaları 18 kanunusani 1919 da 
tani bu sene batında başlamııtır. Daha 
~ içtimalar başlamadan evvel bazı ha

dıseler cereyan ebnişti. Garp ricalinin 
••cümle Vilsonla, Amerikadaki İngiliz 
d?'Dinyonu başvekili tarafmdan serde
tlılen fikirler ıunlardır: Mağlup olan 
llıeınleketler tamamile taksim edilme -
•in, Cemiyeti Akvam himaye veya 
i:"'ndasına verilsin. Bu teklifleri, lngiliz 

, aşvekili dahi kabul ebniştir. Manda 
tlı.eseleıini biraz izah etmek isterim. Bu 
l.etime lugat manaaile vekalet demek -
tir. Meıeli bir memleketi idare için 
bir baıka devlet vekalet alıyor, demek· 
tir. 

Bu nereden doğdu?. Bunu anlamak 
İçin şunu nazarı dikkate almalıdır. 

Büyük harp beşeriyet için bir feta. 
l.etti, milyonlarca adam öklü. Açlık 
"e sefalet oldu. Ve bu felaket dört se· 
lıe aürdiı. Bundan ıonra bütün dün· 
~· -' .. harp aleyhtarlığı uyandı. Harbi do
i'uran sebepler aleyhine de milletler 
bağırıyordu. Harbin üçüncü seneaine 
tloğru bu sesleri 'susturmak lilznn gel
di. Denildi ki bıı harp, son harptir. 
Böyle felilketl~r bir dııılıa olmryacaktır. 
8u felaketler olmamak için de müs • 
temlekeler meselesinin halli vardı. Çün· 
lcü. harbi umumi Trablusgarlnn zap • 
~ •'c baıladı. Fakat diğer devletler de 
ıf'ka müstemlekeler almak istediler. 

arp böyle çılanııtı. 
( Lenin) ve ( Vilson) un bu huauo

~~ fil.irleri vardır. (Vilson) diyordu 
ili: 

- Milletler dama taıı gibi hakimi· 
l'etten hikimiyete nakledilmemelidir. 
1'.1illetler bir ticaret metaı gibi elden 
ele geçmemelidir." 

Bu sözler söylendi. Mütareke oldu. 
liarp bitti. Fakat bu sözlere inamnq 
kimseler vardı. Hatta samimi aur
inanmıılardı. Bu sözler söyleneli 6 - 7 
ay olmuıtu. Binaenaleyh devlet adam
ları kendilerini yalancı çıkanruwk iste
mezler. Diğer taraftan da bir çok kan 
döl.müı büyük devletler gözlerine kes
tirdikleri memleketikaçırmak istemez
lerdi. 

Harp ederken memleketlerin iotilc
lat.i için harp ediyoruz, diyorlardı. Ha· 
lcilcatte, memleket almak için harp ya• 
pıbyordu. Halbuki onlar beşeriyet için 
diyorlardı. 

(Manda) ya göre alınan memleket· 
ler C · tı" Ak b . ı;mıye vama ırakılıyor, Ce-
°'.'Yelı Akvam bu memleketi [Jar<: için 
bır büyük devleti vekil yapı}·oı du. 

Cemiyeti akvamın be\l".tnnamesinin 
(22) m3ddesi ve ( 4 l ıincü 1 .krası Os
j'-nlı memleketlerin~ aittir. Bu madde
•rde deniyor ki: 
B~ kısımlar Mand4ya verilmeden t-V• ;;•! _Yerli hl\l.kın fikri alınacaktır." Hal• 

S Uk~ bun~ rı .... y.et. et.lılınedi. Ezcü.ınie 
'llrıye ve F:ılıstınd< b:mR riayet edil
:"edi. Irakta <la r<ayet •;dılmcdı. Fakat 
i'~kta garip t-ir ~•"Yrl oldu. 1918 de 
•ak lngiliz iJ.ıresırı~ girmi~ti. 1920 d~ 

lrakta büyük l,ir ihtilal çıkmıstı. lsva· 
".' bastırmak iç;n lııı:iliLi~r ıoiı bin ki
r'•~ lngiliz ol"lus•ı göndcrditer. liu as
d erı burad3 tutmak için çok p;ıra lazım-
!İd~al Fay&al Bağadat t~htın> geçi

::.ı 1 ve. hükümdar intihap edild;. Fay
k furıyeden Fransızlar tarafından ç<
ti~r~ nııştı. 1 ngilizler vaziyelten is-

a e ederek bunla:-ı yaptık-
~ &onrn halkı haberdar ettiler 

albuki_ el.ha evvel halka sorulacaktı: 
l 23 kanunuevvel 1920 de büyük dev
<;tler (San Remo) da 1'vıandaları tak-
"rn tt"l C · · ~t . c ı er ve emıyetı Akvaın tasdik 

lı. (Manda) larla (himaye) arasın
~i devlet arasında fark vardır. Fa-
jl eıaıa taalluk etmez. Teferrüata ta

: lulc eder. Yani o memleketin rr. kad
lı ~ra.tını tayinde o meleket ahalisi ve 
el ülı:umeti serbest değildir. Yalnız Man· 
, 

8 •:>bibi devlet, bu işleri yerıilcr va· 
ı:-rta~ıle gördürür. Mesela bizde Damat 

t~~t zamanında işleri, işgal kumandanı Otuyordu. 
<a Doğrudan doğruya müstemlek~ olun• 
el '.ecnebi devlet adamları doğrudan 

0 11ruya büyük memuriyetlerde bulu
llurlar. 

!eı, Irak, Suriye, Filistin evvela müstem
y e Yapılmak iıtenmiıti. Fakat halk is-

aAe/tti, sonra himaye §ekli oldu. 
ı:ı eyhimizde bir propaganda 

~i urada bir utıtrat yapmalıyım: Bi
ci ın aleyhimizde bir zaman propagan
rrıa ~apmışlardı. Türkler iyi idare ede
C~~ ~':• diyorlardı. Fransa (1830) da 
da atr~. fethetmitdi. O, zaman ka· 
~ • ~ l"urk valileri idare ediyordu. 1908 

ransızlar Suriyeyi aldılar. Şimdi 

bu iki memleketteki vaziyeti tetkik e
dersek, nisbeten Suriye halkı daha u• 
yanıktır. 

Bu gösteriyor ki Türkiyede en faz· 
la kalan memleket en ileri gitmiıtir. Me
sela Suriye .. Halbuki Cezair en geri kal
mıştır. 

1 

rakları i1ıal edilemez, deniyordu. 21 il 
mayısta, Lloyd Georges dedi ki: Yu
nan ve Ermenilerin eline geçen yerler
den başka yerlere ilişmemelidir. Tür-
kiye müstakil kalmalıdır. Bu siyasetin 
devamı olarak Damat Ferit, konferansa 
davet edildi. Bu suretle bizim kalbimi-z 
alınıyordu. Türk heyeti murahhasası 
Parise gitti. Reis Damat Ferit idi. Bu 
adamın hem hiyaneti, hem de budala
lığı yüzünden yapmadığı fenalık yok
tu. Guya düşmanlara yaranmak için, 
Ermenilere son derece mezalim yaptı
ğıınızı konferansta söylemiştir. Zaif bir 
adam; Ennenilcrin de mezalim yaptıkla
rını söylemek laznndı. Sonra bir çok 
sulh metalibinde bulundu. Bu arada ga
ripleri vardır: Harpten evvelki Osman
lı impatorluğu hudutlarının iadesini iı

Memleketleri en iyi idare eden bi
ziz. Aleyhimize propaganda yapıyorlar, 
iyi idare, edemez diyorlar. 

Mesela Hindistan, Mısır, Irak İngi
lizlere geçti 1857 de Hindistan, 1882 
ele Mısır, 1918 de Irak Türkiyeden çrk
tılar. Bugün en ağır ecnebi idaresi Hin· 
distan, en hafif Iraktır. Görülüyor ki, 
ecnebiler bizden en evvel ayrılanları da· 
ha kolay idare cd' ;r» l.ır. 

Millet yetiıtıımekte biz, lngilizlere 
failcız. 

T ı .. Lıye taksim ediliyor 
Şimdi Paristelci sulh konferansına 

gelelim• Burada iki nevi müzakere var· 
dı. Biri buyük devletler arasında, diğe
ri de küçük devletlerin istediklerini din· 
]emeğe hasredilmit celseler. 

BüJük devletler kararlar veriyorlar
dı. 

Umumi içtimalarda, yani büyük dev· 
let kararlar veriyorlardı. 30 kanunusa
ni 1919 da ıöyle bir karar verdiler: 

Ermenistan, Suriye, Flistin, Irak, 
Kürclistan, Osmanlı idaresinden ayrıla
cak. Bu karar bizim dağılmamız için 
ilk karardır. 

(3) şubatta konferansta Venizelos 
dinlendi: Venizelosun tahsiyeti malum: 
Bizim en büyük dütmanımızdı. Fakat 
bizi Yunanistanla barıştırdı. Evvela Tür
kiyeyi taksim etmek istiyordu. V enize
los konferansta, şunları istedi: 

Trakyayı istedi, Anadoluda (Meis) 
adaaıodan şimale yani boğazlar mın
tak'lsına çıkan hattın garbini istedi. 

Böyle bir talep 1 talyanları feverana 
getirmİ§tir. Çünkü burası lıalyanlnrın 
keneli mıntakaaı idi. O vakit derhal İn· 
giltere Yunantstanı ltalyaya kartı tut
tu. lngilizler ltalyaya dediler ki: "Mu
ahedeye göre Antalyayı size veriyoruz.'' 

"Saint Janne Domorie" muahedesi 
rmıciıbince lzmiri vadettik, fakat Rusla
rın muvafakati meşruttur. 

Nihayet büyük devletler bir karar 
verdiler. Alatelıir, Ayvalık, Soma ve 
KU'f...ıasını ihtiva eden bir mıntaka Yu
nanistana verilecektir. 

Şayet Anadolu, bir" Manda altına 
k~nuna ~u k".,,lar Manda altına gir
mcy~cektır. Bu vaitte lngilizler Fran
sızlar mutabık, ltalyanlar muhalif A-
merikalılar mütereddit idiler. ' 

26 ıubat 1919 da Ermenistan meta
libi dinlendi. (Ahunayan) ismindeki Er
meni reiıicümhuru ıunları İstedi: Eri .. 
van, Ge1'1.ce, Bitlis Erzunım Van Si .. 
vas, E'.~iz, ~~na', Cebelibe;eket, Ko
zan vılayetlennı istedi. Bura-da bir 
fark vardır: Yunanlılar istedikleri mem
W<etleri fethehniyecel<tiler. Ermeniler 
ise üstelik buraların büyük devletler ta
rafından fetıbini istiyorlar, ve yirmi se
nede Manda olıun, sonra Enneniıtana 
geçsin diyorlardı. ikisinin de iıtihası 
büyüktü. 

Arapların, M .. "'vilerin metalibi var
dır. F*at bunlan geçiyoruz. 

Mmmat Şerif Pata Kürtler namına 
da metalip dermeyan etti. Bu eanada 
ı:ransızlar M~uldan vazgeçtiler, lngi
lızlere tericettiler. Burasını gizli mua• 
hede ile l~ilizlere bıraktılar. Fak..t 
petı:oolflc n hısse alacaklardı. Fransızlar, 
Sunyede yalnız kalmak için bunu yap
tılar. 

Boğazlar 
Şubat, Pariı sulh konferansı da bu 

suretle geçti. Mart, nisan ayında boğaz
lar moaclesi konu§uldu: Boğazlar ve Er
tneniıtan Mandası Amerikaya verilsin 
dediler. 

. 1 ng'iliere için boğazlar çok mühim
dır. Fakat Ennenistan Mandası yalnız· 
ca A~rikaya te~edilseydi, garip olur• 
du. Çunkü, Ermenistanda yalnız harp 
vardı. Kazanacak bir §ey yoktu. Halbu· 
ki boğa;<ları da bir cemile olınak üze· 
re verdiler. Amerika bunlan İstemezdi. 
Çü..kü maceraya atılmak istemezdi Fa· 
kat gönllünü almak istediler. Kal~ aJı. 
ruyor, ha~ikatte ~ir ıe;y verilmiı olmu
yordu. Eger verılseydı, Amerika Rus. 
yaya karşı burada bir kuvvet olacak
tı. İngiltere rııılıat edecekti. Bu ande en 
kolay hal sureti bu idi. Çünkü Fransa, 
lngiltere, ltalyan biribirini kıskanırdı. 
Amerikaya verildiği, müliiyun geliyor
du. 

lzmire_ Y ıınan a•keri çıkarılıyor 
24 nısanda Paristeki dörtler konfe

rans.md~ çetin. bir. vaziyet oldu: ltalya, 
Adrı.ya•~k sahıllerınde -yerler istiyor, 
de~letler buraları Yugoslavyaya ver· 
mek istiyorlardı: ltalyan Başveldli kon· 
feransı terketti. Bu vaziyet 5 may11a ka
dar s\rdü. İtalya bu müddet içinde 
faaliyete gillİ§ti. Konya, Antakya, Mar
marise asker sevkettiler. İzmire bir ltal
yan harp gemisi geldi. Yani (Saint 
Janne Domoriene) muahedesine göre, 
ltalya vaadedilen halda birden işgal e
diyordu. lnı;-ih.,ler böyle zannettiler. 
Bunun ijzerine derhal lzmire Yunan as .. 
ker~eı-i 15 may11ta çıktılar. 1 tal ya o 
vakıt telaş etti. Bu hadiseler hatırınız
dadır. Yunanlılar bir çol< mezalim yap• 
tılarki. Sonra dost olacak, iki devlet o 
va t amanıızca dövüıtiiler. 1 ngitiz si .. 
Y_aseti için bu büyük bir muzafferiyet· 
tı. Çünkü, boğazda en yakın büyük li
man .1.zmirdir. Boğazı kolaylıkla tehdit 
e~ebı_lır. ~ngiltere için İzmir çok mü
hımdır. Bınaenaleyh İngilizlere Yunan
lılar h~r ~an itaat etmeğe mecbur
dur. Çunku Yunanistan hariçten buğ· 
day getirir. Topraklan hep adalardır. 
Denizle ayrılmııtır. 

Fakat İngiltere iç.in, bunun zaran 
vardır: Çünkü siyaseıte karın zararı da 
vardır, zararlar şunlarHır: Türklüğü ve 
müslüman müstemlekelerdeki halkın 
dütmanlığını kazandr. Bunları önlemek 
l~znndı. 1 ngiltere o zaman hemen Tür
kiye lehine bir aiyaıete baıladı. İtalyan
lar da Kuıadasına çıktılar. lnogiltere he
men protesto etti. İngiliz hariciye nazr .. 
rı Balfour hemen bir muhtıra yazdı. 
Lloyd Georges muhtırayı konferans a-
2_'.'larına dağıttı. Muhtırada Türi<iye top-

tedi. 
Damat Ferit, garbi Trakyayı, Bul-

1_ariıtanın bir kıımıru, adalan istedi. 
Obür taraftan da Ermenistan cümhuri
yeti ile ıark vilayetlerimiz hudutlarını 
konuşunız, dedi. Bu, ııuia Ermenilere 
venneğe razıyrz, demektir. Arap meın .. 
leketlerini istemiştir. Hicaz için muh
tar eyalet, diğerleri için ise muhtar vi
layet ismini, kullamnıştır. Harbi umu
mide kaybettiğimiz yerleri ntedi. Da
mat Ferit islimcılık ve halifecilik mef· 
humlarile hareket etti. O zamanki ıera· 
iti bilmiyordu.Bir de küçük şey ria etti. 
Harptensonra ittihat ve Terakki ricali Al 
manyaya kaçmışlardı. Bunların da tesli
mini istemiştir. Konferanstan gayet a
ğır h..lı:aretle kovuldu. 

