
Polis tekaüt kanununa na
lstanbulda 170 polis zar an 

tahdidi • 
amır ve memuru 
sinne tabi tutuluyor. 

Silahsızlanma meselesin de 
Almanlar Paristeki te şeb
büslerden endişeye düşmek
tedirler. 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

1934 Bütçe 
Projesi ----ANKARA: 4 Mart - Hük\ımet, 
Cüınhuriyetin on birinci bütçe proje
•İni Millet Mecliaine ıevketmit bulu
nuyor, Maliye Vekili Fuat Beyin mat
buata yaptığı beyanatta da iıaret o
lunduğu ııihi yeni bütçe de müteva
zin olarak hazırlanmııtır. Ve bu mü
••zeneyi temin için varidat kanunla
tnnızda yapılmaaı teklif olunan !a
diler ayrı ayn tetkik olunacak olur· 
&a, ııörülür ki, bükü.met içtimai bün: 
Yenin hazmedebileceği oiateme; yanı 
en iyi vergi .istemin• aadık kalmıı .. 
tır, Gene Maliye Vekilinin beyana
tında ııörüldüiü Yeçhile, bu tadiller: 

t - Muhtelif nrıilerin niabetle
rinde müsavataızlıir, 

2 - Bazı kısımlarda muadeletoiz-1 ... 
•gı, 

Kaldırmak ııayelİne matuftur. Fil
hakika meaela iktıaadi buhran verıi
•inin yalruz hizmet erbabırun İılih
kaklanndan ve binalardan alınmaaı 
bir adaletoizlik manzaraaı arzetmek
te idi. Hükiimet bunu nazan itibare 
alarak 1932 senesinde bir layiha ile 
buhran vergisi mevzuu haricinde ka
lan membalardan mütehammil ııör -
düklerinin vergiye tabi tutulmaaını 
da teklif etmitli. Mecliste lktısat en
c.üıneninin doaya&ında duran bu li.yİ· 
hadaki hükümlerden bir kıamr, -
menkul kıymetler zümresine dahil 
bulunup ta vergiye tabi olmıyanlara 
dair hükümler - bilahara yeni ka
zanç verıiıi layihası Bütçe encüme
ııinde görüşülürken kazanç li.yihasına 
ithal edilmişti. Fakat fırka grupunda 
tiddetli tenkitlere uğrayan Bütçe en• 
cüıneninin bu hareketi, kazanç li.yi
humdan mezk\ır hükümlerin çıkanl
lnası ile neticelenmiıti. Şimdi hüku
tnetin iktıaadi buhran verciainin di· 
i:er bazı kazanç membalarma da te, • 
minili tekrar teklif etmeai ile eakiden 
duyduğu zarureti daha geniı bir 
tarzda ta.ibik sahasına koymak arzu
ıundan doğuyor. Bu yeni layihada ea
ki projeye nazaran yenilikler ıörül
nıektedir. Ve bu teklif hüklımetin vari
dat bütçesini takviye mak1adiyle var
dığı kararların en ehemmiyetlisi ola
rak tavıife layıktır. 

Verııi bakayaımın tasfiyeıi ve mü
lrelleflere bazı kolaylıklar göıteril
"'>e&i için hazırlanan layihada, bilhaa
;8 trıühim bir yekün tutan bakaya 
eı-gj borçlarınm ödenebilir bir bale 

letirilmeıi cihetinden ehemmiyeti 
haizdir, Maliyenin defterlerinde harp 
kazançları verııiıinden tediye edil
Jnemif Öyle r.kamlara tesadüf et • 
mek kabildir ki, buııün ya borçluıu 
meydanda yoktur, yahut ta bir lok
ma ekmeğe muhtaç bir haldedir. Bu 
ıibi bakayanın tahsili artık imkan
&ızdır, Fak at almma11 imkanı biraz 
olıun bulunanlar için azami kolaylık
lar ııöstermek suretiyle borçluları 
"azifeye davet te faydalı bir hareket
tir-. Yeni vergi borçlannı zamanmda 
"erenlerin İatifade edecekleri tenzi
!at, vergi borçlarmı kolaylıkla tahsil 
ıçin mükellefleri harekete ııetirecek 
&'Üze) bir tedbirdir. 

HükUmetin büçte münaaebetiyle 
'f'udıiı kararlar, varidatın eheınıni .. 
yet.ti miktarda artmaaını temin ede .. 
cektir. Yeni varidat bütçeıi projeai .. 
nin üç milyon liradan fazla bir fark 
ıöatermeai verıi kanunlannda yapı
lacak tadillerin bu kadarcık bir va• 
ridat temin edeceği manasına gel
lnez. Bil&kiı bu tadillerden beklenen 
°"~dat fazlası, belki de bu farkın üç 
~!ini bulacaktır. Ancak. batla güm
lı;ı'er olmak üzere bazı varidat mem
llı "nıın tenezzül ıöatermeğe batla• 
ro. a~.' bütçenin nihayet 174 milyon li-
1 UZerinden bağlanmaaıru zaruri kı
l)'or, Vergi kanunlanmızda yapıla· 
c.ı. tadillerden ve onlara ilave edile
~k Yeni hükümlerden temin oluna
~k fazla varidat, bütçenin bu aene 
f0•terdiği açığa 1934 mali seneainde 
•r•ılık tetkil edecektir. 

"!eni masr~f 1!ütçeaine gelince, 
~l'oJede aanayı planı tatbikatırun iı· 
lilzarn ettiği masraflara mukabil bir 
~~hsiaat görü~~e~ektedi.'". ,Beı ıene
tlc plinın bırıncı ıeneaı ıçın elzem 
tOt-üıen paranın Sumer Bank tarafın
~~. üç milyon. liralık, .obligasr.on çı. 
-.....ınıası suretile teımnı, bu buyük da
._...,,n halli yolunda Önümüzdeki 
j;ne bütçesine yük , tah."'i! etmed~n 
~lunmuı muvaffakıyetlı ~ır fo?"ul

ol~. Bu obligaayonlara Turk mılleti
lıiıı rağbet göstereceğine tüp~e etme. 
~ li.zımdır Ancak bu munaaebet
"- hatırlatm.J.: llznndır ~i'. kü~ü~ ta-

,'l'uf aahiplerinin de ııtırakinı te
~ııı İçin obligaayonlarm kıymetleri 
r•/ıqYet bef lira olarak teabit olunma
:dır: Bundan baıka obligas~onla~ ik
ı::."'•Yeli olarak tertip~ edılmelı, ve 
lıd:,.aaıo.r aahş iti ile alakalandımlma-

. Mecdi SADRETTIN 

~eyin sıhhati 
•• "-NKARA, 4 (Telefonla) - Zatü~
%en rııuztarip bulunan dokt~~ Re,ıt 
tııı P Beyin sıhhi vaziyeti benuz şifa 

jeleri göstermemiştir. 
hu .. •tanbuldan ııelen Akil Muhtar B, 
0 , luıı h . · · "-'! "'uh astayı muayene etmıştır. ,.,.. 
l..ı tar Bey yarın akşama kadar burada 

8<aktır. 
--o--

Ali iktısat meclisi 
tı.:NKA~, 4 (Telefonla) - Ali lk
:tı.ı_- Meclısı yeni tetkilat layihası ha-· -ınaı..tadır. 

• 
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idare -ve Matbaa : 24310. 
-~ 

Balkan misakı tasdik için Meclise veriliyor 
GÜNÜN BÜYÜK MESELELERİ 

Başvekil Pş. dün Fırka 
grupunda izahat verdi 
Bütçenin ana lıatları, 
program, muahede ve 

iktısadi 
paktlar 

Balkan misakı Hariciye encüme
ninde geçvakte kadar görüşüldü 

/' --

( 

Baıvekil ismet Paıa Hz. 

ANKARA, 4 (A. A.) - C. H. F. ı 
Meclis grupu buııün öğleden sonra 

reiı vekili Cemil Beyin riyaıetinde 

toplandı. 

lunet Pata günün büyük meaelele
rini fırka ıırupunda aayarak mahiyet
leri hakkında mo.lümat verdi. Büyük 
meıeleler B. M. Mecliıinde yakın bir 
zamanda müteakiben mevzuubahis O· 

lacaktır. 

lsmet Paf&llln mevzuubahıettiği 
meseleler: 

Yeni bütçenin ana hallan, iktnadi 
program, üniversite ve yeni müeaaeee
!er ve Mecliıin yakında taıdikine ar
zolunacak muahede ve paktlardır. 

Fırka ıırupu ismet P11J&1Un izahatı
na karşı memnuniyet izhar etmiıtir. 

Misak Hariciye Encümeninde 
ANKARA. 4 (Telefonla) - Fırka 

ırupu içtimaından JOnra Tevfik Rüı
tü Beyin huzuru ile toplanan Hariciye 
Encümer.i Balkan miaakıru müzakere 
etmitlir. Toplantı ıeç vakte kadar ıür
müttür. Miaakın pek yakında belki de 

(Devamı 7 inci sahifede) -
Balkan misakı için 
Yunan lideri ri anlaştı 
M. Metaksas'ın fikri kabul edildi 
M, Makıimos balkan devletleri sefirlerine, Yunanis
tanın balkan harici devletler için hiç bir askeri 

taahhüt kabul • etmediğini bildirdi. 
mitlerdir. Bu İçti
mada üç saat müte
madiyen hürriyet
perverler reisi M. 
Mel'akaaa söz ıöyle
miş tir. 

M. Metaksas mi
ııalun ıekli hazırile 
lıütün Balkan harici 

Fırka mücadelelerinden muvallakıyetle çıkan devletlere de taallük 
Yuna? .B<Xfvekili M. Çaldariı ve ettiifoi ve esasen 
Harıcıye Nazırı M. Maksimos Yunaniıtanın mena-

ATINA, 4 (Milliyet) - Dün de öğ- fiine uyıun olmadığını aöylemiı ve 
leden evvel Hariciye nezaretinde Bat memleketinin maruz kaldığı tehlike _ 
vekil M. Çaldariı'in riyaseti altında leri anlatmııtır. Hürriyetperverler re
fırka reisleri toplanarak Balkan miaa• isi sözlerine devam ederek diğer mu _ 
lu hakkında müzakerelere devam et- (Devamı 7 inci sahifede) 

s ........ 
ehir meclisine de 
bir takrir verildi 
,Telefon 
Parasından 

·Hastahane 

WakıyeH. fikri ilerliyor Meclis 

14 
latanbul umumi mecliai, dün aaat 
~uç'!kta reia vekillerinden Necip 

Bey!n. rıyaaetinde toplandı. Bu içtima
da ~1 celae aktedildi, Birinci celaede 
encumenlerd~.n gelen birçok mazbata 
lar okundu, uzerlerinde münakaıalar 
yapıldı. 

. Bu meyanda Beyoğlu evlendirme 
memurluğu tahıiıatının bütçenin üc. .. 
ret faılından tenzili ile maaı faslına 
nakli muvafık görüldüğüne dair olan 
bütçe encümeni mazbatası okundu, 

Suat, Kara Osman ve Celal Beyler 
encümende bu karara muanz kalmı§'. 
!ardı. Suat Bey, bu hususta noktai na
zarmı izah etti. Abdülkadir Bey, Bey
oğlu belediye evlendirme memuru Ü
beydullah Efendinin mebualuğa inti • 
babından sonra yerjne geçen ismet Be 
yjn vaziyetine temas eyledi. Doktor 
Hikmet Bey, 22 aenelik bir memurun 
hakkı tekaütten mahrum edilmemeai 
esasını r.nüdafaa etti. Makaın namına 

(Devamı 6 IQCı sahifede) 

HİKMET BEY İLK DERSİNİ VERD. 
..ı ı:-.-ıillet:: 

Orta devir teş
·kilatından son 

teşkilatına geçti .• ,, asır 
imparatorluk gayet kabiliyetli ve kuvvetli bir MiLLETE 
dayanıyordu: Türk J'.I~illet:i •• 

Hikmet Bey dersinin heye • 

Bu milletin büyüklüğünü tarihi gösterir. canı. bir :;:t':"d;;0~aritadarı 

Hikmet Beyin dersinden İntibalar 

Oniveraite inkılap tarihi enıtitÜ•Ü 
dün aktam aaat 17,30 da ~e~riıata b~t· 
ladı. Enstitünün açılması ıçın meraıım 
yapılmadığı halde üniversite konferans 
ıalonu daha aaat 16 dan itibaren hın
ca hmç denecek şekilde dolmuttu. 

Salonda en aşağı bin bet yüz kişi 
vardı. Dünkü ilk derste fakülte ve 
yükaek mektepler' son ıınıf talebelerin• 
den maada. şehrimizde bulunan me -
busJar , üniverıite erkanı, ve profesör
leri, yükıek mektepler profesörleri, ve 

Spor teşkilatı
nın lağvı 

--o--

Nasıl Karşılandı? 
Esasları hazırlanan yeni genç

lik teşekkülleri kuruluncaya ka • 
dar bütün spor teşekküllerine ni • 
hayet verilme~i düşünüldüğünü 
Ankara muhabirimiz bildirmişti. 
Yaptığımız tahkikata nazarn, şeh
rimizde 21 i federe olmak üzere 
50 yi mütecaviz spor teşekkülü mev 
cuttur. Bu tasavvurun kuvveden 
fiile çıkması, spor işlerini öteden 
beri görülen , tefevviişten kurtara -
cağını ümit ve klüplerin şimdiki 
vaziyetlerinin esasen liberal bir i
dare zihniyetinin mahsulü olduğu 
beyan edilmektedir. 

İzmir - Kasaba 
Demiryolu --
Trenler 1 Marttan itibaren 
hükumet hesabına işliyor 

lZMIR, 4 (A.A.) - lzm~ - Kasa• 
ba ve temdidi demiryoUarı, hır mart • 
tan itibaren hükümet nam ve hesabına 
işte111ektedir. Bütün itler vekaletin ten 
sibile, müdür salahiyetini haiz olan 
hat komiseri Hilmi Beyin nezareti al • 
tında cereyan etmektedir. 

Bir martta, bütün istaayondaki ka
sa mevcutları teıbit edilmiştir. Şirn -
diki halde malzeme ve etyanın mik -
tarı teıbit olunmakta ve bu itler de 
Hilmi Beyin nezaretindeki heyet tara· 
fınd:ın yapılmakta olduğu telgrafla 
Nafia vekaletine bildirilmittir. Mal -
zeme ve eıya da tesbit ve bunlara bir 
kıymet takdir edildikten sonra netice 

(Devaııu 7 inci sahifede) 

taleiıEleri, daha pek çok zevat vardı. 
Salonda radyo tesisatı yapılmııtı. 

Kalabalıktan o kadar aıcak olmuttu ki 
vantilatörlerin itlemesine lüzum ııörül
dü. 

Saat 17 den sonra ııelenler, fakülte 
dekanları dahil olduğu halde herkes a
yakta kalmıılardı. Adeta iğne atılsa 
yere dütmezdi. Radyoya konan plak 
salondakilerin ittirak.ile cümhuriyetin 
onuncu yıl marşını çabyordu. 

Hikmet B. kürsüde 

Maarif vekili Hil<met Bey •aat tam 
17,30 da salona ııirdi. Küraüye çıkın
ca ıiddetle alkışlandı. ilk inkılap tari -
hi denini herkes sabırsızlıkla bekliyor
du. Salonda umumi bir heyecan vardı. 

Vekil Bey cebinden not kô.ğıtlarını 
çıkardı. Kürsünün üstüne koydu. Çok 
seyrek notlarına bakarak ilk dersini 
vemıeğe başladı. Dera verirken lüzum 
olan yerlerde, Vekil Bey, kürsünün 
arkasına asılmrı olan umumi Avrupa 

ve Türkiye haritaları üzerinde izahat 
veriyordu. 

inkılap tarihi 
Bir muharririmizin hemen hemen 

aynen zaptedebildiği ilk inkılap tarihi 
dersini aşağıya yazıyoruz: 

"- Buraya teırif etmek zahmetin
de bulunanlara tetekkür ederim. Türle 
inkıli.bı nedir, bunu anlatmak İstiyorum. 
Büyük harbe dört devlet girdi. Bunla~ 
cihana kar9ı harbettiler. Bunlardan bı
riıi geri idi. Kurunu vüıtai bir hayat 
ya91yordu. Bu dört devlet harbi kaybet
tiler. Bunlardan üçü kadere boyun eğ
diler. Düşmanların ağır şartlarını ka -
bul ettiler. Biri kabul etmedi. Hatm ve 
hayale gelıniyecek güçlükler içinde ça
lı§tı. 

Yeniden muharebeye baıladı. İki ae ... 
ne harbetti sulh şartlarını bütün dün
ya devletlerine kabul ettirdi. Bu inlu
labın aıkeri ve siyaıi kısmıdır. Bu mil
let kurunu vilstai teşkilattan son .. ,r 

(Devanu 7 inci sahifede) 

:Salonu dolduran Profesörler ve talebe dikkat ve heyecanla dersi takip 
ediyorlar •• 

1 BOGAZD A ''büyük tehlike 1,, 

Fırtına ve ~ 
saatte 
50 kilo
metre 
Rüzgar! 

-
Evvelki ııeceden 

beri müthiş bir poy
raz fırbnası ortalığı 

altüst ediyor. Dün 
fırtına bir aralık o 
hali aldı ki denizde 
,,.esaiti n:ıkliyenin ıe

f er yapması imkinı 

Cumhuriyet vapuru rıhtıma yanafamıyor 

Deniz altüst oldu! 
kalmadı. Kazalar oldu. Şehirde kiremit- ı 
lcr uçtu velhasıl adeta bir tayfun ortalığı 
kaatı kavurdu. 

Rasat merkezinin verdiği maltimA ı 
ta nazran dün eaen rüzgi.rın vasati 
, :.i•ati saatte 50 kilometre idi. 

Son günlerin güzel havalarından 
aonra latanbulun artık güzel bir ilkba
hara kavuttuğu kanaati herkeate ye•
le§miıti. Fakat dünkü fırtına ve suhu· 
netin birden bire dü§mesi kııın elan 
aramızdan çıkmadığını göaterdi. 

Dünkü fırtınadan aokaklarda yaya 
yürümek için büyük bir müıkülat çe.: 
kiliyordu. Şapka battan uçmadan K'?~ 
rÜ)•Ü geçebilmek adeta bir .".'aharet ~t· 
olmu§tu. Rüzgir sabahtan ıtıbaren gıt 
tikçE ıüratini arttınnı§ ve ancak saat 
6 dan aonra biraz sükun~t bulmu.!tu.r. 
Fırı-nanın denizde süratı çok buyuk 
olmuıtur. Akay ve ıirket vapurları SP 

ferlerinden kalmamakla beraber pos 
taları müşkülatla yapabilmiılerdir. KR 
radenize çıkacak vapurlar kavak li -
manma ıığmarak fırtınanın durmasını 
beklememektedirler. Gelen mali'ıma -
ta ııöre Karadenizde müthiı bir fırtı
na hiıküm aürmektedir, Ceç vakte li.a-

dar lim;ına bir kaza haberi gelmemek 
le beraber, vaziyetten ~nd~t~ e.~d:<
te idi. Kavak liman daıresı ustune dun 
(büyük tehlike) iıareti çel<llmiıtir. 
fJrtınadan liman içinde bile bir kaza 
olmuıtur. Yaıava biraderlerin 4 nu • 
m~ra lı gaz motörü dün Galata rıhtı -
mı önünde köprünün biraz ileriıinde 
{rrtJ;ıa tesirile alabora olmuştur. Mo .. 
türön içinde bulunan iki kişi müıkülat 
la kurtarılabilmi,tir. Motörde bulunan 
gaz teneeklerinden bir kısmı motörle 

(Devamı 7 inci sahifede) , 
Behaettin Şakir 

Beyin bıraktığı vesikalara göre 

İttihat ve Terakki 
Yakında Milliyet'te 
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: .... (~-m-· ~-1~-L_ .... o_n~d"""!"'r_a~-m:~_k!!'!!!!!.._t!!!!""~--P~l-a_r--ı:...J,\-_K""!!!'!B;,_~!!"!'!ç~-J~""!!!!!)~H~A~R~İ~C~İ ""!!!!!H~A~B!!'!!!!!!!!! 
. Londfa şehir meclisi intiha~!~D~:,~zı:~ı: Roma ne yapmak !Stiyor? 
~ lngil:z lialkının haleti ruhiyesi, 
; lıer milletinkinden ba,ka, merak 
uyandırmıyacak tekilde acayip gö 
rünüyor. inanmaya bu kadar ha

f zır. Fakat inandığına duyduğu 
1 

sempatiyi belli etmemekte bu ka
dar inatçı hiç bir millet ve kütleye 

r dünyanın başka bir yerinde rastla 
namaz. 

1 Bura.da tutunan ve politika ya
r pan adamlardan bilhaaa Avam 
l ekseriyetine dayananlar, dema-
• goglardır; bunların arasında Lo

id Corcun dostu·. Lord Beaverbro 
i ok ı.a.ta gel ir. 
1 Say111 onu geçen gazetelerin 

;sahibi olduğu kadar intihap ve fu 
ka mücade'elerinde muhafazakar

ı !arın en kuvvetli propagandacuı 
1 ve en tesirli hatibi olan ve belki 
1 lngiliz m'lleti üzerinde reımi bir 
1 otoriteye dayanmıyan biricik bü-
1 yük nüfuzu kazanmıf olan Lord 
~ Beavetbrook, gene aktam lngiliz 
' soğuk kanlılığı kabuğundan sey-

rek saç'ı ıkııfasmı ve bodur burnu
r nu bir kaplumbağa gibi çıkararak 
r dünya ahvaline heybetli bir nazar 
1 fırlattı: 
1 

1 
Dün akpm, Pad:ngton'un bir 

1 
büyük salonunda, iki hafta sonra 

: olacak tehir meclisi intihabı için 
kendi fırka namzetlerinin propa,. 
gandasnu yaparken cöylediği cüm 
leyi yanımdaki arkad&f, hemen 
tercüme ediyordu; söylediklerin
den hiç bir ııeY kaçırmı' olmıyor
duk: Çünkü, her cümlenin sonun
da bana o cümlenin izahı için la
zım gelen zamanı çok defa ıslıkla 
ve homurtular, ara.sıra da gülüşler 
ve alkıtarl kesiyordu .. 

Çok yazan, çok aöyliyen ve in
• giltere efkarı umumiyeı'.ni temsil 
c ettiğini iddia ebnekte olduk~ 
1 haklı olan bu methur adamın ko
t yu fertçiliğin Ye müstemlekeci li-
1 beralizmin müdafaasını yaparken 

sade demagojiden ve paradoks
lardan batka bcr teY yapamaması, 
söyliyememeıi, miıallerini bile an 
cak tarihi hikaye ve vakalardan 
getirmeğe mecbur olufU bu zihni· 
yet prenıipinin iflarma ayrıca h:r 
delil te,kil ediyordu denebilir. 

- "Aranızda çok sosyalist var 
mı?" 

Di7e .öze ba,lryan Lordun da
ha ilk hita•, sandalyeleri -ı..b

( tanber; ilk oturdukları yer olduğu 
tok seslerinin yorğun ve çatlak e

a dasından anl-.ılan bir tak.mı batı 
u şapkalı adamların devamlı homur 

tulariyle kesildi; Lord gülmeyi de 
' neyerek: 

- 'Anlqıldı; epeyi varsınız; 
öyelyse, sesinizi kesiniz!" 

Deyince; kaim, hoyrat, acı gü
lüsler arumda, b'.r köteden 'u ses 
yükeeldi: 

- Para, siz de; bırakın; ses ol 
sun bize kabın!. 

Lord bu galeyanı mahsus uyan 
dırmak istiyormu~; nutkuna böyle 
bir krizgii.h yapmaY1 kurmuş, ve 
bu galeyancağızı evvelden hesaba 
katarak fikirlerini yürütmeyi ta
sarlamı,. Sözlerinin gel şinden ve 
ilk andaki cevapların bile kağıtlar 
dan okunmasından bu husus ko
layca anla.tılabiliyordu; City'nin 

methur mensupları, ani heyecan
ları bile istismar etmesini, sokak 
paçavralarından suıı'i ipek yapar 
gibi Lord Beaverbrook, koopera
tif te,kilitmm ferdi ihtiras Ye is
tidatlarını söndürdüğünü ve buna 
mukabil devlet hazinesine de ga

yet az vergi verdiğini ileri sürerek 
bir takım rakamlar ve gayri ma
kul delillerle bütün kalabalığı bu 

bayağı aldattı. Bir tek gülen olma 
dı, bir iki isbat diyen ses çıktı, fa
kat arkasından bir alkıttır koptu; 
binlen:e kiti olan bu kalabalıkta 
bir aazcık olsun münevver, muha,. 
kemesi Yar mı. yok ,,...u ,t;ve •;iohe 
etmekte o kadar haklıydım ki •• 

Lord, lngiltereyi Avrupadan 
ayn b:r kıt'a gibi görmekte ısrar 
ediyor; "varım, diyor, Avrupa, bir 
takım manasız karg&f&İıklar için

de hocala11p durıun; bizim kıt'a
lar üstüne serilmif bir imapatorJu.. 
ğumıu: var; biz, ona ha.kalım". Ve 
Amele fırkasının, Avam kamarası 

nın ifsİzlere it çıksın diye, bir ta
kmı fabrikalar i,liyebilsin diye 
bazı devletlerin silahlanmasına 
göz yuman siyasetine tariz ederek 
Soayaliıtlerin Sovyetler birliğine 
fabrika kurmak için verdiği 12 
milyon lngilizi onlara en büyük 
dube diye halka ifta ederken mü
ze için Rusya.dan 10.000 lngilize 
almmıt Jncili de cümlenin nilr; ye
tini kahkahalara ve alkıtlara boğ
mak için zikrebneyi unutrnıyor •• 
"Avusturyaya da 4,5 milyon ver
diler" derken dem"ndenberi köte
de bucakta homurdananların sesi 
yeniden yükseliyor: 

- Yalnız senin eline bile bun
dan daha çok para geçmiyor mu 
sanki? .. 

Ve toplantı, bö7le komik ve ııü 
rültülü bir hava içinde de'V&lll edi
yor. Konferanstan b?zim eski ta
birimizce kdınlar hamamına çevi. 
ren, heyeca.n1arı ve mabııtaln aya 
ğa düfiiren bu komik havaya im
renmek değil, bol bol gülerek ay
rılıyoruz. Ayni tarihte Ye belki ay 
ni saatte Halk!"vlerindeki disiplin 
li, ülkülü, asil ve olğun heyecanlı 
toplanblan göğsüm kabararak ve 
gözlerim dolarak düşünüyorum. 

Behçet KEMAL 

Japon ~mperyalismi_ 
~' Mançuri imparatorunun rüyası Ja
ponyanın Asgada talıakkümüdür,, 

M .. Radek fzvcstia gazetesinde neşrettiği bir makalede 
Mançuri'nin vaziyetini uzun boylu tahlil ediyor 

MOSKOVA, 4 (A. A.) - M. Radek, j 
l zvestia cuıetesincle M. Puyi'nia tiç giy
mesiae tahsis ettiği bir mııkalede di7or 
k'. 

~M...çwi imparatoru, 191 t de .f! 
milktmia ldiliJi neticesinde ezi1mit 
Çing ha t fnnm•n ba Mil nedi urbh oto 
mobille ır .. erek l.- lataatmm tetkil et
tiği sallana .,...mdan seçerek tahta çık
tı. Japoa UQPU)aliat -tltuab Mançuri 
lmparatonınan Mançuri'de .... iin bir re
hinesi olarak alkqlaclı. Bu -u.u.ıı, bsa
gamn H ohenollern, Hababurc, Roma
n of ve Avrupamn en büyük haaedaniarı
nı ortadan kaldırdtktan SC>Dnk.i oeneler
d > monarıi t hissiyatla yeni bir taht ıru. 
ran Jap~ askerlerinin methiyesini söyle
mektedir. 

Japott ;ool<cri kiliği ,imdi Çankçun' da 
neden bir taht kuruyor? · 

Japon militarizmi, Mançuri'de bir taht 
ihtü ecleri<ea ve oraya Çing banedanm14 
bir neslini koyarken, Mançuri hudutlanıu 
pek ziyade gesen bir gaye takip e\<nekte
dir. t.'.ançuri'ain iltihakı Jap~ EIJlpery.:ı
listlerinin son hedefleri değildır. Gene 
JchGI ve dahili Mongoly 'nm İJırali do 
son hedef değildir. Bütün bu hareketi~, 
sonraki taarruu bir temel hazırlamak •• 
çin ihzari icraat mahiyetinde gözükmek
tedir. J..,,.,., militarist ve faıist unsurları 
Çip'in tevhidi düıüncesi önünde. titriyor
lar. Birletmit ve modern istihsal vasıtı· 
larına ve tekemmül etmiş siljhlara ma1ik 
400 milyoaluk bir millet cihan kuvYetle
ı·inin ye het" şeyden evvel Asya kuvvetle
rinin bütün miin;ıgrbetlerini c!eği.ştire
ccktir. J.ıpon mi:itarizmı, eğer Çin, kapi
talizm yoluna ı;rerse, Amerikaya dayan· 
masıodan., sosyıılizm yoluna gird;ği tak
dirde dP, Sovyct Rusya'ya dayanmasın· 
dan korliuyo<. 

• Bu yollardan ne biri ne de Ölek; Asya'· 
ya l hakküm €~:nek hülya.mı güdenler 
İçin f1İç İVİ bir FCV v;ıdetn1iyor. Japon eanw 
p..-yalistlerinin fikirlerine göre Çinide sı· 
nıl ıTıübarezelerin;n çoğalmaıt, Cin kapi· 
talislloriai .elimell"rim Maoçuri'de Ja-

poQ sünfiileri himayesinde aramağa mec
bur edecektir. Çin'de kumanda me..kile
rİllİ elinde tutacak olan Japon emperya• 
lizmi bu rejimin arkasında cizlenecektir. 
J- aüaırülerine dayanan tahtına çık:ar 
pknwz: 

"Mançuko clen!lea.devletin Sovyet Rus 
,.. ile tark arumclaki yol .üzerinde bolıo
YÜ:mİD Uzak Şartuı niifazaaa Is.art• bir 
- olarak ..... .._. .. ., bütün dünya için 
i&ldnai kıymeti haiz bir hadise deiil mi-_,,_., uu-.,._ 

Diyen Puyi'nin liç giymesinin -na
if ifte budur. 

