
Şimdiye kadar tahsildarlar 
tarafından toplanan yol para
larını badema müesseseler 
maaştan kesip verecekler. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uau MAHMUT 
-

FiYATI 5 KURUŞTUR 

80,000 memur 
Açığa çıkarıldı --Buhran zamanlan devlet tekilleri için 

imtihan vesileleridir. Bir devlet, herhan
gi bir fevkalade vaziyetin tartılarına uya· 
rak buhranı muvaffakıyetle atlatabilirs~ 
., memleketin ihtiyaçlarına uygun bır 
rejim olduğuna hükmetmek lazımdır. 
Amerikada genit bir demokrasi vardır:· 
Fakat büyük harp gelir gelmez, ~
L 'ıl C.. • . Wilson'a hıç bır aaı ar umaurreısı • . 
diktatörün sahip olmadığı aali.hıyeti ver· 
melde tereddüt etmediler. FranM ve ln
giltere de harp zamanı buhranını mu
vaffakıyeLle geçirdiler. 

Bu demokrasiler bugÜn harp ıonrası 
iktıaat ve maliye buhranının imtihanını 
geçinneğe çalıfıyorlar. Amerika, lngilte
re ve Fransa bir taknn tedbirler almış
lardır. Bu tedbirler vaziyete ve §Mtlara 
göre deiiıir, fakat hepıinin de birleıtiği 
nokta, icra makamlarmı ııenif salahiyet
lerlc teehiz etmektir. Harp sonrasının 
Roooevelt'i &§ağı yukarı harp içindeki 
Wibon'a benzedi. lngilterede Mac Do
nald hükumeti geni! sali.hiyeUer almış
br. Bu vaziyete uyan sonuncu demokrasi 
Fransadır. Fransa 1926 ıenesinde bir 
buhran geçirmişti. Fakat ondan sonra 
normale dönünce ııevfeınİt tir. Dört se: 
neden beri Fra.nsarun bütçeleri açık verı
yor. it başında bulunan hükumet bütçe
yi tevzin için bir takım tasarruf veyahut 
varidaıa arttırmak tedbirleri alınca, bu 
tedbir, ya Ayan veyahut ta Mebusan 
mecliılerinin itirazlarına hedef oluyor ve 
hükıimet devriliyor. En ufak bir tasar· 
ruf tedbiri yüzünden iakat edilen bükü· 
meUer görülmüıtür. 

iki ıeneden beri ı,,. yüzden beı altı 
hükıimet devrildikten sonra nihayet bir 
kaç ay evvel iktidara geçen Doumergue 
hükfuneti meclis!ıen fU aa.li.hiyeti alnnf· 
~: Bütçenin tevzini için tasarruf ted· 
birleri almak ve bunları Meclisten ve A· 
Yandan geçirmiyerek emirnameler ile 
derhal tatbik etmek. Bu aa.lahiyete daya· 
narak hük\ımet ilk tasarruf tedbirini al
mış bulunuyor. Bütçenin dört milyar 
frank açığının iki buçuk milyarını ka
Palac:ak olan bu tedbirler şunlardır: 

1 - Nezaretlerin tahsisatı meıture
lerinde tenzilat.• 

2 - 80 Bin memurun açığa çıkarıl
ması. 
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Bulgaristan da nihayet 
misaka giriyor mu? 

Balkan lıaricige nazırları görüşüyor 
M. Y evtiçle M. Muşanof Belgradda görüştüler; 

M. Titulesko da Belgradda 24 saat kalacak 

Yunaniııtanda Misak yüzünden 
muhalefet rüesası ve bilhassa Ve • 
nizeloıla hükiimetin arası gene a -
çıldı. Muhalefet liderleri "hükii -
metin beyanatı protokolan üçüncü 
maddesini ortadan kaldırmı,tır,, 
demektedirler. 

SOFY A, 9 (A.A.) - Paris ve 
Londraya giden M. Muşanoff, Ha
vas Ajansı muhabirine Pariste si 
yasi şahsiyetlerle ve bu arada M 
Bartu ile M. Titulesko ile görü • 
teceğini bildirmiştir. 