25 haziranda (Clemenceau) imzasl
le Türk! ük hakkında hakaret ilmiz ke
lime kullanıldı. (Clemenceau) Enneni 
mezalimi sözünü senet ittihaz etmİ§tir. 
Damat Ferit heyeti, böyle hakaret için
de dömnüıtür. 

Bir taraftan bunlar vıılrua geli~en 
ıarki Anadoluda vaziyet çok ümit baht· 
tı. 

Samsuna çıkıf 

1919 senesi başında Vilayatı şar
kiye müdafaai hukuk cemiyeti teıek
kül etti. Cemiyetin şarkta kurulması· 
nm iki i.mili v&Nlır: Düıman iıtil&sm .. 
dan yeni kurtulmuı, ikincisi buradaki 
ordumuz daha az hırpalanıruttı, burada
ki uyanıklığın husulüne tesir yapcnıı· 
tır. 19 mayısta Anadolunun atisi için 
en mühim bir hadise oldu: Bu hadise 
Mustafa Kemal PaflUlln üçüncü ordu 
müfettiıi ünvanile Samsuna çıkmasıdır. 
Muotafa Kemal Patayı, nasıl oldu da o 
zamanki düımanlarımız ve paditah Ana
doluya göndermişlerdir? Hakikaten bu 
herkesin aklının ermiyeceği bir mese
ledir. Büyük bir kumandanı lıtanbul
da t.ıtmak lazımdı. Fakat. onu, hen.es, 
Enver Paşa ile mücadele ettiğinden İt
tihat ve Teraı.ki düşmanı addederdi. 
O v•kit te, Samsunda kantıldık olmuı
tu. Bunu ittihat ve Terald<l tahrikatı· 
na atfetmiılerdi. Rusyadan gelen bir 
çok Rumları İngilizler Samsuna getiri
yorlar, burada ( Pontos) devleti kur
mak istiyorlardı. Yerli halkın karışıklıık
ları buna kartı yapılıyordu. Mustafa 
!"~mal .. Pata~ bu kanııklığı bastırmak 
ıçın gonclennıılerdi. 

f,lustafa Kemal burada nasıl hareket 
etti, malllmdar. Taiaila~ diğer ari<a
tlaı anlatacaıkbr. 

Onun, harici siyasette tesirleri ıan
lardır: lmlia, dütmanlara kartı mem
leketi tetlıilitlandırmrt, baıa bir ku· 
mandan gegmi§tir. Milli mukavemetler 
birleftirihnirtir. 

Memurlar hiikıimetten aldıkları emir
ler macibinoe ya düpnıuıa yardım edi
yorlar, veya hic olmazsa bitaraf kalıyor
du. En hmniyetlileri gizliden gizliye 
kuYVayi milliyeye yardnn ediyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa Samsuna çı
kınca vaziyet değifti. Memurlar milli 
kuvvetlere yardım ettiler. Mustafa Ke
mal !'a~~ hükıimetin ağzından emir 
vermııti. Halk düımanlara daha cesa
retle mu4cavemet etmiştir. Çünkü o za
mana kadar halk hem düımanlara, ve 
hem kendi hükümetine karıı geliyor 
zannedilivordu. 

O vakit bütün memleket düşmanlar 
t:u:,afından alınml§tı. llk yapılacak şey 
11.l":'ıl"':' taşımak, deni-z kenarlanndaki
ru ıçenye taıırnaık lazımdı. Bunu me
murlar yapmalı idi. Bunu yaptırmak için 
Mustafa Kemal Paşa çok uğraıtı bu 
mesele ~sit görünür, fakat zord~r. 

Erzurumda bir lngiliz kaymakamı 
vardı. Bu zat istihbarat memuru idi 
ve silahlan topluyordu. Bu kaymab: 
mın "Yakın şarkta maceralar" diye ha
tıratı vardır. 1919 haziranına kadaria 
silah toplanmasını defterinde tamamen 
zik~er. Silahları topladığını anlatır. 
Gazı Erzuruma geldikten sonra der ki: 
Artık silah nakledemiyoruz. Gazi biz
zat geldikten •onra, silah nakliyatı dur
durulabilmiıtir. Bir çok silahlarımız top
lan~ıştır .. ~u i'in ne kadar müfkül ol
dugunu goıtenr. Size bir mjgaJ olmak 
üzere yalnız Kütahyadan (300) vagon 
pi?:'a~? mermisi lzmitte denize dökül
m~şt~r .. Aske~ ari<adaşlar bunun ehem
mıyetım takdır ederler. 

Misakı milli 
Gazi Anadoluya geldikten sonra mü

t~a~dit. toplantılar yapmıştır. En mü
hımı Sıvaı kongresidir. Ondan evvel 
Erzurum kongresi vardır. Bu kongre
ler ~ahili siyasete aittir. Erzurum kon
g~sınin harici kısnnJanru zikredelim: 

. 1, S, 6 ncı maddeleri harici siyasete 
aıt, yani Misakı millinin esasını tefkil 
eder. 

. 1 - Milli hudutlar dahilinde vatan 
h;ir. ~üldür. Onun muhtelif kısımlan bi-
ribırınden ayrılamaz., . 

lı . ~ -. ~ı~iıtiyan unsurlara siyasi ha .. 
. ı~ryetnnızı ve içtimai müvazenemizi 
ihlal edici imtiyazlar verileonez. 

6 - Manda ve himaye kabul oluna
maz. 

Bunlann manası açıktır. istiklalimize 
dokundurmayacağız. Bu kararlar 1919 
senesinde gayet cür'etkarane ve bir çok
l~rının t~biri veçhile delicesine ıeyler
dı: Fakat bunlar hakikat o~u. 

6 ağustos la bu beyanname kabul e
dildi. Artık vazifeıi biten Erzurumda
ki lngiliz kumandanı Rabinson bu be
ya.'.'n~eyi lstanbul ve Lonclraya götür
muıtur. 

Erzuruın kongresi, yalnız ıarlı: vila· 

Paskalya mevsiminde 
kırk paraya yumurta 

yelleri murahhaslarını ihtiva ediyordu. 
Sivasta, eyluldc, bir kongre daha ya
pıldı. Burada bütün memleket murah
hasları vardı. Mamuretilaziz valisi Ali 
Galip bir süvari fıritasile basmak ve 
kongreyi dağıtmak istemiştir. Bu İşte 
bir lngiliz miralayı, Novil alet olmut· 
tur. İngilizlerin bu hareketi, milli kuv
vete karşı tecavüzleri şeklinde idi. Fa
kat bu baokın yapılam3dı. 

J ngilizler bundan sonra kuvvayl mil· 
!iye lehine bir va-ziyet aldı. Bu suretle, 
gönlümüzü alacaklardı. 

Mamuretilazizde İngiliz kumandanı 
Fatin vardı. Miralay Vehbi Beye de
di ki: Novil'i Halebe iade ettim. Bun
dan sonra Kuvvayi milliyeye tecavüz e-
dilmiyecektir. Bu siyaset cemilesinden 
olarak lngiliz kumandam Mollter de 
Samsundan Sinoba geçiyor. Mutasarn· 
fa acaip l ı ıanatta bulunuyor: lngilte
re, Hindistan, Arabistan. Mısır elinde 
oldukça Türklerin istiklaline taraftar
dır. Fakat bir nevi kontrol olmalıdır. 
Biz Tünclerle bir an evvel sulh olmak 
istiyoruz. Fakat siz iki hükıimet yapı
yorsunuz. Sivas ve lstanbul hükumeti 
var. Bar~ Sivaa hükumeti kuvvetlense 
de biz de onlarla müzakere yapsak." 

Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?
lyi günümüzde dost, kara günümüzde düşman ... -
Raf adanı, az pişmişi, lopu, kayganası, sahanda yağlısı .. 

Padi~ahla gizli muahede 
Gene o zaman padişah ile lngilizler 

arasında gizli bir muahede aktedilmiş
tir. Bu muahedenin metni bulunama
ınııtır. Sabık Fransız Başvekili Dala
dier bu metnin suretini meydana çı
kanruştır. Bu muahede matbuata da 
geçmiıtir. Bu muahedeye göre, lngilte
re, Osmanlı devletine kalacak kısrınla
rın tamamiyeti mülkiye5İnİ temin ed&
cek, lstanbul, merkez olacak, boğazlar 
lngiltereye geçecek, müstakil bir Kür
distan kurulacak, Türkiyedeki isyanla
rı lnogiltere baıtıracaktır. 

Bu muahede demek, Türkiye lngiliz 
himayesine giriyor, demektir. Bu , ; 
ahede 12 eylıilde aktedilmiıtir. 16 ey 
IUI 1919 da Apırikanın Avrupaya ka
lngiltere boğazlan hakiıniyetine ge • 
çirdi. Amerika boğazlan kabul etme
di, lngiliz aldı, denebilir. 1919 aene
sinde lngilizler, lzmiri Yunanlılaı-a 
vermiı oldular, Padiıahı ellerine aldı
lar. 

Müken-eren bizim mücadelei milli 
yemizde isli.m alellli sözü :ıeçer. Bize 
taalluk eden cihet itibarill' bilhassa 
Hindistan hatıra gelir; Hindiatanda i
ki büyük unsur vardır. 230 milyon Hin 
do vardır. 80 milyon müslüman var • 
dır. 40 - 50 milyon diğer dinl.>r hal
kı vardır. Büyük kütle hindolardır. 
Sonra müslümanlardır .. Bizim htikli.l 

Allah kimseyi dütürmesin; za
vallı yumurta bugünler, öyle dü~tü, 
öyle düştü ki, adeta yürekler acısı 
oldu. Paskalye mevsiminde kırk 
paraya yumurta, gö:ülmüf, itidil
miş fey mi? Ana caddelerden çık
maz sokak aralarına kadar her ta
raf yumurta doldu. Bakkallar, pi
rinç, fasulye çuvallarını bir kena
ra bırakıp iti yumurtacılığa dök
tüler- Balıkpazarının, yemit iskele
sini biitün hamalları, yumurta san
dıklarının petinde .• Ağır batlı tica
ret odamız bile, işini gücünü bıra
kıp, kokmuf yumurtalar üzerinde 
bütün bir gün tecrübe yapmakla 
metgul oldu. Hasan Efendinin ec
zalı yumurtaları, kaloriferli odada 
altı ay kapalı kaldıktan sonra, na
sıl olup ta gagalanmadı? Ona gelin 
hep birlikte faşah."ll. 

Sözün kısası: . Yumurta, günün 
mevzuu haline geldi.. O halde ben, 
niçin ondan bahsetmeyeyim. 

ispanyada bir darbimesel var
ınıt. Birinin fakirliğinden kinaye: 

- Zavallı.. Sofrasında bir yu
murta bile yok! Denilirmİf. Halbu 
ki, bizde öyle mi? Ekmek bulama
yan adam, kuru simitine pek ala 
iki yumurtayı katık edebilir. 

Eski bir "tekerleme vardır: Yu
murta mı tavuktan çıkar, tavuk 
mu yumartadan? Bu tekerleme. 
metrutiyetin ilk meclisi meb'usa: 
nında, günün siyaset dedikoduları
da bile kantdırılmıftı. Yumurta, 
Amerikayı ketfeden meşhur Kria
tof Kolomb'un yumurtasile coğraf
ya kitaplarına girdi. 
Dünyanın teklini bazı alimler, 

hadıinde hint rüessası bilhana Gamli 1-..,,, .... .--........................ ..,...,..,.. .... """"' 
gayet mahirane bir politika tuttular; 
§Öyle propagandaya baıladılar; Hin -
distan için birçok feyler istiyoruz. Fa 
kat evveli. hilafetin kurtulma.amı, kuv 
vetli, olmasını iatiyonız, dediler. Bu 
suretle Hia,do müslümanlan birlqtire 
rek lngilizleri müıkül vaziyete dü§ür 
mek. Bu suretle bazı hukuk kopar -
mak istediler. Y okaa bizim muvaffak 
olup olmadığmıız onlar için ehemmi • 
yetli değil~İf 

Fakat bizim burada lngilizlere ika 
ettiğimiz müıküli.ttan i..ıifade etınok 
İ•tediler: 

Gandinin nümunelik bir beyanna· 
meai vardır, bülasaten der ki: 

- Eminim ki hindolar hili.fet me -
seleainin, Hindistan& ait ıslahat mese
dsini gölgede bıraktığını takdir edor
l'!r. Müslüman mukaddes kitapları bir 
taraf, eğer müslümanlar hak•z ol.,.y 
dı, taraftar olmakta tereddüt edilebi 
lirdi. Halbuki müslümanlar ve hila • 
fet hem haklı meseledir. Hem de ku
rana. iatinat eder. 

1919 un baılıca hadiseleri bunlar
dır. 

1920 ilkbaharı 

1920 de ilk mühim hadise misakı 
millinin lstanbul meclisi tarafmdan ka 
bulüdür. Bundan biraz sonra lngiliz 
ler Muıulu, Fransızlardan aldıktan 
sonra, Adanayı Fransızlara devre bat 
lanııılardır. lngilizler o havaliye yer
lepnek fikrile gelmemiılerı:li. Franaız 
lar buraya yerleımek için geldikleri 
için dahili idareye kanıtılar. Ermeni 
çateleri te§kil ettiler. Mezalim yaptı -
lar. Bunun üzerine Türk cepheleri le· 
ıekkül etti. Fransızlar, Urfayı, Gazi 
Antebi, Maratı terke mecbur oldular. 
Şimdi, 1920 ilk bahanna geliyoruz: 

lıtanbulun i,gali 
Vaziyet ıu idi: Alman, Macar, A

vusturya, Bulgar sulhü aktedilmiı, ay
lar geçmiftİ. Halbuki Türk sulhünün 
esasları bile kararlaımamııtı. Sebebi: 
Obir memleektlerin boyun eğmeleri -
ne mukabil Türkiyede askeri mukave 
metin devam etmsei idi. Bundan başka 
dÜ§manlarunız aralannda rekabet ha 
linde idi. Fakat sulhü de akdetmek li. 
zmıdı. Evvela, bizi sulha razı edecek 
bir haleti ruhiyeye solanak li.zımd .. 
8 _ 10 aydır, bize karşı kullandıklan 
cemileki.rane >iyaaete nihayet vermek 
istediler. 16 martta lstanbulu işgal et 
tiler. Jıga !tabiri doğru değildir. lstan 
buldaki tazyiklerini çoğalttılar. Res -
mi daireleri, kan dökerek inal ettiler. 
Osmanlı hükıimetini kendi emirlerine 
ram ettiler. Bundan evvelki 8 - 10 ay 
Irk aldatıcı siyasette oyaladıkları Türk 
münevverlerini Maltaya götürdüler. 
Iatanbulu i§ııal ettikleri vakit, ne§rel -
tikelri beyanname dikkate ıayandır; 
diğer müstemlekelerde ne§redilen be 
yannamelere çok benzr. 

Bu beyannamenin maddeleri hüli.· 
saten §Öyledir: 

1 - lıga.I muvakkattir. 
2 - Düveli inaliyenin maksadı, ma 

kamı saltanatın nüfuzunu arttırmaktır. 
3 - Osmanlı devleti lstanbuldan 

mahrum edilmiyecektir. 
4 - Bu nazik zamanda. herkesin va 

zifesi kendi başına basmak, asayiıi te 
min etmektir. Yeni Türkiye kurmak 
niyetinde olanla.nn tahriki.tına aldan
mamalı •. Aksi tekdirde c"zalanacak -

tır. 
Bu beyanna.."\1eden nııksat §U i • 

di: 
Eğer latanbul Anadolcya hakim o· 

!ursa lstanbulu Türklerde bırakırız. 
Bunu yapmazsanız, latanbul elinizden 
gider, Bu sözler, lotanbuldaki hüku • 
mete demek idi ki: 

Gidin Anadoluyu iual ediniz.,, ve 
sonra göreceği~ ki lstanbulda kuvvei 
inzibatiye tqki !edildi. 

Anadoludakilere de bu beyanname 
de demek istiyorlardı ki: 

Fazla tahrikat yaparsanız burada 
elimize dÜ§en arkad&§lannıza hesap 
aoranz. 