Japon militarist zümresi, emperyalist 
dünyayı bol,evik tehlikesi fikrile tehdit 
ederek, yolu Çin'de Japon yayılmasına 
açmayı ve diğer emperyalist devletlerin 
mukavemetini azalbnayı ümit etmekte
dir. Puyi'nin ve arkasmda gizlenenlerin 
rüyası hakikatte Japonya'ruıı Asya'da ta
hakkümüdür.,, 

o•-------
Gazi Hz.nin 
F otografileri 

IZMIR, 4 (A. A.) _Gazi HureUeri
nin imzalarile miivenah olarak C. H. fır. 
kasına armağan ettikltti f<>loğnfileri ç..r. 
çevelenmit ve bug-iin saat 17 de merasim
le C. H. Fırkası salonuna asılınıttır. Me
rıuimde Vali Kazım, Müstahkem mevki 
kumandanı Mümtaz Paplarla, fırka rei
si Hacim Muhittin Bey, fırka idare heye
ti azaları, cemiyet ve halk fırkası tetek
lıülatı mümcasilleri hazır bulunmuşlar· 
dır. 

C. H. F. idare heyeti azasından Dr. 
Kamran Kenan Beyle Banal Nevzat Ha
nım tarafmdıuı birer nutuk irat cdileı·ek 
büyük kur'.ı:>ncıya ~ükran ve minnet his· 
leri teyit edilmi1tir. Hacim Muhittin B. 
tarafından fotoğrafinin duYara talikinde 
bıuinon ayağ kalkarak tiddetle alkışla
m.ışlaadu. 

• 
Avusturya - ita/ya - Macaristan 

arasında iktısadl anlaşma .. 
Bu anlaşma siyasi bir blok değil, iktısadt 
bir itilaftır. Fransa da rıza göstermiştir 

Bugün bütün 
:Avrupa elkfrn u
mumiye.ini ifgal 
etlen en mühim 
meselelerden biri 
fiiphuiz Avustur
ya meaeluidir.Bu 
if muhtelif man
zaralar arzetmek
ted ir. Bunlaırdan 
birinrui, Alman
ya lıudutlan da· 
hilinde Avushrr-

Yakmda Roma'da biribirlerile temas 
ya Ba,vekili M. d ı b k·ı 
DolHau'un icraa- e ecek o an üç &fVe ı 

M. Mussolini, M. Dollfuss, M· Gömböt 
tına kar11 hazır-
lanan oe muhtelü vesilelerle bazan ler de bu işle fevkalade altikadar
rniiiclyemet oe eloeriya siddetle dırlar. Haber verildiğine göre, üç 
meydana çıkan Naeional - Socialist devletin anlaşması huswnmda, tan 
harekatıdır. Diğeri ise Avusturya :ı:"m edilen esaslar Fran.aca ma -
Üe Macaristan arasında bir muha- lümdar. Ve itilafın ba,lıca hatları 
denet ve iktuadi br anlafnıa te•isi hakkuula ita/ya ile Fransa arasın 
için yapılan teşebbüslerdir. Bu te - da bir ihtilal zuhuru imkanı berta 
febbüalerin bilhassa ltalya tarafın- raf edilmitşir. ltilal sırf iktısadi ma 
d'!7' h~aye edilnıe•i çok şayanı nada o!acak ve üç devlet arasın -
Jıkkattır. Avrupanın merkezinde de siyasi bl- blok tesisini lazam -
Fa,istler tarafından himaye edil - mwı etmiyecektir. Diğer taraftan 
mui çok ~· dikkattir. Avrupa- ifliifın esası üç devlet arasındaki 
ntn merkezinde faşistler tcıtalın - ikhıadi müna;ebatta bir tercilı sis 
dan takviye ecJ1en bir Avusturya- temi tatbikıdır. Fakat bu d"ğer dev 
Macarütan iktuadi anlasması vü - letler bundan lıarü; bulundurula -
cude getirmek Avrupa~ siyasi caktır. demek değildir. 
manzarası üzerinden şüphesiz bir Şimdiki halde malüm olan estUl-
tesir yapacaktır. lar bunlardan ibarettir. Vaziyet 

Avusturya BIJ.ftJekili M. Dollrus herlıalt!e yakında daha fazla tavaz 
Budapefteye ytıphğı seyahatten aıı zuh edecektir. 
det ettiği zaman kentli memleketi- Şimdı"ki lıalde üç ba~ekilin Ro 
nin menafii için böyle bir crnlafma- ma mülakatı hakkında aldığımız 
nın tazım olduğunu beyandan çe - Ajans telgraflarını apağı dercet • 
kimnemitfir. ltalya erkanı lıiikil - mekle iktifa edzyoruz: 
metinden M. Savich de al{ren Bu- ROMA, 4 (A. A.) - M. Moussolini 
dapqteye ve Vlyanaya yaptığı se- ile M. Dollfuss ve M. Goemboes arasın
yahatler esnasında Avusturya ve da 7ap,lacak müstakbel topWıb hakkın· 
Macaristan hükWnetleri arasında da 1 tal ya gazeileleri mütalealar ne,ir ve 

miilikatıD tanımıile tabôi ır.ahiyeti üze
bir mukarenet tesisi fikirlerini büa rinde ısrar ediyorlar. 
bütiin takviye etnı",ıir. Ajanı tel- Tribuna gazetesi ,un1an y.zıyor: 
graflarının verdikleri malümata "~~acariıtan ve Avusturyaya kaı-ıı M. 
göre pmdiki halde Macar Btıfveki Mou>Solini'nin siyaseti makul bir siyaset 
li M. Gömböf ve Avastıırya BQfve- tir ve orta Avrupanın muvazenesini te
kili M. Dollluu mart ayımn .. ıftlör mine matuftur.,. 
dünde Romada bulanacalıüıııt.~ üç Giornale d'ltaüan tunları yazıyor: 
gün M. Mussolini ile muhtelif te • ''Bu siyaaeli Tuna 1'avzasında bilhassa 

ınühim olan vaziyetlen takıriyeye matuf 
maslar yapacaklardır. mıntakavi bir aıılaıma siyaaeb&r.,, 

Bu seyahat haberi Avrupaj' siya Naıional so•ialiıtlerin vaz;yeti 
si ma/ıalilinJe hayli mütaletilar yü ViYANA, 4 (A. A.} _ Saiahiyettar 
rütülmesini mucip olmuftur. Uç mahafil, M. Habitch'i.n ültimatomundan 
devlet acaba nasıl bir anlapna ya- beri ceçen ıiikiınet dev..,.tnin, Avustur
pacaktır? Ve tesirleri ne olacak - 7a ile Almanya münas•babnda, yeni bir 
tır? Harbi umıımiılen sonra Maca- hadise mahsulü olmadtiım temin ~ek-

L -L al b' tedİr. rutandan en ÇOR topr.... an ır Bu malıafilin düıündüğüne göre bu 
memleket olması itibarile lnı ha • vaziyet, AJman7ada bilhassa siyasi k&rı
ber en çok Romanyayı lrııfkulan - ııkhklar çıkarmak için zamandan istifa
dırmaktaJır. Şüphesiz diğer devlet de edilmek istenilcUi_ine delildir. 

Amerikanın siyaseti 

Mösyö Roosvelt'in 
Tal ebeye hitabesi 

VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Reisi -
cümhur Üniversite talebeoine sayledi -
ii bir nutukta demiıtir ki: 

''iktidar mevlriine geçiıimin ilk se· 
nesinin en göze çarpan hidiaesi, hal
kın hükıimete cöotermİf olduğu atı. -
l<'nın fevkalade artmıı olduğudur. 
Yeni &İ7aaetimiz muvakkat değildir. 
Maksadı siyasi bÜn7enin muztarip ol
duğu b&stalıldan ve bunların eıı bat· 
Lcasının derin kökleriıü söküp atmak
tır. 

M. J.'rorcvelt hükumetin olı,'lln, ge 
nit fikirli menfaat aramıyan memur· 
lara ihtiyacı olduiunu bildirmijtir. 
Bu memurlar iae, mjlli hayata ve hü
kıimet sistemine hikiııı olacak millı 
bir "de.vaircilikn ortaya çıkarma.dan 
elde edilebilir. 

Cemil B. le M. Herriot 
arasında telgraflar 

ANKARA, 4 (A. A.} - Türk- Fruı
sı>: dostluğu grupuna C, H. F. azasmdan 
73 meb'uı dahil bulunmaktad:r. Grupun 
teıekkii.lü münasebetae Cemil Bey ile M. 
Herriot arasında ıu telgraflar teati edil
miştir: 

Fransa kabinesi eıi<i.rundan Fransa-Tür 
kiye grupu reiıi M. Herriot cena. i arına 

Türkiye - Franw. grupunun müeıais~ 
ler meclisi halinde toplanmıt olan 75 
Türk meb'usu, Fransız arkadaılarma iki 
memleket araomda dostane bir tqriki 
mesaiyi inkişaf ettirmek malnadJe giri,. 
mek lütfiinde bulunmut oldukları mes'ut 
te:ıebbüslen dolayı te!ekkür ederler Ye 
asırlarcbn beri devam eden b~ dostluk
la yekdiğerine bağlı olan iki milletin te
~yüiahna telabuk eden bu ne<:ip gaye
nın tahakkukuna can ve gönülden çalışa
cakları hususunda onlara teminat ver
mekten büyük bir zevk duyarlar. Bu Eır
sattıon bilisı;,,<ade zatmlilerine derin mu
habbetimizi arzederiz rei• hazretleri. 

Reiı Cemil, reia vekili Saffet, 
Halil, Katibiumumi Necmettin Sadık 

Millet Meclisinde Türkiye - Fransa 
l'r11pu reisi Cemil Beyfendiye 

Arkadatlarım ve ben muhabbetkarane 
t~lgrafınrzdan pek mütehasıis olduk. Si
zinle birlikte ananevi dostluğumuzun in .. 

Atlantiği geçen 

Tayyareci Kost 
Meydanda yok! 

KOPENHAG, 4 (A.A.) - Kopen· 
bag civarındaki 'Kastrup hava me! • 
danı, Costeı'in geleceği ümidile bu • 
tün gece fenerlerini yalan1!t?"-d he 

Fakat ıabaiım saat aekizın -: . • 
nüz Fransız layyareciaindeıı h•ç bır 
haber yoktu. Holanda vı:. Alman hava 
meydanlarına yapualn muracaat ta ne 
ticesiz kalnll}lu. .. . 

Zannrdildigine gore Costeı gerı 
döruniıı, Belçika veya Franaada bir yr. 
re ınmi•tir. 

LE BCl.JRGET, 4 (A,.A.) - Coat•• 
bareketind .. n eVYel benzininin azlığın 
dan endi§<! elliğini söylediğinden, şım 
di kendisinin doğru bir yol ihtiyar ct
miı o1ması:ıdan korkuluyor. 

Bu atkdirde, yÜzlerce kilometre Jİ 
mal denizi Üzerinde uçmağa mecbur 
kalacaktır. Halbuki normal yoldan git 
mit olsa:vdı, Helinıroland adası istika· 
ır.•linde ancak 85 kilometrelik b'1-
deniz geçı.cekti. 

VILLACOUBLAY, 4 (A.A.) - Tay 
yareci Coatea'un, Kope?hag'~ ~uva -
aalatı henüz haber verılmemıştır. Pa
ris • Kopenhag yolundaki Hollanda 
ve Alman tayyare iatasyon1arr dün, 
Le Lourget'den Danimarkaya hare • 
ket etmiı olan tayyarenin geçtiğini 
kaydetmemiılerdir. 

Sorulan suallere, Brüksel, Amister
dam. Kolonya ve artmund İstasyonla • 
rrndan menfi cevaplar gelrnitıir. 

Maamafih ekseri7a yolunu değiıti
ren ve seyahatlerini biraz da muayye 
nin haricine çıkarmaktan hoşlanan 9e 
refl itayyareci hakkında endiıeye ma· 
hal olmasa gerektir. Zira büyÜk bir 
mo!Ör fabrikasının ntiimessili Costu -
un uçmazdan evvel kendisine hiç bir 
yere ugramadan dosdoğru Kopenhag'a 
vnabilecek kadar benzini bulunmadı
ğından endiıe ettiğini .Öylemişti. 

Belcikadaki hihimum tayyare mer-
1..e:zleriİe daimi temaıta bulunan Ha
ı en sivil tayyare istıu7onu bugün 12 
ye lcadar Cosles hakkında hiç bir ma
lllmat almadığını bildimıiştir. 

kişafına ve •ulhün takviyesine kardeıçe 
clbirliğ;Je çalışabileceğimizi dü,ünmekle 
bahtiyarız. 

HERRIOT 

DAKi 
Reşit Galip Bey vefat etti 

ANKARA, 5 (Sabaha karşı telef-onla) - Doktor Reşit Galip Bey saat iki 
buçukta vefat ebniştir. 

Memleket ve inlulip bu suretle en güzide bir evladım kaybetmiı oluyor. 
Bu acı ölüm haberi şimdi şehrin her ta rafında duyuldu ve büyük bir elem u
yandırdı. 

Şekerden alınan isthlô.k resmine 
yapılacak zamların miktarı 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Şeker iatih.al eden labrüuılanmı. 
zın satışa ~ıkarttığı fekerin beher kilosundan alınmakta olan sekiz ku
TUf nisbetindeki dahili istihlak vergisi hükiımetin yeni teklifi iiezrine 
yeni fabrikalar için 10 kuruşa, ukiler için de 12 .kuruşa çıkarılacakhr. 
Eski fabrikalar mamulatına yapılacak dört kuru~ zammın iki kurafll 
fabrikalar tarafından ödenecek, geri kalan 2 kuruş ile yeni fabrika. 
lar mamulatına yapdacak 2 kuruş zammın tamamı şekerin safıf fiyatı
na zammolunmak suretile tahsil edilecektir. 

Vergilerde yapılacak zamların bazılannın tatbikına Nuanda btzf • 
lanacaktır. Bu maksatla meclis encümenleri yakında vergi liiyihaları
nı tetkike baş!ayacakhr. 

Gençlik teşkilatı hazırlıkları 
'.ANKARA, 4 (Telefonla) - Miralaylıktan mütekait Hüseyin Ralı 

mi Bey gençlik teskilatile mesgul olmak üzere fırka umumi idare heye 
tine dahil olacakt~r. ' 

Tiran elçiliğine kim tagin edilecek 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Tiran elçülğine tayini muhtemel ze. 

vat arasında Riyaıeticümhur umumi katibi RUJen Epel Beyin ismin -
den de balı.edilmektedir. 

Kibrit fiatlarının indirilmesi işi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Kibrit inhisarile Maliye vekaleti 11. 

Tasında kibrit fiyatlarının tenzili meseles ~nin tatbik şekli hakkınıla 
bir protokol imuı edilmek üzered:r. 

Bütçe encümeni reis vekilliği 
Ankara 4 (telefonla) - Merhum Kazım Hüsnü. B. den inhilôl eden 

büteç encÜmeni reis vekilliğine mazbata muharriri Mükerrem Bey O•· 
parta) ve mazbata muharrirliğine de Ihsan Bey (Beyazıt) seçilmifler 
dir. 

Fırka grup reis vekilliği 
0ANKARA, 4 (Telefonla) - lzmir mebusu Kazım Pasanın fırka 

grup reisi vek "iliğine seçilmui ihtimali olduğu gibi Nafia ·vekilliğine 
geçen Ali Beyin de grup reis vekilliğini uhdesinde muhafaza etme.i iJt. 
timali vardır. 

Çekoslovakya ile ticaret itilafı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Çekodovakya heyeti ile bugün Hari 

ciye vekaletinde ticaret itila/namesi im:uıılanmı,hr. /tiliilname 3 mart
tan itibaren meriyele girm~f bulunacak ve bir sene devam edecektir. 

Avcılık hakkında kanun 
ANKARA, 4 (Tele/onla) - Bolu mebusu lsmail Hakkı Bey Mil

let Meclisine avcılık hakkında bir kanun layihası teklif etmiftir. 

SiIA.hsızlanma 

Almanlar Paristeki 
teşebbüslerden 

endişe ediyorlar! 
BERLIN, 4 (A.A.) - Al?'an Ajan 

sındao: SalahiyettMr Edh~fılpden. alık: 
nan mahimatlan, • enm anıte ı 
cör\;f111elerinin neticeleri sili.luııı:lan · . 
ma raeseleıinin mukadderatı huıusun
da Almanyııda gayrİmü.sait bir intiba 
hurole getirmiştir. M. Eden lngiliz tek 
lifin;n tetkiki için Pariste ancak çok 
müphem va.itler elde edebilmittir. Bu 
ı .. 1 Franıız ıiyasetindeki usullerin hiç 
hir suretle değifmediğiıü ve Fransaya 
hiç bir fedakarlık yaptJrmaksızın ln
giliz mütavaaıt aiyasetiıü Almanya -
dan dalına yeni fedakirhklar elde et· 
» ~:, için bir i.let olarak kulalnmayı 
istihdaf ettiğini bir kere daha cöater
mittir. Fnnıanm bu tı.IN7esi ile, lngil
ternin mutavaıart rolü ıekli tamamen 
deği~ek tehlikeaine maruzdur. Çün· 
-kü Almanya ber türlü fedakirlık .iın• 
kiiınlannı terketmiştir. Almanya, b~ 
tecrübelere artık nihayet verilme•• 
ve lnıilterenin hiia.nüniyetinin auiia~İ· 
mal edilmemesi zamanı gelınit oldııgu 
n·:ltaleasındadır. Bu vaziyet dahilin • 
do görüşmelerin devamı, Fra~n~n 
biı tecrübeden ~ka birteY degıldır: 
Alman sililmzlanınaaının dereceıı 
I! aşvekilin silahsızlanma programım 
te•kil etmektedir. Almanya bu proır • 
ra;..ın ibtal edilmesine muYafakat ede
mez. Dün7anın si)iJısızlanaıa sahasın
da ltat'i müstakar ve min'azeneye nıüı • 
tenit bir tarzı halle ihtiyacı Yardır. 

B · · f giliz' tavassutunun Pariı unun ıçın n 
sil hsızlanma formülelrine kartı olan 

1, :. kavemetin merkezi olarak. telakki 
~.melidir. Çünkü Avrup~n dığer dev 
<>illeri arasında bu formüller halıkm • 
da tam bir itilaf ~':'vcutur. Avrupaya 
dahili müvazenesını verecek olan ai .. 
lah31zlanma tarz~ halli yalnız bu i•lı· 
knnıelte buluoabılecektir. 

T emps'in bir makalesi 
l'ARIS, 4 {A.A.) - Fransaıun ha· 

rici ıiyasetinden bahseden ''Temps" 
gar<:tesi sili.hları bırakma ıneselesi 
lı~ri.kında ~unları yazıyor: 

"Franaarun siliblarmı bırakması 
v,. Almanyanın silihlanmasını talep 
eden neticeyi bertaraf ebnek için Fran 
sa cüınhuriyeti hükfunetinin me\in va 
... :yeti yeti~ir.,, 

Gazete, Almanyanın siliiıhlanmaaı
nın sadece Franaa.nın emniyetini de -
ğil, ayni zamanda, lııgiltere, Belçi • 
ko, orta ve tarki Avrupanm emni7eti 
me. ~lesini orta7a çıkardığını iliYe e
diyor. 

Staviski rezaleti --M. Cheron Fransa 
bir çetenin 

oyuncağıdır diyor 
PARIS, 4 (A.A.) - M. cı...._ diia 

alqam §U beyanatta bulumnUftıır: 
Staviaky meaelesinde tiddetle hanı -
ket etmekte devam ile beraber M. 
Priııce'in katillerini bulmağa muvaf
fak olmamız lazımdır. Bu gayeye var
mak için hiç bir cihet bize pahalı ol
mıyacaktır. Memleket, fenaltldaruu 
yapabilmek İçin hiç bir ,eyden çekİll 
ıniyen bir çetenin oyuncağı oldu. Bu 
çetenin kimilen izi meydana çıkartla 
rak cezalandmlmuı liznncLr. 

Bir aktrisin fahıiyeti 
PARIS, 4 (A.A.) - Sorcuya çeki· 

len aktris Rita Georw Staviaky'yi bet 
altı defa lokantada cördüğünü ve ..... 
~aını da iki defa gördüiünü IÖylemİf 
tir. 
. M. ~ure ile münasebetine ce 
lıru:e aktrıa, ınebuau bir defa bir ak -
J~ J'emeiincle gördüğünü söylemit
tir. 

Çek deltlerinin tetkiJıi 
PARIS, 4 {A.A.) - StavİlkJ'Y• ait 

çok defterlerindeki dip koçanlannm 
tasnif •e tetkilcile fotocraflan çekil• 
meaine, dün. bütÜn gün, adliye sara• 
Ylnda devam edilmiıtir. 

. Geçen cuma geceai, müfettif B-y 
nın nezdinde hikim M. Ordono, ele 
geçen dip koçanlarma dair zabıt va -
rakasmı yazmağa baılamııtır. Bu zabıt 
hemen o ge~e bitmediği için , veaikal..
adliye aarayına götürülmiif ve orada 
dün •·e bugün M. Ordono ile mablı:e • 
l1't nin bütün memurları tarafından 
tu•>iff edilip sıraya konmuıtur. 

Bu muamele bufiin ak§BD1a kadar 
iı ı:ıal edilecektir. 

Mühür altında muhafaza edilen çek 
koçanları iatintak hikiıni M. Hude'e 
te·. di olunacak ve mumaileyh tarafın 
d .. u Bayonnea' gönderilen liıte ile ve 
bir bankadan miliadere edilen r.f. 
Oeparden namına çekilmit çeklerle 
kariılatbrılacakta. Bu iş te bir iki CÜ" 
den <!\ vel bitmiyecektir. 

Bundan sonra vesikalar Adliye tel 
kik hüviyet 'ubesine gÖnderilp ayı·ı 
ayrı "'•İmleri çekilecektir. Koçanllll"• 
bilahora tekrar cilt halinde irca edile 
cektir ki, bu muamele de birkaç gün 
sürecektir. --Amerikanın borçları 

VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Ame -
rikanın bugünkü düyunu umumiyesİ 26 
milyar dolara çıkmıttır. Bu mikta~ 
hemen harbin akabinde olan 26,659 ınıl• 
yonluk rekor rakamına yaklaımakta• 
dır. Bu ltorçlann içinde ıubat a,....
da 7apılan 984 milyon borç ta var • 
dır. 



MiLLiYET PAZARTESi 5 MART 1934 3 

• 
lstanbul ağaçları HABERLERi Balo t 

EKONOMi Hafta geçmiyor ki gazetelerde (Hakimiyeti Milliye)de Falih 
Rıfkı Beyin lstanbul hakkında bir 
Yazısını okudum. Ben lstanbul'lu
Y\lm ve bu doğduğum şehri çok se
verim. Bundan tabii ne olabilir. 
li.kin lstanbul hakkında himaye
ki.r söz ve iş o kadar az ki; Falih 
Rıfkı Beyin o yazısı beni çok müte
hassis etti. Benim gibi bütün lstan
hul'luları da mütehassis ettiğine 
tiiphe yok- Falih Bey bu yazısında 
latanbul'un, Türkiyeye ne fayda
lar ve karlar temin edeceğini ve
ci:ı: ama açık olarak ya:ı:maktadır. 
Bu sözlere ilave edecek bir şey bu
lıınamaz. 

Bir milyoner bugün 
hayata do~abilir!. 

bilmem hangi cemiyetin balosuna 
dair · birkaç satır göze çarpmasın! 

Bu balolaı• muhakkak senenin 
en nezih ve kibar balosudur. 

Gün doğunc<>ya kadar eğlenil-
• • 1 

mı•tır. , 
Davetlilere gayet güzel sürpriz

ler yapılınıştır. Şehrin bütün kibar 
aileleri oradadılar. Altı aydanberi sandıkta hapsolan 

yumurtalar bugün açılıyor 
HASAN EFENDiNiN KEŞFİNDE SON KOZ! 

Sonbaharla beraber balo mevsİ· 
mi de başlıyor- Ve her perfenbe 
akşamı muhakkak bir cemiyetin 
balosu vardm -

Spor kulüpleri, fikir ve hayır 

Bu münasebetle o yazının yazıl
tııaaına vesile olan lstanbulda ağaç 
kesmeme kanunu üzerfoe yazı ya
zacağım. Ziraat Vekaleti sırf lstan
hu) ağaçları için bir kanun hazırlı
Yor. Bu kanun lıtanbulun tabii ser
Vet ve zineti olan ağaçların keıil
tııeıini yasak etmektedir. Mükem
ınel bir ,ey! 

~ iki ıene evvel memleketimize gelen 
M. Khul namında bir Alman böyle bir 
ihtirada bulunduğunu ileri sürerek bu
nu hükıimetimize satmak istentlt fa -
kat Almanyadan buraya getirdiği yu
murtaların Ve Wr maddelerin .1,5 ay
da bozulduğu rörülmiiJtü. Hasan Ef. 
nin söylemiş olduğuna göre kendi u -
aulü fevkalade baait ve inarulmıyacak 
kadar ucuzdur. Eğer bu tecrübe mu -
vaffak oluna Hasan efendi lietfinin 
aayesinde milyoner olabilecektir. 

Edebiyat lakü/teainde yeni ihdas edil en umumi Türk tarihi tedrisatına baı
lanrrnıtır. ilk dersi dün Sadri MalrauJi Bey vermiıtir .. 

cemiyetleri, Mason locaları mutat 
balolarını (emsaline faik) bir şe
kilde (gayet nezih ve kibar) olaralı 
verirler. . 

Tekaüt edilecek 
Memurlar 

1 Elçilerimizdeki 
Değişiklik 

Naima tarihi eski hükumdarlar
dan biri için ! 

- "Mütarünileyh her gece bir 
bakire takarrüp edecek kadar ev
safa malikti., 

Bu kanuna göre lstanbulda ev 
hahçelerindeki ağaçlar bile kesil· 
tı:ıiyecek ve icabı halinde Orman 
İdaresinden iz-in alınacaktır· Yok
sa iki seneye kadar hapis, 200 liı1a
Ya kadar da para cezası var •• 

• • * 
Yıldırım telgrafile cevap 

istendi 
Almanyanın memleketimize şubat 

ayı için ayırdığı 209 tonluk yumurta 
kontenjanından ancak tubat acmunda 
haberdar olunduğu için istifade edil .... 
memiıtir. Mart ayı geçmekte olduğu 
halde Almanyarun memleketimize a -
yırdığı kontenjan milı.darı henüz ma
liim değildir. Bu huauata Yıldınm tel
ırafile izahat ia.tenmİ§tİr. 

Büyük Millet meclisince kabul edi
len polis tahdidi ain kanununa göre yal
nız lstanbulda müdür, müdür muavi· 
ni, merkez memuru, birinci , ikinci, 
üçüncü komiser olarak 60 - 70 kiıi, 
polislerden de yüz küaiir kiıi tahdide 
tabi tutulacaktır. 

--·--
Mülkiyedeki konferans 

kaldı 

Elçilerimiz arasmda bazı ıleğiıik -
likler olacağını Ankara haberlerimizde 
kaydetınittik. 

Sofya sefirliğine tayin eclilnıe•i İh· 

timalinden kuvvetle bah~dilPu Mad -
rit sefiri Şevki Bey buırünlrrcle §chri -
mize ~elecektir. 

Şevki Beyin, Madrile ıriderek J s -
panya ricaline veda ettikten sorrn lek
rar Ankaraya avdet etme ıı kuvvetle 
muhtemeldir. 

Diye bir kayıt yürütür. 
Şahıslarda fevkaladelik görü). 

müttür. Fakat bütün bir cemiyetin 
örf ve adatında bu kadar garabet 
ve gayrı tabiilik pek işitilmiş sey 
değildir. 

Naima sağ olup ta rüznamesine 
devam etseydi, muhakkak Istal'bul 
(kibar) lan için de töyle bir müta
lea yürütürdü: 

Eline bir testere alanın kendinin 
olsun memleketin olsun her ağacı 
fütursuz kestiği bir yerde böyle 
•ıkı bir kanun lazımdır. Babıi.li 
caddesindeki ağaçlara aktamlan 
kargalar tüneyip gelen geçene u
iur yağdırıyor diye kesmitlerdi. 
Lakin bu ağaç kesme derdi yalnız 
latanbula münhasır değildir. Onun 
İçin bu kanunun bütün memlekete 
le•mili pek haksız olmaz. 

Ben bu haberi gazetede okurken 
\talidem sordu: 

Heyet huzurun.ra sandığı bugün aça • 
cak olan Ticaret oda$ı reİ$İ Nemli 

:r;aJe Milat Bey 

Filstin panayırına iştirak 
edecek miyiz 

- Benim bahçemdeki ağacı kes
tiğimi nereden haber alacaklar?. 

Ticaret odaaında allı aydan beri 
kapalı duran yumurta sandığı niha
yet bugün açılacaktır. Bütün piyasa -
nın bilhaua yumurta. tacirlerinin ve 
ihracatçılarının ınerak ettiii, yumur .. 
tıı.ların bozulup bozulmadığı keyfiyeti 
bugün anlatılacaktır. Oda idare heye 
ti bugün ıaat 14 te toplanacaktır. 
Yumurtaların sahibi olan ve aandıia 
koyduğu yumurtaların altı ay bozul
madan kalabileceğini iddia eden Ka -
sanpa~lı Hasan Bey de odaya davet 
edilmiıtir. Sandık idare heyetinin hu
zurunda açılacak ve yumurtaların hep 
ai birer birer kırılacaktır. Yumurta • 
lar muayene edilirken istiyen alaka -
dar tüccar da bulunabileceklerdir. 
Bu kapalı kutu etrafında iktısıı.di ma
hafilde aon günlerde türlü türlü tah -
mini er yürütülmektedir. Y umurtala -
nn çoktan koktuğunu iddia edenler 
ıimdilik ekseriyettedir. Maamafih 
Hasan Beyin yumurtalan sandığa ko
yarken aldığr ciddi tavn hatırlatarak 
neticenin müsbet çıkabileceği kanaa -
tinde olanlar da bulunmaktadır. Di -
ğer taraftan aldığımız ına1Umata na .. 
zaran bazr yumurta ihracatçıln netice 
müsbet çıktığı takdirde bu ihtiraın im
tiyazını satın almak için aralarında 
anlaımı§lardır. Yumurtayı ucuz bir §e 

Son senelerde beynelmilel Ticaret 
aleminde mühim bir mevki tutan Fi -
liıtinin Tel - A "Oiv panayiri bu ay so
nunda açılacaktır. Bu panay1re geçen 
seneler memleketimizden de birkaç 
firma İftİrak etmit ve mü&bet netice
ler alınmıftı. Filiatinin memleketimiz 
jçin aon aenelerde mühim bir mahreç 
olmak vaziyetine &'jnneai bu panayıre 
bu sene reamen ittirakimizi lüzumlu 
bir hale getirmiştir. Alakadar maha -
filde bu ite husuıi bir ehemmiyet ve
rilmektedir. Ticaret odaaı idare heye
ti bugün bu meseleyi tetkik edecektir. 
Bundan aonra odada alakadulann 
bir içtima yaparak ittirak şeklini tel-
kik etmeıi muhtemeldir. Diğer taraf· 
tan memleketimizin Tel - Aviv'da da
imi bir panayir pa onu yapması da 
teklif edilmektedir. 