BELGRAT, 9 (A.A.) -Yugos 
lavya Hariciye nazırı M. Yevtiçle 
M. Muşanof arasında dün gece, bu 
rada bir mülakat vaki olmuştur. 
Londraya gitmekte olan M. Muta· 
nofun refakatinde, Bulgar Maliye 
nazırı M. Stefanof bulunmaktadır. 
Yugoslavya siyasi mahafilinde 
Balkan misakının akti üzerine in: 
kıtaa uğrayan, Yugoslavya • Bul • 
garistan arasında bir takarrüp hu
sulüne matuf müzakerahn yeni • 
den b~layacağını gösteren bu ge-

.11ufgar Baıvekili M. Muıanol 

ceki mülakata pek büyük ehemmi 
yet verilmektedir. Kendi tarafın • 
dan ileri sürülen bazı kat'i tartlar 
kabul edildiği takdirde Bulgaris • 
tanın Balkan mi.akma iltihak et • 

(Devamı 7 inci sabilede) 

Nebatları temizleme, kon
trol müesseseleri yapılıyor 

Muhlis Bey 

Dün Mecliste 
Münakaşalar oldu 

--o-

Layiha tetkik için iktısat 
encümenine verildi 

--o-

Vekil izahat verdi Relik Şevkeı s. 
ANKARA, 9. A.A.- B. M. Meclisi bugün reis vekili Hasan 

Beyin riyasetinde toplanmıttır. 
Celsenin açılı,ını müteakip R. M. Meclisi 19~3 senesi birinci 

kanun ayı hesabı hakkındaki meclis hesapları tetkik encümeni maz-
batası okunmuttu.ı. .. . 

Bundan sonra nebatları kontrol ve temizleme mue&aeaelerı ya
pılması hakkındaki kanunun müzakeresine geçilmit ve bu münase
betle söz alan Rerik Şevket Bey Türk mallarının harice gönderilen
lerinin ve hariçten memleketimize getirilenlerin tem:z olması nokta. 
sından yapılan bu kanuna esas (Devamı 7 inci sahiftde) 

İnsull hakkında Meclise 
bir sual takriri verildi 

Müflis bankeri Amerikaya götürecek 
vapur bir iki güne kadar geliyor 
Diğer taraftan da evrak 

• 
Gazi H z. I zmire 
Vasıl oldular 

Uzunadada tetkikat ya
pan Gazi Hz. deniz 

yolile lzmire girdiler 

fzmirde tezahürat 
IZMIR, 9 ( A.A.) - Geceyi 

ManUatla trende geçimiı olan 
Reiııicümhur Hz. bu ıabah saat 
8,30 da ManİllCldan hareket bu· 
yurdular. Menemenden sonra 
trenden indiler ve otomobille Fo 
çayı ıe,ril ettiler. Bu1'adan saat 
14,40 da hazır bulunan vapura 
binerek Uzunadaya çıktılar. Ora 
da bir müddet mt!fgul olduktan 
sonra ayni vapurla ıaat 19,25 de 
lzmire muvasalat buyurdular. 

Menemenden it'.baren bütün 
civar kasaba ve köyler halkı, ka 
d1"lar ve mektep çocuklan gü • 
zergahta birike1>ek yollara çiçek
leı atmak ıuretile pek ço,kun 
tezahüratta bul.;ndular ve bü • 
yiik halôskôrı pek derin ıevinç 
ve hmrel heyecanlan içinde al • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Salih Paşa 
İyileşiyor 
Paşanın sıhhati hakkında. 

müsait haberler alındı 
Erz;urum (Hususi muhbirimiz • 

den) - Ordumuzun genç ve müm 
taz kumandanı Salih PQfanın ra • 
hatsızlığının uyandırdığı teessür 
devam etmektedir. Memleketin her 
tarafından paşanın sıhhati hakkın
da mütemadiyen malumat iaten • 
mektedir. 