Bu beynname Anadoluya tesir et • 
medi. Böyle beyanDllJlleler mii&temle
kelerde ekseriya nefl"8dilir. Bizi de 
müstemleke zannetmitlerdi. Buna mu 
kabil heyeti temsiliye baımda bulu • 
nan Mustafa Kemal P&§anm Anado • 
luya gönderdiği bir beyanname var • 
dır; bu beyananme, bilUmum kuman· 
danlara, vali ve mutaaarnflara , bele .. 
diye reislerine, matbuat cemiyetine 
gönderilmiıtir. 

(Maarif vekili Hikmet B~ Gazi 
Hazretlerinin bu beyannamelerini ay· 
nen okumuıtur) 

Hakikat aranırsa Osmanlı devleti
nin nihayet bulmaaı 16 mart 1920 de
dir. lstanbuluıı işgaline mukabil Ana
doludak.i tedbirler, ele geçebilen ne 
kadar (ngiliz, Fransız zabiti varsa 
eıir ebnek, lzm.it, Ulukıtla civarında 
ıimendifer yolların ıta.hrip etmektir. 
Bu hadi.eler olurken Avrupadaki bir 
iki hadiııeyi de zikredelim .. 

Büyiik bir mağlıibiyetten sonra ek 
ser memleektlerde mağlubiyet ricali 
tarafmdan biribirlerinin üzerine atı • 
lır. Venizelos ve Kral Konotantin mail' 
IUbiyeti biribirinin üzerine atmıplr • 
dır. Birçok nep-iyatta b~lundul":r. it· 
galden bir ay evvel ParRten Atınaya 
Venizelos bir telgraf çekmiştir. (Hik
met Bey bu telgrafı aynen okudu) hü 
li.aaaı: "V&ki olan daTet Üzerine mec 
Iiai alinin içtimamda hazır bulundum. 
içtimadan sonra lngiliz Baıvekili ile 
konuftum. Bana memnun olduğunıı 
söyledi. Franaız Baıvekilinden maa -
da lngiliz Hariciye nazırile de müca • 
dele etmek lazım geliyor, 

lıgalden üç ay sonra Venizelos Ati· 
naya bir telgraf daha çekiyor. (Hik • 
met Bey bu telgrafı da aynen okudu) 
Hülasası: Franaa razı olmuyor. Türki 
ye yeni bir harbe girmeğe muktedir 
değilmif. Yunan metalibinin Türkiye· 
ye kabul ecpmesi için Franaız Baıve· 
kili &mildir. Fransızlardan yarcl.mı ia· 
temiyoruz. Hatta Yunan kuvveti ile 
bütün müttefiklerin iıini göreceğini 
aöylüyor. 

Görülüyor ki lngiliz Başvekili Ve 
nizeloala gayet sıkı çalıııyor. 

19 martta Yunan hariciyesine Veni• 
zeloa Londaradan bir telgraf daha çe
kiyor. Aynen okunan bu te)grafm hu
Jasasına göre: Harbiye nazın ile konuı· 
tuk. Trakya ve küçük Asyanm bir 
kısmının alınması için lngiltere aokeri 
yardrm yapamaz. Harbiye nazın, Bu!· 
garçelerine karşı da mücadele etmeklı
ğimizi söyledi. Bulgaristan muharebe 
edemez. nazır, Fransa ve ltalyarun 
yardımına güvenilemez, eliyor." Bura• 
da da anlatılıyor ki, İngiltere Yunanİs· 
tana a.kerle yardım edemiyeceğini söy
lüyor. Venizelos yardıma muhtaç ol
madığmı söylüyor. O vakit Yunanlılar, 
kendilerini çc&ı: kuvvetli görüyorlar.'' 

Hilcrnet Bey vakit geçildiği için bu· 
rada der.qü bitirdi. Sonra dedi iri: 

- Y ann da Sevr muahedesini anla
tacağun.'' 

yumurtaya benzetiyorlar. Yakın 
zamanlara kadar çekik yüzlü kim
selerin t:ırif ederken de arapça yu. 
murta gibi manasına gelen "bey
zi., kelimesi kullanılır. 

Yumurta, insanın iyi gününde 
dostudur, fakat kara güniinde düş
manı olur. Sıhhatte bulunduğunuz 
müddetçe, qnu size bol bol yedirir

ler. Karaciğeriniz de, böbrekleri
nizde, kiiçük bir bozukluk ba,ladı 
mı, perhize çekildiğiniz gün, ilk 
yasak ettikleri fey, yumurtadır? 

Halbuki mübareğin, ne çetit ce
'it yemeği olur. Rafadanı, az pifmİ· 
,i, lopu, sahanda te:eyağlısı, su· 
cuklusu, pastırmalısı, yoğurtla çıl
bırı, kayganası, ve daha neleri, ne
leri •• -. 

Yumurta, böreğe girer, çöreğe 
girer, tatlıya girer, tuzluya girer· 
Yumurtlayan hayvanlar, tavuktan 
ibaret değilse de, bizde yumurta de 

nince tavuk hatıra gelir. Bir de ba. 
hk yumurtası vardır ama, o zengin 
harcıdır. 

Vaktile dul bir kadının tavuğu, 
her sabah bir altın yumurta yumurt 
!armış. Kadın, yumu.'layı alıp pa
zarda satar, ferah ferah geçinir
mif. Fakat günlerden bir gün, tama 
damarı kabarmı9: J 

- Şu tavuğu kessem, içinden 
kimi bilir kaç yüz altın yumurta 
çıkar! Demi9 ve bıçağı almı9, al
tın yumrutlayan tavuğu kıtır kıtır 
kesmi,. 

Tabii yumurta falan bulamamıf. 
Dünyada bu kadın gibi altın yu. 

murtlayan tavuğu kesen budalalar 
çoktur. 

Bazı insanlar, tavuğa benzerler: 
Yumurtlamaktan yana •• Yalnız bir 
farkla; tavuğun yumurtladığı yer· 
den değil, ağızlarından yumurtlar
lar. Yumurtladıkları fey de, tavu
ğunki gibi faydalı değildir! 

Herifin biri, güzel bir kadını: 

-Tıpkı tüysüz yumurta! Diye 
tarife kalkıtmıt- · 

Sormuşlar: 

-- Tüylü yumurta olur mu? 
-Olmaz ama, söz temsili •• de-

mi9. 
Yumurtaya tüy takanı duyup itit 

medik aına, kulp takanları biliriz. 

Eski yumurta ökçe yemenileri de 
unutmayalım. Bunlar, eski devir 
tiplerinin belli batlı bir hususiyeti 
idi. 

Yumurta ile maliım ya, yemekle
re terbiye de yapılır; terbiyesiz bi· 
rinin ismi geçerken: 

- y umurla da pahahla,tı •• sa 
mem ne yapacağız? denir- Çok tü
kür, bugün için böyle bir endite 
kalmadı. Yumurta sudan ucuz .• 
Memleketin bütün teıbiyesizlerine 
yeti9ecek kadar yumurtamız var! 

M. SALA.HATTIN ---n•a ""'_.., _______ _ 
1 K AD 1 H 1 

Kadın ve erkek beyinleri 
lngiliz profesörlerinden Cpril 

Burt geçenlerde Londrada ta.Yanı 
dikkat bir konferans vermittir. 
Profesör bu konferansında kadın 
beyninin erkek beyninden küçük 
olmakla beraber, bundan kadın ze
kasının erkekten daha az olacağı 
neticesini çıkarmamak lazımgeldi
ğini müdafaa ebnittir. Profesöre 
göıoe, beynin büyüklüğü ile zeka 
arasında hiç münasebet yoktur. 
Asıl ehemmiyeti olan beynin sikleti 
değil, bünyesidir. Eğer kadının el' 
kekten küçük beyni varsa, burada 
nazarı dikkate alınacak fCY keınmi 
yet değil, keyfiyettir-

Dafp/arla süselnmif maron bir 
ıruvare tuvaleti 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
BELEDiYEDE ı -
Telef on hastanesi --Abonelere tevzi edilecek 
hibe varakaları hazırlandı 

Telefon şirketinin abonelerine iade 
edeceği fazla aldığı paralann hastane
lerde pavyon in~ll için belediyeye ve· 
rilmesi eb·afında aboneler arasında hara
retli bir müsabaka hazırlığı görülmekte
dir. 

Belediye. hibe varakalarını tabet
tinnİf, yalnız bun1ann ıekli tevziini 
henüz katiyetle tesbit etmemiştir. 

Abonelerin adetlerine göre her mın
taka kaymakamlığına miktarı kafi hi
be varakası ıönderihnesi düşünüldü
ğü pi her abonenin adresine de bu 
varakalardan birer adet irsali teemmül 
edilmektedir. Bugün kat'i §eldini ala
cak karara göre varakaların tevziatına 
başlanacaktır. 

Tramvay şirketinden 
alınacak para 

Tramvay Ücretlerine yapılmıı olan 
zamlarm geriye .Jmına1< hakkında be· 
lediyece tetkikata devam edilmektedir. 

Vali Muhittin Beyin Nafia vekile • 
tile bu hususta temas ederek Ankara
dan avdetini müteakip bu hususta fili
yata ıeçilece(i anlaşılmaktadır. 

Numune hastanesi 
Eski tıp fakültesinde açılacak nümu

ne haıtaneainin eylül baıında reami kü
tadı yapılabileceği tahmin edilmekle • 
dir. 

Heyoglu lağımları 
Beyoğlu tarafmdaki liğunlarm kapa

tılması için yapılan hazırlı4ı:lar bitmiş 
ve Kandillide deniz kenarında Galata -
ya kadar temdit edilmek üzere ka
nalizasyon inşaatına başlanmııtır. 

Kaannpaıa deresinin de yakında te
ınizlenmesine baılanacaktır. 

BUyUkada iskele meydanı 
Büyükada iskele meydanının tezyin 

ve tanzimi ve yazın muntazamın yıkan· 
ması takarrür ebnittir. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi nisan içtima devresin

den sonra mesaisini bitirecek ve ye
-ti meclis intihabatı yapılacaktır. 

Tahranın nüfusu 
Tahran belediyesi Tahranda yapılan 

t ... rir nüfus hakkmdıılci bir kitabı ls
taııbul belediyesine de ıöndenniıtir. 

Yanlıılıkla lran konsoloshanesine 
verilen bu kitabı konsoloshane bele
diyeye tevdi ebnİftİr. Buna nazaran, 
Tahranda 306,658 nüfus, 310,l:l9 bina 
bulunmaktadır. 

Şehircilik hakkında konferanslar 
latanbu\ belediyesi memut°lat"1 koo • 

""'ratifi idare meclisi, kooperatifin her 
1ene toplanacak olan umumi heyeti mü 
aatd>etile umuına açık bir konferans 
haftası tertibine karar venniıtir. 

Bu sendü heyeti umınniye dolayı• 
tile tU üç konlerano verilecektir: 

1 - Büyük şehirlerin içtimai çeh • 
resi n zamanımızda büyük bir şehir • 
elen beklenen vazifeleri ( üninnite iç
timaiyat profesörü Kesler tarafından.) 

2 - Belediye bütçeleri Ye iktısadi 
Ye mali ehemmiyetleri. (Hukuk fakül
tea ilctısat profesörü F oynıark tara -
fmdan.) 

3 - lstihlik k_..tifleri, Türki -
yede iotilılalı: kooperatiflerinin rolü. 
(Yüksek ticaret mStehi muallimlerin
den Servet Bey tanılınclan) 

IJk konferans ..ıı ırünü saat dört 
.. uçukta balkevinde ven1ecd<tir. Kon
feransçı eTVeJi. A imanca söyliyecek ve 
konferan11 biJiıhara tercüme olunac:ak
br. 

Dijer konferanslann taribleri lıe • 
11ü:a malUnı değildir. 

Kısırlaşbrma hakkında 
münakaşalı konferans 
Akıl bıfzruıbhaaı cemiyeti perıem 

be cünü Halkevinde bir müaababe ter 
tip elmİftir. Müaahabenin mevzuu Al
mııııyadan itibaren diğer memleketle 

Tarihi roman : 88 -

Tel - A viv panayırı için dünkü toplantı 
Tel - Aviv. p~n~yrrma iştirak mcs.Iesi etrafında görüşmek üzere dün tica

ret odasında bır ıçtuna yapılmıştır. Bu toplantıda İstanbuldaki ticaret ve sana
yi erbabından bir çoğu hazır bulunmuştur. 

İçtimada Tel - Aviv panayırının mahiyeti hakkında oda tarafından izahat 
verilmiş ve F1istinin son zamanlarda ihraç eşyamız için mühim bir mevki tut
tuğu göz önüne konularak panayıra iştirakleri tavsiye edilmiştir. 
. Hükumc~iz Tel - Aviv .pan~yı~ına r~smen iştira~. ~tmemeğe karar vermiş

tır. Yalnız tuccarların sergıye ıştıraklerı muvafık gonilınektedir. Bulgaristan 
da Fransa ve Polonya gibi sergide daimi bir pavyon inşasına karar vermiştir. 

POLiSTE 

Bu nasıl kardeşlik? 
-o--

iki kardeş biribirlerini 
ağırca yaraladılar 

Haliç fenerinde irfan zade sokağın
da 1 numaralı evde oturan gümrük mu
hafaza memurlarından Salibattin efen. 
di ile biraderi Sadettin arasında aile
vi bir meseleden kavga çıkmış, neti
cede Salihattin efendi Sadettin efendi
yi karna ile başından ve Sadettin efen· 
di de keser ile Salibattin efendiyi ıöğ
•Ünden ağır ıurette yaralamııbr. 

Her ikisi de haıtaneye yatınlmış -
!ardır. 

Tramvaydan atlarken 
Bakırköy bez fabrikaaı müdürü Faz

lı Beyin 10 yaşındaki oğlu Sadık E
minönü • Ortaköy tramvayından at • 
larken dü,müı ve katından yaralan • 
mıtlır. 

Bir ev ve bir depo yandı 
Dün saat 14,S ta Kızıltoprakta lh

lamur caddesinde koltukçu Mahmut e
fendinin dükkanından y......,. çıkımı, 
ittisalindeki lbrahim efendinin odun de 
posuna ve üzerindeki eve sirayet et • 
mit depo ve ev kısmen yandığı hal· 
de söndürülmüıtür. 

Kanlı kavga 
Kadıköy ı.ı.ele caddesinde Raıfıp 

Bey lc&ıantasıında çal'!"n garson Sa -
ddı: boıta &'ezer takımından Rifat ile 
bir meseleden dolayı kavgaya tutut • 
muşlar, neticede Rifat bıçakla Sadığı 
ÜÇ. yerinden ağır surette yaralayarak 
kaç.mııbr. 

Rifat yakalanmıtbr. Yaralı Zey -
nep Kiınil hastanesinde tedavi edilmelc
tedir. 

Yangın b<Şangıcı 
Beyoiilunda Silihşur caddesinde bo 

monti • faDrika11 kaqmnda seyyar seb 
zeci Naim Hurtit n Azmi Arslan 
efendilerin oturclulüan evin bahçe ka
pısı önüne bırakılan manıaldan yan • 
gm çılmuı ise de bir kısım kaplama 
taıhtalan yandıktan sonra söndürül • 
müttür. 

KöylU sigarası 
01iküdarda Abclürrahman oğlu Re

tat ieminde birioi köylü Iİgarau la· 
tarken yaluJUIDI'! ve üzerinde üç. pa· 
ket köylü cisanıoı bulunmu1tur. 

Kamalı adam 
Betilrf"fla Orta OJ'UDCU aobimda 

11 numaralı eYde otunn Yusufun ii • 
zerinde bir kama bulunmut n lumıa 
müsadere edilmittir. 

ri de meşgul ebnekte olan kısniaftır· 
madır. Müaahabe münal.atalı •e u • 
mumi olacaktır. 

Devlet daireleri --Hep bir saray içinde 
toplanabilecekler mi? 