Güldüm ve cevap verdim: 

- Evvela hizmetçileıi.n, sonra 
da komşuların haber verir •• 

Gerçek; bu ağaç cürümleri bir 
taraftan hizmetçilerin efendilerine 
diğer taraftan komşunun komşuya 
kartı olan hıncalma hislerinden 
dolayı hiç bir zaman gizli kalmıya
C:aktır. 

Adliye! Sarayı 
Yanan Adliye sa~ayı tuğlaları

ll~n soğumadığı günlerde yazdığım 
tıbi nihayet lstanbula bir Adliye 
•~rayı inşası fikri galebe çaldı. Ego. 
kı postahanenin adliyeye ifrağın
dan vaz geçildi. Ben böyle palto
Yı.ı bozup ceket : ·~ma kabilinden 
hina tahsis edilmesine kökünden 
lııuarızrm. Ne kadar uğraşılsa ol
tı:ıaz; maksat tam olarak elde edile
tı:ıez. Edilen masraflar ve verilen 
emekler heba olur. Onun için yeni 
hir adliye binasın yapılması fikrini 
Sok tabii ve yerinde buluııum. 

Bu yeni bina nerede yapılmalı
dır?. 

Halk itlerine mahsus binaların 
tehrin orta yerinde olması en tabii 
tekildir. Ama 'ehrin ortası neresi
dir? Sadettin Ferit Beyefendiye 
~!'Z&ran lstanbulun ortası Zeyrekte 
~11• ınola ta•ı imi,. Muhterem avu
~tı? dediği belki bir tarihi haki
le ttı~. lakin bütün tarihi hakikat
L~~1hi •imdi o da bir rivayetten 
0 ~ bir tey değildir. lstanbul 

2• ~fa nazaran çoktan beri merke
~ııı deği,tirmi,, müvazeneıini boz
h 11tlur. Onun için yeni binanın, 
ı·'lkın öteden beri alıttığı eski ad
e1Ye hinasının civa11na yapılması 
il doğru yoldur. 

İl, Gazetelerin verdiği haberlerden 
~teniyoruz ki yanan eıki binanın 
r·ı'ası temizlenip park haline geti
>1 tc:ek ve bu suretle Mimar Sinan 
~llıaı Qlan Ayasofya hamamının 
f·k~elliği de meydana ç~acak. Ali. 
.' tr! Lakin bu Mimar Sınan yapı
ç~ hllınamın güzelliğinin meydana 
ot t.:ıılınaaı onun benzin deposu 
ti ''ak kuİlamlmaıı için midir? .. 
ki~ da hir ayrı bahistir. Denebilir 

• 
tii '::- ~fendim binanın dışı güzel 
, 11 liinuyor ya! içinde ne olursa ol-

tı •• 

'> liiç t k b. .. d -·ı 1 <.11.t e mantı sız ır soz egı • 
otrıı en höyle içinde ne olduğu belli 
•of 

1
Yan dıtı güzel tey yalnız Aya-

Ja hamamı değildir •• 
ki y :ı:a.tmıyaJım, dernek binanın es
h11.1ı1~•ne !aı;ıılması istenmiyor .. <? 
"11.y t Ye?ı hır ana lazım. Gene rı
ki he 1 e~ıliyor ki; yeni bina şimdi
eaı,/(Td.ıye konağının ka •Şısındaki 
dı.ı a urk - Alman) dostluk yur
~iltilrs~ına Yapılacakmış. Mevki iti
ril.sı h ena değil ama, bence bu
liye em küçüktür, hem de bir Ad
lık d s~~avını gösterecek gibi açık
ken (!!bl.dir. Şehirler güzelleştirilir
tıala a ıde) ismi verilen bütün bi
l>ıla:ık etra~ı açılı:\. Şimdi yeni ya. 
halle a Adlıye binasını böyle ma

ara&ı'la sokupta sonradan et-

· kilde uzun müddet muhafaza etmek 
öteden beri bütün dünyayı alakadar 
eden bir ittir. Hatırlardadır ki bundan 

Mııhacir /erin 
Kaçakçılığı 

-o---

Bunu niçin yapıyorlar? 
Maliye müfettiılerinin gümrüklerde 

Romanya ve Bulgaristandan gelen mu
hacirlerin beraberlerinde getirdikleri pet 
rol ve tekerlerin bir taknn menfa"lt .. 
Pere~tlerin te,vikile yolsuz bir şe 'de 
ve ~ıcaret .kaatile getirildiği hakkn ..... a 
vakı olan ıhbar ve petrol ku yal 

"d.ı:... ı .. mpan a-
nrun ı Uia.1arı uzerine baılad ki 

d • hk"k ı armı yaz ıgımı~ ta . ı at hay~i ilerlenıiıtir. 
Muhacırlenn bu şeklı bir döviz za

rureti olarak tercih ettikleri noktaaı ü
zerinde ehemmiyetle durulmakta ve 
tetı.ik edilmektedir. Yapılan tahkikat 
göıtermiıtir ki petrol bu tekilde bir de
fa .reıirilmiıtir. Fakat hemen her mu. 
hacır beraberinde teker ıretirmittir. 

Vakıa bunlar hiç_ biriıi için müsaade 
edilen .~ liralığı geçmemiıtir. Am
ma bu ıtbalita baıka ellerin de karıt
bğı iddiası mevcuttur. 

Hatta bir takım kimselerin bu iti bir 
ticaret va11tası olarak illihaz ettikle
ri ve muhacirlere bu İş için avans ve· 
rerelı: onları muhacerete teı vik ettik
leri söylenmektedir. 

16 Mart ihtifali 
lıtanbulun i11al faciaamda ıG mart

ta Şehzadebatı inzibat karakolunda 
telıit olan kahraman askerlerin hatıra
lannı taziz için yapılacak merasiınin 
bu ıene daha fevkalade bir şekilde ya
Pılma11 için çalııılmaktadır. 

16 mart ihtilalinin bu sene şehadet 
mahalli olan Letafet apartımanı önün
deki meydan açılarak ırada yapılma
sı düşünülmekte idi. l dkat meydan 
açılamadığından ihtifal bu şene de 
Eyüpte şehit askerlerin kabirleri ha -
tında yapılacaktır. 

Onun için adliyeye en münasip ar
sa Mehterhane dediğimiz eski ha
pishanenin yeridir. Zaten bu hapis
hanenin ba~ka yere nakli düşünül
mekte iken ~ehrin en güzel meyda
nına karşı olan burasının bir hara
be halinde bırakılması da doğ ıu de. 
ğildir. Onun için hen de birçokları 
gibi yeni adliyenin Mehterhane ye
rine ve Defterhane binasının yanı
n". yapılması fikrindeyim. Ama bu 
fikri alakadarlar beğenmezlermiş 
her beğenilmiyen fikrin yanlış ol
duğuna dair bir mantık kaidesi 
mevcut değildir. 

Mal alacak, kagıl verecek 
Polonyanın en büyük kağıt falıri -

kalarından biri ticaret odasına mülüm 
!tir teklifte bulunmu1tur. Fabrika 
Türkiyeden efya almağa mukabil ka -
ğıt verip venniyeceğini sormakta ve ka
bil olduğu takdirde derhal faaliyete 
geçeceğini bildirmektedir. Oda bu 
teklife müabet cevap vermiştir. 

1 Evkaf memur
larının maaşı 

-·-
Tediyat bu ay düzeltilecek 

lıtanbul Evkaf müdürlüğü 4 - 5 ay
dan beri muntazaman maq vereme -

mektedir. Evkaf me 
murlan maaşlannı 
ancak her ayın yir
nıiainde veya daha 
•onra almakta, bit -
tab! •ıkıntı çekmek
te~l.er. Bugün ayın 
betıdır. Buna rağ _ 
men henüz ne Ev _ 
kaf meınurJan ne 
ücretle çalıtan ~e ia 
tihkaklannı ay ao -
nunda alan hayrat 
hademesi maa, ala
mamıtlardır. Aylar-

ROŞTO BEY dan beri tevali eden 
bu intizanıaızlıiı e .. 

ıaalı tekilde halletmek makaa.dile Ev
kaf umum müdürü Rüıtü Bey tehri -
mize gelıniıtir. Mumaileyh bu maaf 
işi ile bizzat alakadar olacak ve Kur
ban bayramına kadar hayrat hademe 
si ile memur maaılarmm verilmeıini 
badema da maaşlann her ayın ilk 
haftaamda muntazman tediyeaini te. 
min edecektir. 
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(lı Banlcaamdan almaıı cet.,.Jdir) 
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Bugün Mülkiye Mektebinde M. Neu
mark tarafından verilmeıi mukarrer bu
lunan konferansı, Maarif Vekili Hikmet 
Beyin ln.lulap tarihi Enstitüsünde vere
ceği ikinci dersle ayni saate tesadüf etti· 
iinden ayın onuncu cumartesi günü sa
at (15) e talik edilmittir. 

Diğer taraftan Sofya ıefiri Tevfik 
Kamil Bey, yakında ıehrin.ize ırelecek 
ve buradan Ankaraya ıridecektir. 

Londra aefirli.iine tayini me\'zuu 
bahaolan Fethi Bey de bugünl~rdr Av
rupadan avdet edecektir. 

Viliyet Sarayı: 
Adliyeyi de içine alacak böyle 
bir bina yaptırmak lıakiki 
ihtiyacın tam ifadesi olacaktır 

YENİ bir teklif 

- "Mütarünileybim her perten
be bir baloda sabahlıyacak evsafa 
maliktiler·,. 

l•in fenur, cemiyetler arttıkça 
balolar da artıyor. Muhte· ıem vali 
muavini geçen gün vilayetten ruh
sat almış cemiyetlerin bilmem kaç 
yüzü geçtiğini söylüyordu, bir ce
miyet bu ay ruhsat aldı mı. ikinci 
ay da cemiyet müeuialeri muhak
kak bir de balo ruhsatiyesi almak 
için gene Ali Rıza Beyin karşısın
dadırlar. 

Şimdi balolar kı•ın tamam olmı
yor, yaz mevsiminde gemi tenez· 
zühleri, kırı baioları, mehtap sefa
ları ba,lıyor. 

Yani lstanbul halkının cuma P.e
celerine rahat yok. Muhakkak bir 
cemiyetin bir kulübün balosu, ei(
lencesi vardır. Uzaktan itilenler de 

Yeni bir Adliye binası inıaaı için ar-
,..n ,.T',.ntrkcn nrtaya f&yanı dikkat bir 

mütalea atılmıttır : 
latanbulda hüklımet 
konağı namı verile .. 
bilecek yakıııklı bir 
bina yoktur. latan -
bul Vilayeti köhne 
"Babıalinin köhne sa
daret daires.ini İfgal 
etmektedir. Defter -
darlık bu binaya ci
var bir ayrı binada, 
Emniyet müdürlüğü 
nün bir kısmı eski 
Şurayi devlet binası 
ile Tomruk dairesin-

şi olan adam bu i,in müddeiumumili- bu lıtanbul halkı ne hovarda, ne 
ğe ait kısmını takip için Meydancığa zevk düşkünü, ne dans aşıklı 3 t İn
gitmek mecburiyelinde kalma': ·.~dır. sanlar, ömürleri balolarda h ora 
Bilhaaaa müddeiumumilik, iatintak da tepmekle ıı;eçiyor, buna P'lra mı 
ireleri ve ceza mahkemeleri gibi biri- davanır, sıhhat mi? diyecekler. 
birinin 18zrmı gayri müfariki olan da~ 
.irelerin birbirlerinden uzak ve ayrı Belki hakları var. 
yerlerde bulunmaları birçok mÜJkü - Fakat bilmezler ki bu (nezih 
!atı mucip olmaktadı~. . . . ve kibar) balolar samimi bir f'~1en• 

Evvelemirde Adlıye daırelennın ti ihtiyacını kartılamak için değil , 
müınkün olduğu kadar bir araya top- muhakkak ya bir cemiyetin ve•ıa
laıunaları icap etmektedir. Bina me "' h b · k J b k ak 
selesine bir veçhe verildikten, yani Ad ut ır u Ü ün açığını apatm 
!iye için yeni bir bina mı yapılacağı, İçin tertip edilmitlir. 

KENAN BEY dedir. Maariff idare 

yoksa Po•tahanenin mi tah•is edilece- Halkın sıhhati ve memleketin 
ği takarrür ettikten aonra ilk iş ola • iktısadı namına hükumetten b'l lo 
rak Adliye daireleri poıtabneden bir ruhsatnamelerini tahdit etmeeini 
sene müddetle kiralanmıt olan üçün· istemeliyiz: Bunu Dahiliye VekT-
cü ve dördüncü katlara nakledilecek, l b ki · 

ıi, Nafia idaresi, nü .. 
fus ve malbuat idaresi her biri ayrı ay 
rı binalardadır. Vilayete merbut bü -
tün devlet dairelerini hükUınet konağı 
olan tek bir dairede toplamak timdi
ye kadar mümkün olamamıtlır ... B~nun 
yegane sebebi lstanbulda .. bu~um".'t ı 
konağı itihaz edilebilecek munaaı~ b~r 

1 
bina bulunamamıf olmasıdır. Yenı hır 

1 1 · J · b d mizden hü••met e e erız. esası yer eşme ış erı un an ıonra Burhan CAHIT 
düşünülecektir. 

~-----------------------, 
Biz böyle düşünüyoruz, 

Adliye binası yapılmak için ar~lar B • l 
Siz acaba ne dersiniz? 

teıkik edilrken ıimdiki Vilayet bma· ır mem ekette lilôn madde 
11 ile Defterdarlık arasındaki ara!' da inhisar altındadır demek, o mad-
gözden geçirilmittir. Bu arsa tetki~ ~- ı denin yalnız bir tek müea.eıe ta· 
dilirken buraya Vilayete merbut butun ııalından satılma.ı demektir. Bun
da.ireleri de Adliye ile bir arada top - 1 da şüphe edilecek bir ıey yok. Bi-
lıyacak büyük bir saray yapılmaaı naenaleyh o maddenin liatini yal· 
fikri düşünülmüştür. Ar~ g~yet g~ - nız 

0 
müeısese tayin eder ve eflı.ô-

nittir ve lstanbulu? ~ugiinlı:u !"klıı~e rı umumiyeyi de nazarı dikkate al-göre de en merkezı hır yerdedır. Ha-
tıra gelen bu fikir Dahiliye ve Adliye mak farlile kendisinin azami ıu-
vekaletlerine arzedilmiıtir. Maama - rette menlaattar olmaıını düşü· 
fih bu husuata verilmiş bir karar yok nür. Bu, her memlekette böyledir 
tur. Yeni Adliye binası İn§aaı İçin göz ve her memlekette muhtelif inhi-den geçirilen arsa yalnız burası de -
iil ~ir. Emlaki milliyeden olan ve Sir- sar/ar vardır. Binaenaleyh T ürki-
keci garının kar,ısında bulunan arsa ye dahilinde de mesela Tütün in· 
ile Türk - Alman doatluk yurdu ana- hisar idarui liatlerini tespit et-
11 tapu daireainin yanındaki mek hususunda muayyen bir hu-
dlkmhane araaaı ve Sultanahmette dut dahilinde hürdür. Ve onun 
Çal"J&Dlbapazarmın kurulduğu ana ı d • 
da gözden geçirilmittir. Türk • Alman için meselli Serkl Doryan ı aıma 
dostluk yurdu anaaırun arka tarafın 11 kurusa ve Y enice'yi 20 kuruşa 
da bulunan ve Evkafa ait olan arsa - Jatmakt~dır. Bfr paket ıigara Üze-
run .. tıldığı anlatılmııtır. Geri kalan rinden kendisine ne kaldığını bu-
kıarm pek dar '!ldu~u için .. b~raya bir rada münakaşa edecek değiliz. 
bina kurulması imkansız gorulmekte - 1 .. k .. l k ti" • - ~ "h t 
d. M""dd · "lik Adı· · d · t" Çun u mem e e mızae nı aye ır. u eıumumı ıyeyı e JI •· • ı· l • d"-
a edecek umumi bir Vjliyet konağı tütün ve •ı11.ara ıat erı ıger mem-
i.:'taaı fikri muvafık görülme~iği ~ak- leketlere nısbeten çok pahalı de· 
dirde yeni Adliye binasının Sırkecı ga fiil ve hattô bazı ahvalde ucuzdur 
rı karımndaki arsada i.?§•sı dah~ ?'u- ı da. • Yalnız b~inı nazan dikkati-
vafık görmektedir. Cozden geçırıl~n lb 
araalann planları yaptmlmış ve dun 

1 

mizi ce eden cihet beynelmilel 
Adliye vekaletine gönderilmiıtir. Ad •• tütün ve sigara ticaretimizdir. Bu· 
Jiye binaıı inıası için ka~'i kara~•. Veka gün Avrupanın her hangi fehrine 
let verecktir. Maaınafıh Dahilıye ve giderseniz gidiniz Türk sigaraları 
Adliye vekaletlerinin bir!eıerek müş - yanlanna yana•damıyacak dere-
tereken bir vilayet konagı yaptırma - T A 
tarı ve bugünkü köhne Babıalinin ye- cede pahalıdır. Binaenaleyh v· 
rinde modern bir bina yükselmesi ih- rupanın bir çok yerlerinde halk 
timali çok kuvvetlidir. Yeni Adliye Yenice ile ayni ayôrda ve d'!ha 
binası inı• edilinceye kadar aradan lüks lı.utular içinde satılan sıga-
hiç değilse bir •ene geçecektir. Bu müd raları bizim paramızla gene 20 
det zarfında Adliye dairelerinin Mey- kuruşa alırken bir paket Yenice-
dancık, Tophane, Sultanahmet, Bey - • ? 
oğlu, Salkımıöğüt, Ba.~çeka~ı gibi bi· ye naıtl 60 kuruş verır · ··· 
ribirlerine uzak ve muteferrık yerler- Evet meselô Belçikada Yenice 

60 ve Serkl Doryan 48 kuruşa sa· 
tılmakta ve binaenaleyh zavallı 
ıigaralarımız camekônlarda dura 
dura •ararmağa mahkum olmak
tadır. Bunun sebebi nedir? Neden 
Türk tütünleri tıe sigaraları bütün 
dünyada nelaaetile bu kadar meş
hur olduğu halde satılamıyor? .. 
Çünkü Türkiye hudutları dahiJin
de bir inhisar hakkına malik olan 
idare o inhisarı hudut haricinde 
de tutabileceğini zannediyor. 

Eğer inhisar idaresi bu nolı.ta 
üzerinde biraz lilıir y!irütür1e tü · 
tünlerimize mühim mahreçler te
min etler. Bunun memlekete tc· 
min edeceği menfaat çok büyük· 
tür. Ba sayede tütünlerimiz antre· 
polarda beklemekten kurt:ılur, bu 
sayede Türk çiftçisi, Türk işçisi 
iş bulur. O zaman inhisar idaresi 
dahildeki kanuni inhisarının ha
riçte fili birı şekilde tahakkuk et
tiğini görecektir. 

Bugün bu işi Amerikanın Vir
ginie mıntakalarından ithal ettik
leri siyah tütünlerle Fransızlar bi:
le yapmaktadır. Fransız Rejiıi ta · 
rafından Fransada 3 Fransız lran-
6ına satılan Gaulois sigaraları 
Belçikada, hattô evsafı biraz da
ha yüksek kutusu biraz daha gü
zel olarak, 3 Belçika frangına ııa
tılmaktadır. Bir Belçika frangı ise 
bir Fransız franl!ından aşağı yu
karı 3 kuruş eksiktir. 

Bizim inhisar idaremiz bu işi bu 
şekilde neden yapamasın? Neden 
yapmasın? .. de kalmaları muvafık görülmemekte

dir. Esasen bu gerek halk için, gerek 
muamelelerin aüratle ifası ir ~n çok 
müşkül olmaktadır. Bir istintak haki
minin verdiği karar tasdik için Mey -
dancıktan Sultanahmede önderilmrk 

Biz böyle düşünü_qoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

• 
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bulu olmazdan evvel, burada bir Ü- usulde idi. ilkin Triviun dersleri deni 
niverşite var mıydı? len gramer, rctorika ve d!a1etique 

Bu seneye kadar bundan kimse yani cedel okutulur, sonra Quadri· 
şüphe etmmnitti. Bizans tarihinin yük vium dersleri denilen hesap, hendese, 
sek mütehassısı M. Charles Dichl, çok heyet ve muıiki derslerine geçilirdi. 
tanınmış kitabında eski latantnlun fi- Fakat - o zaman Avrupa Üniversite 
kir ve güzel sanatlerdeki ehemmiye- !erinde cari usulden çok farklı ola· 
ti anlatılırken, daha beşinci asırda ku rak - yeni fen denilen bu dersler Bi 
rulmuş ve dokuzuncu asn-da ıslah e- zanata talebeyi daha yükaek dersle-
dilmiş olan Bizans medreseleri için re, felsefeye, ve ilB.hiyata götürmez .. 
üniversite tabirini kullanmı1t1. Bizim di. Hatti. on beşinci asırda Bizansli 
şimdiki Fatih camiinin yerinde bulu.. bir hoca, Avrupadaki Üniversiteler· 
nan Saints _ Apôrtes kilisesinin ya· de felsefe ve ilahiyat derslerinden 
nındaki meşhur medrese, o mütehas- Önce daima yedi fen derslerinin gÖı· 
sııın bakımına göre bir Üniversite sa- terildiğine hayret etmitti. 
yılırdı. Bununla beraber Bizansta eski Yu 

Bu Fransı" hocumın fikrini, Al- nan felsefeai hiç bilinmez değildi. 
manyada Bizans tarihi mütehassm M. Paellos, Aflitun febefesini tetkik et 
F. Fuchs da, daha yakın bir zamanı-- miş ve Bizanslılar ondan sonra. daima 
da,1926 da teyit etmi~ti. o felsefeyi öğrenmekte devam etmiş· 

Zaten herkeain daha çocukluğun- lerdi. Bundan başka Aristo dahi, hiç 
da okuduğu umumi tarih kitapların- olmaz&a kısmen, Bizansta kendisine 
dan, eski latanbuldan Avrupaya gi· merak edenelr bulnıuttu. Fakat bu 
den ilim adamlarının orada büyük te iki filozefun bile Bizanıta &onuna ka 
sir yapmış ve Avrupada Renainance dar tetkik edildiği iddia edilemez. 
devrinin açılmasına sebep olmut bu- Zaten Bizanslılann eski Yunan file· 
lunduklarının hatıraaiyle dolu idi. Av zoflarını asıl kendi kitaplarından o • 
rupayı düşünme hususunda yenileşti• kuyabildikleri belli değildir. Meseli 
r en bu alimler, ıimdiki zihniyetimize Batlamyos'un e ski ve orta zamanlar· 
göre, ancak üniver>ite profesörleri da heyet aleminde eıaa olan Alma· 
olabilirlerdi. geota kitabını Bizanslılar ancak arap 

Halbuki, Üniversiteler tarihi hak- çadaki Elnıılceıta ıeklindeki tercü-
kındıı, pek yakında bir kitap çıkar- mesiyle taruyabilmiflerdi. Bundan 
mış olan Stephen d'lrıay, herkesin bqka Bizanıı yedinci asırdan sonra, 
zihininde yerleşmiş olan bu fikirleri kendisinin Roma teıia olunduğunu ve 
kabul etmiyor. Rom.a dilini okutmut olduğundan or .. 

Onun bakımına göre, Bizansta hiç ta zamanlardaki Li.tince ya.zdardan 
bir vakit - garpte eskidenberi ka· da haberaiz kalmııtır. 
bul edilmit manasiyle - bir Üniver- Eıki Bizans mektepleri febefe hu-
site bulunınamıştır. Yükaek tedrisat suaunda böyle oldukça yavan bulun· 
yapan her mektep mutlaka Üniversi- dukları halde, hekimlik ve hukuk cİ· 
te sayılamaz. Derslerin keyfiyeti ve hetlerinden daha ziyade ilerlemitler· 
herkese açık olmuı, talebeni11 çok aa di. 
yıda ve ber taraftan gelmiş bulunına Hekimlikte etki Yunan üatatları-
sı bir mektebe Üniversite demek ol- nm kitaplannı okuduklan, Bizana 
ma51 için yetitmez. Üniversite hukuk devrinde yetifnıİf olan bir kaç tanın• 
ve cemaat bakrmlanndan kendine mıt heyimin bıra.kttkaln eaerlerden 
mahsus ve ayrıca bir yeri bulunan, anlatılmaktadır. 
muhtariyet aahibi - biraz da eski ea Meseli, daha dördüncü asırda 
naf cemiyetlerine benziyen - bir c&- Bergama'lı Oribue eski Yunan he· 
miyettir. Bizana böyle bir cemiyet kimlerinin kitaplarını okumuı ve on· 
görmemiştir. Orada mektepler daima lardan toplama suretiyle kendisi de 
hükumetin sıkı mürakabesine tabi i- işe yarayan kitaplar yazmıştı. 
di. Bizans idaresi zamanında içtimai Betinci aıırda da Bizanslılar ara .. 
te1ekküllerin aert ve deği41Dez nizanı amda kitaplarla isimlerini tanıbnıf 
!ara tabi olması, herıeyin ve herke- birkaç hekim vardır. Altıncı asırda diyarı 
sin meratip lilısileıine bağlı bulunma· bekirli Aetiuı Bizanata saray hekimi 
sı hukuk itibarjyle muhtariyete sa- olmuı, o da eski Yunan kitaplarından 
hip bir hocalar cemiyetinin, yani bir toplıyarak ehemmiyetli bir kitap yaz. 
Univer.itenin t~kkülüne tahammül mıştı. Gene altıncı asırda Aydınlı ya. 
edemediği gibi, gene ayni sebeplerden hut Sultanhiaarlı Alexandre de Tral
dolayı mekteplerinin terakkisine, nıÜ· les evvelkilerden daha geniş bilgili, 
temadiyen yenileşnıesine müsait ola- eaki Yunanda hekiınlik kitapların· 
marnııtır. dan çoğunu okumuş bir adamdı. 

* * * Yedinci aaırda Atinalı latefan es· 
Üniversiteler tarihçiai, Bizans mek ki Yunan kitaplarını okuduktan b&?· 

teplerine Üniversite denilmesini tanı· ka CalinüU.s hekimin tedavi kitabma 
mamakla beraber, bu mekteplerin tefsir bile y-.zmıştı. Gene yedinci a· 
yükaek dersler verdiklerini, eski Yu- sırda Egina adalı Pol hekimlikte ken 
nan mekteplerinin usulüne devam. et.. dinden evvelki bilgilerin hepsini top· 
tiklerini. kabut ediyor. Bundan sonra ladığı gibi cerrahlıkta eski Yunan he 
da o Bizana m.ekteplerine dai:- tarihi kimlerinden daha ileri gitm.i.~ti. Is .. 
biraz malümat veriyor. ŞehrJrıizin fi lam devri hekimleri Folüsül Ecaniti 
kir tarihini alakadar eden bu malii- diye tanıdıkları bu Bizanslı cerrahın 
matı burada hülasa etmekle okuyucu kitabından çok istifade etmitler, §Öh 
!arımı sıkmıyacağmıı sanıyorum: reti Avrupalılara da geçınİflİ. 

imparator Jüstinien, 529 da Atina Fakat - o zaman daha bir sanat 
mekteplerini kapadığı vakit onlan Is halinde bulunan· cerrahlık istisna e-
tanbula nakletmişti. Yedinci asır garp dilirse - Bizan• hekimlerinin hekim 
te olduğu gibi ıarkta dahi fikirlerin lik ilmine yeni bir feY ilave ettikleri 
açılmasına pek az mü.ait olduğundan iddia edilemez. Yalnız felsefedeki 
bu mektepler Bizanata. güçlükle tutu kudretlerinin akıine olarak, eski Yu-
nabilmiıti. O vakit bu yiikaek mektep nan Üetatlannı onlann kitaplarından 
aaraym yanında bulunur ve hocaları· okuyabilmitlerdi. 
nı imparator şimdiki gibi mektebin Hukuk cihetinden de Biza.nalılann 
idareai. de, müdürü vuıtasiyle, lmpa- geri kalmadıkları imparator Jüstien-
ratora bağlı idi. 726 da lnıparator Le İn ve ondan sonraki imparatorlardan 
cın (il bu mektebin rahip olan hoca- bazılannın bırak:m.ıı oldukları kanun 

1 f d 1 k t. ·y-·-ti !ardan anlatılmaktadır. arı tara ın an mem e e ın aı -...... 
üzerine tesir yaptlmumdan korka· Şu kadar ki hekimlikte ve hukuk
rak mektebi birdenbire kapattı. Do- ta Bizanslıların ilerlemiş olma.lan Bi-
kuzuncu aaırda imparator Bordas zanm mekteplerine Üniversite ismi-
deroleri tekrar açtıyaa da, bu Bizans nin verilmeoine yetifeDtez. Hekimlik 
mektebi ancak on birinci asırda .bir de- ve hulcuk mektepleri nihayet birer 
receye kadar fÖbret buldu. Mektep teknik müeueaeelridir. Üniversitede 
on ikinci asrın aonlarına kadar Avru- eııas olan felıefedir. Felaefede iae Bi· 
panpın garbine kadar tanınmıftı. On zan.s mektepleri orta dereceden ileri 
üçüncü asırda lıtanbuldaki Latin lm gidememiflerdi. 
paratorluğu mektebin tekrar kapan· Vakıa on beıinci asırda Bizanota, 
muma aebep oldu. On dördüncü as· mektepten değil, kendi kendilerine 
rın b~ında deo-ıler yeniden b~ladı, yetitmiş filezoflar çıkını§, bunlar eı-
fakat artık mektep orta derecede kal ki Yunan filezoflarmı doğrudan doğ. 
mı,tı. Bu asırda Avruparun garbinde· ruya kendi kitaplarından okumağa 
ki Üniversiteler yÜkıelıneğe baılad.. merak etmitlerdi. Onların da Bizans 
ğı halde Bizans mektepleri pek geri- mekteplerinde feltefe derıi açmağa 
de idJ. vakitleri olamamıftır. Ancak ltalya.-

Bu mekteplerde okutulan deralere ya kaçabilmiıler ve orada Yunanca-
gelince: Bunlar eski Yunan zamanın yı tanıtarak, Avrupada fikirlerin a• 

Milliyet'in edebi tefrikası: 12 

KANLI SIR 
bilirim. Bahçeye girerler, çiçekleri \ 
koparırlar, fidanları kırarlar, aak
sılan çalarlar, çimenleri ezerler, 
yemit ağaçlarını tatlarlar. Kapının 
2ilini çekerler, insanı yok yere ka
pıya ko,tururlar .. 