Çok fiikür paaşnın ııhhati ve ah 
vali umumiyeai iyidir. Sıhhat ra • 
porlannı günügününe bildirece • 
ğm. Bırg .. kü sorı raporu pdur: 

"Hararet derecesi: 36,5. Nabız 
96 dolgun ve muntazam. Batın: 
serbest. ( neevoyul: bir litre) ah
vali umumiye: Çok iyidir.,, 

* * * 
:ANKARA, (Hunısi muhabiri• 

.(Devamı 4 üncü sahifcdt) 

!Hılih Paşanın en son resimlerinden 
-------· 

Amerikadaki errrenilcr ge
çenlerde katledilen papas yü
zünden birbirlerine geçtiler, 
kanlı, bıçaklı arbedeler oldu. 

T ı • ( MüdU.r: 24318, Yazı iıtll'rİ miıdürü: 2·1319. e • idare -we Matbaa : 24310. 

• 
I nkılap Enstitüsünde 

Mütarekenin ilk günlerin
de ayan ve mebusanın ~ali 

Mahmut Esat Beyin dünkü dersinde 
talebe heyecanlı tezahürde bulundu 

Hukuk bakımından Mondros 
Eski Adliye Vekili 

Mahmut Esat Bey dün 
aktam inkılap tarihi 
enstitüsünde dersleri
ne devam etmittir. 
Mahmut Esat Beyin 
dünkü dersinde Cüm
huriyet Halk Fırkası 
umumi katibi Recep, 
ve fırka lstanbul vi • 
layet idare heyeti reiai 
Cevdet Kerim Beyler 
de hazır bulunmuşlaı
dır. Konferans salonu, 
dün fevkalade günler
deki kalabalık manza
rayı arzediyordu. Mah 
mut Eıat Beyin dün • 
kü derıinde Üniversi-

te talebeıi hakiki bir Mahmul Eaat B. inkılap tarihi küraıioiınde 
tezahürde bulunmuf .• 
tur. Hatip çok heyecanla dersini 
verirken, gençlik, yalnız alkıfla • 
malda kalmamıt, fartı heyecanın • 
dan "bravo" aeıleri ile ayaklarını 
saniyeleı'Ce yerlere vurarak konfe-

rans salonunu çınlatmıttır. Mah·. 
mut Esat Beyin deni, muteadd 
defalar böyle candan tezahürat!
kesilmiftir. Mahmut ~t Be.YU' 

(Devamı 7 inci oahlfede) 

itilaf olur olmaz hangi 
hatlara başla aca ? 

Şirket idare meclisi reisi talimat 
almak üzere Parise gitti 

Eyüp - Eminönü hattı en basta geliyor 
Ankarada Nafia v ki.Jeti ile 

Tramvay tirketi ara.,nda yeniden 
inta edilecek hatl:ı-ra d":ir c_ereyan 
eden müzakerelerın netıceıı hak • 
kında henüz belediyeye bir 'ey tcb 
liğ edilmit değildir. Buraya kadar 
gelen bazı haberlere göre tirketlc 
kat'i surette u}'UfUlduğu Llkdirde, 
güzergahında en mühim iıtimlak 
muameleleri ikmal edilmit olan E
minönü • Eyüp hattının ilk evvel 
inf88bna batlanacaktır. 

Bu hat ikmal edilinceye kacla~. 

f 

bir taraftan lstanbulun b,..Jıca bü 
yük m~nakale febekeleri~den biri 
ni tetkıl edecek olan Gazı bulva • 
rmda intaat b~layacak ve yeni 
Unkapanı köprüsü yerine konduk-
tan ıonra, Unkapanı tariki~e.Surp 
Agoba müntehi o!a~ _hat ıçın fa· 
aliyete geçilecektır. Dıger taraftan \ 
Kasımp~a hattının da toprak tes
viyesine kısa bir zaman zarfında 
batlanmıf olacakhr. Belediye, 

M. Weyf 

traınVlly ıervslerinin çoğal':11maaı 
ve izdihama meydan vennıye<:ek 

(Devamı 7 inci şahiftd<) 

Elektrik ve havaJ(azı 

Encümen yeni vergi layi
hasında bazı tadilat yaptı 

I 
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TARIHJ TEFRiKA: 7 1c (J c's=n - -' 
ttihat ve Terakki! 

, BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESl!<ALARA GORE) 

Bu tefrikada rol alan şahsiyetler 
ve Bahaeddin Şakir Bey 

ittihat ve Terakki Cemiyeti nasıl doğdu? 
Bize bugünkü büyük tefrika.mı-

zı yazmağa sebep olacak kadar 
bir çok vesikalar bırakarak bir er· 
meni kurşunile Berlinde tebit edi
len Dokto;• Bahatf n Şakir Bey İs
tanbul Tıp fakültesinden mezun 
malumatlı bir doktordu. Daha genç 
ya~ında iken Askeri Tıbbiye mek
tebine iki mühim ders için muallim i 

muavini olmuştu. O esnada Veli
aht Yusuf İzzettin Efendi hususi 
bir tabip aradığından doktor Ba
hattin Şakir Beye kendisine dok- ı 
tor olmasını teklif elmi• ve doktor· 
da, Abdülhamit devrinde böyle bir 
vazifenin pek tehlikeli bir ~y o- 1 

lacağ ını bildiği halde bu teklifi kB 
bul etmisti. Cünkü müstakbel Pa
dişahı ~etrutiyete hazırlamak is
tiyordu. 

Fakat doktor Bahattin Şak'. r B. 
Yusuf İzzettin Efendinin hususi 
tabipliğinde uzun müddet kalama-

1 mı•, 1903 senesinde tevkif edile
rek Erzincana nefiyedilmişti. Dok
tor Bahattin Şakir Bey menfada 
bir müddet kaldıktan sonra oradan 
f irar etmis ve nihayet o da Paris
ıeki arkadaşlarına iltihak eylemi~
t i. Doktor Baha Bey Pariste T e
r.ikk ve İttihat cemiyetinin muha
bere memurluğu vazifesini deruhte 
etm!sti. Cemiyet namına yapılan 
muh~beratı hemen daima kendisi 
imzalardı. 

Me,rutiyetin ilanından sonra 
Doktor Bahattin Şakir Bey de d·;. 
ğel' arkadatlarile beraber Selani
ğe giderek orada Osmanlı Hürri
yet Cemiyetine ilt~bak etmiıt ~e >:e
niden doğan (lttıhat ve Terakki) 
cemiye~· tarafından lstanbul'." gön 
derilen heyeti mebuseye dahıl ola 
rak lstanbula gelmişti. 

T e[ rika.m1Zın esasını teskil eden 
vesikaların netrine b~la~adan ev 
vel karilerimize takdim edilmeleri 
lazımgelen zevat şimdilik yukarı
da saydığımız kim$elerden ibaret
t ir. 

Bundan sonra Abdülhamidin 
Paristeki ltt 'hat ve Terakki cemi
yetini dağıtmak için yaptığı te,eb
bü,leri ve bu te,ebbüsler neticesin
de (ittihat ve Terakki) cemiyeti
nin nasıl dağıldığmı ve (ittihat ve 
T erakk' ) cemiyetine inkılap etti
ğini sirasile anlabnağa hat!ayaca· 
ğız. 

Öbür tarafta: Cenevre 
Bir taraftan Ahmet Riza Bey ile 

arkadatları Pariste Abdülhamit 
idaresine karşı nefrİyatla m.,.gul 
olur!arken diğer taraftan da İstan
buldan Mısıra kaçan ve oradan Ce
nevreye giden Murat Bey de Ce
nev: ede "Mizan., gazetesini neşre· 
diyordu. Tabii o zamanlar Cenev
rede bulunan bütün Türk gençleri 
onun etrafına toplanını.tlardı. Tu
nalı Hilmi Bey de gece gündüz 
Murat Beyin yanından ayrılmıyor
du. 