. Devlet ve bilhasıa müvazenei umu
ımye çerçevesi içinde bulunan müesse
selerin is2al ettikleri binalar, eğer hu
susi eşhasa ait iseler, bunlann yerle
rine yenileri yapılarak kira masrafın
dan kurtulmak kanun iktizasındandır. 

Bu,. mümkün oldukça, tatbik edil
mektedır. Fakat lstanbulda devlete ait 
ve yukanln çerçeveye dahil bir cok 
binalar vardır ki, hususi emlik ;,ı -
duğundan bizzarure kira verilmekte • 
dir. Bunlara da, milli emlak satılmak 
s':"'etile karıılık gösterilerek devletçe 
bınalar yaptmlması mutaaavverdir. 

Bilhassa polis karakollan, merkez
leri, '!'aliye tubeleri, daireleri çok dağı
nık bır halde olmakla beraber gayri adı 
hi bir vaziyettedir. Ve bir kısmı da ki
ralık binalara yerleıtirilmiılerdir. 

Bundan maada bugün gerek vili -
yet, poliı müdürlüğü ve gerekse mali
ye dairesi kullaıuılı olmadıktan maa
da ahşaptır. Alman bütün tertibata 
rağmen daima bir yangın zuhurunda ko 
!aylıkla yanabilirler. 

Adliye dairesi yandıktan ıonra ye
ni bİl181ll yapdmını düıünülürken, bir 
kısım mühim dairelerin mesela vila
yet ile adliyenin hatti maliyenin de 
ayni çatı altında birleıdrilebileceği fik
ri kuvvet bulmaktadır. 

Bazı makamlar, bu takdirde arsa 
meselesinin diışÜ!lilmesittın çok kolay 
olduğunu söyliyerek §İtndiki vilayet 
maliye, Pmniyet müdüt lüj;ünün bulun: 
duiu ıeniı ar....,., butun vilayet dai
•-elerini, -.,ütün adliyeyj içine alacak 
kadar geniş bir bina intaoına kiti gel
diğini ileri oünnelotedirler. 

. Ayni zamanda burası çok merkezi 
bır yer sayılmaktadır. Burada böyle 
mükemmel bir binanın tamamile asri 
olması Ye hatti acili tıp müeuesesini 
de bitiıik bir bina telclinde içine al -
ması !•rtile en çok 800 bin veya bir 
milyon liraya çıkacağı tahmin edilmek 
tedir. 

Polis m~ürlüğü hiRMına gelince. 
bunun da mulga Şiirayi Devlet binasi
le arkaomdaki anaya İ~SI çok mu
vafık ırörülmektedir. 

Bu suretle birinrleril<> çok alika
dar olan bu dairelerin Jualanmasile 
halle ta işlerini takip hususunda bü • 
yük bir müfkülittan kurtulmuş ola • 
caktır. 

Bu binaların yapılma maınhnıı ıe
lince, deYlet bütçeoioden çıkın"" li . 
zmı ıelrr • ktedir. Milli emlik idaresi
ne ait r. a:::i ve enıliıkin ele kısmen 
satılarak bu saıfiyata karıılık göıte· 
rilebileceği mütalea olunmaktadır. 

Keza bu suretle, yukarıda oaydığı

~· ~lis ~ezi ve maliye ıubeleri 
ıribı dairelerin de yenileıtirilmesini 

Ur'da çok zararsız bir adam o

Güneşin Oğlu 
larak tanılan (Ceylau'ın oğlu) re
ise yaranmak için yolda bu iki 
gence yapmadığı fenalık kalma
mıftı. 

- Bu uzun yolculuk insana iyi-

y azo'.fı: /skender F AH REDDiN yi kötüyü ayırt etmek fırsatını •er-

d 
di. Reis·n gözü çok tükür ki iyilik 

Cenuba oğru indikçe ııcaklar de haberi yoktu. (Kartal bııtlı yi- ve fenalık yapanları görüyor ••• 
azalıyordu. ğit) Ceylan'm asıldığını anlatmak D. 

O gece de Yol yu··ru··yec:•kler, on- k ·1 H" • d d k ıye söylenerek yüzünü yıkadı ~ as ti e ıtay a e i i: • d 
dan 10nra geceleri konaklıyacak- ~e gen öndü. - Sahile inip yu·'zünüzü yıkayı- Hita•'ın kın! v • ti. !ardı. ' f&f ıgı geçmemıt • 

mz. • Yolda bol su yoktur. Gerçi Yüzünü ı 1 tmak · · tı d 
Baykut gözelrini açtığı zaman, F 

8 
a ıçın • n an ırat boyunu takip edeceğiz ama, inemiyordu. 

biraz ileride gene ayni ağacın dal- o kadar kenardan gidecek degviliz. Ç b kız · d il 

lan altında uyuyan Hitay'ı gördü. 
0 

an ı abn üstün e e erini 
Kartal ayni sözleri' Baykut'a da yukarıya kaldırdı: 

Hazırlanan akıncıların at ıesle- söylemisti. - Ulu Tannın, dedi, anam ölür-
ri, develerin böğürmeleri, boru- ikisi birlikte atlarını sürerek sa- ken bana : " Sen uğurlu bir kız. 
)ar.. hile indiler •• Fakat, yüzlerini yıka- sın •. Sana el uzatanın eli, dil uzata-

Ve nihayet Hitayda gözlerini yamadılar • • nın dili kopsun!,, Diye dua etmi9ti. 
açmıftı. Birden bire, ağaçta aallanan b;r Ceylan reisle aramızı bozmak ve 

Reisin adamlarından biri Hi- adamla kartılattılar. Baykut'u öldürtmek istemitti. Kaz-
tay'ın yanına geldi: Hitay kuru ağacın yanına aoku- dığı çukura kendi düttü. Bana el 

- Atlar sahiplerini arıyor •• Re- )unca: uzattı •• Sen onun bııtını kopardın. 
is kümelerin çarçabuk toplanma- - Yuuuuuuuvvv. • • Bundan sonra yolumuz açık olsun, 
sını emretti. Diye bağırarak elini yüzüne gö- Tıı.nrım! Sen bizi fena ellerden ve 

Dedi. Çoban kızı gözlerini uğuş- türdü. • fena dillerden esirge ! 
turarak yattığı yerden fırlayıp Gözlerini kapadı. • Yola düzüldüler. 
kalktı. Ceylan'ın Fırat boylarında ası- Akşam yıldızlan, büyük denizler 

Baykut ta yorgunluğunu çıkar- lacağı kimin hatırına gelirdi) kadar engin çölün semasında ıtd-
mı,tı. Hitıı.y büyük bir f&fkınlık için- damağa batlamıttı. 

ikisi de atlarına bindiler.. de hareketa=z kalmıttı. ~ Türk akıncıları kol kol çöle yayıl. 

Roma mülakatının neticesi 

- Tazim telgrafına gelen 
cevaplar 

Geçen hafta verem mü~le konıre· 
ıi münasebetiyle Reisicümhur Hazretle
rile, Büyük Millet Meclisi Reisi u Bat· 
vekil J:' atalar •e Sibhat V ekı1ine ta
zimat telgrafları çekilmiıtir. Gelen ce
vaplar tunlardır: 

Kongrenin h•klmnda izhar ettiği aami· 
mi duyıulara tqekkür eder Ye ~ • 
sinde muvaffakiyetler dilerim efendim. 

Reisicümhar Gazi M. Kemal 
Kongreye muvaffakiyetler temenni ve 

teıekkür ederim ef. 
BtqtJekil ismet 

Senelik toplantı vesilesile izhar buyu
rulan samimi iluygulara tqekkür ve 
mukabil oaygılamnı ounıınm. • • • , 

Büyük Millet Meclısı Reısı 
Kazım 

Kongre münasebetile hekkımda bil· 
dirilen duygulara teıeldriir eden

Sihlıat Vekili Dr. Relik 

mümkün ıörenler de~· • d · 
Her halele t.tanbu]cW<i resmı aı-

reler, yenileımelrte .~':' ı..~ telı 
rine uygun geımeclifini gorühndd:e 
ve muamelit ncıktaomdo da geıdı: halk, 
gerek memurlar o}dukça ... ntı çek • 
mektedir. 

fileıi arasında gidiyordu. 
Ceylanın ölüm ağacında asıldı

ğını haber alan akıncılar biribirle
rine 90ruyorlardı: 

- Ceylan dilinin kurbanı oldu, 

d ğil
. ., 

e mı. 

-Tabii.. Reis te erkekliğini gös
terdi •• Türk akıncıları arasında or
talık karıttırıcı bir adamın yapbğı 
fenalıklara göz yummak mümkün
müydü .. ? ! 

- Ur'da kedi gibi dola,an Cey
lan, yola çıkınca tilkiletmeğe ha•· 

lamıt-· 
- Bu zehirli yılanı içimizde bes-

lemitiz de farkında değiliz •.• 
- Ceylanın oğlu Baylrut'u orta

dan kaldırll}ak istiyormut, öyle mi? 
- Evet •• Fakat, reis, kurulan tu

zağı çabuk ketfetmit. 
- Baykut iki yüz akıncının cesa· 

saretini tatıyan bir arslandır. Ona 
ben canımı "-eririm. 

- Ben de .•• 
* • • 

Yıldızların altında bir 
yemin .• 

Günlerce yürüdüler. 
Akat'lardan aynldıklan günden

beri sıcak yemek yememitlerdi. 
Apğı Fırat kıyılanna indikçe 

hep bu anla§mayı teyit edecek te=hür
lerdir. 

Yalnız Paris Soir muhabiri bundan ye· 
di ay evvel de Fransız-İtalyan itilifının 
bir gün ve hatla bir saat meselesi oldu
ğunu hatırlatarak bir ac:ı>ba işareti k<>
yuyor. 

~üçük itiliflara Tuna mm takasının teşki· 
ı .. ua.ndırılmasının muahedeleri _yeniden 
tetkik maksadına bir ihanet olduğuna İ• 
şaret ve küçük itilifa ise, ltalyanın or
ta. ~~~pada kendisine bir Legmouya t<' 
ırunı 1çın manevraJar yaptığını ibıaı C" 

divoriar~ 
" Le .Temps" Prağ, Viyana, Budapeı· 

te ve bilhassa Romada, Berlini'n oyn•· 
dığı oyunun herkes farkında olduğun~ 
ve kimsenin buna kapılmadığını ilave et· 
mektedir. Müzakerelerin iktisadi görii· 
nüşüne gelince, "Le Temps" İtalyanın 
Macaristan ve Avuaturyaya ibraıoat bu· 
susunda tercihli tarifeler yapacağını, 
Macaristan& mahsullarını Trieste ve 
Fiome'ye doğru tevcih ederek nakledile
bilmesi iç.in demiryollannda tenzilatlı W 
rif~ler yapacağını zannetınektedir. Bu li· 
~larda her iki devlete hususi bir va· 
zıyet temin edilecektir. 

Diğer F ran•ız netriyatı da bir derece 
ihtiyat ve ibtirazla müsait tehirlerde bu· 
lunme.ktadırlar. Tereddütler Macarista· 
nın muahedeleri tadil davasından vazgeç
mesi ve ltalyanın ıizli bir ınaksal ta
kib2tmesi ihtimalleri üzerinde toplanı
yor. Son haberler Macaristan için buğ
day meselesinin iktisadi müzakerede arz 
çok müşkülat ihdas ettıgini bildirmekte
dir. Roma konu§malanndan Parisin bek 
!ediği varılacak neticenin kati olınaaı ve 
küçük itilif batta isterse Bulgaristanın 
iştirak edebileceği bir iktisadi anla'!'1la· 
dır. Fransa hu hususta müttefikleri üs
tünde nufuzunu kullanmayı teahhüt et· 
miş görünüyor. 

Şimdiki Roma müzakerelerinden bir 
sürpriz çıkmazsa bugün Pariste bakim 
olan havayı dörtler miıakmın imzası a
rifesine benzetmekt'e hata yoktur. 

ltalya Macarntana harp malzemesi 
göndermiyor 

F ranatz gazetelerinin mütalaaları 
PARlS, 17. A.A. - Anadolu Ajansı· 

nm busuti muhabiri bildiriyor : 
Romada dünkü mükilemelerin siyasi 

mahiyetine ve konferansın iktisadi an
lqmadan ba§ka gizli tutulması muhte
mel bir siyasi istişatt misakı ve üç. mem· 
leketin beynelmilel meselelerde müıt~· 
rek bir hattı hareket takib edeceklerine 
dair müıterek bir beyanname ile netice! 
leneceği"'lıakkında Romadan gelen babeı-
ler Pariste az çok sürpriz tesiri yapmı§, 
hatta endiıeler uyandırmııtır. 

Temps gazetesinin Roma mubabirine 
göre mülikat etrafında gösterilen sıkı 
ketumiyet bir çok faraziyelere yol aç
mııtır. Ezcüm1e Muısoljni'nin müzake· 
rat neticelerine bak.iki bir siyasi karak· 
ter vermeyi kararlaştırmasında Alınaoya
nın vaziyeti amil oldugunu ve Roma mü
laka[ını akim bırakmak için Almanya ta· 
rafından sou zamanlarda Macaristanla 
Yugoslavyaya yapılan yaklaşma teıeb
büsleri ve bilhassa Romadaki Alman s~ 
!irinin Goemboeo mülakatı ehemmiyetle 
göze çarııtığııu i§&ret ediyor. 

Pari• • Midi muhabiri Roına müzake
ratının umumiyetle sanıldığından çok 
daha genit bir iıltikamet açtığım ve ye
ni malumat alan bir menbaa atfen ikti· 
...di itilifın doğurduğu hava içinde Üç 
hükiu:net adamfftm bir ıiyaıi beyanname 
yapmıya karar verdiklerini bildiriyor• . 

Muhab. kendisine Tuna meseleıın· 
ır il. d 

den yalnız iktisadi. ~eii -~~ zaman a 
siyasi bir tarzı balli ~stedıgı beyan olun
duğunu söyliyerek dıyor ki : 

" Şimdiye kadar ltalyanın muhtelif te
tebbüsleri semeresiz kalmıı ve dörtler 
misakı büyük bir t•Y getirmemiştir. He· 
le Balkan misakı ve ona müva.zi olarak 
Bulgar-Yugoslavya yaklapnaaı Roma i· 
ç.in bir muvaffakiyet olmamıfbr. Binaen
aleyh gayet tabüdir ki Musıolini intika· 
mmı almak ve prestijini tekrar kazan· 
mak iotemiı olsun. 

lntranıigeant muhabiri de Romada bir 
fikir tebeddülü olduğunu, Roma mahafi· 
linin alınan neticelerden fevkalide mem• 
nun bulunduğunu yazıyor. 
T-s gazetesi bat ınakalesinde Ma1-

solinin gerek Macar gerek Avusturya 
başvekilleriyle ayn ayrı uzun uzadıya 
mülakatlarda bulunması ve nihayet üçün
cü gün müştereken içtima edilmit ~lına
smı çok manidar bulmakta, Macans~
nm muahedeleri tadil davaıına merbutı· 
yeti ve ltalyanın bu bahi~te ona mu~
hir bir politika ile Macans~ kendine 
bağlamak istediğinin kimse içın me~ul 
olmadığına iıaretten sonra bu, ltalya ile 
••- . tan araaında aynca konuıulmuş 
JY.aacarıs • • 
olması ihtimalimi· gözden bg~~rıyor. ve 
bu ukarenet talyarun u un sıya• 
• ~etlerini küçük itilafa muhalefe~ ve 

Balkanlara hulul imkiınr için teksif ede
ceği bir devrede hareket esa11 teıkil ede
bilirdi diyor. Ve hazırlanan iktisadi itilafın 
diğer devletlere açık bıralulmuı lüzumu· 
nu ve bu itibarla Roma müzakerelerinin 
daha seniı bir politika İç.İn baılangıç ol
n>alda fayda verebilece(ini i!ive ediyor. 