Hangi bir ettiklerini sayayım? 
Kaç defa, mutpağın, kötkün camla
rını kırdılar .. Biri birinden ayırt ol· 
mıyor ki .. Peflerinden koşmaktan, 
hep artları sıra kovalamaktan surat 
!arını görmeğe vakit kalıyor mu? 
Hangi birini tanıyayım? 

- Mesela, o çocuğu bulup karşı
na getirsek, şeklinden, sesinden 
tanıyabilir misin? 

Müddeiumuminin suali Haticeyi 
düşündürmüştü: 

- Belki tanırım, belki tanıya
mam .. Birinin günahına gire;nem 
doğıUSU· • . 

Müddeiumumi, hizmetçi kıza, 
tekrar dikkatle bakıyordu: ' 

- Evvelce nerelerde çalışmıt· 
tın? 

Yazan: Mahmut YESARi 
köşkünde bir sene durdum .• Ondan 
evvel Faik Beylerde idim, orada da 
dört sene hizmetçilik ettim di. 

- Peki, gidebilirsin. 
Hatice, çıkınca Müddeiumumi 

katibine döndü: 

1 
- Hizmetçi kızın tekrar ifadesi 

a ınmalr. · 
Komisere sordu: 
- Köyün çocuktan arasında tah 

ki~at yapıla'?az mı? Hizmetçi ile 
muvacehelerı acaba kabil olabilir 
mi? 

Komiser, mahzun mahzun gül
dü: 

- Biri ele geçmez ki .• Maamafih 
bütün gayretimizi sarfeder, araştı
rırız. " 

Müddeiumumi de gülüyordu: 
- Çok zayıf bir ihtimal, bir ümit 

İse de, siz, gene arayıp soruşturun. 
Halim Siret Beye döndü: 
- Bu hizmetçiyi size kim tavsİ· 

ye etti ? · 
- Kıfın, Beyoğlunda oturduğu. 

.Jnl17 ı. n.n L:.QU"U•~ L ..... 

Motörlü nakil vasıtaları 
Bugün tehirler içinde ve dı§mda 

iş, güçlerine gibnek veya gezinmek 
için nakil vasıtalan gibi kullanılan o· 
tomobil, otobüs ve sair motör nevin· 
den ıeyler bugünün hayatında o ka• 
dar çoğaldı ki, bunların sıhhat bakı· 
mından tetkikleri pek ehemnıiyetli 
bir meaele olmuıtur. Kadın erkek, 
yaflı genç hep bunlara kotuyor ve 
hep bunlarla meığul oluyor. 

E velce rahat rahat gezinen ve aaf 
hava alan yaılılar timdi oto ile gezin 
mekten zevk alıyorlar. Gençler ise 
her hangi ibir spor şeklinde motörler 
le oyalanıyor. Evvelce bunların yeri
ne batka isporlarla vakit geçiriyor
lardı. Eğer bu halk motörle gezme 
hareketlerini İstifadeli bir tekilde 
yapsalar terketmiş oldukları eıki 
sporla• için o kadar esef etmez ve 
can sıkılmazdı. Saf hava içinde vÜ· 
cul hareketleri yapmamakla beraber, 
saf ve temiz havadan mahrum kalmı 
yorlardı. 

Motörle gezme hareketleri yapan· 
!ardan adeleleri itliyen ve hareket e
den yalnız motörü kullanan kimseler 
dir, bunların da vücutlarının pek 
mahdut bir kıamı hareketten istifade 
eder. 

Diğer sırf nakil vasıtası gibi kulla 
nılan motörlü arabalardan otobüs ve 
sairenin pencereleri kapalı bulunursa 
havasızlıktan ve birbirinin nefealerile 
zehirlenmekten baıka bir teY olmı· 
yor. Pencereleri açıldığı takdirde ise 
dehıetli bir cereyana maruz kalmak 
tehlikeai bat gösteriyor. Her iki tür· 
lüaü de fena ve arzu edilir ~yler de· 
ğildir. 

· Bunun birincisi her tarafı kapalı 
küçük ve havasız bir odada oturmak 
tan b~ka bir ıey olamaz. ikincisi iae 
bol saf havaya kavupnakla beraber 
bu hava o kadar tiddetle hücum edi
yor ki, en azı insanın ya boynu tutu
luyor veya bir elemi asabiye tutul
mak gibi bir hava çarpmasile kurtulu
yor. 

Bugün artık bu gibi mahzurların 
önüne geçilın.it ve ı\akil vasıtalarının 
hem havası temiz ve saf bulunınak 
ve henı de içindekilerin her türlü is
tirahatleri temin edilmek suretiyle 
Amerika ve Avnıpada yeni siatem 
sıhhi arabalar yapılmıttır. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Dr. IHSAN SAMİ 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahliliib, frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı aayıljnaaı. 

Tifo ve mtma hastalıldan t"§hiıi. 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tehlilAtı, Oltra mikroıkopi, huıuıi a-

l 9ılar iıtihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kollesteriı? miktarlannın ta· 
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

(13895) 771 

çıl~ına hizmet etmitlerdir. 
* * * 

Şu halde Üniversiteler Tarihi tahi 
binin eski Bizans m.ekteplerine Oni .. 
veraite iaiınini vermemesi - bu mek
teplerde derslerin febefeye kadar 
yükselmemit olm.asından dolayı -
haklı görünür. 

Fakat o mekteplerin Avrupadaki 
Üniversiteler gibi bir Hocalar cemi
yeti olmamasından dohı.yı onlara bu 
p:ıyenin verilemiyeceği fikrine gelin
ce, bu Üniversite tarifinin Avrupada 
dı>.hi bundan aonra her vakit doğru 
kalıp kalmıyacağı hakkında tereddüt 
etmek bizim hakkımızdır. 

Bu yirminci asırda bir çok memle· 
ketler eıki Romalılar gibi sıkı merke
ziyetçi olmağı, eski Yunanlılar gibi 
daha aerbeat, fakat dağınık olmağa 
tercih ediyorlar. ilmin, felaefenin te· 
ra.kkiai için Romanın mı, Atinanın mı 
daha müaait olduğu belki diifünülebi 
lir. Ancak Romalı bir muhit içerisin
de Üniversitenin Atinalı kalarak ya
ııyabilmeıi kabil olur mu? 

G. A. 

- Peki, bu kadın, acaba, Sırrı 
Nevres Beyi evvelce tanıyor midi? 

- Zannetmiyorum. 
Müddeiumumi, bana sordu: 
- Hizmetçi, Sım Beye tezkere

yi saat dokuzda vermiftİ, değil mi? 
- Evet, Beyefendi, dokuza ge-

liyordu. • 
- Halbuki yedi buçukta almış. 

Neye alır almaz, vermemis. 
- iti ~armıf, ondan oİacak. 
-Tezkereyi Sırrı Beye v~rir-

ken, hizmetçinin haline, tavrına 
dikkat ettiniz midi doktor bey? 

- Ben, daha fazla Sırrı Beyle 
me,guldüın. Maamafih hizmetçinin 
halinde, tavrında bir gayrıtabiilik , 
bir fevkaladelik görmedim. 

Müddeiumumi başını eğmitti, 
küçük kağıdı, parmakları arasın· 
da ağır ağır çeviriyonlu: 

- Bu, iflek bir yazı.· Bunu ya
zan kadın ya bir ecnebi kadını, ya
hut iyi lisan bilen müdebbir bir ha
nım-. Sırrı Nevres Beyin eski, ye
ni münasebetleri arasında böyle 
bir kadın, var. Yazıyı tanıyor, hem 
çok iyi tanıyor .. Çünkü imza olma
dığı halde kimden geldiğini anlı
yor. Peki, bu kadın kim? 

Halim Sir.et Beyin yüzüne bakı
yordu: 

- Beyefendi, sizin, ))öyle bir 
1 ~___. • 

Üşümekten ziyade insanların 
gö:Z>!erinden korkuyorum ..• 

Kar, lapa lapa yağarken; tırıl tı
ril caketle tramvaya gir.sen tuhaf 
tuhaf bakıyorlar ... Kimi paltosunu 
ilikliyor, kimi çantasını sıkıyor .• 

Taksitli it yapanlar kefil istiyor; 
maıtbaacı olmaz, diyorlar ... Mutlak 
esnaf olacakmıf··· Aklıma mahalle 
bakkalı geldi ; ağzını aradım, töv
beli imi, ... 

Gözlerimi açtım. Pencerenin içi 
bembeyaz ... 

İçimde korkuya benzer bir ürper 
me var. Kalktım, tıka basa giyin • 
dim. Bir paltom eksik. Bahçeye 
çıktım; hiç üşümüyorum. Ütümü • 
yorum ama, adamın içine kim ba
kar? .. İçyüzünü düşünmek, içyüzü
nü aramak "zümrütanka" gibidir; 
ismi var, cismi yok... • 

Kış ileriledikçe paltonun kıyme 
tini daha ziyade takdir ediyorum. 
Otüdüğümden mi?. Hayır!.. Ne 
müna~ebet! .. 

Nereye gitsem, nerede otur -
sam, nereden geçsem gördüğüm 
hürmetsizlikten.. Beni iyi tanıyan 
dostlarım bile selamı haf,flettiler .. 
Sonbaharda ~pka:~nı çıkaran bir 
müdür, biT tüccar, daha ne bile. 
yim, yüksek sınıftan tanıdıklar; 
timdi töyle bir baş sallayıp geçi -
ıorlar ... Bakkal bile, kış gelmeden: 

- Yarınki hesapla veririm. 
Dediğim zamanlar: 
- Peki beyefendi, emredersi • 

niz. 
Derken, ,:mdi mırnı kırın edi -

yor. 
* * * 

Bu paltosuz arkad-.ın etrafına 
topalndık, derdini dinliyorduk. İçi
mizden biri sordu: 

- Hala paltosuz musun?. 
O, alay mı ediyorsunuz, der gi

bi gülüınsiye gülümsiye \>aktı ve 
cevap verdi: 

- Bir çare buldum. 
Hep birden sorduk: 
- Nasıl? 
- Şapkamı da çıkardım ... 
B"r ~ey anlayamadık. O, gene 

gülümsiye gül~siye anlattı: 
-- Evden şapkasız çıkıyorum. 

Komıkomtu bakkala filan gitiği • 
ıni ranırlar.. Sokakta rastlayanlar 
da; bir İl için hemen çıkıvennit 
derler ... dedim ve böyle de yap • 
tım. 

Şimdi kimse tuhaf tuhaf bakmı
yor. Hatta dün, bir frket müdürü
ne ra~tladım da şapkasını bile çı -
kardı. .. Tıpkı sonbahardaki gibi ..• 

Sonrl\, acı acı gülerek ilave etti: 
- Eğer kısmet olur da bir pal • 

to alırsam; en samimi hürmetleri
mi, insanlara bile layik görmedi -
ğim tazimatımı palto Hazretleri -
ne tahsis edeceğim ... 

BABAK<J ,. 
Küçük Zabit 

Kumandan 
Miralay Veysel Bey tarafından 
Kllçük Zabitlerin kumanda.!~ 
sifelerini öğretmek, askerlıırıa 
esaslarını harbe baııırlık t:ılı•· 
!erin~ b~lletmek n~ere tertip 
edil mit ameli bir kitapbr. Ya
zılııı da tab'ı da glizeldir. 25 
meseleden 50 ııkilden mürek
keptir. Fiatı 75, taşraya 80 kurUf· 
tur. İstanbul' da H•lmi Kitaphaneıi 

, ___ 1295 - [13793) -

haberiniz var midi? 
Halim Siret Bey, ellerini dizle

rinin üstüne koymu,tu: 
- Sırrı Nevres'in çapkın olduğu 

söyleniyordu. Fakat hayatı hususi
yesinin teferruatına vakıf değilim. 

Müddeiumuminin seıi gayet na· 
zik bir tatlılıkla kırılıvermitti: 

- Acaba, kerime hanımefendi, 
biliıler mi? Sualimi mazur görün, 
yeni evliler arasında, hazan bu gi
bi, maziye ait itiraflar olur da .• 

Halim Siret Bey, kollarını açtı, 
yutkundu: 

- Kızım, çok hassastır. Sırrı'nın 
böyle bir itirafta bulunabileceği· 
ni hiç zannetmiyorum. . . 

- Münasip tekilde hır sorsak, 
beyefendi. 

Tabibiadli, telaşla söze karıftı: 
- imkanı yok, müddeiumumi 

bey .. Hanımefendi, çok fİddetli bir 
buhran asabı geçirdiler, Şimdi bay· 
gın bir halde yatıyorlar. Lehül
hamt bir tehlike yok. Fakat birkaç 
gün mutalak istirahate ihtiyaçları 
var. 

Bu habere müddeiumuminin 
canı sıkılınıstı, parmaklarile kesik 
ufak bıyığııı'ı koparır gibi çekiyor· 
du: 

- Bu ciheti sonraya brrakarak 
tahkikatımıza devam edelim. 

-.. __________ , ______ , 
A R T 1 S T 1 K Sinemasıaın 

ismini Türkçe bir iıimle değiştirmek üz:are vaki olan müraeaatımısa 
halkımızın iÖstırdilderi bllyllk alakaya tııekkürler ederiz. Binlerce 

gelın mektuplar araaında ekseriyet ıinemamıza 

S U M E R 
iımialn nrilmesini istiyorlar. Bu arzu tarafımızdan da maaliftihar 
kabul o!unmuıtur. 15 Mart 1934 tarihinden itibaren sinemamızın 
iımi SUMER dir. Bu iımi teklif edenler arasında yakında kur'a 
çekilecek ismine isabet edecek ıevata vadimiz olan bir senelik 

davetiyemizi takdim edeceğiz. 

Gllıtermekte olduğumuı HARP filmi Şebıadebaıı ılnemala
rına verilmemiştir. Orada bu isimle bir film ğösterıceklerini lşidi· 
,·oruı:. Muhterem halkımızın aldaamamasıııı bildiririz. , 

Bugünkü program 
ISTANBUL' 

18: Pl&k ne,riyatı. 18,30: Fra.naızca der• 
(ilerlemitlere). 19: Muhtelif neıriyat, Ajana 
haberleri. 19.30: Türk Muıiki neıriyab. (Ek
rem Bey, Ruten B. Cevdet Ber. Şeref B. 
Belma H. Vecibe H.) 20,30: Münür Nurettin. 
Bey konseri (Mesut Bey, Ruıen Bey, Vecibe 
Harum.J 21.20: Ajana, borsa haberleri, 21,30: 
Necip Yakup Bey orkııı!atraaJ tarafından muhte· 
lif eserler. 

ANKARA, 
12,~0: Ankarapalaatan nakil. 18: Alaturka 

aax. 18,45: Dana muaikia1. 19,20: Alaturka saz. 
20: Ajana haberleri. 

VA R Ş OVA, t4ı5 m. 
16,55: Piyano • keman konseri. 17,20: Şar• 

kılar. 17,40: Fr. ders. 17,55: Piyano konseri. 
18,25: pJak. 18,SO: Zirai müaahabe. ~- Kon
ferans. 19,20: Askeri netriyat. 19,45: Pli.le. 
20: Müaababe. 21,05: Hafif musiki. 22: Föy
ton: 22,15: Popüler senfonik konser. 23: Plik 
ile aalon musikisi. 23,30: Danı . - Müsababe.
Danı. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

Müdiriyet ( 14052) _. 

Bugün matine saat 18 de 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur ama piyanist 

IMRE UNGAR 
tarafından birinci konser 

verilecektir 

Önümüzdeki perşembe gunu 
matine saat 18 de 

VEDA KONSERİ 
"YENi NEŞRiYAT 

Varlık 
En güzel edebiyat ve fikir mecmu· 

asının 16 ıncı nüahası da çok kıymet· 
li ve mütenevvi m.ünderecat ile çıkmıt" 
tır. Üniversitenin değerli profeıörle • 
rinden Winterstein ile Falih Rıfkı, Ya 
kup Kadri, Abdülhak Şinasi, Nahit 
Sırrı, Y aıar Nabi, Bürhan Aaaf, Rept 
E,: ":"em, Beylerin makale ve hikayele
rini muhtevidir. Tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 10 uncu nüsha11 hu· 

gün çıktı. Deıniryolu ve Türk bütünliİ 
ğü, trenler, tıp tarihine bir baklf, Ca· 
va aanati, Zonguldakta amele hayatı, 
Pirandello'nun yeni eserleri adlı ma '" 
kale ve tetkikleri bilhassa tavoiye ede
riz. Dünya bilgi ve kültür yenilikleriııİ 
öğrenmek ioteyenler Yeni Adamı mul 
laka okusu'nlar. 

Al bum 16: Salon orkestrası. - Ders. 19,30: Crieı
İn eserlerinden tarkılar. 20: Konferanı . 20,30: 
Budapeıte musiki heretinin konseri. 21,50: Ha- Güzel Yazı ve Güzel Reıim., me<:'" 
berler. 22,10: Piyano konseri. 24,20: Orkestra. muaıın.m (4) üncü nüshası çrkmııtır• 

V 1 Y A N A, 507 m. (Albüm) mecmuası sahifelerini arttır • 
17..JO: lhetho•en' e dair lconferana. 17,55: mrş ve mündericabnı zenginleıtinnit O"' 

Amerikalıların musiki tarihinde Almanların ro· !arak ayda bir intiıar edecektir. 
lü. 18,20: Yeni san'atki.rlar tarafından konıer. 
19,0S: Avuıturya ıüzel ••n'atine dair. 19,25: Bu nüshasında Lais Lavalle'ia " .... 
Haftanın ed•biyatına dair aö:ı.ler. 20: Radyo nat eseri,, isimli nefis bir yazısı, (D) 
orkestrası ( Jo•ef Holzer, Çarli Caudrio, mu- grupuna mensup zevahn eserlerinin fO" 
canoi Dario Medina). 22: Aktüalite. 22,15: Ha.. toğrafileri ile bir çok muharrirlerİll 
berler. 22,30: Müaahabe. 22,45: Piyano refa· 
kati1e ıarkı ve hafif havalar. 23,30: Pl&k. il• yazıları vardır. 
danı parçaları. l ll••••iWllll!lllll! ... 11!!11!!!!11111!111!~--·1 

B O K R E Ş, 364 m. D Ü K T Ü R 
13: Borsa haberleri. - Plftk. 14,15: Harif Ha k 

mu.;k;. ıs, Radyo orkeolru•. ıg, Haberler. Rusçuklu k l 
19,15: Mr. P. Ni.cole•co t<ırafrndan taıanni. Galatasarayda Kanzülr eczahan~ 
)g,JO: Radyo orı..eatraaı. 20: Uni<reratte ders• k 
leri. 20,20: Plak. 20,45: IConferan•. 21: !~-:- arıısında Sahne sokağında 3 nuına· 

kuarteti tarafından oda muaıkıaı. ralı apartrmanda t numa-
odoreaco . ·-

K f.r.nı 2t,4S: Mme. Helene Ba••a· 
21,30: on . . , • 

b .. fından taıannı. 22,15: Pıyaoo kon• erı. ra. ra 

22,4S: Son haberler. 
B R E S L A U, 316 m. 
17: aHfif muai.lı:i. 19: Müıahabe. 19,25 : Ak. 

tüalite. 20: Milli ne~riyat. 21: Haberler. 21,30: 

J'lfeıeli muıiki. 23,20: Muhtelif. 24: Neıeli ıe-
ce konseri. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatro'IU 

Kadıköy Sürıeyya 
pa~ sinemasında 

Bu akşam 
Saat 20 de 

da, çıt yoktu. Neden sonr~ müdde
. • t krar Halim Sıret Beye 
ıumumı, e 
sordu: . . hb 

- Sizin veya kerimenızı.:' a a-

b b . cnebi kadın var mı. Fakat 
ı ır e . d • 

ayni zamanda Sırrı B~yın tanı ıgı .. 
_ Hayır, beyefendı. . . 
_ Kerimeniz hanımefendıyı, 

Sırrı Beyden bafka istiyenlerde ta. 

bii olmuftur · 
_ Evet, birçok kifİ istedi idi. 
_ Bunlan, siz mi reddettiniz, 

yokra kerime hanımefendi mi iste
mediler? 

- Bu hususta reyi, tama.mi.le kı
zıma bırakmıftıın. 

- Peki, bunların arasında a,k 
mektupları yazan, yahut red ceva
bı almalarına ra~en ısrar, iz'aç 
edenler oldu mu? 

- Ben, bilmiyorum. Bunu da kı
zıma sormalı .. Fakat eğer öyle bir 
feY olmuf olsaydı, Neşide herhalde 
bana haber verirdi. 

Müddeiumumi, bir cigara yak
mıştı; dalgın dalgı'? cigarasının 
dumanlarını seyredıyordu: 

- Elimizde birçok İz, emmare, 
şüphe var; hiç bir şey yok .. 

Durgun durgun devam etti: 
- Meseleyi birkaç noktadan 

tetkik edelim. Katil, acaba, bir ka
dın mıdır? Bu cinayet, hiçte bir ka· 

Meael 

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir· 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 •1lıiı 
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12 .. 

Türkiy• içia 
L. K. 
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7 50 

14 -

Hariç içill 
L. K. 
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14-
28-

Celea evrak •eri yerilmez.- Müddeti 
t:eçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cazele •• 
matbaaya ait itler için müdiri1ete 111ii• 
raca.at edilir. Gazetemis ili..nlarıa meı'ır 
liyeti.ni kabul etmez. 

bir kadın parmağı olduğu muh~; 
kak, lakin ne dereceye kadar anııl.~ 
Mevkii, vaziyeti ne? Katilin, lı• 
kadın olduğunu biran için kabııl: 
delim. Bu kadın, evvela ya ecne 

1
' 

yahut lisan biliyor o!\ ·ak.. So~ 
kürek çeken, motör ku:lanan ve ~1ı 
nişan alan silahına hakim bir k• 
olacak.. Ve buraları da bilec1;, 
Böyle bir kadın mevcut olsa b• ,1 
cinayeti yapamaz, çünkü bütün~· 
belerin kendi üzerinde toplan• gı 
ğını düşünür •. Cesaret edemez·· ·ıı 
ihtimal, küçük bir arattırro• 1 ı 
meydana çıkabilir. ikinci ihtiı;:ı 
tezkereyi yazan kadının Sırrı . 1;. 
üzerindeki nüfuz ve tesirinden :,ı, 
fade etmek iıtiyen biri var. O 1,. 
de katil, maktUlün yakın ahb•1j.~ı 
rından, arkadaslarından .. VeY• ~· 
kadın, buralar; iyi bilen, t•nıfjeı 
belkide buranın yerlisi birini, ş jll 
olarak kullanıldı. Lakin bu pıı.t• b' 
vaatle, şu ile bu ile serserilere ~il· 
kalılara yaptırılır bir cinayet ~~Jf 
*ati!, gayet zeki, ve tahsil gor ,,. 
bir adam ... Bu cinayette tertip ~Jı' 
kasit var, her ~Y var, fakat b_1\ 1e 
la ve bilhassa cahil adam 1!1

.e .... , r 
benzemiyor .. Vak'anın arızettıg ıtl' 
kil o kaaar hesaplı ki insan 'b' d" 
yor.· Bir tek. bir tek küçük, e e il" 
miyetsiz nokta aksamıt olsa~~Ji 

(Bit 
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Diyarıbekiri bilir misiniz? 
Şarktaki güzel bir şehrimizin tarihi 

ve bugünkü vaziyeti 

Diyanbeltircle Dai 
DlY ARIBEKIR, (Miliyet) - Di

Yarıbekir cenubu tarki Anadoluda 
Dicle kenarında 23 bin nüfuılu bir fe 
hirdir. Az çok mümbit bir ovanın or .. 
taamda bunlunmaaı, buradan itibaren 
Didenin keleklerle ıeyriıefere müsa • 
it olmaaı, !rakı Karadenize ve tarki 
Anadoluyu Akdenize bailıyan yolla
rın bu noktada birletmeıi eıkidenbe
ri burada büyük bir merkezin teıek 
külüne müeıir olmuştur. 
il Diyarıbekirin eıki iımi Amid'dir. 

U suretle tesmiyeai hakmda iki riva 
?'et vardır: Rivayetlerden biri ki, za
ıftir. Medin bini lbrahim evladından 
Anıid bini lllelbendi nam zata niıbet 
jdilmeıi, diğeri ki, daha kuvetlidir. 
rakın şimalden müntehi hududu bu-
hınmaaıdır. ibran! liaanmda Amit hu
dut nihayetini ifade ediyordu. Siyah 
bazalttan yapılmıı surları ve evleri 
dolay11iyle buraya ayni zamanda Ka
ra Amit de denilirdi. 

• Diyarıbekir ilk kavim olarak Tura 
k!leri taniyor. Bu kavmin bu havalide 
n 1 hilkumetleri dört bin küsur ıe
k~ evveldir. Bundan sonra Diyarıbe
ı·ır ••raıiyle Gildaniler, M<dyeliler e
vı_ne, geçmit ve bili.hara da Keyhusre 

ıtı ııtili.ıına uğramrıtır. 
k ~25 •eneıinde Diyarıbekire gelen 
h ~bıleler araaında Bekir bini Vail ka 
,11~ ~e~kezi vilayeti iığal ve kabile-
ını. ııkan ederek evler yaptırmıt ve 
tehır iami Amit iken bu kabile iamii
tıe izafeten Diyarıbekir tesmiye edil~ 
tniJtir. 

Diyarıbekir aurunun İnp.sına hic· 
retten 284 sene evvel ikinci Koıtan
tiniye zamanında batlanmıt ve aur 
1_66 senede ancak ikmal edilebilmit· 
hr. 

Sunın intaaında istimal edilen tat
ların çıkarıldıiı yerelrde bir takan 
lı~ndekler huıule gelmitlir. Sekaen j. 
kı burcu ihtiva eden aurun muhiti 
takriben aekiz kilometredir. Her ku .. 
le muhiten St, irtlfaen 21, 22 metre. 
dir. Bu kulelerin içerisi vaktiyle :za .. 
hire anbarı olmak Üzere fevkani ve 
tahtani iki kısma ayrılmış ve her bi
ri on beş, yirmi bin kile erzak iıtia
hına kafi büyüklükte olan bu anbar
lar bugün dahi bu yolda kullanılmak 
~dır. Surun ıayanı ehemmiyet burç
ı.•rı bilha .. a ıimal, garp ve cenup ci
l)•l!erindedir ki, bunların baılıcaları 
v:~ kapm burcu ile Y edikardeı, Ben 
de I •n ve Keçi burçlarıdır. Yedikar••f er, Ben ve Sen burçları halen ta 
ç' hklerini muhafaza etmektedir. Ke 
b ~ Urcu gayet vaai olup içerisinde 
l/ lt .çok ıütunlan havi bulunması ve 
t~İ.'Yeti dolayısiyle cık; bir ibadet· 
1 a olduğu zannolunmaktadır. Sur
"l.~d.aki bazı eserler cöateriyor ki, te 
d 8.J.fı ınülukun da •urun timdiye ka
llı ar Yatamaaına hizmetleri dokun
! Uttur. Yakın zamanlara kadar aur 
b•rın tamiri için resmi bir verginin a .. 
r'aliden alındıi{ı hakkında kuvvetli 
'"ayetler vardır. 

Gerek burçların ve gerekse bu 
ilralıklarının üst kmmlarında sıc:~ 
jlıların dökülmesine mahıua mahal-
1~rle müdafilere mahsuı siperler ha
f°' hir çok yerlerde metanetini ınuha 
lı~-•a etmektedir. Surlarda esaaen dört 
\J~YÜk kapı açı\mııtır ~i, buı:ıl~r Dağ, 

1 
fa, Mardin, ve Y enıkapı ıaınılerini 

:.~lar. Bu iıimler kapıların mütevec 
i; hulunduklan şehir ~e _ka~aya 
f)~fe edilmiftirler. Şehrın ıçerısınde 
1 •eleye nazır lçkale namiyle bir ka
~ dava vardır ki, çevresi hemen bin 
al~~reye yakmdır. lçkalenin . de. ~n 
do v~Ulesi vardır. Bu iç kale ıçerıaıı:ı
d ıran kale namiyle maruf fve erun 
d:I\ ~!İbaren elli metreye yakın irtifa 
ti hır kale daha vardır. Burada Cen 
ı,-• Ve Mogolların hücumiyle yıkılmıt 
..)!ta Ve eserlere rastge\inmektedir. 
h~ran kalenin bot olan iç kısmın~• 
~aın tertibatı elan görülmektedır. 

rih. raplar tarafından Şamın fethi ta 
lii •nden ıonra Diyarrbekirin fethine 
•tıtn.. 9. de D· gorülmü, ve hicri 1 senesı.n--

ı;,., r:arıbekir lslamlar eline ~eçmıt· 
ll\r h kat bir zaman sonra Bızanılı
dan urayı tekrar almışlardır. Bun
'•tt •onra Selçukiler burayı kati au
la.rde zaptetmiıler ve muhtelif zaman 
l(~r:ı.:rlık Oğullan, Ak~_oy~nlula~, 
'nu~ı J.Unlular burada hukumet sur 
f~\rİ ~:ti:~· Diyarıbekir Timur ve Sa
•o.n tn hasına da uğramııtır. Çaldı
liııı 92~ &~eh.esinden sonra Yavuz Se
~ilCı hıcrı ıeneıinde Şah lsmaili 

P ederek Mardinle beraber Di-

kapısının dıı tara'• 

tir. Iıte o vakittenberi Oiyarıbekir 
Türk hükUıneti idareaine geçmiıtir. 

Şehirde mevcut mimari kıymeti 
haiz eserler hep Türkler tarafından 
vücude aetirilmittir. 