Yazılarımızın başında Abdülha· 
midin sureti mahsusada Avrupaya 
adamlar göndererek genç Türkle
ri kandırmağa çalışmııt olduğunu 
yazmı,tık. Bu teşebbüslerin biı in
cisi 1896 ıenesinde yapılmıştı. 
O zaman Abdülhamit en ziyade i
f mat ettiği serhafiye Ahmet Cela
lettin Paşayı genç Türkleri sustur
mak vazifesile Avnıpaya gönder
misti. Ahmet Celıilettin Paşadan 
ileride sık sık bahsed.~ceğiz, çünkü 
onun bir müddet sonra genç Türk
lere iltihak ettiğini ve Mısırdan 

Celal Bey 
İzmite gidiyor 
Kağıt fabrikası orada 

kurulacak 
iZMlT, (Milliyet) - Sümer 

Bank tarafından kurulacak olan 
kağıt fabrikasının yerini tayin için 
lktısat Vekili Celal ve Sümer Bank 
Umum Müdürü Nurullah Eaat B. 
!erin mütehassas bir heyetle birlik
te kısa bir zaman sonra şehrimize 
gelerek fabrikanın yerini tayin ede 
cekleri haber verilmektedir. Kuv
vetle dolatan rivayetlere görıı iki 
bin işçinin çalıtacağı kağıt fabrika
sının Kilez dereıi namile maruf 
mahalde İn§ası ilıtimal dahilinde
dir. 

F abrikanm yapılması bu yıl İ· 
çinde bitecek, 935 senesinden itiba
ren faaliyete geçmiş bulunacaktır. 
Sehrimizde kurulacak kağıt fabri· 
kası bütün memleketin ihtiyacına 
cevap verebilecek bir mükemmt:li
yette olacaktır. Fabrikanın inşası 

funalı Hilmi Bey 

Parise yazmış olduğu bir çok mek
tuplarını netredeceğiz. 

1896 senesinde Ahmet Celalet
lin Pata. memuriyeti mahsusa. ile 
Avrupaya gönderildiği zaman doğ
ı'U Fransanın (Contrexeville) şeh
rine gitmi• ve oradan Cenevrede 
bulunan Murat Beye bir mektup 
göndererek kendisile konutmak is
tediğini bildirrnitti. 

Murat Bey Ahmet Celalettin Pa
'anın ne maksatla Avrupaya gel
mis olduğunu biliyordu. Onun için 
ce;'.ıevrede bulunan Türkleri, içti
maa davet ederek vaziyeti on'ara
anlatmu ve gidip Celalettin P~ 
ile kon.;tmasının muvafık olup ol· 
mayacağım onlara sorumftu Bu 
içtimada Mu;•at Beyin arkada,ları 
Abdülhamit namına Ahmet Cela
lettin Pata tarafından söylenen 
sözlere inanılmamasını, meşl'utiyet 
ilan edilmedikçe Türkiyeye avdet 
edilmiyeceğinin kat'i surette anla
blmasını Murat Beye tavsiye el· 
mi,ler ve ancak bu tarzda hareket 
edeceğine dair vait verd · ği takdir
de gidip pala ile konUfabileceğini 
söylemi.lerdi. 

Bunun üzerine Murat Bey kal
kıp (Contrexeville)e gitmit ve ora
da Ahmet Celalett'n Pata ile mü
lakat etmisti. Bu mülakatta neler 
konu~ulm~tu? Orasını Murat Bey
le Ahmet Celalettin Paşa bili.ıler. 
Y almz Murat Bey iki gün M>nra tek 
rar Cenevreye avdet etiği zaman 
pek müteheyyiç bulunuyordu. Sa
bırsızlıkla bekliyen arkadaşları 
Murat Beyin geri döndüğünü ha
ber alır almaz derhal toplanmı,lar 
ve Murat Beyden izabat istem:.
lerdi. Murat heyecanını güçlükle 
zaptetmeğe muvaffak olan bit a
dam tavrile arkadaşlarına demitti 
ki: 