T emps'in bir yazuı 
PARIS, 17. A.A. - "Le Temps" dün 

kü giinlük yazısında Roma müzakerele
rinden bahsediyor n diyor ki : 

-Almanlar, M. Dolfun'un Roma sey
yabatinin T yrol n Styrie Alman balkı· 
nı endiıeye d<iıürdüğünü Avusturyalı· 
!ara inandırmak istemektedir. Al.-nlar, 

lardı. 
Arbk geceleri konaklıyorlar, 

gündüzleri yürüyorlardı. 
Aşağı Fırabn küçük ınnaklarl_a 

birle,tiği (Suru) havalisine gelmı'
lerdi. 

O geceyi Suru'da geçirecekler, 
ertesi günü (Suriye) toprakların-
dan içeriye gireceklerdi. • . 

Güne,'in oğlu (Suru) havalııın
den geçerken, Tür~ akmcılannın 
Suriy~ cen.gaverlerile kartılatacağı. 
nı umuyordu. 

Halbuki akıncıların kartısma Su-
riyelilerden hiç kimse çıkmamıt: 
"Nereye gidiyorsunuz.. Kiminle 
cenkedeceksiniz?,, diyen bile olma-

mıttı. 
Okçular, koç yeğitler, kol baş-

ları .. Hepsi yorgun •• Kumların üstü
ne uzanmı•Iardı. 

Güneş'in oğlu akıncıların etrafı
na gözcüler koymuş, dütmanın el
altından bir fenalık yapması ihti
malini düşünerek ihtiyatlı davran

mıştı. 
Bora, Ceylanın asıldığı günden 

beri Hitay ile Baylrut'u serbest bı
rıı.kmıfb• Biribirlerine gönül verdik 
leri meydanda olan çiftler, yolda 
daima yanyana gidiyorlıı.rdı. 

Hitay'm beyaz ve Baylrut'un ala
lı uzaktan seçilebiliyordu. 

ROMA, 17. A.A. - Stefani bildiriyor• 
Son günlerde müteaddit küçük itilaf 

ajansları ve bu meyanda Belgratta çı• 
kan Poletigfif ile Prager Presse ve ajan• 
Radoea ltalyadan Macaristana harp mıJ• 
zemesi gönderildiğine dair haberler net
retınişlerdır. iyi malümat alan mahafil 
bu haberleri Roma görüşmelerinin cere· 
yan ettiği bugünlerde müzakerelerin ta' 
kip eltiii berrak havayı bozmağa ma· 
tuf bulanık bir manevre olarak taYİif el' 
melde ve kati olarak tekzip eylemekte
dirler. 

19 sene evvel 
Bugün 

(Başi ı inci sahifede)' • 
le mn.umi harp tarihinin en müthıf 
muharebelerinden biri baıladı. 

Muhakkak Boğazı •Ökeceğine 1taııİ• 
olan ılü~man bütün ıJe.aitin telerJllU/lll 
na, göaterdiği zora rağmen, Türk f": 
hamrti /ıarımnda gemilerinden brf 
çoğunu Boğazın sularında bırolıarall 
çe/ıilJi, gilti. 

On do/ıu;ı; aene eaıaıel bugün T ürklef 
düpnan• mailup etmek rJe Boğa;ı;datl 
geçirmemekle dünya tarihinin iatika • 
metini bir kere daha deiiıtirmiflerdİ· 

• * * 
Bu muharebede lngilizlerin hatırı • 

lan gemileri ıunlardır: 
lrresistible, Ouchine, Triompbe, 

Macestic, Goliat, 600 tonluk yeni bif 
torpido. 

Batırılan lngiliz tabtelbahiri: E t5, 
A E 2, E 10, E 2, E 7, E?, E 20, E t4 
E S2. 

Fransızlar da Bouvet zırblumdııf' 
maada Saphitt, Mariotte, Tun:ois• 
tahtelbahirlerin.i kaybetmitlerdir. Di .' 
ğer diipnan ıernilerinin beınen hepsı 
de az çok haaara uğramıılardır. 

Orta tedrisatta 
Yenilik 

(Başi 1 inci aahifede )' ' 
bu husus.ta Maarif vekili Hikmet il• 
bir mubarririınize beyanatta buluna • 
rak dem.ittir ki: ' 

"Orta tedrisat ulahat itim önii • 
~eki eyliildnı itibaren mahalıkalı 
......,tte tatbik edilecektir. Ha:arlıklaf 
b~tmİftir. Ka,...,.lar ıJeribnek iiure • 
dır.,, 

Hikmet Bey, ••hriınizde kaldıi' 
müddet zarfında bu meseleler ile de 
meıgu) olacaktır. 

Devlet demiryolları 
U. Müdürlüğü 

(Bati l inci sahifede). 
takarrür etmittir. 

* * * ANKARA, 17. AA-Aldığımız..,_, 
liımata ıröre. ırörülen lüzum üzerine İl>'~ 
Jet demiryollan iılebne müdiri umumitl 
Rifat Beyin yerine mütekait erkim bat!' 
kaymakamı İbrahim Kemal Beyin tayiııl 
Reisicümhur Hazretlerinin tasi1llderin• 
arzedilmiıtir. 

gelirken, reise: 
- Bunlar biribirlerinden ço~ 

hotlandılar •• Birinin gök renkli •
11
' 

ötekinin a~et renkli hayvanınd-1' 
ayrılmıyor. 

Diyerek reisin fikrini anlaJJJ~ 
iatemitti. Bora: 
-Diti kaplanla mert arslanın bet' 
ber yürüyü9leri benim de hotud'' 
gidiyor, mavi göke kızıl yıldız y•t' 

şır ... 
Diyerek cevap vermişti. 
Artık reisin zihnini çelecek, o,,ıı: 

biribirini seven bu zavalhlar üıe~ 
l'' ne kışkırtacak kimse yoktu. Ce! 01 

nm öldüğü günden beri ikisı ı 
huzur ve emniyet içinde, kaygusıl 
ve kedersiz yaşıyordu. 

O gece yüz kitilik bir küme içi~: 
de uzanmışlardı· Hitay yerde ik~ j;: 
dım ötede yatan Baykut'a sesle" 

-Baykut. ••• 
Delikanlı yavaşça cevap vereli: 
- Ne var, Hitay? 
Çoban kızı etrafındakilerin ufJ'. 

duğunu görerek biraz daha so"ıl 
~: el, 

- Bu gece gök ne kadar •Y 
lık •• 

Delikanlı içini çekti: _af 
- Belli ... Gökten Clü9en nur P'" 

çaları yüzünde uçutuyor .• ! ı') 
(Bitnıeı-1 

Kartal batlı yeğit, bir gün yolda Kümelerine karıttılar. Baykut ta gözlerine İnanamıyor. mı,lardr. 
Ceylan'ın asıldığından ikis.nin du - Baykut ile çoban kızı reisin ka-~~~~~~~~~=--~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~A,_ 

çölün yakıcı sıcağından kurtuluyor-
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Yeni kazanç vergisi kanununun Mec~ 
liste müzakeresine başlandı 

Vergiden istisna edileceklere dair olan madde görüşülür .. 
ken bir çok hatipler söz aldılar, münakaşalar oldu 

Dahiliye memurları hakkında yeni bir kanun 
11t· ANKARA, 17 (Telefonla) Büyük 
~et Meclisi pazartesi gününden iti· 
lı.,, n her gün toplanarak kazanç layi
v 

1
1• rıtÜ%alrereııini bırynm tatilinden ev-

",\ ilana! edecektir. 
fii,. ~KARA. 17. A.A. - B M.M. bıı
!"I> reiı vekili Hasan Beyin riyasetinde 
ren lanmxşhr. y ozgat mebusluğuna seç.i
t Yalıya Kemal Beyin tahlifi yapılruıı 
• dahiliye memurlan kanununun 3 ncü 
~ddeıinin değİftirihn.,.ine dair kanun 

~akcre ve kabul edilmiıtir. 
Dahiliye memurları 

Ilı Buna n:u:ann, dahiliye memurluğu 
t uayyen bir me•lek olup bu meslekte de-
• "<;eleri ihraz için aramlacak şartlar ıun· 
"''dır • 
L Dördüncü nya daha yukan derece· 
"•deki merke:r. ve vilaveı memurlannm 
:Ülkiye veya hukuk .,;cktebinden mezun 

tnalan fartbr. Bu mezunlardan ikinci 
~addede zikredilen memurlukl&J'~ iki 
~SUk sen hizmet edenle.. 4 cü dence
~lıı, 3 CÜ sınıf memurluldanna tayin e-

1 ebilirler. 

4.~iilkiye veya hukuk tahsillerini bitir
~! le~ sonra ecnehi memleketlerde ve
ale!'n kabul edeceği mektep veya Ünİ· 

t.,.sıtelerde tahıilini veya göstereceği dai 
~l.,.de sitai.ını ikmal ile avdet edenler i
'llci maddede yazılı memurluklara naın-

ı:,,tı~ müddeti dahil olduğu halde üç ıe· 
11

• hızmet ve ehliyetlerini ishat ettikten 
lcnra doğrudan doğruya dördüncü de
'ecedeki memurlukların ikinci ımıfma 
tayin edilebilirler. 

Hukuk mezunlarınm lise "eya yedi ..,_ 
aelik idadı veya bu derecede oldukları 
"'arif veı..Jetince musadclU: mektep tah
~lini bitirt'>iı olmaları lizımdır. Ancak 
flındiye kadar dahiliye vekaletince mea
~ğe kabul cdilmiı ve idare amirliği ıita· 
""ı ikmal elmİf olanların hakkı mahfuz· 
~llr. Bu derecede tahsil ırönnüı olanlar 
ulunnıadıiı l:ılcdirde 1700 nmnarah ka

Dunun neırin~en evvel billmtilıan ehli
retlerini iobat eımit olanlar ile vekiletçe 
'~ılacak kursu muvaffakiyetle bitirenler 
ılördünc:ü derecedeki memurluklann 3 CÜ 
llndma tayin edilebilirler. 

Umumi müfettişlik 
Umumi miiff'tti~lik ile vekilliklere lü· 

::.,~ve ~t. halind
1 

e .bu tartları lıazi 
ı. -••? m~n~~~p zat ~n ve vekilet hu· 
..,uı. mutavırlıgıne hançten tensip edi-

«lı: olenlann tayin caizdir. 
ol Şu kadar ki bıııuretle hariçten tayin 
d """"1ara hizmetleri dahiliye meılekin
l<i~ kıdem ve derece almaya bir esas teı-
1.. etmeyip hiz~erinden iıtiğna husu
:n~e ke~dilerine iki aylık maa!. niıbetin
e ıkramıye verilerek evvelki meslek ve-

Yll Ya;ziyetlerine irca olunurlar. 
. Bu ıureUe hı>riçten alınanlar eğer bu 

lı~mctlere muvazzaf memur lken almmıt 
l1eler mensup oldukları dairelerce bak· 
larında memurin kanunun 85 inci madde
ıi ınücibim;.e v,, memuriyetleri ilga edil
miş n1ıemurlar eibi muamele olunur. 

5, 6 ve l inci derecelere tayin ve terfi 
odilecek memurların orta mektep mezu• 
"U olmaları §Brtlır. 

Yeni kazanç kanunu 
Bundan tonra yeni kazanç kanununun 

~iizakeresine ııeçilerek dördüncü madde-
1•nc kadar müzalre.reıi yapılmı~tır. Ka
bul edilen bu maddelere ıröre pili.ııçolan
nı neıir ve ili.na mecbur tutulan ticaret 
ve sanat mCe.aeff'lerinin ticari ve sınai 
le§ebbiisler erbabının, hizmet erbabının 
- mütekaitkr, dullar, yetimler dahil -
lemin ellikleri k"zançlar ile mesbuk hiz
metlere müteallik ve onlarla ali.kadar her 
••vi istihkaklar kı.zanç vergisine tabidir. 

EcttdJi müusueler 
b· Merkezi ecndri memlekette bul .. nan 
tr müessese Türk.iyede şube arar veya 

"'~it teıiaat "._Ücude ııetirirse, Türkiyede 
~ltkim ve mueaseıe oaıama tam seli·· 
hiyeti han olarak hare.kete mezun bir 
•.•Ya müteaddit ~ıalar vasıtasiyle tem· 
sı] olunur ve arnı zaınanda yazıhane ve
:Ya. depo ınaaanfi veya mütedavil serma 
Yesi, temsil edilen itbu müessese tara-
f d . dT , rn a.n tem.•.n ~ ı ırae kuanç vergisi tat~ 
<kabnda Turkiyede Yerleşmi§ addolunu r 

Vergiden müateana 
Üçüncü maddeye göre de, aıağı:daki 

Yuılı itler ve tetebbüılerle tıdaıalar bu 
vergiden ıniisteanadırlar: 

Siyasi fırlr.aL.rın, hu•usi kanunları., 1 şek.kül eb11iı uınumi müeııeıelerib. v e.. __ ,,. . had" e me 
ııcu:u umumı)"e:te un veya rnealek" 
cemiyetlerin duhuliye ve aidat ve bwıJa: 
ra yanılan teberrular ve müumerelenn 
hastli:tı, esaş tnulcavelenamelerine &Öre 
•errnayeıi Werinde ku:anç dağıtmıy•n 
kooperal.İf şirketler, iıtigal mevzuları 
Yalnı:ı: yalnız ıabiıı olduklan gayri men
kulleri kiraya vcrınekten ibaret olan ıa
hıılar. yalnız azasına ikrazalta bulunan 
tl\ıarruf ıand klan, bip:at i§lettikl~ri. 
lrıaddelerden i>tihıali.tta bulunan hakıkı 
•e hükmi oahislar ,.e bunları istihsal sa· 
ha,, içindeki sotııhr veya bu saha dı~•n· 
da. depo ıesiı eLmeksizin yazıhanelenn
d" Yapmış oldukları sat:şlar ve munhası
rno ecnebi memlek<Llere ihraca!ta bul~n · 
ll':ak üzere i>kele ve istasyonlarda !""" 
~ilikleri depola!' le<viki sanayi kanunun· 
dan İstifade l'derı ~;brikaların fabrika sat"'•• dq. ı .la 1 abril l 'ar;n yalnrz muame· 
~terini çevirmek ve mağaza açmaksızı~ sa 
h-l Yapmak ,·ey&. nilmunc göstermek uı.e· 
re açtıkları yazıhanelar, 

Meşherler 
1, Mahali hükümetin müsaadeoiyle mil· h "e beynelmilel mahiyette a~ıhn meş• 

e1·leı·, panayu·tar, rergiler ve bunlardan 
~en,in olunan kaz:ınçlar - bu ri!;!i ma-
a~lerde sabı yapanlar hakkın.Iw İ•tİ•· 

n;ııyet ilk ay icin muteberdir, - ecnebi 
_\"baanın bu haktan istifadesi ınenıup ol· 
ııld., ınc!a miite-

kabiliyet esa"' cari olmasına bağİıdır. 1 
Ev &anatlan 

1 fÇi kullaıunalmzm kendine vey.a ba!· 
kalarına ait malzemeyi bizzat Yeya aile
si efradiyle birlikte el ve ayakla veya l>e
deni kuvvetle igler makina ve tezgahlar
da çalışan ev sanatleri erbabı ve birlikte 
oturan ailelıi efradı, 

Makine ile itlemiyen köy definnenle
ri - bu fıkra ~erilen b!r tadil takriri Ü. 
zerine encüme~e iade eclilmiıtir~ 

Çil çilerin kendi mahsullerini ve hay
vanlarını ve bunlardan çıkardddarı mad· 
deleri dükkô.n <.çttı~ksızın sabnalan V'! 

bunların istihsal ve nakil vasıtalan an• 
bar ve dtpola<ı - avcılar balıkçılar bu 
h .. k. d di • uumer-. 