Surların b~r ku•uru 
Şarki Anadolunun e811ler bir teh· 

ri olan Diyanbekire nereden bakılır
aa bakılaın kalın bir sur ve bu surun 
üzerinde aivrilmit bir kaç minare U• 

cundan baıka bir ıey ııörülmez. Y ı· 
kılmamak üzere yapılmıt olan bu mu 
azzam duvarlar kapılann eıiğine ai

yak ba11ncaya kadar tehri gözden salı: 
\amaktadır. Bugün lüzumsuz ve ma• 
nasız gözüken bu koca duvarların iti 
raf etmelidir ki, inkılap tarihimizde 
bile hizmetleri olmuıtur. Zaman za· 
man nüfusları artsa bile dört duvar 
içerisinde sıkıfıp kalan Diyarıbekir 
ancak son za-nanlarda aur haricine ya 
yılmağa baılamıttır. Pek ehemmiyet· 
siz görünen bu hidise bu mıntaka ta
rihinde yeni bir devrin başlangıcı ~ 
yılabilir. Eıki devrin şehir içinde bile 
güçlükle teais edebildiği emniyet ve 
asayiş bu gün ıahaoını geniıletmiş vo 
bütün mıntaka ulaştırılmış bir vazi
yettedir. Şimdi Dağ kapm kıımmdıı 
ki surun pek cüzi bir kısmı ancak yt
kılabilmiı ve Dai kapuı dıtındaki ge 
nitliğe doğru yeni yeni binalar yapıl 
mağa baılanmıtlır. Artık b"f on so
ne sonra gitikçe büyÜyen yeni ve bü
yük bir tehirle karşılatmak imkanı 
vardır. 

Diyanbekirde surun hava cereya
nına mani olmaaı ve bilhassa sokak
ların dar ve ekıeriıinin süpürüntü yı 
ğmlarile dolu bulunma11 yüzünden 
tehrin dıımdan içeri girildiği zaman 
mahıur havanın bozukluğu derhal 
hiıaedilmektedir. Memlekette her ne 
vi hastalık ve bahusus nezlenin bat 
ağrılariyle umumileşmesi hep ıehir 
havasınınyazın -t- 45 e çıkması gerek 
volkanik tatların mesamatlı ve siyah 
lığı dolayısiyle kuvvei beliiyesinin faz 
lalığı, kı§ın ise santigrat derecesinin 
1? e dü§.tneıi rütubetin ziyadesiyle in 
Jamarn eden muhiteki yüksek dağla. 
d~n gelen soğuk rüzgi.rların tesriyle· 
dır. 

içilen su 
Diyarıbekirin batlıca suyu Hamru 

vat tabir edilen sudur ki bir kaç de • 
ğirmen döndürecek cesamette olup 
evvelce gayet cesim bir bent vasıta ... 
aiyle bir kaç saatlik mahalden gele
rek ıehrin içerisine cereyan ediyor
du. 

Bidayeten pek leziz hafif, berrak 
bulunan bu su 1311 tarihinden aonra 
hi.sıl olan ihtiyaç üzerine ınecraıın· 
daki zayiatı teli.fi etmek üzere dere 
sularından topalnmıt bir kol ile bir· 
leıtirilmeıi yüzünden au kendi tabii 
letafet ve rengini kaybet!"iıtir. Şehir 
içindeki mecraları ekserıyetle bozuk 
olan ve ıucular tarafından saman ve 
talaşla beraber atılan. gübrelerd~~ ia
timal edilmiyecek hır hale getırılen 
bu su son zamanlarda demir borular 
la tehre getirilmeğe başlaomıştır. 

Hamruvattan batka Anzele ve Ka 
le sulan da vardır. Bu sular kasaba
nın her tarafına taksim olunup hemen 
her evde havuzlar tetkil ettiği gibi ca 
milerde ve yüze yakın çeşmelerde de 
akmaktadır. 

Diyarıbekir binalan sur dahilinde 
ınahsur bulunmaıından ve evlerin tar 
zı mimarisinde hariçten ziyade dahili 
tezyinata ehemmiyet verilmittir. Çok 
evlerin avluıu genif ve yaz ıünlerin .. 
de taht kuracak damları vardır. Bina 
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Tire • İzmir yolunda 

Bir otomobil 
Taarruza u ğrad1 

TiRE - Geçen akıam Tire • lzmir 
yolunda bir otomobil, meçhul kimseler 
tarafmdan taarnıza uğramııtır. Muhi .. 
timizde derin bir tesir uyandıran vak'a· 
nnı tafsilatı ıudur: 

Bayındıra tabi Has köyünde Hacı 
Emin oğullarından Süleyman Efendi 
hasta1anan ailesini tedavi ettirmek Üze .. 
re doktor Saip Beyi şoför Ahmet efen
dinin idaresindeki otomobil ile köyüne 
götürür. Ayni otomobil ile ve Süley
man efendinin refakatinde avdet etmek
te olan doktor Saip Bey ıehre yak • 
laıtıkları vakit ortalık karannııtır. Ti
reye yarım saat mesafede Taıtepe mev
künde taıların küıne halinde cadde or
tasına yığdmıı ve yolun kapanmıt ol
duğunu gören ıoför biraz duraklıyor 
ve yolun bir kenarından geçmeğe çalı
§ıyor. Tam bu aralık: 

- Dur kıpırdama yakarım. 

Sadasını iıitiyor. Yolcular bir taar
ruza uğradıklanru anlıyorlar ve otomo
bile son hızını vererek kaçmağa mu -
vaffak oluyorlar. 

Arkadan sürekli bir silah ateıi bat• 
lıyor. Atılan (25 • 30) kurıundan bazı
sı otomobilin çamurluğuna, bazıaı te
kerleklere ve motör kapağına tesadüf 
ediyor ve • mesut bir tesadüf olmak Ü· 
zere • yolculardan hiç birisine mermi 
isabet etmiyor. 

Şoför Ahmet efendinin ıoğuk kan
lılığı İl1' ıavuıturulan bu felaketten 
sonra yolcular zabıtayı vaziyetten ha • 
berdar etmiılerdir. 

lti liyik olduğu ehemmiyetle ele a
lan zabıta sıla takibatta bulunmakta 
ve haydutları pelı: yakında ele geçire
ceğini ummaktadır. 

Kaçarken tutuldu 
AMASYA, 3 - Şehrimizin Zara 

r , :-üyesine bağlı Köyceğizde feci bir 
c;nayet olmuş, Hasbi isminde bir genç 
fena bir kadın yüzünden gene ayni 
l<öyde oturan Mahmut İsminde bir a
damla oğlunu öldürmüştür. Katil kaç· 
mak isterken yakalannuıtır. 

Bundan başka Amasyaya bağlı köy
lerden Y eniköyde esrarengiz ve tüyl..
ürpertici bir cinayet daha olmu.tur. 

Köy sakinlerinden Eyüp ağa bir 
gece yar111 meçhul şahıolar tarafından 
yatağından kaldırılarak ovaya götürül
rnü~ ve orada birkaç kurşunla öldü • 
rülıniittür. 

Her il<l cinayet Üzerinde tahkikata 
başlanmıştır. 

lar kamilen karataıtandır. 1 
Camiler 

Diyarıbekirde 30 a yakın cami var 
dır. Camilerin dahilinde ve minare
lerin kaidelerinde kıymetli çini tezyİ· 
natı ve kitabeler vardır. 

Bu çinilerden bazı evlerde de mev 
cuttur. Camükebir avluıunun fark Ye 
garp cephelerindeki müzeyyen sütun 
ba§lıkları Romalılara, §İmal ve cenup 
cephelerindeki yazı ve tezyinatta Te
vaifi Müluke atfolunmaktadır. Camii 
kebirin yanında bulunan Mesudiye 
medresesi de tarihi bir eser olup Emir 
Mesut tarafından yapılmııtır. Behram 
P.a§a ca.rniiniı:ı iç kapısının sağ ve sol 
cıhetlerındekı ters di>§emeler hala 
hayretle tema,aya değer mimari bir 
aır ve maharetin al&metidir. Ablak 
camiinin iç duvarları ki.ınilen yazılı 
kabartma ta§lardan ibaret olup ter• 
tibat ve irtibatsız buhınmaları itibari 
le baıka yerden getirildiği anlaşıl
makta ve esas mahalli ke!-tireleme· 
mektedir. 

Halk Türktür 
Diyarıbekir bugün şarki Anadolu

nun büyük bir idare merkezi olarak 
inkitaf etmektedir. 

Halk ana11l Türktür. Tarihi veıi
kalarımrzda baıta burada Turanilerin 
hakim bulunduğu nazarı dtkkate a
lınınca bunun bir hakikat olduğu te .. 
zahür eder. Binaenaleyh müatevli mil 
Jetlerin zaman zaman bu muhit üze· 
rinde bıraktıkları tesirler neticeai ola 
rak .1!ug~n Di?'arı~ekir ~halisi Arap, 
F ar111, Suryanı, Kurt, Gildani, Erme
ni lisanlarına da vakıftır. 

Türk lisanı hakiki hüviyetini tama 
men muhafaza etmiı, yalnız ihtilatın 
fazla tesiri altında pek az yabancı lu 
ğatlar almak iztırarı karıuında kal
mııtır. Mahalli tabirler resmi lisanla
rmuzdan fazla kendini korumuştur. 
Vilayete tabi ıark ve garp nahiyele
rinde bütün tesirlere rağmen elin 
Türk isimlerini muhafaza etmit köy .. 
lerimiz vardır. Aaırlardanberi Türk 
kültürünün pek ehemiyetli bir kayna 
ğı olan Diyanbekirde bir çok Tiirk şa 

Toprak kavgasında 
Dört kişi yaralandı 

AYDIN, (Milliyet) - Aydına 
yarım saat uzaklıkta bulunan Çef
tep köyünde dört kitinin yaralan
masile neticelenen bir hadise ol
mu,,tur. 

Çe,tepe köyü civarında bir mer'a 
vardır. Bu mer'a köy halkından ye
di phsa aittir. Bunlar son defa ta
puya müracaat etmitler ve tapu 
kayıtlarım çıkararak mallarına sa
hip olmutlardır. Buna mukabil köy 
lü bu mer'ayi mal sahiP.lerinin kö
yün fahaiyeti maneviyesine sattık
larını iddia ve haklarını ispat için 
mahkemeye müracaat etmitlerdir. 
Köyle tapu sahipleri arasın.da mü
nazaa devam ederken bu yedi kiti
den Ahmet oğlu Şak':rle kardeşi 
Tahir mer'aya gidere k beğendik
leri bir yerini kendilerine ayırma
ğa batlıyorlar. Bunu haber alan 
hissedarlardan Ahmet oğlu Sadık 
ile Küçük l!yaa oğlu Mu~ mer'a· 
ya gelerek iki kardef böyle kendi 
kendilerine ayırmak hakları olma
dığını usulü veçhile herkesin hiue
si aynldıktan sonra tarif e
debileceklerine ihtar ediyorlar. A
ralarında batlıyan münakata kav
gaya çevriliyor. Tahir tabancasını 
çekerek Sadığa atet ediyor. Ve Sa. 
dığı sol memesi altından yaralıyor. 
Yaralı Sadık Tahire hücum ediyor. 
Bu defa Tahir pıçağını çekerek Sa· 
dığı alnından ya~alıyor. Kavgayı 
ayırmıya çalıtan Musa da bir pı· 
çak yarası alıyor. Silah seslerini 
duyan köy bekçisi lbrahim yanına 
Ömer Efendi oğlu Davudu alarak 
vak'a yerine geliyor. lbrahim Ta
birin tabancasını elinden alıyor fa. 
kat Tahir üzerine pıçakla hücum 
ederek bekçiyi de yaralıyor. Bu a
rada carih Tahir de alnından yara
lanıyor. Şakir vak'a mahallinden 
kaçıyor yaralılar köye geliyorlar. 
Detteban lbrahimle kahveci Be,ir 
oğlu Ali yaralıyı Aydma getirirler
ken Şak'rin arkalarından iki kur
fUn athklarını söylüyorlar. 

Vak'adan haberdar olan jandar
mamız' hemen Tahir ve Şıikiri ya
kalamış, tahkikata batlamıfhr. 

Y arali Tahir memleket hastaha
nesine k~ldırılmıttır. 

ir ve ilimleri yetiımiştir. 
Diyanbekir ahalisi zekidir. Fakat 

o nisbette faal değildir. Bundan dola· 
yı çok defa zevkinin eairidir. Müteca 
viz değildir. Misafirperverdir. Yenili
ğe mütemayildir. Gördüğü iyiliğe min 
netarlık göstermekten ziyade filen 
mukabele yapmak iıter. 

Sayfiye hayatı 
Surun haricinde ve tchrin timali 

garbinde bulunan küliyetlii bağ ve 
bahçeler arasındaki kötkler ıayfiye 
tetkil etmektedir. Şehir hayatında ba 
zı hususiyetler nazara çarpar. Ekser 
evler düz damlıdır. Hatta.ô. yeni yapı 
lan beton binaların da damları düz
dür. Bir kuım halk yazın sayfiye ola 
rak Dicle kenarındaki bahçelere iner 
ler. Su içinde ağaç dalanndan yaptık 
\arı kulübelerde kalırlar. 

Hazirandan ikicitetrine kadar de .. 
vam eden yazın sıcaklarında Diclenin 
takriben bir aaat mesafedeki Dicle ti 
malinden ba§lıyarak köprüde nihayet 
bulan Hülle Çadır alemleri mehtaplı 
gecelerde meıhur karpuz bostanları 
memleketin zevk ve hayat yatağıdır. 
Vaktiyle yetittirilen gül ve menektc 
bahçelerinden bugün Alipınar güllü
ğü ile Mardin kapm bahçelerinde bir 
kaç menektelikten batka bir §ey kal
mamıştır. 

Bahçelerde muhtelif meyve ağaç
lan varsa da İpek böcekliğine olan 
fazla rağbet dolayıaiy\e bunların kıs 
mı azamını dut aiaçları tetkil etmek 
tedir. 

Burada ala nefis kumatlar ile her 
türlü etY• ve levazcm imal edilmek 
suretiyle dokuma sanayii zaman za• 
man inkitaf etmiıttr. 

Vaktiyle Diyarıbekirde dokunan 
ipeklilerin büyiik bir kıymeti vardı. 
Hali hazırda da iki mensucat fabrika 
ıı vardır. Bu fabrikalardan batka ev
lerde de dezgahlar bulunmakta ve 
bez, dokuma ıribt şeyler vücude ge· 
tirilmektedir. Şeftaliliklerde de bu
lunmakta ve li.tif manzaralar görül· 
mekte ve mebzul, lezzetli §eftali • 
!er yetittirilmektedir. 

Şerabıharir . . 
Oiyartbekirde Şerabıharır tabır o· 

lunan bir nevi turup dahi yapılmak
tadır ki, terkibinde bir çok baharat 
bulunan bu m&frup buraya mahsus 
olup bundan her tafara hediye sure
tiyle gönderilmektedtr. 

Diyarıbekirde kavun, karpuz gibi 
meyveler pek çoktur. Hususiyle gü
-vercin gübresile yetiıtirilen karpuz ve 
kavunlar büyüklüklerile meıhurdur. 
40 • 50 kilo ağırlığında olan kavun 
ve karpuzlar pek çoktur. 

Ziraat ve sanayi 
Diyarıbekir bugün bir münakale 

noktası, ayni zamanda ehemmiyetli 
bir idare merkezi olmakla beraber 
muhitinin zirai faaliyeti ile çok alaka 
dar bir ıehirdir. 

Burası cenubu şarki Ana.dolunun 
hububat, yün, deri ve sair huılatınm 
pazar yeridir. Civar arazi münbit ve 
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Sıvaslılar bir kız lisesi 
açılmasını istiyorlar 

Sıvasın merkezi vaziyette olmasından 
civar kasabalar da istifade edecektir 
SiVAS, (Milliyet) - Orta Anadolu 

yaylasırun tirin ve nüfusça kalabalık 
bir şehri olan Srvas bir kız lisesinden 
mahrumdur. Geçen yıl lağvedilen kız 
muallim mektebi bina11 bu arzunun ta
hakkuku için beklenen bir yuvadır. Sı
vas yaylanın tam bağrı mesabeıindedir. 
Tokat, Amasya, Samsun, Diyarıbekir, E
liz.iz, Malatya, Kay&eri, Erzurum, Er· 
zincan yolları üzerinde bulunması ve bu .. 
gün mevcut kız orta mektebinin de 300 
c yakın talebeyi ihtiva etmesi ve ayni 
zamanda Sıvaı bir kaç yıl evvel büyük 
bir irfan merkezi iken ve sinesinde po
liı, sıhhiye, sanatlar, ziraat, erkek ve kız 
muallim mektepleri ile bir liseyi taşıdığı 
halde bugün yalnız bir lise, erkek mual
lim mektebi, sanatlar evi ve ilkmektepler 
k~mııtır. 

Merkezde bulunan dokuz ilkmektep· 
ten her yıl yüzlerce erkek gibi genç kız
larımız da mezun oluyorlar .. Bunlar da 
erkek kardeıleri gibi okuma beveıi gün 
geçtikçe daha fazlalaııyor. 

Bunlardan baıka Sıvasa merbut ka
zaladan da her, yıl mezun olan kızları
mız da leyli bir teıkilat olmadığından o
kuyamıyorlar. Sıvaata.n bu yıl ortamek
tep mezunlarından bazı hanımlar oku· 
mak için bin bir mÜ§küla t içinde başka 
vilayetlerde okumağa mecbur kalmışlar
dır. 

Bugiin, Samıun, Tokat, Amasya, Kay
seri, Erzincan, Erzurum, Eli.ziz, Diyar
bekir, Malatya vilayetlerinde de genç 
kızlarımızı toplıyacak bi rmüeuese yok
tur. Sıvaıta açılacak bir kız U.esi bu vi
liyetlerimtze de cevap verecektir. 

Sıvasta bir yıllık mazisi olan kız orta
mektebi cidden büyük varlıklar gösteri
yor. Sıvaı kız ortamektebinde geçirilen 
bir kaç saatlik intibalanmı "Milliyet,, o
kurlanna bildiriyorum. 

Kız orta mektebinin büyük kapısından 
içeri girdiğim zaman mektebin kıymetli 
muavini ve türkçe hocaaı Behram Lütfi 
Beyle kartılaştım: 

- Buyurun bakalım, 11ra bize mi gel
di?. 

- Mektebiniz varlıklarile yakından a
lakadar oluyorum.. Çoktandır gelmek 
iıtiyordum, lakin itler bırakmıyor ki .. 

- Burada olmaz, §Öyle odaya gidelim. 
Orada konuıalun .. dedi. 

Arka, arl<aya bir kaç baıamak merdi
venden çıktıktan sonra B<!hram Lütfi Be
yin odaıına girdik. 

iki gazeteci karşı karııya oturduk. 
Behram Lütfi Bey de gazetecidir. Mek· 
teplerinde çıkan (llk iz) mecmuasımn 
neıriyat tnüdürüdür. Anlath: 

- Mektebimiz henüz bir yıllık maziye 
maliktir. Mektep idareıi ıuurlu esaıla
ra iıtinat eder. Mektepte "kendi kendi
ni,, idare ebnek sistemi tamamen h&kim
dir. Bütün idarenin gayesi de budur. Ta
lebenin kendi kendini idare etmek için 
mektebimizde bir çok kollar çalıımakta
dır. İnzibat kolu .. arkada! mahkemesi 
vardır. Bu mahkemeyi muaşeret ve sıh
hat heyeti teılcil eder. Talebenin izzeti
nefsi yüksektir. Onunla her zaman ala
kadar oluruz. 

Neıriyat kolu: Talebenin (llk iz) a
dile ayda bir ç•kardıkları müstakil bir de 

Yeni nUfus kant n ı çıkacak 
ANKARA, 4 - iki senedenberi 

Türkiyede nüfus iılerini tetkik eden 
umum müdür Ali Galip Beyin hazırla
dığı rapor üzerine yeni bir nüfus kanu
nu çıkarılrnaıına lüzum hasıl olmuı -
tur. 

Yeni kanun layihaaının hazırlığına 
batlanmııtır. Hazırlıkta Almanya, Is • 
viçre ve Belçika nüfus kanunları da göz 
önünde tutulacaktır. 

Hususi komiıyon tarafından tetkik 
edilen layiha yakında meclise ıevkedi
lecek ve bu sene behemehal çıkarılacak
tır. 

Eıki nüfuı kanunu k•rk iki madde
lik idi. Yeni kanun 200 maddeden faz
ladır. 

Kanunu medeninin bazı maddeleri 
eski kanuna uymaz, bu yüzden bir çok 
mütkülat çıkardı. Yeni kanun bunun 
önünü aldığı ,;bi doğum, ölüm, boıan· 
ma, evlenme itlerini de eıaslaşhracak .. 
tır. 

Bu seneki tutun 
SiNOP, - Bu seneki tütün mikta

n on bet bin denk tahmin olunmakta· 
dır. 

Geçen sene on Üç bin denk olduii'fJnP 
nazaran bu sene daha fazla demektir. 
Geçen seneki fiyatlardan cesaret alan 
tütüncüler bu sene daha fazla çalışa
rak miktarı tezyit etmiılerdir . 

Henüz muayyen bir ptya'.1.8 nıevcut 
olmadığı gibi satıı ta baılam.ım1ştır. 
Zürra tütün alıcılannın gelmelerini bek 
liyor. Çiftçi çok masraf ve büyük e • 
meklerle meydana getirdiği tütünlcı·i • 
nin para etmemesinden endite ediyor. 

sek kabiliyeti bize çok parlak zirai 
bir istikbal vadetmektedir. 

Sulama teaisatının arttırılması fen 
ni ziraat usullerinin taammümü huau 
aundaki teıebbüslerin büyük tesiri o
lacaktır. 

Diyarıbekirde bakırcılık, demirci· 
lik, kuyumculuk gibi bazı küçük sa• 
nayi veraa da bakırcılık bilbaua şöh
ret bulmuıtur. 

mecmualan vardır. l,te (mas.anın üzerin• 
de duran bir demet kağıt müsveddeleri
ni göstererek) bu ay çıkacak mecmuamı
zın yazıları .. 

(ilk iz) de talebentn düşündüğünü 
tetkik ve okuduğu kitap mahıüllcrini bu 
mecmuanın sa7ıfalanna serer.. meanu
amız mektep muhitinde ve haricinde iyi 
tesirler bırakmaktadır. 

Behram Lütfi Beyin (llk iz) mecmu
asının miisahabelerinden bazı parçalar 
alıyorum. Bu maarifçi ve gazeteci arka
dat yazdığı müsahabelerinin hepsini bu
günkü ve dünkü mektepe hasrederek ta
lebeye bugiinkü maarif prensiplerini 
hazmettirmeğe çalıımaktadır. 

"Bugünün mektebini anlıyamıyanlar 
tuhaf iddialarda bulunuyorlar .. Meseli. 
çok münevver bir zat bana dedi ki: "E
fendim çocuklarımızın vaziyetini tuhaf 
görüyorum, derslerini bırakıyorlar da ki· 
tap arıunakla metrul oluyorlar. Sonra 
tatil günlerinde bile mekteple meşgul olu 
yorlar. Çocuğu bir dakika bile evde dur· 
duramıyoruz ... ,, Bu zata dedim ki: 

" - lıte timdi yaptığımız işin iyi ne .. 
tice verdiğine kani oldum. Demek ki büı 
çocuğu mektebe bağlamıya muvaffak ol
muıuz. Esasen Maarif Vekaletinin bize 
çizdiği vazife yolu da budur. Çocuğu 
mektebe, muallime, ite bağlamak ve sev• 
dirmek.,. 

Temıil kolu: Md.:tebimizcle bir de gii. 
zel aalıne vardır. Bu sahnede her zaman 
talebe fırsat buldukça ruhi ve ahlaki te
mayüllerinin inlcitafına yarar piyesler 
temsil ederler. Konferanslar verilir. 

Okuma zevki: Mektebin kıymetli ki
taplarla dolu olan bir de kütüphanesi 
vardır. Burada toplanan kitaplar talebe
nin okuma ihtiyacına tekabiil edecek YA• 

ziyettedir. Talebe ders kita!"'lannda müt 
külitta kald1ğı sualleri burada halleder, 
okur. Onlar hakkında icap ederse müna
kaıa da yapar. Bu kütüphaneden ba'ka 
bir de mektebin okuma salonu vardır. Bu 
rada talebe gazete ve mecmualarla daha 
yakından temas halinde bulunur. Onla
rı okur, takip eder. Mektep buırünkü ha
li ile cümburiyet maarifinin en kavi çcm .. 
resini arzetmektedir. Terbiye sahaıımn 
olduğu gibi tedris sahasının da yepyeni 
bir istikametle ilerlemektedir. Talebe çok 
faaldir. Muallim buldurucu, düşündürü
cü, aratıcr vaziyettedir. Talebenin heyei 
umumiye.i mektep di•iplinine bağlıdrr. 
Jdareyi candan sever.,, 

Bu izahata çok tefekkür ederek ayrı
lırken, ders zilinin çaldığını ve talebenin 
iki/er ikiter bahçeye indiğini gördüm. 

nkılap havası içeriden bahçeye dolu
yo~·· !!ir kaç talebe kol kola girmi~ler, 
lıtiklal muharebeainden inkılap tarihin-
den bahsediyorlar. ' 

Genç ~zla~.'~z da çalıııyor, kayna••· 
yo. inkılap yuruyor. Öyle diyebilirim ki 
Sıvas kız orta mektebinde cümhuriyet 
maarifimizin bütün safahatını birer birer 
görebiliriz. Mektep Müdürü Saim ve 
Behram Lütfi Beyler cidden mektep için 
büyük varlıklar gösteriyorlar. 

f ıte göğsümüzü gururla kabartan bir 
müessese kız orta mektebi ... Maarif Ve
kilimizde~ ihtiyaç halinde görünen kız 
lisesinin açılışını memnuniyetle bekliyo
ruz. 

lstanbulda ağaç kesilmiyecek 
ANKARA, 4 - Rasgele ağaç keı· 

menin önüne a-eçmek üzere Ziraat ve
kileti tarafrndan hazırlanan kanun l&
yihası meclise sevke dilmiştir. 

Ziraat encümeninde tetkik edildik 
ten sonra umumi heyete arzolunacak • 
tır. 

Bu sene çıkarılacak olan bu kanun 
4 maddedir. Yalnız lıtanbula şamildir. 
Adalarda çam keıilmiyeceği gibi hah • 
çelerde batta evlerin bahçelerindeki a· 
ğaçlar blle kesilmiyecektir. 

Bir ağaç kesmek için orman fen 
memurluğundan müsaade alınacakbr. 
Alınmadığı takdirde ağaç sahibine, ke
•ene ve kestirene ağır ceza verilecek -
tir. 

Cezalar üç aydan baılıyarak iki se
neye kadar hapis, 200 liraya kadar pa· 
ra cezasıdır. 

Kanun , lstanbulun tabü güzelliğini 
muhafaza ettirecektir. Baıka ağaç kes
menin önünü, halen muhtelit encümen· 
de müzakere edilmekte olan orman ka
nunu alacaktır. Bu kanun 198 ınad • 
dedir. Yirmi senedenberi hazırlanmış, 

bir layihadır. Bu kanun da bu sene 
behemehal çıkanlacaktır. 

Kanunun üçüncü maddesi aynen 
ıöyledir: 

"Ormanların, aksi sabit oluncaya 
kadar devletin olması aaıldır . ., 

Tetkik seyahati 
. ~ERME<;IK, (Milliyet) - Şeb 
rımız muallımleri Kurban hayra· 
~nda Denizliye bir tetkik seyaha
tı yapacaklardır. Seyahat dört bav 

ram günü sürecektir. 

Tokat varidat bütçesi 
TOKAT, (Milliyet} - Umumi 

Meclis yol parasını altı liraya ib

lağ etmek suretiyle varidat bütçe

sini 708,899 lira olarak teabit et~ 



• 
• 

• 

c 
1 

( 

r 

1 

c 
t 
• ' 
i 
J 

l 

1 , 
1 

1 

ı 

• 
t 

1 

1 

1 

1 

; 

' 
• 

l 

ı 

> 
1 
E 
r. 

; 

( 

J 

k 

) 

i 

' 
t 

l 
l 

• 
r 

ı 

6 

Telef on parasın
dan hastane 

(Başi 1 inci sahifede) 
muavin Nuri Bey, belediyen'n böyle 
bir ıey dütünınediğini söyledi • Bu iza 
hat kafi görülerek encümen mazbata
•• kabul edildi. Şirketi Hayriye, Akay, 
Haliç idaresi kaptan, çarkçı ve maki
nistlerinin de sıhhi muayene komis • 
yonunca muayenelerinin icrası ve di
ğer biletçi, kondoktör gibi muayene!e
ri ihtisasa taalllık etmiyen kimıelerın 
komanya tabipleri tarafından muaye
ne edildikten ıonra cüzdanlarının be
lediyece tasdiki muvafık görüldüğü • 
ne dair sıhhiye encümeni mazbatası 
tasvip olundu. 

Eğlence yerlerinin kapanma 
saatleri 

Eğlence yerlerinin muayyen ka .. 
panma aaatleri haricinde müeıaeele .. 
rini açık bulundurmak isteyenlerden 
alınan reıim hakkındaki Mülkiye en
cümeni mazbatası hararetli müzake -
releri mucip oldu. Encümen, geceleri 
iki buçuktan aonra açık bulundurul -
ması istenen barlardan yüksek ruhsa
tiye alınmaıı ıuretile muayyen zaman 
dan aonra açık kalabilmeleri imkanı 
olduğunu teıbit etmit ve belediye he
sap i,leri müdürlüğünün bu baptaki 
teklifini muvafık görmüştür. Bu tek • 
lif, geceleri iki buçuktan aonra açık 
kalacak eğlence yerlerinden, munzam 
resimden maada her gece için gÜnlük 
tarifenin bet miali daha vergi alınması 
merkezinde idi. 

Azadan bazıları bu husu•ta mütale 
alarrnı ıöylediler. Makaın nanıma Nu .. 
ri Bey İzahat verdi. Neticede teklif 
kabul edildi. 

ikinci celse müzakeratı 
On dakika teneffüıten sonra ikinci 

celse Sadettin Ferit Beyin riyasetinde 
;ıçıldı. 