- Evlatlar, Ahmet Celalettin 
Pata ile konu,ıum. Bu mülakat ne
ticesinde paşa bana aletten bir 
gömlek g'ydinni' oldu. Ben bu 
gömleği çıkarıp atamazsam. çayır, 
çayır yanacağım.. _Biz bu~a.da ~u7 
lundukça. ve hürrıyet fikırlennı 
netre çalışbkça Türkiyede bizim 
yüzümüzden bir çok gençler ve 
mektep talebesi menfalarda bin tür 
lü mah:umiyet~er ve ez'yetler için
de mabvolmakta, bir kısmı da ha
pishanelerde çürümektedir. Bizim 
Avrupada yapbğrmız nf!friyat bun
dan başka h '.ç bir semere vermiyor. 
Ahmet Celalettin Patanın fikrine 
nazaran başka b'r semere vermesi
nin de imkanı yoktur. 

-Bitmedi-

Silahsızlanın a 
- o-

Konferans bürosu bugün 
içtima edecek 

CENEVRE, 9. A.A. - M. Hen
derson, dün ve bugün, yarınki sah 
günü saat on altıda toplanacak o
lan silahları bırakma konferansı 
bürosunun içtima hazırlıklarile 
metgul olacaktır. 

Fransa muı~haaı M. Masigli i
le lord Eden ancak yarın sabah 
geleceklerdir. 

Grandi. Henderson mülakatı 

LONDRA, 9. A.A. - İtalya bü
yük elçisi M. Grandi, silahları bı
rakma konferansı ile bu konferan-
11 10 n'san tarihinde vukubulacak 
içtimai hakkında M. Henderson 
ile dün uzun uzadiye görü,müştür. 

haberinin hakikatleşmesi şehirde 
tarifi kabil olmıyan engin sevinç 
uyanaırmıtır. 

Celal Beye parlak ıbir istikbal 
merasimi yapılacaktır. 

MiLLiYET SALI 10 NiSAN' 1934 

HARİCİ-HABERLER 
F ransadaki tasarruf meselesi 

Polis kuvveti bin kadar 
tezahürcüyü dağıttı 

•••••••• 
Hadise esnasında iki polis yaralandı 
LlONVlL, 9 (A. A.) - En sof 

cenahtan bin kadar tezabürcü, hat
larında komünist şefler olduğu hal
de ilerilerken, polislerle karşılaş
mışlardır. 

Yüzlerce tevkifat yapılmıştır. Bu 
arada vaz 'feainden çıkarılmıt o
lan sabık Belediye Reisi M. Friç le 
vardır. 

Birçok tezabürcülerde yasak si
lahlar vardı ve komiserliğe hücum 
ederek zaptetmek istiyorlardı. Po
lisler havaya ateş etmek me<:buri
yetinde kalmışlardır. Suvari - olis
ler de kahvelere girerek öte 1Jeriyi 
kıran tezahürcüleri dağıtmışlardır. 
İki polis yaralanmıstır. 

Eski muharipler 
PARlS, 9 (A. A.) - Batvekil 

M. Doumergue, eski muhariplerin 
murahhaslarile görüşerek, bütçe
yi hulusu niyetle tevzin edebilmek 
için kendilerinden arzularile bir fe. 
dakarlık beklediğini söylemiştir.Bu 
hususta bir uzlaşma hasıl olacak gi
bidir. Eski muharipler idare heye
ti kat'i kararını vermek üzeredir. 

Memurlann ve mütekaitle.in cevabı 

PARlS, 9 (A. A.) - Dün ak-

M. Daladiyer 
--o-

6 ştıbat vekayiini 
Anlatıyor 

-o-
Sabık başvekile göre hadi
seleri faşistler çıkarmışlar 

Staviski rezaletinin meydana 
çikmasından sonra Fransız elkürı 
umumiyesinde siddetli bir heyecan 
başgöslermi, ıı~ bu ~te bir takım 
meb'usların bulunması efkan da
ha ziyade tehyiç etmişti. Bunun ü
zerine Pariıııte nümayişler yapılmış 
ve halk Palais de Bourbon namile 
maruf olan Mecfse hücum etmis. 
ti. O zaman iktidar meııkiinde 
bulunan M. Daladier Orange'da 
Radical - Socialiste kongresinde a
hiren bir nutuk söyliyerek bunu 
F a,ist teşkilatuıın yaptığını b'.ldir
miştir. 