Bağçıbr, bahç,..anlar, ziraat itlerinde 
ve bahcelerde çeh!an iıçilerle makinist· 
leri ve balıkçı laylalan, çobanlar ve ev 
hizmetçileri, 

Nüfusu bet binden apğı olan yerlerde 
sanat icra eden ebeler, basta bakıcılar, 
eczacılar ve nufuau on binden ~ olup 
iskele ve i•tasyon olmıyan yerlerdeki 
doktorlar ve dit tabipler\ 

Gençler ve ihtiyarlar 
On sekiz yafmı bitirmiyenler veya 6S 

Y8'1Dl bitirenlerden oermayeııiz Yeya _... 
mı>,yesinclen ziyade bedeni kuvvetle çalı· 
pnlarla ı.u ilri ya§ araımda olup da mef· 
luç veya iki gözii kör veya el ve ayağının 
ikiıinden veya ~irinden mahrum qçilff 
ve ıeyvar sabcılaı· ve bu suretle n>aliil 
resmi ve husuıi fllÜstahdeınler ve müte• 
kaitler, 

N uf usu bet binden atağı olan yerlerde 
Yenilecek itilecek veya yakılacak madde• 
leri elde sırtta veya batta satan seyyar 
aabcdarla bu gib; maddeleri hayYanla 
veya haY"anla çekilen arabalariyle kö· 
yünden getir"1'ek fehir ve kasabada ve
ya baıka bir köı:de dükkan açımıluıztn sa 
tan köylüler, 

Hususi akd ve frengi haotaneleri ve 
verem sanatoryomlan ile maarif Yeldlle
tinin resmi tedris programlarını ve la· 
limatnan'Jelerini ayıten kabul eyliyen hıı· 
ıusi ilk ve o- tedrisat mektepleri ve li
selu ve mt:1ılek ınektepleri, 

Kitap, ritale, makale, fıkra, - tefrika. 
forma, nota ve resim halinde telif ve 
tercüme ;ıropanlar (bu i!lerden dolayı bir 
müessesenin dahili memur ve müstahde
mi olmamak ıaıtiyle). 

20 Lira 
Aylık İ&tihknkhın veya kuançJ.,.ı ZO 

linıyı veya gündelik kazançları veya is
tihkaklan 75 kuru~u tecavüz ebni,".!!_me· 
mur müstah.ı..n ve iıçilttle ayda 76 li
rayı tecav;iz C>rmiyen maaş ve ücretle~ 
rin 20 lirası istisnanın tatbikinde muı 
vo ücret mıktarı ne olursa olıun her tür· 
lü vergi ayrıldıktan sonra istihli:ak ... 
hibinin eline geçecek paranın 20 lira· 
dım a~ağı diişmcmesi ıarttır. • 

Yetim maaşları 
T ahıioatiyle beraber 50 lira veya on· 

dan a!'tğı olan tekaüt, maluliyet, yetim 
ve dul maaşları, 

Harcırahlar, zaruri masraOar ile ika· 
met veseyahat yevmiyeleri, tedavi ve Ö
lürn yardunla~ı. umumi ve mülhak ve 
' usi bütçel<.rden verile" mesken bedel
leri, 

Olüın veya bedeni arızalar ve malüli
yetler üzerine verilen tazminatı ikrami
ye ve para miikAfatlan ve askeri malul· 
!ere verilen tcr!ih zaınlan yangın ha
yat ve maluliyet Ma'orta tazminattan il<> 
yPmek ,.e hayvan yem bedelleri ve bu 
mahiyetteki lediyeler . . ' Her nevı atıt, .. uçuı, dalı,, yan_,,, ırfu"e§1 
koşu ve spor ?.'u.aa~a ve teşvık ikra
miyeleri vıı mukafatfarı. 

De'Wletler ar:11md'- CIU'i teaınülf'ere ve 
hukuku düvel koidelerine göre aefirler, 
mÜm06siller •te konıoloslarla maiyetlerin
de çalııan memurlar ve müstali.Iemler 
mütekabiliyet şartiyle ve bu sıfatların
dan dolayi, 

Her tilrlü tah.-ilat ve hazine bonolan 
ve bankalardaki. adi mevduat ve tasarruf 
ve kumbara faiz ve ikramiyeleri, 

Hususi kanunlm-a. veya devletle akt<>
lunan mukavelelere istinaden temettü ve 
ka:r.anç vergilerinden iıtisnaiyeti kaba( 
edilmiı olanlar. 

Meclis p;o""rle•İ günü toplanacaktır. 

Münakaşalar 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Mec· 

lirle kazanç vergisi miizakere edilirken 
ilk ıözü Hüsnü B. ( lzınir) aldı ve me
nafü umumiyeye badim cemiyetlerin ka• 
yılsız §arlSrz vergiye tabi olmuını is
tedi. 

Muhl'elit encümen namına Refik Şev· 
ket B. cevap verdi ve sorulan bir suale 
cevaben dalyanlarla madenlerin tamamen 
ticari ve sınai .birer müessese olduldan
nı ıöyledi. 

Vergiden istisnalara dair olan üçiincü 
maddenin müzakeresinde Salôlıattin B. 
(Kocaeli) emlaki elinde iıulunan ve ak· 
siyonlanna para dağıtabilen anonim şir· 
ketlerin de maddede taırihini istemi§ ve 
bunların vergiye tabi hükmü şahıslar ol· 
duğu tavzih olunmuştur. 

~ergi ve panayırlerin verıı-lden muafi· 
yctı fıkrasına Rütıü B. (Bursa) itiraz et· 
ti: Satı, yapmamak kaydile kabul ede
lim, dedi. 

Bundan ıonra buralarda aatl§ yapan· 
lar hakhmclaki iııisnaiyet müddeti bir ay 
olarak taarih edildi, makine ile işlemiyen 
köy değirmenlerinin istisnası hakkındaki 
fıkraya Hamdi B. (lıtanbul) itiraz etti., 
makinenin izahini istedi. 

Ahmet Ihsan B. su turbinlerinin istis
nasını i.stedt 

Saadettin B. (lstanbul) bu takdirde de 
iiirmcnler arasında adaletsizlik olur d~· 
di. 

Kemal Turan B. (Isparta) unları sa· 

~d~yan küçük değirmenlerin verğiden 
ıttilnasını teklif etti. Neticede fılmuun 
d~a vazih yazıl.muı için Hakkı Tarik 
B. ın teklifi üzerine encümene iade edil· 
di. 

N üfuou lr.etbinclen "f'li'ı olan yerlerde 
çalııan ebeler, baJta balı:ıcılar eczacılar 
~o n~fusu onbinden llflliı olup iıkele ve 
ıs.tasıyon olmayan yerlerde doktorlar ve 
dıı tabiplerinin vergiden muafiyeti fık· 
rası hararetli bir ıurette münakaşa edil· 
di. 

Fuat 8. (Kırk!areli) çocuk bakıcıları
nın fıkraya ilavesini istedi. Kabul edildi. 

Muafiyetin iskele ve nüfuı ile mukay· 
yet olmasının doğru olmadığı halm;ıdaki 
itirazlar üzerine muafiyete tabi olacak şe
hirleri ıihhiye vekaleti tarafından tak· 
dir etmeıi kararlaflL 

Nüfusu beıbinden tt olan yerlerde 
yenilecek, içilecek, y ak maddeleri 
elde, sırt.ta hafta satan seyyar satıcılar 
hakkındaki fıkraya ismet B. (Çorum) 
itiraz efti. Nııfus ile alnn sabmm ehem
miyetinin takdiri mümkün olamad-imı, 
bu fıkraya göre faraza Ankaraya ötel»e.i 
getiren köylülerin bu fıkraya göre ver
gi vereceltlerini söyledi. 

MaGye Vekili maku.dm seyyırr u.tıcı· 
larında mümkün olduğu kadar acliUne bir 
badele kazanç nrgiıini verınelerinin te
mini olduğunoı, Jı.alen belediyelerin l»u gi
bi esnaftan resim aldıklarını binaenaleyh 
kaı.anç vergisinin bunlardan tahsilinin 
miimkün olacağını ıöylerniı fıkra aynen 
kabul edilmittir. 

Teklif n ten:lime yapanl.ann vergiden 
İstisnası hakkındaki fıkranm ınüzakere
sinde hakkı Tarık B. söx aldı, dedi ki: 

- Eski kanun muellifitt miterdiiiler di 
ye kısaca kayit ettiği mü.ateaııa, yeniıin· 
de kitap, risale makale, tefrika, fonna ha
linde teklif terc:üme yapımlar diye la•• 
rill ediliyor, bzl.ı olarak nota ile r~ıim 
ıiinıtindeki eaerlerden telif hakki alanlar
da iatisnaya kahlıyordu. 

Tarik B. cazetelerde 1MCmualıırda çı
kan yazılann makale iıtiliııhına cirmİyen· 
lerin ne olduğunu söyliyenk fıkra keli· 
metinin de ili.veaini isteCll..-Enclimen ka· 
bul etti. Ancak maddeye göre bunlar bu 
itten bir müessesede miiotahdem olıınca 
vergi vereceklerdi. Tank B. blRla da iti· 
rıız etti. Telif hakki satılan bir ınıı1 hak
kıdır. Havadis yazma, muhbirlik etme 
gibi bir hizmet karıılığı ücret \lelildir. 
Esasen vergiye tabi olmak tabiidir: An· 
cak kanun burada fikir mahsulü y-etiş
meaini açıkça yazarak himaye ediyor. E· 
sef Nlhibinin aldığını Yergiden muaf tu
tuyorsak artık bunun tediye ıekli:ırle ala
kası olmamalıdır. Bu vaziyette bir ban
kanın muhasibi tere.eme ettiii romandan 
dolayi vergi vermiyecektir. Romanlannı 
maktu aylıkla l>ir gazet..,.e veren gercek
ten, ıneslekta§ müellif vvgiye tabi ola
cakbr. Bir müellifin yazdığı makale ro
man hikaye baıma her gön üç lira alma• 
'siyle ayda maktuan dokııan lira alması 
nihayet bir tediye ıeklidir müeue.elerin 
hunu daima böyle yapmasına kanun aıla 
m.i\ni değildir, 

Yazı yazmıyana para Termezler o lial· 
de muvazaalara göz yumınadansa istina 
fıkrasını yalnız bu itlerinden dolayi diye 
bitinnek bir müessesede memur veya müs 
tahdeın olmamak §Mtİylc kaydını silmek 
lazımdır. 

Bunu mazbata muharriri kabul etmedi· 
ği gibi, Servetifnnun sahibi Ahmet Ih
san Bey de kabul etmediiini kürsiye ÇJ· 

kıp ıöyledi: Efendim o zaman bunlar me
mur müstahdem olurlar diy-ordu evve
li memur müstahdem tefrik} deTlet müea 
ıeselerinde caridir haydi adi müıtaladeın 
olsun bu müıtabdem yine müellif yahut 
mütercim olmaktan çdayor da 1.aıka bir 
hüviyet mi alıyord~. yaptJi;ı ya~~cağ; -5. 
ne reıim, yine tercume telif degil mıdır? 

Kaçak banker 
Tutuldu! 

(Ba;i 1 inci sahifede) 
rükl · tir Dün aldı"--- haberlere 

emı§ • •- v s·· nazaran lnsull bulunrnuttur. e u • 
ven kanalma miite~~. ~11!'9ket 
eden bir geınide te§blS edılmııtır. Eier 
dolanclıncı banker bu aefer de bir ko
layım bulup yakayı llylrllllllZla Ame
rikaya gönderilecektir. 

Bu hususla aldığımız telırraflan •· 
fllğı dercediyonız : 

ATINA, 11 (Milliyet) -Amerikalı 
banker lıuull'ün Yunan bandırtalı bir 
vapurla Arabistana veyahut Habeti• -
tana müteveccihen hareket ettiğine 
dair dün verdiğim haber tahakkuk et 
mİ§lir. Filhalcika lnaull Amerikalılar· 
dan yakayı kurtarnuyacağını anlayın 
ca kaçmanın çarelerini araınıf ve 1500 
lngiliz lirasına bir Yunan gemioi kira· 
lamıştır. lıte banker çaJ:lamba günü 
bu Meolis ismindeki vapurla Süveyif 
kanalına doğnı hareket etmiıtir. Bu 
vapur 2500 ton hacmindedir .• Ve Ke
falonyalı M. Sinadinoa'a aitttir. işte 
Yunan hüküıneti bu malümab - elde 
eder etmez derhal Mısırdaki konsolo
suna. bir telgraf çekmit ve bu itle me§! 
gut olmasını ve Mıaır hükUmeti nez· 
dinde teeıbbüıat yapmasını bildirmiı 
tir. Diğer taraftan bahriye nezareti tel 
•İıı:le Akdenizde Mısıra doğru yol alan 
Meotis vapurunun kaptanını aramış • 
br. Fakat kaptan buna hiç cevap ver 
memiıtir. Bunun Üzerine Yunan Bah
riye nezareti şu kat'i emri vermiıtir: 
"Eğer Bahriye nezaretin.in verdiği 

emre imtiaalcn derhal avdet etmezse
niz Meotia bir Yunan harp gemisi ta
rnfmdan itgal ve cerredilerek Pireye 
urvkolunacaktır.'' 

işte Meotisi'n kaptapnı bu telsizi a· 
lmca telaşa düımü• ve ancak dün aaat 

9 sene içinde ilk defa reddedildi 
(Ba§i 1 inci sahifede) 

mak.ut neticenin iatiluıali için herhan
gi bir aletin ia.timalini men· hakkı im
tiyaz sahibine verihnit olduğundan be 
lediyece buna mİlni tedbirler ittihazı 
lazmı geleceği beyan ediliyordu. Bu 
mazbatada, lehte aleyhte hararetli 
münakaşaları mucip oldu. Bu:ı: bayili
ğinin taahhüdünü hakkiyle ifa etme -
diği, ber yerde depoau elmadığı, buz 
buluı>amadığı ileri sürüldü, hatta ba· 
zı yerlerde 11' .S • 10 kurup kadar bu.:ı: 
&&tıldıiı idcl.ia edildi. Belediye varidat 
müdürü Nail Bey, izahat vererek mu· 
kavele macınincıe müteahhidin 23 yer 
de depo teaiaine mecbur bulunduğu 
halde geç.'"11 tene 80 yenle depo açıl· 
mıı oldnfunu, buzun 3 kunıttan faz
laıma u.tıldığma wıe deporlarda buz 
bulunamadığına dair belecl.iyeye ti • 
kayet vaki olmadığını, bununla.bera
ber kendi•inin de bet bını§ll bU2! aa -
tm aldığmı, falı:at bu bet kunııluk bu· 
zun kAiıda iple aarılmış ..,., mükeın -
mel ambalaj yapılmıf olduğunu, ara
daki iki kurut farkı krunen bah§İf ve 
kıamen ambalaj bedeli olarak gön.ül 
rô:asile bıraktığını söyledi. 