Oıküdar, Beyoğlu, Eminönü, Fa -
tih ve Betiktaf kazalannda vazife gö
recek olan bina tahriri, bina tadilat, 
arıa ve arazi tadjlit, tedariki vesaiti 
nakliyei askeriye komi&yonlarile aa -
kertik mecli&lerine iıtirak eden azalt• 
nın intihabına dair makamın teklifi 
okundu. Yüze yakın iıim. okundu ve 
tuvip olundu. Bundan aonra Nakiye 
Hannn ve Kemal Salih Beyin mütte • 
rek bir takriri oirundu. 
Şehir Meclisi Riyaseti Aliyesine 

"/.tarı.bul Telefon ıirketinin birkaç 
aeneden b..-i abonelerinden aldığı faz
la bedelin iadeai takarrür ettiği malum 
dur. Birkaç yüzbin liraya baliğ olan 
bu mebalijin ıehrimizde bir hastaha
ne teıiaine hasrı hakkında ileri aldan 
ve bütün matbuat tarafından hararetli 
makalelerle terviç edilen noktai naza 
rın aboneler tarafından da tasvip edil 
mckte olduğu müıahede olunmakta -
dır. latanbul ıehri için ,npk hayırlı o
lan ile ıiddetli bir ihtiyaca tekabül e
den bu teıebbüsün umumi meclisçe de 
memnuniyetle karJtlanacağına şüphe 
)loLtur. Bu memnuiyet ue ta.ıuibin itti .. 
f oltla i.aharına uc bu tctebbü.-ün Jıuu .. 
&.1eden file iaali için tallririmi.zin maha 
ma havaleaini rica ederi~.,, 

Sadi Bey, bu itin belediyenin sala • 
biyeli cepheainden olup olmadığını 
ve etha11n hukukile alakadar olan bu 
meselede böyle bir kararı Mecliac;e 
verilip verilemiyeceğino temaı etti. 

Nakiye Hanım, takriri izah ede.ek 
dedi ki: 

- ''Böyle bir teklif ortaya atıldı ve 
mıı.tbuat tarafından da hararetle kar• 
tılancb. Hatta abonelerin bir lu&mı 
da gazetelere müracaat ve bunu ta.
vip ediyor. Belediyenin bu iıle alaka
tlar olmaaı hakkındaki teklifimiz, sadece 
bir temenni mahiyetindedir.,,, 

Takrir itİfakla makama havale ve 
içtima baıka ıüne talik edildi. 

Nuri Bey ne diyor? 
Telefon ıirketinin abonelere iade 

edeceli paralarla bir haıtahane te•i -
ai hakkında ortaya atılan teklif, bele
diyede hararetli bir alaka uyandırmıt 
tır. Belediye reiıi muavini Nuri Bey 
bu huıuata kendi&ile görüıen muhar ~ 
ririm.ize demiştir ki: 

"- Bu İf, ıahsi hukuka temas et • 
n.ekle beraber, bazı müeaaee)erin tir· 
ketten geriye alacakları haklarını bir 
ha&tahane teai.&i için seve seve bıraka 
caklan müracaatlanndan .... cazeteler
deki mektuplarından anlaıılmakta • 
dır .. B<;lediye, ıüphe yok ki, tehrin 
Yenı bır hutahaneye malik olmaunı 
candan iater. Bu imki..n temin edilir e
dilmez, lazonıelen hesapların yapıl -
n•• ., ve faaliyete geçilmeıi tabiidir.,. 

Tarihi roman: 76 -

SPOR 

Uludağ tepesinde 
BURSA, 4 (A. A.) - Bursa Dağ Ku

lübü umumi katibi Saim ve ClH11huriyet 
ıazeteoi muhabiri Musa Beyler dün &a· 

bah saat 7.5 te otelden Uludağın zirvesi
ne hareket ve rüzgarların süpürdüğü kar 
lann altında meydana çıkan ceniı buz 
kütleleri üzerinde müıkül şeraitle iki 
buçuk saatte zirveye çıkarak kasada mah 
fuz defteri İmzafamı,Iar ve bir saatte o· 
tele dönerek biraz istirahatten sonra o· 
tel • Karabelen - Elmaçukuru yolu ile, ge. 
ce saat 10 da Bursaya dönmüılerdir. 

Zirveye, tırma.nmak suretile yapılan bu 
bir günlük seyahat kayakçılar arasında 
yeni bir rekor tesis el:miıtir. 

Zehirli gazlara karşı aha
liyi muhafaza meselesi 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletin

den tebliğ olunmu§tur: 
lzmirde eczacı Abdüaselam Bey io.ınin

de bir zat muharebelerde kullanılan ze
hirli gazlann fena tesirini kendi icat et .. 
tİği bir vasıta ile tamamen ortadan kaldı
rarak bunların öldürücü haualanna karJI 
koyduğunu ve artık bunlardan korkma· 
ia mahal olmadığını ne§İr ve ilan etmek
te ve iddia eylediği bu keffine dair ötede 
beride konferanılar vermekte idi. Meae
lenin ehemmiyetine ve memleket müda
faıuına olan fiddetli alakasına binaen Ab
düuelim Bey Ankaraya davet edilmit ve 
Büyük Erkinibarbiye Reiılifi ve Milli 
Müdafaa Vekaleti ve Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekileti mütehaaaıale.nndan 
mürekkep bir komisyon huzurunda ken
di&inden izahat alı-rak gerek beraberce 
yapılan ameli tecrübeler ve gerek !ehirli 
gazlar hakkında kifi derecede ilmi aala
biyetl olmadığı ve tarafından keıfedildi
ğini söylediği ve gayet baait bir kaç ıey
den ibaret olan maddenin cazlara karp 
hiç bir ıuretle koruyucu hasl8ilı bulunma
dığı anlatılmıt ve binaenaleyh iddiaları
nın ilmi ve tecrübevi bir kıymeti olmadığı 
meydana çıkmıı olmakla keyfiyet iian o
lunur. 

İthal müddeti tahdit edildi 
Ziraat vekiletinin müıaadeıile to

hum, fidan ve alatı ziraiye ithalatı 
yapılmaktadır. Fakat bunların ithala· 
tının ekseriya sahipleri tarafından a -
lındığı nazarı dikkati celbetmi,ıir. 
lkbıat vekiletile Ziraat vekaleti bu va
ziyeti tetkik ederek tohum ve fidan 
ıibi Jeylerin nihayet mevsimlik ıey -
ler olduiu için ithal müddetlerinin 
temdidine karar vermitlerdir. Dün a -
lakadar mahafile tebliğ edilen yeni 
ıekle nazran tohum ve fidan ithalatı 
müıaadenin verilitinden üç ay, alat ve 
edevatı ziraiye ithaltı da 4 ay zarfın
da yapılmı§ olacaktır. 

Hilaliahmer kongresi 
Hilaliabmer Beyoğlu merkezinin 

•enelik kongreai, dün öğleden aonra 
toplanmıt ve cec; vakte kadar devam 
etmi1tirw Kongrede, J"ei• İntihabın.dan 
.anra, senelik me .. i raporu okunmuı 
ve 934 bütçeıi tetkik edilmiıtir. Ve 
heyeti idare intihabı yapılmııtır. 

Yapılan iı:ıtihap neticeainde riyaıe· 
te Abdürrezzak Şükrü, azalığa Sala -
hattin Netet, Dr. Refik, Esat, Cemalet 
tin Fazıl, Dr. Haydar lbrahim, avukat 
Ahmet Ramiz, Namyas Beyler intihap 
edilmitlerdir. Merkezi umumiye de 
Kocaeli mebusu Salihattin Neıet B. 
intihap edilmittir. Yeni sene varidat 
bütçesi 33 bin lira olarak kabul edil
mittir. 

Trikotaj fabrikatörleri 
Trikotaj fabrikatörlerinin araların .. 

da yapacaklan kooperatif ıirkete be -
men. bütün fabrikatörler i,tiraki kabul 
etmiılerdir. Şehrimizde SO kadar teea
ıüs etmİ§ trikotaj fabrikası vardır. ---Esperanto kongresi 

Mayuta Viyanada toplanacak olan 
Eıperanto konferanunda lıtanbul Ti • 
c:ıret odasını temsil .etmeıi için Viyana 
bcaret oda&ına saJaJ,,yet verilmiıtir. 

Maamafih konferana oda tetkikat 
ıubeai müdürü Hakkı Nezihi Beyin de 
ittiraki muhtemeldir. 

1 Kltlk tıelterler 1 
• Evkaf müdürleri ara&mda beca • 

yİf - Buna evkaf müdüril Rahmi Bey
le lstanbul evkafı mablıilat müdürü 
Hilmi Bey kendi arzularile becayi' e -
dilmi§lerdir. 

Güneşin Oğlu 
- Ur' da benim gibi bir çoban 

kızı bulamadın mı? 
- Buradaki kızlar sıcak ocak

larında uyukluyan güzel, sevimli 
fakat tembel kedilere benzerler •.• . b·ı· . ?I Ben onlarla npıl geçme ı ırım • • 

- Kadını çalı!tırmak mı istiyor

sun? 
- Elbette .. Ben çalı,ayım da o 

evde gevit mi getinin? ! O da be
nimle beraber çalı,malı. 

- Sen ne i• görürsün? 
- Bakır madenleri itler satarım. 
- Karına ne iş gördürmek isti-

yorsun? 

- O da maden ocaklarında ça
lıfmalı .• 

- Buradaki madenlerde çalıtan 
kadınlar var mı? 

- Çok •• Yarıdan fazlası kadın. 
- iyi ya .• Onlardan birini bulup 

abana.. Evdeki tembel kedileri 
claha z:yade seviyoraun galiba? 

Ceylılnm oğlu ditlerini göstere
rek sırıttı: 

-11P · ıcma.<rn.ıuna. heıı.üc vıl 

Y azcuı: lakenıler F AH REDDiN 
dır afy_Qn çekmeğe alıtbm, yav
rum! Onuiı için kimse ile evlene
mem.. • :t- ~ı! 

Hitay gözlerini aç.arak: 
- Demek ki karın senin fenalık

la~ını reise haber verir diye evlen
mıyoraun, öyle mi? 

Dedi ve Ceylanın yanından kalk
tı. 

Ceylanın oğlu, çoban kızına kar
tı pot ~ırdığmı anlamı9tı. Hitay 
afyon ıçen adamlardan nefret eder
di. Lafı değittirmek maluadile gü
lerek ilave etti: 

- Ben eski karımı çok severdim, 
yavrum! 

Dedi. On yıl içinde nasılsa bir 
kız bulmuttum. Onu da elden kaçır 
dım. Kılı kırk yararak kızı dene
meğe ba,Iamıttım. Halbuki o, içi 
tez bir kızdı .• Beni daha evvel de
nemiş. Kusurlarımı bulmuş. ''Akıllı 
köprü ararken, deli suyu geçti!,, 
derler. Ben de onu denerken o 
geçip gitti. Şinıdi (Uruk) şehrin'de 
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ViLAYETTE 

Vilayet kadrosu 
--o--

Yeni sene kadrosuna 
memur ilavesi istendi 

lstanbul vilayeti ve mülhakatı me • 
murlar kadrosunun ihtiyaca kifi gel 
mediği görülmüıtür. Bu itibarla vila
yet, yeni sene kadrosuna memur ilive 
edilmesini Dahiliye vekaletinden temen· 
ni etmiştir. • 

Bilhassa nahiyelerde yazıcılar ek -
ıiktir. 

Belgrat numune ormanı olacak 
Münhasıran lstanbul vilayeti dahi

linde ağaç kesölmeainin meni hakkında
ki kanun çıktıktan sonra Belgrat or -
manJarının nümune ormanı haline ko .. 
nularak o ıuretle idare edilmesi kuv
vetle mubtemeldir. 

Kanun mucibince lstanbuldan ağaç 
kesilmiyeceği cihetle odunun ve odun 
kömürünün fiyatlanması ihtimali çok • 
tur. 

Ancak buna mahal ve meydan kal
mamau için lilzmı celen tedbirler alı
nacak, maden oc:aldanmızdan fazla iı • 
tİhaal ıuretile kok kömürü istihlaki 
çoğaltılacaktır. 

OskUdar, Çatalca kaymakamları 
Çatalca kaymamı Lıitfi bey Oıkü

dar kaymakamlığma, Karacabey kay • 
makamı Sadettin Bey Çatalca kayma • 
kamlığına tayin edihniıtir. 

Takdirlar 
içe! mektupçuıu Atıf, Gaziantep 

mektupçu&u Htlıni, E•lriıehir mektup· 
çuıu Rüttü Beyler takdir edilmitler • 
dir. 

Mahallelere verilen isimler 
Dahiliye •et.ileti, büyük Türk i&im

lerinin bir mahalle veya köye verilmeıi 
doğru. olnuyacağıru, bu gibi küçük yer
lere cıvarclaki dağ ve tepe aibi coğ • 
rafi isimlerin verilmesi muvafık olaca
iım belediyelere tamim etmiıtir. 

MAHKEMELERDE 

9 fahişe hapisanede 
Men'i fuhuı nizamnamesinin cezai 

&abada da tatbikahna geçilmiıtir. A
likadar zabıta memurları sizli fuhuı 
yapan kadınlara tesadüf ettikçe bunları 
muayeneye aevketmekte, uzun ıeneler00 

denberi fnhtu geçim va11taaı ittihaz 
etmiı olanları da daimi muayeneye tabi 
tutmaktadır. 

Muayene neticesinde haıWıJılı olan
lar tedavi altına alındığı gibi • fuhut
tan vazgeçmek istiyneler de muayyen 
cünlerde muayeneye gitmeğe mecbur 
edilmekte~irler. 

Muayeneye aitmiyen ka3ın1ar hak
kında kanunun tayin ettiği cezalar tat
bik edilmektedir. 

Haklanndaıki cezalar katiyet kesbet
mit olanlar ilamat dairesine ıönde -
rilmekte ve oradan hapishaneye aevke
dilmektedirler. Dün 9 kadın bn tekilde 
hapiıhaneye gönderilmittir. 

itiraz reddedildi 
Bomba badiseai kahramanları ağır 

ceza mahkemeMne müracaatla birinci 
i•tintak hikimi Ramazan Beyin tevkif 
kararına itiraz etmitfer ve tahliye tale
binde bulunınu!lardı. 

Ağır ceza mahkemesi bu mevkuf -
lann verdikleri iatidaları tetkik etmiı 
ve bep•İ haldonda vaki itirazın reddi
ne karar venniıtir. 

Yani leme bUroları 
Adliye yancınından aonra ihdaı edi

len yenileme bürcıMnnm faaliyeti aon 
günlerde çok fazlalatmı,tır. Yangın • 
da do&yaları yanan dava &ahipleri da -
valarmı ı r 1ilemdı; için mütemadi mü
racaatlar y;.pmaktadır. 

Yenileme bürotarında her ıün 30 - 40 
mürafaa yapılmaktadır. Bu mesai ile 
devam ettiii takdirde yenileme büro
ları iılerini 6 aydan evvel bitirebile
ceklerdir • 

demem. O da buraya 
l9te ben bunun için 

H. 1 rum, ıtay. 

gelmiyor •• 
evlenemiyo-

- Demek ki senin de gönlünde 
bir arslan yatıyor ha .•• ?! 

• * • 
Akıncılar (Ur) a döndük-

ten sonra 
Türk akıncıları on bet gün son

ra, Batıkutu'nun etrafında topla
nan çapulcuları önlerine takarak 
Ur'a dönmütlerdi. 

Türkler (F ıratlılar) r, göçebele
rin barındıkları (ldo) ha valisine 
kadar sürmütlerdi. 

Günet'in oğlu, (Meraa)nm baba
sını ele geçirememitti. Fakat Fırat
lılardan Türklere iltihak eden gö
çebelerin aayraı belli değildi. 

Bu sa vatta Türklerin çok kazan
cı vardı. Göçebelerden beş yüz de
ve yük~ erzak getirmişlerdi. Türk
ler Surıyeye akın yapacakları için 
hem deveye, hem de yolda yiyecek 
erzaka ihtiyaçları vardı. 

Bora, (Kartal batlı yeğit) in 
cenkte kendisine çok faydaar do
kunacağını anlamıftı. 

Suriyeye hareket ederken, onun 
yerine Ur'a başka bir muhafız bı
rakacaktı. 

(Kartal batlı yeğit) ldo hava-
ı:.:n..Ja T:ı.._J,f.,..,- t .... -• -•-- !t .. • 

BELF.DIYEDE 

Sinemacılar 

Dahiliye Vekaletine de 
müracaat ediyorlar 

Sinemacılar, sinema ve tiyatrolar ... 
dan alınan yüzde be§ belediye hiase -
ıinin yÜzde yedi buçuğa çıkarılması i· 
çin tehir mecli•İne yapılan tekliften 
babiale alakadar makamata müraca -
at ve tikayet etmişlerdir. Belediye re
ia muavini Fevzi Bey, henüz bu huauı 
ta sinemacılardan bir §İkayet almadık 
larını ve onların Ticaret müdürlüğüne 
müracaat etmiı olduklarını gazeteler
de okunduğunu söylemitıir. 

Diğer taraftan Beyoğlu sinemacı -
larr dün aralarında toplanarak ıine • 
malar ve tiyatrolar hakkında beledi
ye tarafından alınan tedbirleri tekrar 
görütmÜ§lerdir. Belediye hiueainin 
yiizde bet§en, yedi buçuğa çıkarılma
sı tetebbüaü sinemacılar arasında en
dite ile karırlanmakta devam etmek -
tedir. Sinemacılar, Dahiliye vekaleti 
nezdinde de te§ebüsatta bulunarak 
belediye his•esinin artınlmaııru rica 
edecklerdir. 

Nerelerden alınmıyacak? 
Yeni sene baıından itibaren resmi 

dairelerle inhisarlar müeıeıelerinden , 
cami ve klise gibi umumi yerlerden 
tenviriye ve tanzifiye alınınıyacağı 
Dahiliye vekaletinden belediyelere ta 
mim edibni§tİr. 

Sirkeci istasyonunun nakli 
Şehir plim müHbakauna iıtirak 

eden mütehauıalardan Franaı:ı: ıebir
cilik mütehaasısı Agache ve M. Lam -
bert Sirkeci iıtasyonunuıı Kumkapıya 
naklini ileri ıürmiiflerdir. Belediye re
is muavini Himit Bey, böyle bir fikrin 
öteden beri araııra ortaya atılmıt ol .. 
duğunu, belediyenin henüz bir karar 
vermiı olmadığını, ortada henüz plan 
da vücude getirilmiı bulunmadığını 
aöylemiıtir. 

Belediye zabıta talimatnamesi 
Yeni belediye zabıta&ı talimatna -

me•inin, tehir mecliainin gelecek dev
rei içtimaiyeıinde müzakere edilebile
ceği anlatılmaktadır. 

Beyoğlu hastanesinde 
Birkaç sene zarfında tevıi edilen 

Beyoğlu hutahnesinde, bu sene mua -
neye ve tedavi edilenlerin adedi, ııe -
çen seneye nazaran yarıdan fazla bu 
lunmaktadır. 

Şehir dispanserleri için ilaç 
Şehir dispanserlerinin mualece tah 

aiaatının yeni belediye bütçesinde tez
yidi nazarı dikkate alınmııtır. 

Muhtelit Türk- Yunan 
hakem mahkemesi 

Tim< • Yunan muhtelit hakem mah
kemeıi heyeti, dün aktam Clitadi Fa
ri vapurile Midilliye hareket etmiı
tir. 

Heyet meyanında umumi ajan Emin 
Ali, Türk hakemi Mehmet Ali, ajan 
Mehmet Osman Beylerle Yunan hake
mi M. Herkül Kiryakopaloa, Yunan a
janı M. Stavropulos ve katipler bulun
maktadır. 

Heyet, 1 7 dava ile alakadar 300 ka
dar f&bit dinlemek üzere bu ıeyahate 
lüzum görmü,tür. ilk olarak Midillide 
dört f&bit dinlenecek, oradan lzmire 
ceçilerek lzmir ağır ceza mahkemeoi 
aalonunda bazı ıahitler iıtima edile
celo:tir. 

Çarpınba günü Pireye varaca.k olan 
heyet, orada ve Atinada 28 gun ka
dar kalacaktır. Heyet, Atina~a . devlet 
ıuran aalonlannda ıahl_t dm~ıyecek! 
oradan Selaniğe gidecektir· Em';" Ali 
Bey, mahkemenin, Lau.aanne. ~tname
ai mucibince merkez• harıcmde de 
phit dinmneie salahiyettar olduğunu, 
300 f&bidi l.ıanbula getinn~tenı~ ~e
yetin oeyahate. çı1n?a11 ten11p eclildı • 
ğini ve seyahatın bir buçuk ay kadar 
ıüreceğini söylemittir. 

yüz kadar göçebenin üzerine on 
döğüçü ile yürümüt ve hepsini ye
re sennitti· Bora: 

- l9te ben böyle demir kollu 
bir döğütçü arıyordum.. Artık Suri
ye akınından yılmam .• 

Diyerek, yolda gelirken Ur mu
hafızının alnından öpüyordu. 

Ur halkı akıncıları nefeli türkü
lerle kartılamıtlardı. 
Şehir kapısında toplananlar arasın
da, Hitay, kıratına binmiş duruyor
du. 

Bora kapıdan içeriye girerken, 
atının bastığı yere bir avuç çakıl 
lafı serpmitti. 

Güneş'in oğlu bu tatları atının 
ayağına kim attı diye bakınırken, 
kendisini önliyen çoban kızını gör
dü. 

Hitay: 
- Varol koca arslan •• ! 
Diye üç defa bağırdıktan sonra, 

büyük reise yol vermitli· 
Günet'in oğlu, çoban kızını gü

lerek selamladı: 
- Bütün arslan yürekli akıncı

lar varolsun .•• 
Diye haykırarak kapıdan geçti. 
Şehı;n sokakları hıncahınç dolu 

ıdı .. 
Günef'in oğlu insan ıeli arasın· 

dan atını ıürüp ilerileyemiyordu. 
ı;"'vla .. ;n 'kan•1ıırırınrlll • 
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POLiSTE 

Taze haber 
Geçen senenin bir haberi 

bu yıl veriliyor! 
"Sahte bir l•panyol ıairi ıehrimiz • 

de" ve (zengin bir Amerikalı kadını 
aldatıyordu; yakalandı) diye bazı ga
zeteler §Öyle bir havadis yazmıttır: 

"Bundan bir müddet evvel me§hur 
lspanyol müelliflerinden Ortegar, A -
merikanın Kaliforniya §ehrinde zen -
gin bir ailenin kızı olan Miı Fortiner 
ile birlikte şehrimize gelmittir. Zabı
ta burada bu meşhur adamın pasapor 
tunu tetkik ederken bazı ıüpheli nok
talar gÖrmÜf ve pasaportun tahrif e
dilmit olduğu anlaıılınııtır. Bunun Ü -
zerine Mia Fortiner polise celp ve is
ticvap edildiği zaman, Franaarun ce .. 
nup vilayetlerinden birinde bu adam· 
la tanıştığını ve bir çok eserlerini o
kuduğu için kendiaile doatluk teıis 
ettiğini söylemiıtir. Zabıta tüphesini 
izale için Fransız zabıtasına da müra
caat ederek bu adam hakkında malı'>
mat İstemittir. Franaız em.niyeti u • 
mumiye müdürlüğünden gelen cevap
ta müteaddit mühim hırsızlıkların fa. 
ili olan bu adamın Fransa, Lehiıtan ve 
diğer bazı memleketlerde İflediği bir 
çok cürümlerden dolayı aranmakta ol 
duğu, kendiainin Polonyalı olduğu bil 
dirilmiıtir. Sahte müellif adliyeye tes
lim edilmiştir,, 

Tabii kadın da kendisinden ayrıl
mııtır. 

Yaptığımız tahkikata göre bu ha
diıe yeni değildir. Bundan bir ıene 
evvel geçen senenin tubatında olmuı
tur. Bu adamın asıl ismi Ortegar ol -
mayıp Santiyot'tur. Ortegar müstear 
adıdır. Daha bunun ıibi muhtelif aah
te iıimler de tatımııtır. Bu sahtekar 
o zaman yakalannuı, adliyeye veril -
mit, mahkiim olmu" mahkıimiyet müd 
detini bitirmiş ve memleketimizden 
de gitmiıtir. Beyoğlunun bazı otelleri
ne de borç takmıttır. 

iki kardeşin kavgası 
Beyazıtta Soğanağa mahallesinde 

g numaralı evde oturan Ha.an ile kar 
deti Ali kavga etmiılerdir. Neticede 
Haaan, Aliyi sustalı çakı ile aol böğü
ründen ağır surette yaralamııtır. 

Vinç altın~a .. 
Haydarpaıa rıhtımından buğday 

almakta olan Alman bandıralı Kavala 
vapurunda tahmil ve tahliyeye neza -
ret eden Cemal Efendi kaza ile itle • 
mekte olan vinç zincirinin üzerine 
dütmü,, ayağından ağır &urette 
yarlanmıı, Zeynep Kamil baıtahane • 
ıinde tedavi altına alınmııtır. 

Bir sarhoşun c!nayeti 
- Galatada Fikri iaminde birai ev

velki gece aon derece ıarhot bir halde 
Kasaplar sokağında dolatırken Adil 
Efendi iıminde birine tesadüf etmiş
tir. Adil Efendi bu sarhoıu görünce ke 
nara çekilerek kendisine yol vermek 
İ.&temittir. Fikri her nedeme bu ha -
reketten hiddetlenmit ve belindeki ka 
mayı çekerek birden bire A~il. Efendi
nin üzerine atılıp aol memesının altına 
aaplanuıtır. Adil Efendi bağırarak kan 
Jar içinde yere yuvarla~~n~ aarhot 
Fikri kaınasını yaranın uzennde hı • 
rakıp kaçm.ııtır. Yara!ının feryadını 
duyan devrıyeler yetışerek kendiıini 
hastahaneye kaldırmıılardır. Adil Ef. 
nin mii§külatla verdiği ifade üzerine 
bir roüdedt '°';"'a &arh.oı Fikri de ya
kalıun•t.tır. Adıl Efendınin hayatı teh· 
Jikededır. 

25 kuruşa bir adam 
Birkaç gün evvel Bakırköyiinde bir 

Y~ralanına lıadiaesi olmuıtur: Bakırkö
yune bağlı Resneli Ounan Fehmi Be· 
yin çiftliğinde bulunan korucu Ra -
gıp , Bocadorlu Ahmedi 25 kurutluk 
bir alacak yüzünden mavzer kurtuni
le yaralamııtır. Bu civar korucuları 
araaında aık sık bu gibi kanlı hadise
ler vukua geldiği için zabıta 11kı bir 
tahkika giriJJDit ve korucu Racıp ev • 
rakile beraber Adliyeye v~rilmiftir. 
Hastahaneye kaldınlan Ahmedin aıh
hi vaziyeti biraz iyileımiıtir. 

atının basacağı yerlere avuç avuç 
çakıl lafı serpiyorlardı. 

Türkler, çakıl tatrnı yalnız ö-
lümden yılmayan m.,.hur kahra
manların kazançlı dönüşlerıinde at
larının bastığı yerlere serperlerdi. 

Bu adet Orta Asyadan Fırat kı
yılarına Türklerle• beraber gelmit 
ve unutulmaını,tı. 

Baygöl ve Altındağ civarındaki 
eski Türkleı', cenkten muzaffer ola
rak dönen kahramanların atlarının 
basacağı yerlere gölden çıkarılmıt 
parlak tatlar serperlerdi. Bunun se
bebi şu idi: Cenkten muzaffer dö
nen kahramanlar (Ulu Tanrı) taııa
fından korunmuf ve takdis edilmis 
ve dünyaya yeniden doğmuf sayı: 
lırdı. Böyle bir kahramanın ayak
larına, günahkar insan ayağı bas
mamış tatlar serpilirdi. Göl suları 
mukaddes olduğu için, suların için
deki tqlardan bir miktar çıkaıılır 
ve bu tatlar karşılayıcılara avuçla 
dağıtılrrdı. 

Ur halkı, uzun yıllar vardı ki, 
inaan ayağının çiğnemediği temiz 
ve parlak göl tatlarını böyle ölüm
den yılmaz bir 'arslanın ayağına 
ııerpmemitti. 

Ur' da bu adeti ilk defa halka 
hatırlatan Hitay olmuttu. 

an kızı akıncılann 

1 Bir ihtilafın 
Sonu geldf 

Otedenberi tramvay seyahatlerinde 
yolcularla biletçiler arasında münaka· 
talara sebep olan zımba vurma mesele· 
si nihayet halledilrniıtir. 

Eskiden bilfarz Karaköyden tram • 
va ya binen ve borsanın önünde inecek 
olan bir yolcu biletçiye 4 buçuk kuruşu 
verdiği zaman lstanbul ciheti tram · 
vaylannın durak yerini nazarı dikkate 
a~arak "Eminönü!,, demekte, biletçi de 
bılete Eminönü zımbaıını vurmakta i ~ 
eli. 

? zaman yolcu köprünün başmda in· 
mege mecbur edilmekte ve biletçiye 
"Sultanabmet,,. demediği için Bahçeka· 
pısında veya Sırkecide inemiyeceği zırn· 
banın Eminönüne vuruldug" u •1 5 ku • 

dah 
. . • • 

ruı a vermeı:a :acap ettiği söylen .. 
mekte idi. Halbuki Karakoyden tram· 
vaya binen bir yolcunun Sultanabmede 
kadar seyahat etmek hakkı vardır. Bele
diye bu ciheti nazan dikknte alarak ba· 
dema biletçilerin aldıkları p•raya göre 
seyahat mıntakaıının en ,ııon haddine 
zımba vurulmasının teminiı.ıi istemi~, 
ıirket te keyfiyeti biletçilor~ tamim el· 
mittir. 

Badema bilfarz Karaköy<'en tram -
vaya binen bir adam biletçiye 4,5 ku· 
ruı verirse biletine Sulhnahmet dam· 
gaıı vurulacak, lüzumsuz münakaıalara 
lüzum kalmıyacaktır. 

CEMiYETLERDE 

Halkevinde konaerans 
1 - Halk del'laneleri ve kursları ko· 

mite içtimaında hazır bulunan arkadaş· 
!arla görü,üldüğü veçhile her ayın ilk 
pa:ı:arte&İ gÜnleri yapılacak olan toplan• 
tılann birinciıi bugün aaat 16,30 da Hal· 
kevi Merkez salonundot yRpılacaktır. Ko
miteye mensup her arkadaı gelebilir. 

2 - Evimiz Beyoğlu kıamuıda yakın· 
kında fransızca kunları açılacaktır. Bu 
kurslara devam etmek iıteyenler ber gün 
Te!"'batında, Meırutiyet caddesinde B~· 
yoglu kısmımız idare Memurluğuna mü· 
racaatla şeraiti öğrenip kayı\fannı yaptı• 
rabilirler. 

Darüşşafakalılar çayı 
Darüşşafakalılar cemiyeti 8 martta 

Tepebaıındaki Turing palasta bir dan>· 
lı çay tertip etmiılerdir. 

Meccani dersler 
Cümhuriyet Gençler mahfilinden: 
Mahfilde yalnız hanımlara mahsus 

meccani (diki§, biçki ve her nevi na· 
kıt) deraleri açılmııtır. 