Bu hususta aldığımız telgrafta 
ezcümle deniliyor ki: 

Eski Başvekil, iik ateşin tezahür
cüler tarafından açıldığını iddia et
miş, hükumetin hiç bir vakit ateş 
emri vermediğini söylemiş ve: 
"- Muhafızlar, demiştir, kendi

lerini müdafaa için ateş etmişler
dir • ., 

M. Daladier bu hadiselerin mesu
liyetini tek l.aşma üzerine aldı. 
ğını ilave etmiş, ve muntazam birer 
kadro halinde teşekkül etmiş olan 
Faşistlerin disiplinli bir surette çe
kilerek meydanı, karşıklığa gele
rek sürüklennıiı olan diğer tezahür 
cülerle, meraklılara bıraktıklarını 
ve kurbanlarm çoğunun bunlar ta
rafından verildiğini söylemiştir. 

Eski Baıvekil, hükUmet tarafın
dan bu hareket boğulduktan sonra, 
sükunun iadesi için istifa ettiğini 
bildirmititr. 

Radikal - Sosyalİ$tler, hatibi şid
detle alkışlamışlar ve "eski başve
kile tam itimatlarını tekrarlıyan ve 
faşizm aleyhine hitap eden., b:r ka 
rar almışlardır. 

Orak Çekiç 
1 mayısta 25 milyon Alman 

bunu taşıyacak 
BERLIN, 9 (A. A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
1 mayıs günü 25 milyon Alman 

çekiç ile orak işaretlerini, taşıya
caklardır. Bu işaretler milli iş bay
ramı üçüncü imparatorluk resmi 
propaganda teşkilatı tarafından 
sattırılmaktadır. Filhakia bu iki ' işa 
ret artJk Nazi'ler tarafından fesat 
çıkarıcı mahiyette telakki edilmek
ten çıkmıştır. Esasen çekiç ile ora
ğın ortasında Göte'nin batı ve altın 
da, pençelerinde gamalı haç tutan 
Nazi kartalı vardır. 

Fölkişe Beoba.hter gazetesi, bu 
işareti yapmakla, Almanyanın "ka~ 
fa işleyicilerile el işçileri arasında 
birliği ifade" etmek istediğini yaz
maktadır. 

Arzıhal encümeni 
ANKARA, 9· (Milliyet) - Mec 

liste arzuhal encümeninin il2a11 i
çin bir cereyan vardır, 

şam gazeteleri hükumetin memur
lara yaptığı hitaba sendikalar birli
ği ve umum mütekaitler cemiyeti
nin verdikleri cevabı neşr ve tahlil 
etmektedirler. 

Mütekaitler bütçe muvazenesi
nin tesisine fedakarlıklar yapmak 
suretile İştiraki hiç bir zaman red
detmiş değillerdir. Esasen tekaüdi
yelerin tekrar tanzimi i~inde geç 
kalmak yüzünden 1934 senesi için 
450 milyon miktarında bir tasarruf 
yapılmıştır. 

Cevapta şunlar vardır: 
Bu ilk fedakarlıktan başka, emir

nameler 500 milyon daha istemek
tedir. Bu suretle mütekaitler, te
kaüdiyelerinin yüzde yirimisinden 
fazla fedakarlığa katlanmış ola
caklardır. Buna ·mukabil memurlar 
dan yüzde beşten yüzde ona kadar 
oynayan bir fedakarlıkla yardım et 
meleri istenmektedir. Bu miktar 
630 milyondur ki, verilen yedi mil
yar maaşat üzerinden hesap edilin
ce vasati yüzde sekiz eder. Bundan 
başka bu yardım, memurlar için mu 
vakkattır. Halbuki mütekaitler için 
daimidir. 