Münakcqalar hcmuetlerıiyor 
Hafız Raif ve Manyasi zade Feri -

dun Beyler, mazbataya itiraz ettiler 
ve hüLlıaten dediler ki: 

- E..babı mueibe hakikattir. Tara
feyni ilzaın eden bir mukavelenin bir 
tarafa ait kumınm müteahhit lehine 
hal cihetine ai.Ulmek, difer t.ara:fm 
ilzam edeceii balı.kında feragati de -
mek olur. Bunu muvafı-k göremeyiz .• 
Nurettin Mün<ıi Bey de, birahane ve 
emaa li yerlerdeki makinelerin buz İS· 
tihaal eden malDne defi!, .oğntucu 
makine olduğunu kaydederek aranan 
yerde biç bir vakit 3 kanıta buz bu • 
!anmadığı, çünlrii müteahhidin vazife 
sini hakkiyle ifa etmedijini söyledi ve 
buzun herkesin ayağına. gönderihneai 
lüzumunu ilave etti. Nail Bey, buzun 
depolarda ber zaman bnluıunası la -
zmı geleceğini, fakat .wlere götürül • 
diiğihıü söyledi, Avni EJey, Silivri yo • 
ğnrdunun maı..ııe aralarnuı kadar gÖ 
tiirüldüğii .halde bu:ııun neden cötürü
lemiyeceğini sordu. Nail Bey, huau.ri 
arabalarla bunun da mümkün ola.bi -
lecekae de mukavelede huna müteab· 
hldi mecbur edecek madde olmadığını 
beyan etti. 

o-an zade Suat Bey aöz alarak 
dedi ki: 
"- lçtimaa henüz celdinı. Fakat 

mü.zakeraıtan anladığıma göre, bele -
diyenin imtiyaz mukavelesi, uler ha
ricinde buz makineleri i.&timalini me 
nediyor. Bu yüzden bayice de, geçen •e· 
ne taahhüdünün asgari mikdarmdan 
753 l!on az buz aarfedilmittir. Şimdi 
kendi oun'ü tıdı:oiri olmayan bu sebep 
ten dolayı bu oeneye mahms olmak Ü· 
zere bu mikdann 763 tona indirilme
sini jstiyor. Belediye, bu buz makine 
!erini menetmek mevkünde idi. Ebne 
mit, tU halde bayi de bu yiizden za· 
rar etımit. 753 tomın tenzili muvafık 
olur.,, 

Avni Bey, belediyenin evlerden bat 
ka yer)e.,.l~ buz ııpalciııelerini abi • 
ren meııetmit olduğunu söyledi. Kara
Ouna.n :1ade Suat Bey, fU balcle bu ma 
kinelerin iatimal edildiği andan men'i 
anine kadar geçen müddet zarfındaki 
müteahhidin ziyan iddiaunm nazarı 
dikkate alınma.. laz-an geleceğini be
yan etti. Ali Rıza Bey, meaelenin te -
nevvür ettiğini kayıt ve teklifin reye 
konmasını teklif etti. Müzakere kiııfi 
görülerek evvela mazbata reye ko • 
nuldu. 

- Muhalif teklif, var, oealeri işitil· 
di. 

Dokuz •enede ilk reJ 
N .... •~ ... ,. ........ P-VV,.ı; ma.7"-"'t"' re"'e ko .. 

nularak on reve kartı ekseriyetle nd· 
dedildi. Müteakıben ret teklifınin re
ye vaz'ı ekseriyetle kabul olundu. Bu 
wrtele dokuz seneden beri gelip ge • 
çen cemiyeti belediye ve tehir meclis 
lerinde kavanin enciimenirün ilk reel -
dedilen mazbatası da ı.u l>Uz mesele
si oldu. 

/irinci hararetli mevzu 
Meclisin hararetle münakaıa ettiği 

ikinci bir bahiı te belediye hududu 
dahilinde i•tiblak olunan petrol, ben
zin ve ııaireden almacak "'5im hak -
kmdaki iktısat encümeni mazbatası 
idi. Nurettin MÜD§İ Bey, (vesaire) ke 
limesine itiraz etli. Bu kelimenin fÜ· 
mulü dabiliDl! m-li. maden k<imürün 
den i•tihoal olunan mazolin ve sair ci· 
oimlerin dahil olup olmadığını sordu, 
neticede bunun on dakika zarfında 

betle §U cevabı vermiıtir: 
"Girit körfezinde bulunuyorum. Fır 

tma dolayısile buraya iltica ettim. Em 
rinizi aldım. Avdet ediyorum. Bugün 
öğleyin Pirede bulımacağım. •. ,. 

Diğer taraftan Amerika sefiri ırece 
tekrar Hariciye nazırı M.Makoimo•'u 
ziyaret ederek Amerika ve Yunanistan 
efkarı umumiyeoini büyil]ı: bir heyeca 
na düıüren bu lnsull meselesi hakkın . 
da uzun müddet görüımüıtür. Bu gö 
rii§me esnıuında bugün avdet edecek 
olan lnıull'ün derhal tevkif olunması 
ve yinni dört aaat zarfında Amerika· 
ya müteveccihen memleketi terketme
ıi takarrür ebnİftir. Habe1" aldrjiımı -
za göre Amerika sefiri, bu bankerle 
Yunanialan arasında· hıuusi bir anlat 
ma mevcut olup olmadığını da tetkik 
etmektedir. 

Diğer taraftan lnaull'ün Tekilleri 
derhal faaliyete geçmi§ler ve ınüekkil 
!erinin tevkif edilmeme•ini i&ıeınitler· 
dir .Bunlarm kanaatine göre lnaull yal 
nız Yunaniat.anı terketmeğe mecbur ... 
dur. Bahren serbestçe iotediği yere gi
debilir. Gideceği yer için h-ükfunelin a 
Jakadar olmama11 IA:zondır. Bu itiraz 
alakadar mahafilde tetkik edilmekle· 
dir. 

ATINA, 17 (A.A.) - Samuel in· 
sull'ün (Meotiı) ioimli bir vapura bin 
diği tahakkuk etmektedir. Meotiı'in 
kaptpanı, bahriye nazınnın talimatı 
ii2erine, gemisini geri çevirm.iıtir. Zan 
nedildiğine göre bugün Pireye dönmli§ 
olacaktır. 

TORONTO, 17 (A.A.) - Martin 
lnaull hudut hariciı:ıe 1;ıkardmı!lır. 

bütçe encümennce görüıüJerek mese • 
lenin ikinci celsede müzakeresi teıbit 
edildi. 

ikinci celsede, iki celse arasında 
toplanan encümenin karan Galip 
Ba.btiyar Bey tarafından izah edildi. 
Belediye vergi veresimleri kanununda 
(petrol benzin ve aaire) denildiğini, 
tarifede ayni ibarenin geçtiğini, bu iti 
barla iktısat encümeni mazbataımı 
değiıtirmenin bütçe encümeni salibi • 
yeti haricinde görüldüğünü söyledi. 
Belediye varidat müdürü Nail Bey 341 
den evvel bütün meYaddı miifteile -
nin resme tiııbi tutulmakta bulundu • 
ğnnu, benzinden ne gibi maddeler çı
kacağını bilemediğini kaydetti. Yal
nrz baküra ve mazottan alınması tek
lif fedilen resim ~ok cöriilüyoraa in -
dirilebileceğini, bunwı farla tahsisat 
ol&N.k bütçeye k-.. 70 bin liraya 
müeaair olmayacağnı ıi1ave eyledi. 

Nurettin Mültfİ B. soruyor 
Nurettin Münşi Bey, kanundaki 

petrolden maksat, ham petrol olma • 
dığmı, tıı.ktir edilnllt beyaz mallar ol
duğunu, benzin ve aaireye ıelince, 
bundan bütün maiyatı müıtaile anla
şılına her yanan maddenin muharrik 
olamıya.cağmı, eserin de maiyatı müt
taileden olmakla be1"aber muharrik ol 
madığmı söyledi ve dedi ki: 

" - Şu halde mazottan de bu re•mi 
alacak mıyız? kimse cevap venniyor? 

Maden kömüründen çrkan manzo -
le, tnlunez ili.h .• maiyatı ınii§taileden
dir. Bunlardan da. resim alacak mıyız? 
Hem petrolün, hem de maden kömü -
rünün ta.ktirinde çıkan mayiatı mÜ§ • 
tailedir, diyelim. Fakat zeytinyafx da, 
aiu.m yağı da, fıotık yağı da mayiatı 
miiftaileden.clir. Kesafetleri de ayni, 
900 derecedir. Bunlan da resne tabi 
tutaeak :mıyız? 

Baküraya ve mazota gelince, seçen 
celmlerden birinde makam naınma mu 
avi ~uri Bey luymeti 3 kuıut olan bu 
maddeden iki kunJı rea.im alı:nmasou 
fazla gördü.ğÜ.nÜ Ve makam. namına 
tenzile taraftar olduğunu ııöylemİ§ti. 

Şu halde benim teklifim §u.ıur: 
Şimdilik petrolden ve benzinden fU 
kadar alalım, diyelim. NiMn devre -
ıinde belediye tetkikat yaptın, ve sa
irenin neler olabileceğini lesbit etsin, 
iti bitirsin, meselayi o zaman müzak:e 
re ve karara raptedelim.,, 

Belediye varidat müdürü Nail Bey, 
ham petrolün tehirhududu dahilinde 
istihlak edilen kısmmdan istihliıık rea
mi alına.caiı, (veaaire) kelim<>1İne ge· 
lince, kanun maddesinin meYaddı miif 
tailenin ne tekil ve hallerde remıe ti 
hi hıtulacafını tasrih ettiğini, zeytin 
ve aisam yağı ve emsalinin depolarda 
muhafaazsı mecburi bulunmadığı için 
bllDlarm mevaddı miifta.ile mefhumu
na dahil olmadığı, tatbikattan kartı!& 
şılabilecek miifkülatm nazarı dikkate 
almanuyarak petrolden fil, diğer me
vaddı mü~taiteden §U ve baküradan 
da tu kaadr resim alınacak, denilirse 
meselenin kalmıyacaf1'n, bütün relİm 
alınacak maddelerin iaimleri tasrih e
dilirııe yarm adı bilinmeyen maddele
rin i&tibsalinden bunla.rın resme ti.hi 
tutulamıyacağım söyledi. 

Galip Bahtiyar Bey, (vesaire) tabi • 
rinin benzin miiftekakını istihdaf et • 
tiğini, yalruz İ•pirtodan reoim alınma 
sı encümence mnvafak görülemediği • 
ni söyledi. 

Nurettin Mün§i Bey, ağır yağların 
resme tabi tutulmayacağma cöre zey 
reti mutav....,ıtadan olan petrol ve zey 
reti hafifedfen olan benzin mü,teka
tmdan re•im alınacağı anla§ılabiliroe 
de herhalde hangi maddelerden resim 
almacağımn tasrihi muvafık olacağı 
esaoını müdafaa etti. 

Neticede §imdilik benzinin kilosu • 
nun 40, gazin kilosundan 20 Ye bak.Ura 
ve mazotun kilosundan da 10 para re 
sim alınması ve ( veoaire) ye dahil 
maddelerin nelerden ibaret bulundu • 
ğunun belediyece tesbi ı edilerek nisan 
devresinde hunlar için de teklifte bu
lunulmasına. karar verildi. 

Türkiye - Sovyet Rusya 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Hu

dutta zuhur eden ibtiliııflarm tetkik 
ve halline müteallik olmak üzere Rus
ya ile aktedilen mukavelenin alb ay 
daha uzablması hakkmdaki li.yib&yı 
Dahiliye encümeni kabul ebnİftİr. 

--o--

Teçhizat bedeli 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Mil

li Müdafaa vekaleti askeri tabip V1' 

eczacılar gibi ukeri kim:racer ve d.it
çiler ile Harbiye mektebi yarduncı sı
nıfından tahsilini muvaffakıyetle biti
recek aıkeri muallim ve hi.kimlere 
bir defaya ıııabıs olmak ~re 150 
lira teçhizat bedeli verilmesi hakkın
da bir kanun liııyihaaı hazırlamııtır. 

ı•ırtına kurbanları 
lZMIR, 17 (Milliyet) - Cuma ıı.ün 

kü ıiddetli fırtmada dalgalar araam· 
da kaybolan balıkçı Rizeli Halilin ce• 
sedi K.arııyaka ııahillerinde bugün hu 
lunmuıtur. Arkadqı Kara.burunlu 
Mustafa aranmaktadır. 

Fırtına bazı b<>! kayıklan alıp gi>
türmiiştür. 

lzmiz rıhtım idaresi 
IZMlR, 17 (Milliyet) - Rıhtmı 

ıirketine d•vir ınuameleaine yarm 
baılanıyor. Kordon tramvayları ya -
rmdan itibaren Liman ıirketi hesabı· 
na çalı~acaldır. 

Fransız -Yunan ticaret 
mukavelesi 

PARIŞ, 17. A.A. - M. Barthou ile 
Yunani•tan milli iktisat nazırı M. Pes• 
mezoğlu, dün akıaın yunan faraplarının 
Fransara iLhali rejimi ile Fransanın bu
günkü a,tisadi politikası prensiplerini a
lıenkte,tiren ve iki memleket ticaret mii· 
vazenet;ni tam bir mütekabiliyet ve mü
baledc nıü~avat esaslarına lcoyan bir 
muka,·ele imzalamışlardu·. 

1 

M emlekelte 

Aydın 
Spor kongresi 
Raporda mıntakadan da 

şikayet edildi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

spor klübü kongresi Halkevi salo
nunda toplandı. 

K-0ngreyi reis Şükrü Bey açtı. 
Kongre reisl"'ğine Vali Fevzi, ka
tipliklere muallim Şemıri ve Fikret 
Beyler seçildiler. 

idare heyetinin 933 ~ıenesi ça. 
lıtma raporu okundu. Söz alan a
zalar idare heyetinin çalı,malarını 
tiddetli sözler1e tenk t ettiler, bu 
meyanda spor mmtakaııma da do
kunarak mmtakanın hiç bir it yap
madığını, henüz lik maçlarına bq 
lanamadığmı, klübün yürümeme
mesinde mmtakanın da mes'ul ol
duğunu söylediler. 

Neticede önümüzdeki sene da. 
ha iyi çalı,ılmak temennisiyle ra. 
por kabul olundu. Klübün hesap 
iş!eri hakkında mürak"p raponı; 
da okunarak tasvip edildi. Yeni se 
ne yapılması istenilen dilekler ara 
smda bir antrenör getirilmesi hak 
kındaki teklif bütcenin ademi' mü 
saadesinden kabul olunmadı. 

Mınhıka kongresinin bir an ev
vel yapılmam için tef('bbüsat ya
pılması ve mmtaka kongresine gi 
recek murahhasların bu toplantı
da seçilmesi hakkındaki teklifler 
kabul olunarak, mıntaka kongresi 
ne Defterdar Naf 'z, çiftçi feyzi ve 
muailim Vahit Beyler seçildiler. 

Yeni idare heyeti intihabına da 
defterdar Nafiz, emniyet memuru 
Şükrö, çiftçi Feyzi, muallim Vahit 
ve Hasan Tahı"n Beylerin seçildik 
]eri anlatıldı. Riyaset intihabında 
müsavi rey alan sabık reis Şükrü 
ve Feyzi Beylerden Şükrü Beyin 
feragati üzerine Feyzi Bey klüp 
reilİ oldu. 

Büyüklerim;ze tazim te1grafla
rı çekilmesi ittifak ve a.lkıtlarla 
kabul olunarak kongreye nihayet 
verildi. 

Balikesir amerikan bağ 
çubuğu bağçesi 

BALIKESiR (Milliyet') - lzmirden 
Balıke&ire trenle gelenler ıehre be~kilo
metre meaafede 9U0lar içine bürünmüş 
lür yer cöriirler. Muntazam dikilmiı ta
ze çam fidanları. oldukça büyümü§ çam 
? 'façlan içinde mütevazi bir bina ~dır. 
Bahçenin idare yeri bur-dır. Bu bınanm 
civarı kimilen bağ fidanlığıdrr. Her sene 
mevıininde buralarda ameleler çalıtır, 
ve hiç bir zaımuı l:tı1ırası ölü lııi.r manzara 
göstermez. 

Bu gürülıüıiiz, mütevui bahçe~ft 
1933 ıeneııinde vilayet kazalanna; §ehİr• 
lere, köylere yüz elli iı<.-. Amerikan kök
lü fidanı verdiğini tahmin etmek o kad:ır 
kolay mı? Vili.yet ziraat müdürü Hidai 
Beyin idare ve- gayretile varılan bu ne• 
tice tlunamile ıayanı takdir bir mmnl"' 
ket ve :Dnuıt hizmetidir. Fidanlıt'ın mul"il 
fı Balikeıir vilayeti Mubasehei hususiye
si tarafından temin olumnııktaclır. 

Şehrin garp knnnnda her ~ne ad.e~ 
artan muntazanı bağların ve bağ evlenrun 
ıüıülediği yamaçlara bu fidan!ığm: yar 
clnnı azami miktardadır. Bağ ve meyVl.l 
yetİ§tinnek hevesini ve yollarrru tamim 
yolundaki bu hizmet her ne kadar alayı~· 
•lZ ise de birçok gürültülü bimme.•:erin 
fevkindedir. 