Derılere 15 mart 934 perşembe gii· 
nü saat 14 le batlanacaktır. Denler he' 
hafta pertembe günleri aaat 14 ten t 1 
ye kadar mahfilin Beyoğlunda Tokat• 
lıyan arkaımdaki Cümhuriyet Halk 
Fırkası merkezindeki dairelerinde ve• 
rilecektir. 

Kayıt 15 marta kadar her gün aaat 
14 ten itibaren mahfil merkezinde ya • 
pılmaktadır. Anu edenlerin 3 kıt'a f<Y 
toğrafi ile müracaatla kayıtlarımn ic• 
raıı .• 

Çamlar altında bayram 
Adaları güzelle,tirme cemiyetİniP 

YazJn adalarda bir kı11ru denizde, bit 
kısım çamlar albnda alb bayr&DJ yap• 
mayı muvafık gördüğü haber verilmek' 
tedir. 

--o--
ihracat ofisi te~kilatı 
Gelen malı'.imata nazaran lhra<•1 

ofisinin ilgaıı ve yeni ticaret ofiıiıtİ" 
Ankarada faaliyete geçmeai gecikmelı' 
le beraber büsbütün kalınış değiJdir. 

Ofia letlrilatı bugünlerde ikmal .. 
dilecek ve kadro tebliğ edilecektir. 

Gençlik Hilaliahmer 
teşkilatı 

• Gençlik Hililiahmer teıkilab ile ,. 
lakadar olan Sıvas mebuıu Rahmi B•f 
dün de Hililiabmer lıtanbul merke~in" 
de mefgul olmuıhır. Merkez idare b .. 
yetinden Hilaliahmer mecmua11 ıniid~' 
rü Fazıl Bey de ıehrimize ıelmiıtir. 

ğünü görünce derhal göl kenarıll~ 
kotmut ve ıuyun içine girerek Jııl. 
cakla laf çıkarmıttı •• Bundan ıo~. 
ra, herkes birer birer, eski adetler;. 
ni hatırlayarak suya girmitleı\ t t' 
miz ve parlak taşları toplayıp t 
hir kapısına koıuşmutlardı· 

B H. ' b Ad • •b 9 el· ora, ıtay ın u a eh ı Yp 
tiğini görünce gözleri sulannııt11" 

- Bu zaferi hazırlayan bencle~ 
ziyade odur •• 

Diyordu. r 
Hitay (Batıkufu)nun kata51:~ 

koparmasaydı, çapulcuları kol~)' O' 
dağıtmak ve kazanmak müınkıJ11 

lacak midi? 
)('il" 

Türk akıncılarının sayısı ço. 'eti• 
Fakat, ne de olsa dütman va:ı:•Y ı · 

' T • bt 
ne geçen çapulcular, Türk'erı 
ki birkaç ay uğraştıracaklardl· )ı4' 

Halbuki Bora'mn daha fa:zlll 
şuna geçirecek zamanı yoktu. I , 

tsıı. ş 
- Torunlarımız beni unu 1, .. 

bile (Hitay)ı daima hatırlama 
Diyerek evine gelmitti. • Jııl 
Bora akıncılara iki gün istırıı ı;e' 

emri verdikten sonra odası~• bİ' 
kildi.. Ayaklar~nı uzatata 'ut"' 
gün bir gece, hıç uyanmadan 

du. (BitmeJi) 

... 

hoj 
•i 
k~ 

İlt 
•i 
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• 
H·kmet Bey ilk Dersini Verdi 

t • • (Başı l inci sahifede) 
•ıkılatına geçti. H uku!tunu, iktuadi-
htını irt' · d • · · d' lnkıl' d , :ı- unaıyatını egıştır ı. ap 
'"•rn ediyor, bu da diğer cepheıidir. 

lnkı!ôbın safhaları 
h 

1 
Binaenaleyh inkılabın muhtelif saf

.a arı vardır. Başlanv.ı"ta en mühim il}' ~ :;> ,. 

k k~ı ve aıkeri kısmıdır. Sonra hıı -
l' ll .' kısmı gelir. Medeni kanun ve sai
l~ttın kabulü gtbi. Bin !ene evvelinden 

1'~diki dovre girildi. Şimdi en mühim 
d'l/'?a saha11 ikt?sadi safhadır. Ev ve 
dL kan ıanayiinden asri ıanayie geçil-

lllillAskcri ve dahili kumı, mücac!elei 
erıdYenin başındanberi çalışan, büyük 
ıi ~· harbiye şifre müdürlüğü yapan 
o:'dı fırka umumi katibi Recep Bey 

Qlacaktır. 
ilttı liu~uki kısmı Mahmut Esat Bey, 
ıiy •adı kumı Yusuf Kemal Bey, harici 

as~t kıımınr da Ben okutacağım. 
"'la fŞı1t1di inkılabnnızın mııhtelif safha

tot;rır .. tesbit edece/:iz. Osmanlı impara
Y•~.u~unıın büyük harpten evvelki vazi
'.'4 •nı göz önüne alalım. Haritada ge
la~ · hir yer işgal eder. Zengin yerleri, 

ır Yerleri .ihtiva eder. 
L Bu devletin diğer bir hususiyeti de 
'ılıca münakale yollarına hakim ol
~•ıdır. Boğazlar Rıısyayı garp ale
au~~ vaıleder. Süven kanalı keza ce
•n 1 Aıyayı Avrupaya vasleder. Bina
>-h1•yh devlet münakale yollanna filen 
L· Ut hulrukan malikti. Hiilriimdar 
d Utüıı müslümanların halifesi idi. Bu 
.;;Ulet gayet kabiliyetli ve kuvvetli bir 
l.ıJ e_te dayanıyordu. O da Türk mil
L' d~r. Bu milletin büyüklüğünü, tari
Y~~0•!erir. Osmanlı imparatorluğu bü
•Uk .. btr de\'lettir. Haricen böyle gö • 

uyordu. Hakikatte aksi idi. 

d. Bunun •eheplerini tahlil etmeli -•r. 
~·· '?•ınanlı İmparatorluğu idaresi, 1300 
~1'Ur setıeye., çıkan esaslar üzerine ku
d lll~ttu. Teceddüdü. kendisine mene
»dı. Yahut çolc gerı kall"ılı. "Şeria

t. uyıun değil., avazeı ı mı, kıya-
~! kopanlı. Asker · ·, i aremizi bir 
'"' ..... ceç tanzim et tik. 
C ikinci zaaf eseri kapitülasyonlardır. 
d •nçler bıınu bilmezler. Bu iki kısım
ı!ir Biri adrı, diğeri iktliadi. Gümrük 
ı\ •~erimize biı.kim değildik. F ta, 
•a"'er.ılca, ltalya, ııanayilerini gümrük 
r Y•llnde kurmutlardır. Osmanlı impa
t~.10rluğu bunu yapamazdı. Bir :uman 
1 ~de 3, 8, 11 cümrük res,ru aluurclı. 
r So •ene evvel bu memleket her :ıeY ih
, '~ederdi. Yu-af yavat yalnız me • 
~ dı İptidaiye çıkaran memleket hali-

ıfe_ldi. . •. 
d· •ı;er bır nokta da verıri meselesı ı -
\:j Ecnebiler vergi vermezlerdi. Ecne
de ••le_. rekabet kabil değildi. Bu yüz • 
l>ıek T ııı-kler içinde ecnebi tabiiyetine gir 
d._1 •.rzusu çoktu. Bu -terait altında 

•ti'! zenginletmeai imkanı yoktu. 
, 01Adl,. kapitülasyonlar ağır bir iz
~~.nef!s muelesi idi. Ecnebi mahke-
1oıtan •1lrrıez, evi aranamazdı. Konso
lelret. llliiaaade almak l.iznndı. Mem
İıy8 111 

her yerinde hükümete kartı 
~ •• n çıkarmak iıtiyen ecnebiler ce -
>ı ;/ kalırlardı. Kara münakalat yolla
d•. a yoktıı. isyanları bastırmak zor -

l>ıü ~emleketi İmar için ırene ecnebilere 
dif •acaattan baıka çare yoktu. Şimen
ltt~rler ecnebiler elinde idi . Bütün kar 
ler "'ecel, itler ecnebi dinde idi. Türk-

e Yalnız ziraat i,i bırakılmııtı. 
lıta Üçüncü cihet Osmaıtlı padiıaJ>lan 
dil 111 Halifesi idiler. Yegane halife i• ı''· Herkeı onları tanırdı. Daha ev
~ hal!fe fazla idi. Meseli Fas sul
t~~·· Hınt padişahı gibi.. Bunlar çök
~.d~en sonra yegiıne halife Osmanlı 
•n, •ıalılan ~dı ... Halifelik bir kuvvet 
b;; "ı rq addedılebılır. F1ll<at hakikatte 

y • değildi. 
ılt ~üolüman müstemlekeye malik hir 

\o)~t tebaaaının ümit bağladığı bir 
~am kuYvetli olmalı idi. Müstemleke 
; kından müslüman olanlar, halifeye 
~dım etmeli idiler. Fakat bunlar, 
' dileıini kurtarmaktan aciz idiler. ôs 
• ... nı, padifalıma yardnn edecek takal
ı.,: it 01aaydı, evvela ken<lilerini esaret-

8 Uttarirlardır. , 
'• li~an harbinden sonra Hiliiliahme
ı·.ı,ı. '~t müslümanlarından 300 bin Ji
!:•ldi. ~IQ>dan ve bir de heyeti sıhhiye 
1anda .o bin İngiliz lira11 da Hindüı -
bu ... ~. IStiklat harbinde geldi. Hepsi 

t:" ""-r. 
~t akat hili.fet hakikatte haıici siya
)~il~:ktai nazarından ~Ü~k z.af idi. 
"ıı~ lr"ne zaaftı. Çunkü yenil~e
Iİ~i • .. lllani idi. Zevahir İse bunun ak
"ıa.nı!l'oı.tenyordu. Bu vaziyetler Os • 
lı" ı ımparatorlıığunu zayıf bırakmı§-

l)·. 
ı.,. 1 ~&er mesele de tııdur: Bu l.rnpara
•n "&un bütün yük.inü yalnız T··rı. d;;:ru tattrdı. Askerlill, vc:·gi g'iı,i 
j, r Unsurlar karlı k111mları alı.lar 
ıı,~11?•manlı impar~torluiunun b.an~ 
ı;, Uıtıan tebaası bızden ayrılnıışoa e
t~· •lmu,tur. Gayri Türk bir çok bü. 
t-i:il-•ket"lerimiz, memurJ,nnı; z vardı. 
d•la t üYnld•ktan sonra onlar da. esir ol
o)lıı t. Fak,.t Türk tamn.,,en r~Ü•takil 
billı.Uftur. Türk onlardan lcurtı..:lmakla 
lir, ·~•tte kazonm:ştır. Zarar etmemi§
lı iı llu •.ıziyette bulu~:.n bir Osman
ı,ll:~aratorlıı ~u kar'111nda diğer dev-

S~ın Vaziyeti ne iıii? 
lt c;l<:l!•ıette nıerhr\met yoktu\·. Siyaset
"'~;} ' 1"tler kurtturlar. M~rbamet, in -
"'ttı.:1 l'<>l·bır. Disli f,urt olursa, iliş
tıı~'•J· ··-. l<.uu lmrd.; dok•ınmaz; darbı 

'~b· 
I' ·-· 

I sf'tler ara.,nn• dostlı.;k """l'!'·. 
~iı ~devlet diğerini yiyehileccğını an-
;~ 0 ı, derhal yer, b·ı ayıp değildir. 

jttıı.21.,'""~>n boğduğumuz ciüşmanfa • 

r'tlı · 1••nıdi gayet dostu•. B\n~l!l1a • 
' ••• , •• !. 1 ~kla ._.., tarihi anlatılırkcıı, on arın 

0~1.,_. s rı anlat.lmıs olmaz. Bu dev • 
~t~•k ı>ıır.a anla:nışİardır ki biz yeı;ıi!e
"'·•rrıı. d cınsten <leğiliz. Onun ıçm 
Ydık '>tt olmuşlardır. Eğer zayıf ol-

,,. • Yerle-'' 
'd' "-!\ Yııiu "'1

• 
~~· o,_ n kom,umu~ c~rlık Ruoya 
•oı<.· ... anlı · - · b ı k 
~-"'ili ı ımpaıatorlu:Y<'nun e e-
kta ""an d 1 . B" ~ . 1 k ~· l•l-dı C"" e~ ettı. tzım e en ço 
''d• id: • ıın!ıii boğazlar bizim eli • ç ı. 

ltj~ art,ı. R 
ır.. '°tlİn ,. usyası mütemadiyen Tür .. 
~"'"" ~.'lfa ııı:... . . . B' tUetadik ra?1a&tl11 ISle:nışttr. JZ 

çe, bır darbe vurmuştıır. 

Kuvvetlenmemize mani olmak için 'ar
ka şimendifer yapmamıza mani olmuş
tur. Abdülhamit zamarunda Ermeni Pli• 
tırb11nda şarkta şimendifer yapmak 
hakkım Ruslar bizden almnlardı. Bu 
suretle tark ümrandan mahrum kal -
ınıştı. Devlet yol yapamazdı. Çünkü 
maaş bile veremiyordu. Ruıya evvela 
lıtanbula ve boğazlara hakimiyet iıter
di. Sonra lskenderıına inmek i.ter -
di. 

l ngilterenin siyasetine gelince: iki 
büyük endişesi vardı, biriıi Ruı emel
lerinin tahakkukundan korkardı. Çün
kü Hindistan yolu Türkiyedir. On • 
dan korkardı. Rusya, ltalya, Fran111 g;. 
bi büyük devletler meyanına girmit o
lurdıı. lngiltere, Türkiyenin olduğu gİ· 
bi kalmasını i•terdi. 

Fransa ise yeni büyük bir Bahri Se
fil devleti doğmaoını istemezdi. Bir de 
Avusturya İmparatoruğu vardı. Bu 
devletin de memleketinin nüfuıunun üç 
tebiri lslavdı. Yani şimdiki Hırvat -
ların istiklal istemesinden .koıi<ardı. Bu 
devlet Selaniğe çıkmağı isterdi. Os -
manlı imparatorluğu zayıflar ela Hır
vatla.· isyen ederse, ben tehlikeye dii
ıerim, diye endişe ederdi. Fakat A • 
vustıırya halifeye aldırmazdı. Çünkü 
müslüman tebaası yoktu. Fakat müs
temleke isterdi. Çünkü müıtemlekesi 
yoktu. Taksim yapıhrken ge~ kalmış
tı. 

Almanya, Türkiyeden bir yer iste
mezdi. Fakat Tüıi<iyeden umumi su • 
rette iıtifade etmek isterdi. Tüıioiyede 
§İmendifer yapmak, imtiyaz almak su -
retile iıtiımar etmek isterdi. Alman
ya, Fransa, lngiltere o v..ı.it en zengin 
devletlerdi. Rıııyamn. ltalyanın la§an 
sermayesi yoktu. 

Osmanlı imparatorluğu , büyük harp
ten evvel hangi zümreye mensuptur, 
bunu tayin mütküldür? .• ı\vnıpa dev • 
letleri zümreıine mi, yoksa esir mil .. 
letler zümresine mi?. 

Osmanlı İmparatorluğu orta vazi
yette idi. Nazan mı.ı.,.ı; calip diğer bir 
vaziyeti vardı: Avrupa devletleri, M>D 
asırdaki. terakkileri sayesinde kendile
nno dunyanın hakimi addetmqe bat· 
lamıılardı. Onlara ıröre diğer deYlet -
ler esir Olmağa mahkümdür. Osmanlı 
İmparatorluğu da bu akibete mahkum
dür. Onlann telakkisi böyle idi. Av
rupa memleketleri nereyi fethetmek 
istemiılerse, daima az askerle fethet
mişlerdir. Hindistancla 100 bin, Mıaır
da 10 bin, Cezayir 60 bin, Çin 60 bin 
B&kerle Hindistanı Çini de öyledir. 
Türklerde ise bir baıkalı.k vardı. 50 bin 
kiti ile gidip Anadoluoun bir ucundan 
gi.rip cliier ucundan çılalanuyordu. 
Bır k~ç yüz bin askerle gitmek IUon
dı. Bız onlar için oyun bo2A1J millet j. 
elik. Bonun için bize kin beslenirdi. s;,. 
Avrupa memleketinin bir .,...ı. memle
keti iizerinde hakkı olmak demek, di
ğer bir Avrupa memleketi ile an!aımıı 
demektir. 

Büyük harbin hakiki sebebi 
Büyük harbin hakiki sebebi Trablus 

Garp seferidir: Sonra Balkan, ııonra 
büyük harp olmuıtur. Trablus Crap 
nasıl alınmıftrr ? 

. hal-!anlıır doğru~n do>fnıya gitme
mıılerdı. Burada bir harp tesisi na • 
sıl olur?. 1887 de ltalyanl.ır lngilte • 
re, A vu ıturya ile bir mullbede alctedi -
yorlar. lngiltere ltalyanın Trabluota -
lı:i, ltalya da lnırilteremn Mıaırda yar • 
dımcııı olmu~tur .. 

1891 ve 1902 de ittifakı müselles de· 
nen muahedeler tesis edilmiştir. Al -
manya ve A vustul'J'll da lt.Jyamn bu 
hakkım tannnıılardır. 

1900 ve 1902 de lt:ılya, Fransa a
rasında mııkavele imza edilmiıtir. Faı 
hakkı ltalya tarahııdan Fnınsaya, Trllh
lus hakkı da Frana .tarafından Jtal
yaya verilmesi tanmm:ştı. 

1909 da ltalya Ye Rusya arasında 
Tnlaşma yapılıyor. Ruslar da ltalyanın 
d •a:l~a hakkım tanıyorlar. halyanlar 
edec2ı"2~n Ruılara açılmasını temin 

erUr1r. 

Bu sııretle bir çok halcla t 
olııyor. Artık Trablua lt lr am~k'f 
kı 1 a YllDnt na • 

o uyor. 1911 de Trablus Gam 
!edilmiştir. Fak at hu haklar İçin· T::: 
lustaki insanlara hiç bir fey ao....ın,. • 
mııtır. Bu hakkı sormak gülünç idi. 

1914 te harp baıladığı vakit Balkan 
harbinden yeni çıkmııhk. Bu bizim yü
zümüzü karartacak bir herptir. lstan
bula luıd~ ~eriledilı:. Ancak Çatalca
da ıu.tu~~ildık. Bunun sebebi siyasi 
~cerıksızlikl~r! ıiyasetin orduya ırir ... 
mıı olması ıdı. Zabitler kabineye te
sir ederlerdi. 

Bu harpten sonra Tür'.< milleti te(ea
süh etıniıtir, deniyorlu. Türkiye fet • 
hedilebilir, denildi. Artık llİ}'Hi ko • 
nutmalar batladı. Bu sırada büyük harp 
başladı. Büyük barl>e giren devletler
den Rusya bizim bame l!'İnnenüz.i iste
miyordu. Çünkü boğazlar kapanacak, 
sonra Kafkasyada tazyike manız ka· 
lacaktı. Bolşevikler Ruı ve•ikalarını 
netretmiıler<!ir. "Anadolunun takıimi" 
diye bir eserdir. 

.. lngiltere bizim harbe girmemizin bir 
~uddet gecikmesini istemiılerdir. Çün 

d
. Süveyı kanalından askerini geçir
?<ten M>nra harbe ginnememize beis 

ıı:ormüyordu. 

. 1914 te Türk donanması Karade -
Fızd~ Ruslarla muharebe etti. Yani, 
~•hızlar, lngilizler, Oımanlı devleti -

nınl arha girmesini likaydi ile karıılı
Yor ardı. 

kat ı~e e~~miyet vermiyorlardL F 11• 
cok Pah:t;ruyet Avrupa devletlerine 
A· ya mal olmuıtur. Bugünkü 
nı::!'i~'."n vaziyetinin sebebi de bu zib-

D ·· ınız ~rt sene •Üren harpte hudutları • 

d . a 4 - 3 milyon aıker sevketmi<ler-
ır. sened Türk • 

dar asker var~ cephesinde bu ka
lerİnden eksik ı. 1 Bunlar Alman cepbe-

Ç 'I O lllUftur. 
B. forkaçı (~iz Mondiyal) da diyor ki: 

ır ır a.,.er fazl 1 d b -
geçerdik . ., Halbııki a o ~Y ı, ogazdan 
d·ı n·· bogazlan geçeme-

ı er. uşmanlar aske 1 . • h J k • · r crını esap e -

k
ere gtı~tır~y1 o~l1ard.ı. Falcat Türk mu • 
avenıe o çu emıyecek k d ük k 

idi. a ar y se 

.Boğazlar kapanınca Rusya cepha • 
nesız lcalmıştıı·. Rusya S-nlnız •im~I de. 
r;zleri va~ıtasile cephane ala!>ilmiftİr. 
10 milyon asker için tek hattan cepha-

ne gelmeıi kili değildir. Rusya pek 
çabuk mefluç olmuştur. Rusyanın ik
tı111di da geri kaldı. Mevadclı İptidaiye 
ihraç edemedi. Rusya, ilk seneden iti
baren harbedemez oldu. Türklerin har
be girmesi hamin iki sene uzamasını 
mucip olmuıtur. 

Almanya, Belçika, lııgiltere yiye -
cckıiz kaldılar. Almanya mahsur idi. 

Belçika işgal altında idi. 
lngiltere bütün vesaitini harp ıçın 

kullanmağa mecbur oldn. Dünya sana
yi ır.amulatındnn mahrum kaldı. Her 
tarafta fabrika açılmağa başladı. Ame
rikada, Japonyada, ltalyada fabrikalar 
açddı. 

Müstemleke sahibi devletler, daha 
ziyade müstemleke halkına muhtaç ol
dular. Bir taraftan onlardan istifade et
mek ve uslu oturtmak lazımdı. Bunun 
için de devletler müstemlekelere vaat
lerde bulundular. Müstemleke halkı fi• 

mardı1ar. Gene harbin neticesi bol -
ıeviklik doğdu. Avrupa o zaman ikiye 
ayrıldı. 

93 te Rusya bizimle barbetti. Her -
keı bir şey aldı. İngiltere Kıbnsı, Fran
sa Tunusıı aldılar. Bütün dünyada bir 
amele hayatı uyandı. Her tarafta ku
rulan sanayi devam etti. Mamulat& 
müıteri bulunmadı. Buhran 1928 de 
hatlar. Fa.kat buhrandan evvel milyonlar
ca amele itıiz kalmııtı. Çünkü barp 
esnasında çolc fabrika açılmııtı. 

Her devlet müstemlekelere biraz faz• 
la hukuk venneğe mecbur oldular. Müs 
temlekeler daha az istimıar edildi -
ler. 

Garp ricalinin hamin başlangıcında
ki aldaruılan fahit bir aldanıttır. Ken 
di alemlerine öldüriicii bir darbe vur
muılardn'. 

Bizimle Sevr muahedesi imza edilir
l<en münakatalar olmuttu· Babıati iti· 
raz edince devletler Mösyö Mileran ağ• 
undan cevap vermişlerdi: 

"Devleti illiyenin mes'uliyeti büyük. 
tür. Büyük bir tariki bahriyi kapaya • 
rak harbin iki s.ene temadisine, milyon
larca insanrn, ve milyarlarca paranın 
zayiata uiramaıına ıebep olmuıtar.,, 

Harp batlayınca, bizim düıman ve 
clootlarmuzın bize karp aldıklan vazi
yeti tetkik edelim: 

Bizim harpteki tesirimizi lngiltere, 
Fransa anlayamadığı gibi, bizim müt
tefiklerimiz olan Alınanlar dahi anla
mamıılardır. Lodendorf bi~i takdir et
medi. Bizim teıirimizi anlıu-amadı. Ci .. 
hadı ekbere güveniyordu. İalamlar 11• 
yaklanacaktı. Bize ehemmiyet vermi • 
J'Ol'du. Y alruz bir milyonluk bir ordu 
bir tank kazanmı•lardı. ' 

Biz harbe gi~eden evvel kapitüli&
yonlan lağvettik. Fakat Almanya di
ğer devletlerle birlikte prote•to eİmit
ti. 

Harpte dütmanlanmı:ı ara11nda ba· 
riz bir fark Y11rdır. Hepsi ayn siya
set t•kip ediyorlardı. Almanya Fran• 
saya yü!deruniıti. Paris tehlikede idi. 
Fransa harbin bütün aikletinin Fransa• 
da temerküz etmesini istiyordu. 

Fransarun menfaati f8rkta harp edil
memeıidir. Çünkü harp . ·neticesinde 
mÜltemleke kapı§makta hiue alamı • 
yacaktı. Fransa TürkleN sefer açıl
masını istenıezdi. Bilakis lngilteı·e, 
Rusya, derhal Türkiye Üzerine atıl -
mak istiyorlardı. 

1 ngilterenin askeri azdı. Hindistan• 
dan 150 bin aıker getirilmiıti. Müs • 
temleke a•keri galip gelirse mesele idi. 
Mağlup oluraa gene meaele idi. Çünkü 
asker beyaz Almanı yenerse ben be
y~ yenerim, diye bir hisse kapabilir -
di. Yenmese lngiliz ordusu mağlüp o
lu~~· . Halbuki Türkiye ıark memle
keti ıdı. Onun için Hint askerini bizim 
üstümüze yüklettiler. 

Yu~istanı da müttefik buldular. 
Ona bır çok ıeyler vadettiler. lzmiri 
vadettiler. 

Biz Sankanut hatasını yapmasay -
dık Rusyanın vaziyeti müşkül olurdu. 
Boğaz seferleri martta başlayınca bir 
galeyan oldu. Ruslar boğazlan asırlar
danberi İstiyoruz, dediler. Müttefik
lere müraca~t et~ler. Trakyayi, şimali 
Anadoluyu ıstedıler. 1914 te ilk tak
sim bu olmuştu. lngilizlcr Ruslara ce· 
vap verdiler. htanbulda bir serbest 
liman olsun, bizim de Anadoluda men
faıatcmiz gözetilain, hilifet meselesinin 
de halli müslümanlara bırakılsın de • 
diler. Yani bu demek, lngiltereye bıra
kılsın, demekti. Çünkü lngilizlerde 
müslüman tebaa çoktıır. 

Franııanın teklifi müphemdir. 
Şayet harp kat'i zafere kadar ıı:ö 

türülüne, bütün arzularımız tatmin e • 
dilirııe Ruıyarun bu hakkını teslim e • 
deriz:, dediler.,. 

Derse bugün de devam edilecek 
Vekil Bey sözünü kesti. Saat 18 30 

olmuftu. Hilanet Bey: ' 
- Vaki~ ıreç ol~u, dersimize yarın 

d<;vaın ederu:, . dedl ve kürsüden indi. 
Hikmet Bey ııddetli alkıılarla karşı • 
landı. 

Hikmet Bey bu akfllDJ gene ayni ııa
atte ikinci dersini verecektir. 
. Öğrendiğimize göre Maarif veki

lı 8.;Y :rann Ankaraya dönecektir. Ayın 
1_7 sınde tekrar İstanbula gelerek inkı· 
lap enstitüsünde derslerini verecek • 
tir. Vekil Bey gelinceye k;ıdar eıki Ad
liye vekili Mahmut Esat Bey, Yusuf 
Kemal, Recep Beyler ders verecekler
dir. 

Dünkü fırtına 
(Ba1i 1 inci sahifede) 

birlikle batmıt , bit' kımu denizin yü. 
zünden toplanmıştır. Anadolu yaka • 
smda ·bir •yelkenlinin karaya vurduğu 
dün eöylenmekte idi. Fırtınanın tid • 
d..-tinrjen limanda mavna ile tahmil 
ve tahliye faliyetine dün öğleden son
ra devam eclilememiıtir. Fırtına gece 
de bütün ıiddetile devam etmiıtir. 

lnebolu vapuru Konya 
vapuruna çarptı 

Sirkeci rıhtımında bağlı bulunan lne
bo!ıı vapuru dün alqam fırtınadan ha
latını koparmıt ve yarubaşındaki Kon 
ya vapuruna çarpmıştır. 

Derhal alınan tedbir sayesinde mü
him bir kazanın önüne geçilmiştir. 
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Balkan Misakı için Liderler Anlaştı 

(Ba11 1 inci sahifede) 
halefet reislerinin itaret ettikleri gibi 
müstakbel bir harp zuhur takdirinde 
Yunaniatanın ltalya ile kartı karııya 
geleceğini ve hatta Sovyet Rusyamn 
bile k11rı11ınd11 bulunacağını söylemiş· 
tir. Müteaktben M. Metaksas bu v~zi
yetin Balkanlarda şulhün muhafazası 
için yegane bir zıman teşkil eden Türk 
- Yun~n dostluğunu bile sarsacağını ila 
ve e· mit,ir. Hürriyetperpverler reisi
nin bu sözleri alelıimum bütün fırka 
reiıleri tarafından tasdik olunınuıtur. 
Kendisinin Erkanı harbiye maliimati
le mücehhez bir adam olması bu nok
tada büyük bir iimil olmuştur. 

Öğleden sonraki celsede Harbiye 
nazırı M. Kondilis misakın derhal tas 
dik edilmesini istemittir. 

Neticede memleketin harici siya • 
set noktai nazarından ikiye ayrılma -
maıını temin için hiikômetin Yunanıs
tanın vaziyetini taH"ih eden bir beyan
name neşretmesi e•ası kabul edilmiş • 
tir. Bundan sonra M • Venizelos ve di 
ğer liderler ikinci defa söz alarak u -
zun münakaşalarda bulunmU§lardır. 
M. Venizelos, M. Metaksas'ın sözleri
ne tema• etmiı ve eğer onun bu ka -
dar isabetli aözler söyliyeceğini bilmiş 
olaaydı kendisinin söz söylemekten 
vazgeçeceğini ili.ve etnıiıtir. 

Müzakerenin sonunda M. Metak • 
QS mi111kı ayan ve mebusan meclisle
rinde müzakere edilirken bunun Yu -
nanistan için Balkan harici bir askeri 
taahhüdü tazammun etmediğine dair 
bükıimetin beyanatta bulumnaaını v• 
ayni zamanda, miıakr imzalayan dev 
Jetlerle anlattıktan sonra misakın ba
zı maddelerini tasrih etmesini teklif 
etmittir. Bütün reialer bu teklifi en iyi 
aureti hal olarak kabul etınitlerdir. 
M. Çaldaris bükUmetin bu teklifi ka -
bul ettiğini bildirmita:•. B" ... ,...tle 
bütün siyaai rİİeNl mutabık kalmıılar
dır. Ve hiikıimetin Balkan miaakının 
ta•dikı için muha f"et rüesaaile muta
b•k kaldığına dair bir tebliğ neırolun 
muıtur. 