Fidanlıkta bir kuun çiçek ve meyva 
ağacı da yetiıtirilmekte iıe de bu, hiıl!aı 
yardnn maksadile dejil fidanlığın güzel. 
(iğini temin içindir. Oyle gör~nüy.or. ~-O 
fidanlık bir müddet sonra Balikesır ıç.ın 
f.....ı..alade zarif bir gezinti yeri o!acal<· 
tır. 

Koyunlarını otlatırken 
AYDIN, (Milliyet) - Bozdu

fa.mn Çulhan köyünden Çoban 
Akoğlu Mehmet koyunları ayni 
köyden Mustafa oğlu Mustafanın 
otlağına sokmasından nra:larmda 
kıı..vağ çıkmıf, kavğa büyümü~ ve 
Mustafa Mehmedi ıa,la kafaun
dan ve .kulağından yaralamıt bu
nun 'Üzerine Mehmet te bıçağını 
çekerek Mustafayı ağır surette kar 
nrndan yaralanııtbr. 

Yaralıların her ikisi de Aydın 
memleket hastahanesine gefril
mi,ler ve zabıta da tahkikata baş 
lamıtlır. Mu3tafanın hayatı tehli
kededir. 

Balıkesir zahire silosu bitirildi 
BALIKESiR (Mililyet) - Zahire Ji· 

!osu İn§aatı bibni,tir. Silonun makine 
aluamını tahrik edecek elektrik cereyanı
nın geçiriluıesi için yapılan te,ebbüs 
henüz intaç edilemediği için faaliye~e geç 
meııi bir müddet daha gecikecektir. Şim· 
dilik elektrik cereyanının siloya nereden 
ceçeceii i§ile iıtiıral olunuyor. Zira silo 
Balikeoir etYa hangarının yarunchdır, 
tehir cereyanı siloya gelmek için demir
yolundan aıacaktır • .Elektrik ,irketinin 
tercih ettiii yol kıımen istaıyon içine 
tesadüf ediyor. Bu hal tehlikeli ve usüle 
uyırunıuz göriı1iiyor. Maamafih eınniyet 
tertiba~ırun tezyidi sayesinde elektrik 
şirketinin intihap ettiği kısa yoldan ce
reyarun geçirileceği daha kuvvetli ihti
mal içindedir. 

Mersinde ktıylU gUreşciler 
MERSiN (Milliyet) - Şehrimiz bal

kevi spor :e koycülük komiteleri güreı 
§en köylü gençlerimizi teşdk için martın 
16 ncı cuma gü.nü Mersin spor sahasın .. 
da yapılmak üzere bir güreş müsab3kası 
tertip eınllıtir. . . . 

Bu güreşe Ceyhan ve Sılıfke pehlivnn• 
!arı da davet edilırıi~ir. 



Beykoz 
Kunduraları. 

Kadın 
Erkek 
Çocuk 

Ucuz 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALICI 
liman Han, T•le/011: 22925 

Karadeniz yolu 
SADIKZADE 1 ~·P-~~.·rt 
p A z A R günü saat 20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Giditte Zongul
dalc, lnebolu, "'yancık, Samsun, Ün
ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon ve Rizeye. Dönüıte bunlara 
ilaveten Of ve Sünneneye uğrar. --· 

ISTANBUL iKiNCi iFLAS 
MEMURLUCUNDAN 

üeniz y oJJttrı 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karuöy Köprübeıı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarud• 

Haa Tel. 22740 

Bartın yolu 
BURSA vapuu 19 Mart PA· 
ZARTES1 19 da Sirkeci rıh
mından kalkacaktır. (1258) 

,. Tophanede kain telsiz telgraf iFLAS SA TJŞJ merkezimizin, 935 senesi bida· 
yetinde tebdili icabeden cihazı, 

Bir müflise ait Beyoğlunda la- 1 pazarlık suretiyle talibine ihale 
tiklal caddesinde 238-240 numara- edilecektir. 
lı mağazada mevcut tuhafiye etyasi Şartnamesini görmek ve daha 
ıergi halinde satılacaktır. isteyen- fazla malumat almak isteyenler 
ferin 18 Mart 1934 pazar günü ve her gün saat dokuzdan On seki-
anı takip eden günlerde sabah saat ze kadar idaremiz levazım Şefli-
10 dan itibaren aktam saat 6 ya 1 ğine müracaat etmelidirler. Pa
kadar mahalinde hazır bulunmaları j zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü 
ilan olunur. nü saat On bette yapılacaktır-

157S:i, ·--·----(.87•5ııi)--•n•4•3 ... 
1 3 üncü kolordu ilanlar;--' 

M. M. V. Sa. AL. Ko.kan: 

ATINA SEYAHATİ 
" E R Z U R U M " vapuru 22 

Mart 934 Pertembe günü saat 18 / 
de Galata Rıhtımından doğru 
P I R E ' ye hareket edecektir. 
Fiyatlarda fevkalade tenzilat. 

"NA K" ııeyahat ve Turism 
acentalığma müracaat. Galata, 
Rıhtım caddesi 7. Tel. 43126. 

Güzel 
Sağlam' 

Çocujıınıııa bayle bir ayda deliııe.a çllrllk kunduralar 
giydirmek lıtemezıeıılz BEYKOZ kuaduralan alını:r. 

iL.AN 
OSMANLI BANKASJ'mn Galata, Ye

nicami ve Beyoifu devairi, Kurban bey
IWlll miiııasebetile 1934 Martının 26, 
Z7 28 ve 29 ncu günleri ve Paskalya 
yortusu miinasebetile de 1934 Nisa.nınuı 
1 nci günü kapalı bulunacakbr. 

Yerli Fabrikalar mamula
tından 8,000 kilo sarı sabunlu 
kösele kapalı zarfla münakasa 
Ya konmuştur. ihalesi 1 Ni
san 934 Pazar gfuıü saat 
14 tedir. Taliplerin nümu
ne ve tartnameyi görmek üze
re her gün ve münakaaaya i§
tirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara'da M. 
M. V. SA. AL. KO. na müra-

Satılık İrat 

Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBARASI 

Ticaret İşleri 
Umum 
Müdürlüğünden: 

Yavrunuza 'Hreceğiniz en 

gllzel ve faychıb 

30 ikinci T qrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tescil 
edilmi§ olan ecnebi vapur §İr· 
ketlerinden İngiliz tabiyetli 
Ellerman Layns - Ellerman 
Lines Şirketi bu kerre müra
caatla Türkiyedeki faaliyetini 
tatil eylediğini bildirmiştir· 

Mezkur §İrketle alakası olanla
rın firkete ve icabında İstan
bul Mmtakası Ticaret Müdür
lüğüne müracaatları ilan olu
nur. (1237) 

BAYRAM 
hediyesidir 

~l _____ E_v_K_A_F....;,;M~O-o_ı_R_ıv_E_T_ı __ ı_L_A_N_L_A_R~I~--:-1 
Müddeti ıcar 

935 Mayıs niha
yetine kadar 

1 - Galatada Mehmet Ali Paşa Hanı 
alt katında 41 No. lu yazıhane . . 

2 - Galatada Mehmet Ali Paşa Ha
mnda 38 No. lu mağaza. · 

3 - Tophanede T opcular · caddesinde 
481 No. lu dükkan. 

4 - Beyoğlu, Kamerhatun, Papatya 
eokağmda 2 No. lu dükkan. 

5 - Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal
lıuinde Bağdat caddesinde 2 No. lu hane. 

6 _ Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal
lesinde Bağdat caddesinde 2 - 1 No. lu 
ahır ve arazi. 

7 - ' Kızdtoprakta Tuğlacı Mustafa 
Ağa mahallesinde Cami sokağında 23 No. 
1u dükkan. 

8 - Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahal
le.inde Zambak sokağında 4 No. lu dük
kan. 

9 - Aksarayda Sofularda 1 No. lu iki 
oda. 

10 - Şehremininde Arpa Emini ma
hallesinde Topkapı caddesinde 348 - 350 
No. lu arsa. 

.. 
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.. 
.. 
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" 
Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddetler 

le kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliple 
rin 2 Nisan 934 pazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Mü
dürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. ( 1134) 

1471 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Beyoğlunda Abanos sokağmda 15 numaralı hane an

kazının muhammen 996 lira üzerinden 20 Mart 934 salı gü
nü !'aat 14 te pazarlıkla kaimen 11atılacağı ilan olunur. (B) 

(1231) 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 11 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200e000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. ısos 

Etibba Odası Riyasetinden: 
Profesör FON OSruRTAG tarafından 19 Mart 

1934 Pazartesi günü saat 18 de Oda bina~ı 
Salonunda Süt Hıfzıssıhhası hakkında hır 
konferans verilecektir. Azayı muhteremenin 
teşrifleri rica olunur. (1233) 

Istanbul Üniversitesi Mü
bayaat Komisyonundan: 

1 - İstanbul Universitesi Fen Fakültesi Nebatat Ens
titüsünde yapılacak tadilat ve anıirat ile Tıp Fakültesi .rer 
rih ve Ensaç binası sıcak su tesisatı ayrı ayrı pazarlıkla 1 a e 
edilecektir. . · recek 

2 - Nebatat Enstitüsü tadilat ve tamıratına gıff ki 
müteahhitlerin (5000) lira kıymetinde bir binayı muva a • 
yetle ikmal ve teslim etmİ§ olmaları laznndır. . . 

3 - Teşrih ve Ensaç binası sıcak su tesısatİa gır~
cek müteahhitlerin bu gibi işleri muvaffakiyetle ilana etmiş 
olduklarma dair vesaik ibraz etmeleri l~dır.. • • 

4 - Münakasaya iştira , edece~ ~a~plerın A • ~nıv~rsıte 
Mimarlığından alacakları vesikayı katıbı umumılige ~şaret 
ettirdikten sonra Komisyon kitabetine müracaatla bu ışlere 
ait dosyaları tetkik edebilirler. 

5 - Yukarda yazılı iki mahallin ihaleleri 21-3-9~4 çar 
!'amba günü saat 14 te icra edilcı:eğinden talipler kendi t:
lif edecekleri fiatm yüzde 7 ,5 ğu nisbeti.nde ~eminatı muv K
kateleri ile beraber yevmi mezkurda Unıversıte Mubayaat o 
nıİsyonunda hazır bulunmaları lazm-ıdır. (1232) ' 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Idnrenin muhtelif mağazalarında mevcut olup tip hari 

ci çıkarılarak satılmasına karar .verilen perçi.n çivi~i, c~ata 
kuµilya, vida, alat edevat, Elektnk ınalzemesı ve saıre yuzler 
ce kalem malzemeden H. P. Mağazasının mevcudu aynen 
ve diğer mağazalarınkiler de tablo halinde nümuneleri top:. 
lanmış ve taliplerin tetkikine amade bulundurulmuştur. Mu 
zayed 24-3-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 9 da 
ba§lıyacaktır. Arzu edenlerin her gÜn H. P. mağazasına 
müracaat edip malları görebilecekleri ve müzayede günü de 
hazır bulunmaları ilan olunur. ( 1225) 

Umumi Neşriyat ı:e Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ı:e Matbaacılık T. A. Ş. 

1554' 

cataları. (3485) (1070) 
1 

1401 

Usküdar 2 İnci S. Hukuk mahkemesin
den : Usküdarda Bulgurluda çakaldağı 
caddesinde 39 N o. lu kötkte sakin iken 
3-9-933 tarihinde vefat eden ve tereke· 
aine mahkememizce vaziyet eclilmit bulu
nan Hacı Hüseyin Bedrettin Beyin tah
rir ve ıe.bit edilen emvalı menlrulesi 
23-3-934 cuma günü saat 9,30 da Mez
kur l<ötkte n yine müteveffaya ait! olup 

Usküdarda nldei atik mahallesinin Kol· 

tukçu Rizaiye sokağında 2;4 No. lu ha-

nesinde de bulunan eıyalar da 25-3-934 pa 
zar günü saat 9 da açık artbrma ile pa-

raya çevrileceğinden talip olanların yev

mü ve saati mezlu'.ırda mahallinde hazır 

bulunmaları lüzumu ilan olunur. ( 14585) 

iHTiRA iLANI 
"Serenler., baldcında istiheal olunan 30 

Mayıs 1931' tarih ve 1189 numaralı ih
tira beratı bu defa mevkii fiile komnak 

üzre &here devriiferağ veya icar edile

ceğinden talip olanlann Galata'da Çini

li Rıbtmı Hamnda Robert Ferriye mü
racaatları ilan olunur. (14575) 

htanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Ticare~ Dairesinden : 

Muhtelif cins ve eb'atta Altı balya ba
lı açık arttırmaile aatıla~tır. __ Al~ 
isteyenlerin 19-3-934 taribıne muaadif pa 

zartesi ııünü saat 10 da lıtanbul Halı 
transit antreposnnda bun- bulunmalan 

ilin olunur. (14590) 

KINOPRIN' 
KAŞELERi 

Galata'da tramvaya pek yakın, 
kagir üç dükkanile müteaddit odalan 

havi elektrik ve su fesisatı mevcut 

iki binıı aatılıkbr. Fiyat çok uygun
dur. Galata Havyar Han kapu üstü 
No. 1 T...-zi Leon efndiye müracaat. 

.._ _____ (14526)-

Askeri fabrikalar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikaları 
muhafız talomı efradının iaşe
leri için aşağıda cins ve mıkta
rı yazılı4 kalem erzak ile mez
kUr takım hayvanları için 2000 
kilo arpa pazarlıkla mubayaa c 
dileceğinden vermek isteyenle 
rin 22 Mart 934 Perşembe gü
nü saar. 14 te Barut fabrikala
rında satınalma komisyonuna 
müra<:aatlarr. (1213) 

Kilo 
50 

100 
100 
100 

2000 

Zeytin yağı 
Makarna 
Kuru Fasulye 
Toz Şeker 
Arpa 

1547, 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

" Tıraş makinelerine, emniyet terti

batına iılahal! " hakkındaki ihtira için is

tihaai edilmit olan 17 Nisan 1930 tarih 

ve 1376 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere bafka11na devir ,..,_ 

yahut icara verileceği teklif edilmekle 

olduğundan bu hususta fazla malümat e
dinmek isteyen zevatın htanbul'da Bah
çe kapıda Tat Hanında 43-48 numara
larda mükim vekili H. W. Stock efen
dıye müracaat eylemeleri ilft.n olunur. 
(14452) 

Baı, diı Ye roma tiz•• ağnları, 
Grip nöbetlerinin, hanımların 
mutat •ancılanııı gideren Ye ani 
te1ir EDEN YEGANE lllçtır. 
1-10 adetli anbalajlarını her 
'czaneden arayınız. 

ı ı !l!lll .. llllil!~~!!!"!''!!!'l--
D OK TOR 

M. Hikmet Tevfik [14195] 
1431 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayd~ Kanzük eczahanesi 
kart••ında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğ~~ ~üçük olmak üzer~ iki 
hava gazi motoru ile bazı hurda demırler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine nıüracaat etsinler. 

1339 

Sıhhat ve İçtimai Mnavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Yapılacak itlafıfar ameliyelerinde kullanılmak ?z.ere ~s· 
· ' ri 30 azami 50 ton kükürt alınacaktır. Şartname~ını gor
!:ek isteyenler Ankara' da Umum Müdürlük Aynıyat. Mu
hasibi mes'ullüğüne, İstanbul' da Gala tada Istanbul. Lı~anı 
sahil sıhhiye merkezi Baş Tabipliğine, lzmir'de lzmır sahi~ sıh 
hiye Merkezi Baş Tabipliğine mürac:ıatları_. ihale 8 .Nısa~ 
ı 934 tarihinde Is tan bul Limanı Sahıl Sıhhıye Merkezındekı 
mübayaat Komisyonunca ya_zılacaktır. (1169) 