Ajansın tebliği 
ATINA, 4 (A-A.) -Atina Ajan -

sı bildiriyor: Bir müdedtten beri siya
si fırkalar reislerile B11llı:11n akdi etra 
fında yapılmakta olan müzakereler 
hakkında gazetelerin neıriyatı ge • 
rek hülı:Unıet ve gerek M. Venizelos 
da dahil olduğu halde içtimaa iıtiral.c 
e<lf!n fırka reisleri tarafından tekzip· 
lere uğramıttır. Bu müzakerat neti ... 
cesinde ıu resmi tebliğ neşredilmiıtir: 

"Akde ait bütün huıuıların derin 
bir tetkikinden wnra, M. Metakaaa, 
müzakeratın aonlarma doğru, bir tek· 
lif tevdi etmit Ye bu teklifi muhale -
fct tefleri dahi kabul etmitlerdir. Bu 
tet..lif münderecatına göre, hükı'.ime -
tin bazı fÜpheler doğuran bir nokta 
hnkkında izahat Yermesi lazımdır. Hu 
kiımet tıım bir itilafa vusul için bu 
teklifi hayrıhahane bir ruh içinde tet· 
kik etmeyi kabul eylemiıtir.,. 

M aksime>s iatilaya davet ed.'ldi 
ATINA, 4 (Milliyet) - Müzakere

ler hitam bulmadan evvel M. Venize
los M. Mak imos un iatifa etmesi lii -
xımgeıdilinı ve hunun miaakı imzala· 
yan devletlerle 11nl11tmayı teıbil ede
ceğini söylemiıtir. Baıvekil M. Çalda
ı is M. Venizelosun bu M>n teklifine ce 
""-P vererek hükümeti'n bu ciheti de 
letkik edeceğini söylemittir. 

Sefirlerle yapılan müliika~ . 
ATINA, 4 (Milliyet) -. Harıcıye 

nazırı M. Maksimos gece bırer mek -
tupla Türkiye, Romanya, Yugoslavya 
sefirlerini davet etmiıtir. Sefirler bu
gÜn Hariciye nezaretin~e top~anm•.! -
!ardır. M. Maluimoı lıderlenn mu -
zakeratırun neticesi hakkında sefirle • 
,.; ma!Umattar etmiı ve liderlerin ver
diği karar Üzerine Yunaniıtanm Bal
kan harici hiç bir taahhüdü askeriye 
deruhte etmediğin bilclirmi~tir. 

ATINA, 4 (Millir,e_t) - Hü!<~·~ 
sefirlerle yapılan mulakatın netıce.sını 
fn·ka reiselrine anedecektir. Muhale
fet liderleri, M. Maksimoa'wı misakı 
imzaladığından dolayı M>firlerle mü -
zakeratta bulunamıyaca.ğıru derhal 
istifa etmesi lazımgeldiğini beyan et
mektedirler. 

V enizelos galip 
ATINA, 4 (Milliyet) - Muhalefet 

mabafilinde hi.kim olan fikre göre M. 
Venizelos misak meaelesinde muzaf .. 
fer olmuıtur. Bilhassa bu suretle Yu • 
nanistanın ltalyanm muhabbetini de ka
zanını§ olduğu kanaati Yardır. Çünkü 
Yunanistan Balkan devletlerinden 
baıka develtler için hiç bir taahbüdat 
askeriye kabul etmemektedir. 

Müzakerenin Romanyarlaki 
tesirleri 

BOKREŞ, 4 (A.ı\.) - Rador Aj"n 
aı bildiriyor: Adeverul gazetesi, Bal
kan paktı hakkında 'IJZllD bir makale 
ne~retmiştir. Gazete, evvela Balkan 
devletlerinin ve ezcümle Y unanistanın 
hattı hareketini tahlil ederek M. Mak 
simoa'wı fırka şefleri konferansında -
ki beyanatının ehemmiyetini kaydet
mektedir. Bu beyanat Balkanlar Bal
kan milletlerinindir prensibini teyit 
ve M. Tituleaconun umumi bir Bal
kan anlaşması ve Balkan memleketle 
rinin menfaatlerine uygun bir teşrjki 
mesai temini uğurundaki seyahatinin 
ehemmiyetini göatenne-ktedir. 

Buaadeverul gazeteıi, müteakı -
ben Balkan anlaıması meclisinin, mi
snk;nı imza eden dört memleketin hat 
tı hareketini telif ve tanzimdeki rolü
nü göstererek diyor ki: . 

"Pakt, dört memleketın Balkan hu 
dııtlarının akıbetini tekeffül etmekte 
ve her hangi bir tadil imkanına mani 
olmaktadır. 

Gazete bu hususta, M. T.ituleıconun 
paktın imzası münasebetiyle Atinada 
söylediği nutku hatırlatmakta ve pak 
tın teşriki mesaiye Romanya da dahil 
olduğu halde imza eden dört devlet
ten her birinin hayati menfaatlerine 
hadi·n bulunduğunu kaydctm .. ktedir. 

Atina Ajansının tekzibi 
Af!NA, 4 (A.A.) - Atina Ajanaı 

bildıryor: Sovyet sefarethanesi gazete 
]erle neşı-ettiii bir t"bligde Balkan mi 
sakı hakkında Türkiye - Sovyet Rusya 

hükUmeti arasında miizakereler cere • 
yan ettiğine dair olan havadisin lama 
men muhayyel olduğunu bildirmekte
dir. 

Politika gazetesi Venizelosa 
hucum ediyor 

BELGRAT, 4 (A.A.) - Avala A
janaı bildiriyor: Sabık Yunan Başve· 
kili M. Venizelosun Balkan misakına 
karşı aldığı vaziyeti tablil eden Po • 
litika gazetesi bu misakın yalntz Bal
kanlarda ve merkezi A vrupada değil 
Fransa ve lngilterede de bütün sami
mii sulh taraftarlarınca hararetle s.:.· 
ii.mlandığmı kaydetmetkedir. 

Bu misakın M. VenizeJoaun phaın 
da herhangi bir muhalefete maruz 
kalmasına karşı hayretini izhar ve Yu 
nanisatnın Akden.izdeki vaziyeti hak
kında yine Venizelos tarafından ileıi 
ıürülen endişeyi kaydeden politika ga 
zeteai misaka imza vazetmİf olan dj • 
ğer Balkan devletlerinin ve bilhaHa 
Türkiye, Y ugoslavyanın birer menfa • 
ate malik bulunduklarını yazmakta -
dır. 

Bu gazete Yunanistanın herhangi 
bir Akdeniz hükü.meti tarafından ge
len hiç bir tehlike ile tehdit edilme • 
mekte olduğunu yazmaktadır. Yuna • 
nistanın en büyiik menfaatelri daiına 
ıarlı.a ve hudutla.nnm ıimalindeki me
mleketlere bağlıdır. Ancak bu h.raflar 
dan emin olmak §&rtiledir ki, Yunania 
tan Akdenizdeki rabıtalannı sükun i
çinde inkitaf ettirebilir. Bugiinkü va
ziyeti ile Venizeloı yakın bir mazide 
idare ettiği siyaeti inkar etmektedir. 

O siyaset ki, bugünkü Yunanistanı 
doiunnuıtur. Filhakika Yunaniıtan 
Venizelosun mezayı.ı sayesindedir ki 
cihan harbine ittirak auretile mülki ta 
nıamiyetini ve istiklilini muhafaza e
debilmiıtir. 

Venizelos o tarihte de ondan aonra 
da Bnlkanlarda harici bir memleket 
tahakkümü aleyhtar bulunmuf ve Bal 
kan Balkan milletlerinindir nazari • 
yeainin en bir bir müdafii olmuştur. 
Eğer V eniulosun vaziyetindeki bu 
tahavvül kendisine bir taraftan ge -
len ve Yunanistana bir Balkar. ihtila
fı halinde bitaraf kalmak ıartile şi -
mali garbi hudutlarında arazi tevsiine 
söz veren aldatıcı vaitlerde ileri geli
yorsa Venizelos bütün bir ırafletin kur 
banı olmuıtur. Çünkü Venizelos bu su 
retle Balkan milletlerinin hürriyetini 
ve Balkanlarda harici memleketlerden 
bir ecnebi bükilmetin vücudünden 
çıkacak neticeleri, harici memleketler 
den birisi ayağiru Balkanlara atacak 
olursa Yunaniatanın Ü.Şecefi tabi vazi 
yeti tamamile unutuyM demektir. 

Yunanistanın emniyeti ve iatiklili 
Balkanlardaki arazi ve siyaaet atatu · 
kosunud aynen muhafazasına ııkı ••· 
kıya IJa~lıdır. Bu sitatüko bozulacak o 
!ursa Y u.nanistanm vaziyeti derhal tet 
kik mevzuu teşkil edeı·. Diğa- Balkan 
hükumetlerinden ayrılan bir Yunaniı
tan den;z emniyetine malik olamaz. 
1923 ser.uinde Korfoda cereyan eden 
yeknyi bJ huauata Venizeloaa pek sü
zel biı derstir. Politika cazeteai bun
d•n 10111 a lngiltere ve Frainıarun Bal 
k .. n mi:11km11 karşı gösetrdikleri ha · 
yirhahane telakkiyi hatırlattıktan so~ 
ra J;,jyük devletleri bütün Balkan hu
kUmetlerinin vekili aıfatile bu miaa .. 
kın akdcdileceğinden haberdar eden 
zııtin Yunan hariciye nazırı M. Maksi· 
mos olduğunu kaydetmektedir. 

Ayni gazete makalesinin diğer bir 
yerinde diyor ki: 

Yugo•lavya yalnız Balkan devlet
lerile değil Balkan harici hükıimetler 
!e C:e kaı ııhklı itilaflar aktedebilir ve 
baJÖta türlü kombinezonlar yapabilir
di. 

Fakat Yugoslavya bütün Balkan • 
]arın nıenafii namına en meaut bir ne. 
tice olan Balkan miaakını akdebneyi 
tercih etti. Bu hıuusta bütün kalbile 
çalıtacak olmak için aebat etli. 

Venizelosun bilmesi icap eder ki, 
Balkan meselelerinin halli ve Balkan 
sulbünün lrurtanlma11 ancak Balkan
hlann tesanüdü nyesinde olabilir. 

Politika cazetesi makalesini JU söz 
krle bitirmektedir: 

Şayanı tiikrandrr ~i, ~unan ·~r~.•i 
rjcıılinin ekseriyeti azımesı ve butun 
Yunan milleti Venizelos gibi düşün
müyorlar. 

Ajansın haberleri 
ATINA, 4 (A.ı\.)-Gazeteler Mak 

simoı teklifinin aıağıdaki tekilde ol
duğunu y11zm11ktadırl11r: 

Hükumet, Balkan misalunm taıdi
kine müteallil< parkmonta müzakere • 
!eri esnasında beyanatta bulunarak bu 
misak neticesi olarak Yunanistarun 
hiç bir vakit Ballı:an harici bir devlet
le harbe süriildenmiyeceğini taırih e
decek ve bu beyanat misakın tefsiri ma
lumuna kaim olacakhr · 

Gazeteler M. Makümosun bugün 
Yugoslavya : Romanya. ve _T~ye el
çileı·ini davet ederek ııyaıı reısler kon
feransın•n vardığı bu neticeyi tebliğ 
ve hükıirnetin neden dolayı bu beya
natta bulunacağını tasrih ettiğini yaz. 
maktadırlar. 

Gazetelere nazaran dört hükumet a
rasında müzakereye lüzıım yoktur. Çün 
kü Yunan hükıimetinin yapacaiı beya
nat miıalun ruhuna ve şekline uycun 
olacaktır. . 

Atina matbuatı 
Gazeteler, BatYekil M. Çaldaris tara

fından misakın faydasına ve bu huıusta 
siyasi mabafilde husule gelen noktai n~-

lngılizce, 
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zar tevafukundan do!ayı memnuriyetine 
dair yapılan beyanab neşretmektedirlcr 

Roia gazetesi, baınıakalcsinde bu iti· 
laftan dolayı izharı memnuniyet ed :rek 
miıakın bu suretle bütün Yunan efkarı 
umumiyesinin tasvibine mazhar olacağ1 ... 
nı yazm_aktadır. Ayni gazete mi'>akın ma .. 
hiyet itibarile tamamile Balkanlılara mü
tedair olduğunu ve bütün kıymetinin yal. 
nız Balkanlılara his zaruretleri ve haki
katleri istihdaf etmesinden münbais bu
lunduğıınu yazmaktadır. 

Katimerini gazetesi, bir sulh mi111kı e
lan Balkan misakının bir harbe müncer 
olabileceğini dütünmen.İn bile anla1ılmaz 
bir tey olduğunıı yazmaktadu. 

Mesajeri d' Aten gazeten, dün n~rolu
nan reomi tebliğin M. Çaldariı tarafından 
gazetecilere kartı büyük bir itimat ile 
gösterilen ümidi yani 9 tubatta İmza e · 
dilmit olan misak hakkında siyaset ale
minde bir itili.f haııl olacağı ıeklincl" 
izhar olunan ümidi ayni zamanda besle
mekte olan kimselere hak Yermekte old., 
ğıınu yazmaktadır. 

Eleftron Vima gazeteoi, ıiyasi reiıle.1 
arasındaki itilafı samimi bir sevinç ile "' 
limlamaktadır. 

Misak Hariciye 
Encümeninde 

(Başı 1 inci sahifede) 

yann Meclis heyeti umumiyesinde gö
rüfiilmesi ihtimali vardır. 

Hariciye encümeni Balkan 
misakını kabul etti 

ANKARA, 4 (A- A.) - B. M. Meclisi 
Hariciye Encümeni bugün İçtima ederek 
Türkiye - Yunanistan antant kordiyal ml 
sakını, Türkiye - Romanya, Türkiye - Y • 
goslavya dostluk muabedelerile, Türkiye. 
Macaristan arasında temdit edilen do;t• 
lıık ve bitaraflık muahedesini n bilhas .. 
Balkan miaakuu müzakere etmiı ve Ha
riciye Vekili Tevfik Rüttü Beyin izaha
tını clinlemiıtir. 

Ekseriyeti azimesi hllZU' bulunan en
cümen aza11 Ballcan misakı etrafında mi• 
salcın ıümulü, ehemmiyeti ve mahiyeti v• 
icabatı hakkmdıı. .Haricire Vekili Tevfik 
Rüıtü Beye birçok ıualler sonnupardır. 

Vekil Beyin nrdiii cevaplard&n misa
kın Türkiyenin timdiye lcaclar mevcut h 
ahhüdatile bemalıenk olduğunu gören 
Hariciye Encümeni bu misakın •ulh için 
yeni bir iyilik olduğuna ka11a11t getinniı 
ve mesaisinden dolayı kendisini takdir Ye 

tebrik ile, Türkiye Cümhuriyetinin açık 
sulh politikasuu bir kere daha ırö•tercn 
bütün bu muabedete.i Ye Balkan mioakı
nı "8bul ederek tasvibi ricuile B. M. M. 
nin tasdikine arza karar venııİftir. 

P•• muahedeler Meclisin en :takın içti· 
""""nndan birinde müzakere ediJet,ektir 

·------· 
İzmir - Kasaba 
Demiryolu 

ı inci sahifede) 
ayrıca vekalete .. ildirileaılı:tir. 

Tren seferleri, batta ait bütün it 
ter normal bir tekilde devam etmek 
tedir. 

Vekaletten henüz batkiıca bir iı'ar 
yoktur. 

ANKARA, 4 (A.ı\.) - Gü~el iz -
miri lçanadoluya bağlayan lzrmr - Ka· 
saba demiryolunun bütün ıubelerile 
beraber devlet90 sahn almmast karar • 
laıtınlmıı ve keyfiyet tirkete 2S ıubat 
tarihinde tebliğ edilmittir. 

Bu kararın icabatından olmak üze
re 1 mart. 934 te hatta ait lcasa vazi • 
yetleri tesbit edilmiıtir. Hat hüku -
metin yakın bir mürakabesi altında ol
mak üzere ıimdilik gene ıirket tara -
fından iıJetilmelctcdir. 

Hatbn devir ve teslimi büklımetfe 
ıirket araoında kararlaştırılacak bir pnı 
grama göre yapıJ.caktır. 

Şirket munıbhaslarıhın yakında 
Ankaraya gelmeleri bekleniyor. 

Kari mektupları • 

Bir kariimizin pek yerinde 
bir teklifi 

Muhterem efendim; 
Çıktığından beri '"Milliyet" i ckurum. 

işte buna istinaden, "Milliyet" in eski bir 
okuyucusu olarak sizden fU ricada bulu· 
nuyorum. MuYafık bulursanız cazeteııizo 
yazmanızı hürmetlerimle rica ederim e
fendim. 

Radyonun zevk ve eğlence v~sılalı ol
maktan çoktan çıktığı, ilim "e fennin, 
tenvir ve irf8.dm yayılma makinası hali
ni aldığı ınalümdur. Geçende Halkevlc
ı-inin yıldönümü münasebetile Baıvekil 
Paıa Hazretlerinin söyledikleri !"ühim 
nutku radyoda ne büyük bazla dinlemıı 
ve pek çok istifadcl r ~tmi~t;k: itte. b~n· 
dan lezzet alarak ıimdı de Ünıvcr•ıtc de 
yeni açılacak olan '"!nldap Enstitüsü., n 
de verilecek çok d•gerlı ve mahdut kon
feranslardan bir istifade temini için r'lld
yo ile neşrinin. çok _yerinde ~ir ~tebbüs 
olacağı k:ınaatmdeyun efendnn. 

Mütekait Deniz Kaymakamı 
ŞEFiK 

paoyo.ca, f,a ya.ca v, 

t T Z 
YENİ KURSLAR AÇILIYOR 

Sınıf ve hususi dersler • Memurin, muallim ve ıı:abitaoa mabsu' 
tarife, KA YiT BAŞLAMIŞTIR - MECCANi BİR TECRÜBE 

Ankara 
Konya ı-add,.si 

DERSi ALINIZ 

~~ """"' .......... 
eaddrsi 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren b:n kilo dan ::.z oimamak üzere her isteyene satılınaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda arah a veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanhul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmısı peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vaııon ha
"ma hes lira tenzilattan istifade ederler, 
~ -

Adres : lstanhul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanhul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 1 

~ 
Holantse 
Bank-Cini · N.V. 

Sabık eahrısefit. FelefJlenll 
Bankası , 
lstanbul Şubesi 

" Galata Karaköy Palas f ! Meydancık Alalemcl Han 
j 

Her türlü Banka muamele• 

ıeri. Kasalar icarı .. 
UMUMi MDDDRl.DK: AMSTERDAM 
şubeleri : Amst.erdam, euenos Aires. 

İstanbul. Alo de ..Janeiro, Santos, Sao Pauıo. 
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Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandarma lot'atı için elli adet mahniti çadır kapalı 
zarf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 20-3-
934 salı günü saat on ~te yapılacaktır. Talipler şartnameyi 
görmek için her gün münakaaaya iştirak için de mezkUr gü
nün muayyen saatinde ilk teminat makbuzla Komisyonumu
za müracaatları. (928) 1254 

Orhangazi Beledtye Reisliğinden: 
Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idamesi için 

bir eczacıya lüzum görülmüştür. Taliplerin Belediyemizde 
· mevcut şartnameleri talip olupta görmek isteyenler dairei Be-

lediyemize müracaatları ilan olunur. (959) 1267 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
1 - "1400" kilo vakum yağı: 10/3/934 Cumartesi saat '14' 
'> "~v" metre Band Saksonya: ,, ,, ,, '15' 

Satın alınacak bu iki nev'i levazımı verecek olanların şart
nameleri gördükten sonra hizalarında gösterilen gün ve saatte 
"% 7,5" teminatlariyle beraber Galatada Alım, satım komisyo-
nuna müracaatları. (783) 

A. - "300,000" Adet '50' Santimetrelik: 
L "3,500,000" Adet '25' ,, 19/3/ 934 

"1,250,000" Adet '15' ,, Pazartesi günü 
••5 050 000" Adet Cem'an beş milyon: saat "14" de ' ' . Elli bin adet Şışe: 

B. - "5 000 000 Beş milyon adet Mantar: 21/3/934 
' ' " Çarşamba günü saat "14" de 

Satın alınacak hu iki malzemeyi vermek isteyenlerin nü
mune ve şartnanıeleri gördükten sonra pazarlığa İştirak etmek 
için "% 7 ,5" teminat akçelerile hizalarında göaterilen gün ve 
aaatte Galatada Alım, satım komisyonuna müracaatları. '888' 

l EVKAF MODtRIYETt iLANLARI 1 , __________ .......__,____, 
Kıymeti Bedeli 

Muhamrnenesi Müzayedesi 
Lira Lira 
500 375 

Langada kitip kasım mahallesinde değırmen sokağında 
eski 22 yeni 42 No. lı hanenin tamamına icra olunan müzaye

. desinde verilen bedel haddi layıkmda görülmediğinden bir haf
ta müddetle temdidine karar verilmiştir. 

ihalesi Mart'm 10 cu Cumartesi günü saat 15 tedir. Faz
lasile taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulat Kalemine mü-
racaatları. (1013) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
' Eminönü Kaymakambğmdan: Vesaiti Nakliyesi olanlar-
la hu vesaiti elinden çıkaran ve yahut yeniden alanların men· 
aup oldukları nahiye müdürlerine müracaatla kayt ettirerek 
vesika almaları ilan olunur. (1019) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

8000 ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 
31/ Mart/934 saat 14 de 

Donanma ihtiyacı için 8000 ton rekompoze kömürünün ka
palı zarfla münakasası 31 Mart/ 934 Cumartesi günü saat 
14 te icra kılınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gÜn münakasasına iştirak edeceklerin de yevmi mezki'irda Ka 
sımpaşa'da kain Komisyona ınüracaatları. (970) 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mülkiye Mek,tehinde 5 3 / 934 Pazartesi güriü Mösyö Neu

mark tarafından verileceği ilan edilen Konferans 10/ 3/ 934 
Cumartesi gÜnÜ saat on beşe talik edilmiştir. (1014) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Bankaaı tarafından teıkil olunmuıtur, İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kamilen TürklerdeD mürekkep yegaııe Türk Sigorta Şirke· 
ti.dir. Ttirkiyenin her tarafında (200) ü geçea acenlalarınuı hepsi Tilrktilır. Tiir• 
kiyenln eıa mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmekt~dir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi ~eraitle )apar. Hasar rukuunda zararları sllr'al ve kolaylıklı. ödor. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

T.L. . 
2.,75 

KURU VAZI 
Yeni İcat Edilen 

MUNGO 
UCSUZ 7 Mürektpli dolma k•lemleri sayesinde 

arlık sünger kağıdını kullarımağ.a i~tiyaç kal~aa 
- ASINMAZ - KIRILMAZ - iSTiFADELi 

' Anadoluda Acenıalar aranıyor 

Bütün Şark için umumi depoıiterl 

NAiM DE TOLEDO 
fsıanbul_. Sultan Hamam, Hacopulo tian 35 - 37 

1' eıefon : 20620 • 4230Q 
1227 

ŞCHAUB RADYOLARI 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mayiata bava kanıtırmağa nmhıuı 

cihaza ait ıslahat" hakkındaki ihtira için 
istihsal edilmiş olan 15 Mart 1930 tarih 
ve 1144 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere ba§kasına de'Vir ve
yahut icara verileceği teklif edilmekte 
olmalda bu hususta fazla ınalUınat edin
mek ioteyen zevatın lstanbul'da Bahçe
kapuda T "f Harun da 43-48 numaralarda 
mukiın vekili H. W. Stoek efendiye mü
racaateylemeleri ilan olunur. (13944) 

1298 

Bütiln dilnyaca teııınmı~ olan VAPU RCULU 
Ş L b Fadrikası en müşktUpesent Rodyo K 

Cıı~J.J meraklılarını memnun etmek için TORIC ANONiM ŞiRKETi 

Bu Sene 3 Yeni. model ISTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, T•lelon: 22121 

M d 1 V 1 Sil çıkariıı)e~ Fiatlannın ucuzluğuna rağmen verdikferl netice ı· M 
o e et per zmı"r ve ersı"n 34 18 _ 2000 met Harikuladedir. Radyo almadan 

reye kadar bOtün ŞCHAUB Mak!neı~ni te_.crllbe ediniz. ~u sür' at yolu 
istasyonları alma makıae ıle duayanın her bır • Ô Ü 
hassası büyliktür tarafını dinleyebilirsiniz. Tediyatta kolaylık yapılır. JN N ~·::,~ 
Fiatı 300 lira Peşin tediyede hususi lıkonto . CUMA günü Sirkeci nhtımından 

Satış yeri • RİKARDO LEVİ Sultan saat 10 da kalkacak. Gidiıte: doğnı 
Model Bali 2 1 (IZMIR) Antalya, Meroin, Payu. Dö. Hamam - Havuz'u han No. 9 • 11 

18-2000 metre1e ı---------.-------11111!'-.. nüşte bunlara ilaveten Alanya, Küt. kadar alır. 1 lük,. Çanakkaleye uğrar. ( Halk modeli 20() - :.WOLI metreye kadar alır. • 
Fiatı 200 lira Fiatı 120 liradır 13932 MANGANEZ 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
4000 çift cebire ile 10000 adet tirfonun kapalı zarfla 

münakasası 15 Nisan 934 pazar günü saat 15 de Ankara' da 
idare binasında yapılacaktır. 

. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 12~:şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (949) 

Gümrük Nuhafaza Umum Kuman. 
danlığı SatınalmaKomisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için 380 çift kundura 
10/ 3 / 934 Cumartesi günü saat on dörtte lstanhul Gümrük 
Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyonda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - istekliler tasdikli şartnameyi her gÜn Komisyondan 
alabilirler ve malın örneğini de Komisyonda görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler alınacak maim Komisyonca ta
sarlanmış tutarınm yüzde yedi buçuğu olan "132" liralık vez-
ne makbuzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1016) 

TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
933 it senesine mahsus olan hisaecla-

ran umum heyeti atid-'--' ruz • ·· • • etU nameyı mu-
zakerc ıçın 22 Mart 934 Pertenıbe günü 
ıaat IS de latanbul'da Balıçekapı'cla 4 
Vakıf Hanmdaki şirket meTkeziııde 11di 
•u~ıte toplanacağından hisıedaranın 
toplanbya gelmeleri ve hiase senetleri 
'Veya banka makpuzlarının içtimadan bir 
hafta evveline kadar ıirlı:et merkezine 
tevdi ve dühuliye varakası almaları ilin 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 933 iş senesi muamelat ve hesaba

tına ait idare Meclisi ve Murakıp rapor· 
larınuı okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesapla
rınm tasdik ve idare Meclisinin ibrw.sı, 

3 - Akseki, Çaldağ, Mendoı maden. 
!erinin terki hususunda karar ittihazı, 

4 - Esas mukavelenaroenin 25 mad. 
deaine tevfikan kıdem itibarile çıkarılan 
Meclisi azası yeri.ne aza inlthabı, 

S _ Murakıp intihap ve ücretinin tayi. 
nile idare Meclisi azasının hakkı huzur. 
lannın teıbiti. (14030) 

Deniz yotlar1 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kan.köy Köprlbap 
Tel "234U - Sirlıec; Miihiirdanade 

.Han Tel. 22740 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 6 Mart SA
LI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru lzmir'e gidecek 
ve dönecektir. (1007) 1328 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 5 Mart PA
ZARTESi 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. (1008) 
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Trabzon yolu 
EGE vapuru 6 Mart SALI 

20 de Galata nhtımından kalka· 
cak. Gidifte Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Faua, Giresun, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönüfte bunlara ilaveten Sürme
ne Ordu'ya uğrayacaktır. (1022) 

Tophanede kiin telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 senesi bida· 
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık suretiyle talibine ihale 
edilecektir.. 

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malfunat almak iateyenler 
her gün saat dokuzdan On seki· 
ze kadar idaremiz levazım Sefli
ğine müracaat etmelidirler: Pa
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü
nü saat On bette yapılacaktır. 

(875) 

Le'Vazım Anban haricinde bi
rikmiş olan hurda demir, tahta 
ve kablolar pazarlık suretiyle •• 
tılacaktır. 

Pazarlık 7 /3/934 Çartanba 
günü saat 10 da yapılacakbr· 
Şeraiti öğrenmek üzere her güıı 
idaremiz Levazım fefliğine mü· 
racaat olunabilir. (930) 

•• 
Universite 
Rektörlüğünden: 

Evvelce ilan edilen Türk in· 
lalabı tarihi derslerine bundaıı 
sonra yine aynı giinlerde ve ,,. 
at 17.30 de başlanacaktır. 

(1023) 

ZA Yt. - Galata İthalat gÜmrüğünd•' 
aLn., olduğuın 256 lira 20 kllnl§a ..;ı 
70925 No. lu 23/1/934 tarihli depozito 
makpll%Unu kaybettim. Y eniııinin aJına>I' 
il için müracaat ettiğimden zayi makpll' 
zun hükmü olmadığı ilan olunur. 

Mühendis TARNOPOL 
(14045) 

lal'anbul Kadastro Hakimliğinden: 
Kumkapıda Behrem çavuf mahalleıiıı' 

de Kuyulu 60kalrta yeni 28 nümerol~ 
ha:1eden dolayi Fatma ve Fatma haıuıll' 
lar tarafmdan Miltiyadi efendi aleyhiıı• 
dava ikame olunarak mumaileyh Miltiy•' 
di efendinin ikametgBlıı meçhul olma"' 
na mebni bu baotaki dava istidası ve ıW 
veliye varakası tebliğ edilememit ve Jllıı• 

hakeme 31/3/934 tarihine müsadif cu· 
ınartesi günü vasati saat on bi~ talil< 
edilmit olduğundan ilanen tlebliğoluııut• 

(14062) Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

Ankara Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi "35373" lira '72' kuruştan ibaret olaıt 
Polatlı· HaYnıana yolunda "20" menfez '4' kilometre şosBı 
"2590" metre mürahhaı adi kaldırım inşasile "5000" metre 
mik'ap taş ihzarı §eraiti dairesinde kapalı zarf usuliyle "21" 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 
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Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına göre Uç adet büyük yemek kazanının 
pazarbğ~ 7 / 3/ 934 Çarşanha günü saat 16 da yapılacağın
dan İsteklilerin şartname ve evsafını görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için de ilk teminat makbuzile komis-
yona müracaatları. (1011) 

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

3 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve fazla malfinıat 
alınak isteyenler her gün Ankara Vilayeti Nafıa Baş müheı:ı· 
disliğine müracaat edebilirler. (1010),,.......,. 

==-= 
Umumi NeJriyat ve Yazı lfleri Müdürii ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 