Amerika Ermenileri 

Kanlı, bıçaklı 
Arbede çıkardılar 

---o--

Buna sebep Ermeni papa
zının katledilmesidir 
Ş kago'daki Ermeni papazı Leon 

Tüıyan geçen kiinunuevvelde kili
vede bir ayin yapılırken 4 Ermeni 
tarafından pıçakla kat/olunmuştu. 
Katiller kargaşalık esnasında kay
bola:ak kaçmıflar ve buhadise .5i
kago Ermenileri arasında büyük 
dedikodulara sebeb"yet vermişti. 
O zamandan beri katiller henüz 
bulunamamışhr. Dün gelen telg
raflara nazaran Şikago Ermenile· 
ri biribi. ~er."ne geçmiflerdir: 

BOSTON, 9 (A. A.) - Ermeni 
kilisesine mensup rakip gruplar, 
baş papazları Leon Turyan'ın kat
li hadisesi mesuliyetini biribirleri
nin üzerine atarak dövüşmüşlerdir. 

Rakipler, ellerinde pıçal<larla 
sokakta karşılaşmışlardır. İçlerin
den 9 kişi yaralanmıştır. 

Muhim polis kuvvetleri birçok 
tevkifat yaparak sükUnu iade etmiş 
lerdir. Bir polisin kulağı kopmuş
tur. 

ŞlKAGO, 9 (A. A.) - Bura 
Ermenileri de ayni sebepten dolayı 
çarpışmışlardır. 4 kadın, üç erkek 
yaralanmış, hastahaneye kaldırıl
mışlardır. 4 kadın, bir erkek tevkif 
edilmiştir. 

Alman bütçesinde 
Silahlar faslı 
İngiliz hariciye nazırının 
avamkamarasında beyanatı 

LONDRA, 9 (A .A .) - Avam 
Kamaraaı paskalya tatillerinden 
sonra bugün toplanmıştır. Harici· 
ye Nazırı M. Con Saymon, Alman 
bütçesinde silahlar faslındaki mü
him tezayüdün maksadını öğren
mek için derhal tedbirler alıp alma· 
dığı ve bu gibi tezayüdün Versay 
muahedesini ihla.1 eaip etmediği 
sualine cevabında, 23 martla res
men neşrolunan Alman rakamları
m zikrederek demiştir ki: 

"Bu meseleyi İngiliz hükumeti 
ciddiyetle nazarı itibara almıştır. 
Berlindeki sefirimize bu bapta Al
man hükUmetinden izahat alması
nı rica ettim. Bu hafta içinde ma
!Umat geleceğini ümit ediy-0rum.,, 

M .. Göreng'in Potsdam'da geçen
lerde söylediği müessif nutuk hak
kında da izahat isteyip istemediği 
sualine cevaben de bu nutkun me
sele ile hiç bir alakası olmadığı mü
taleasmda bulunduğunu söylemiş
tir. 

Türkiye - Çin 
ANKARA, 9 (A. A.) - 4 nisan· 

da Ankarada Çin ile Türkiye ara
sında aktolunan dostluk muahedesi 
münasebetile Çin Hariciye Nazırı 
M. Vang Çıngvay ile Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey arasında 
telgraflar teati olunmuştur. 

D 
Trabzonda mühim bir deniz kazası 

V esta vapuru sisten 
karaya oturdu! 

••••••• 1 

Geminin kurtarıldığı bildiriliyor 
TRABZON, 9. A.A. - Sabahleyin başlayan ve havayı denizi sa

ran sis yüzünden Loit kumpanyasının Ve•ta vapuru aaat 9·10 araaın
da karaya oturmuştur. Geminin otufduğu yer şehrin şarkında ve ya· 
rım saat mesafede sahile on metre yakınlığındadır. Vapur kum•alla 
t~lık üzeıi"ne bindirmi1tir. Limanda bulunan Ege vapuru derhal ka
za mahaline gidefek kurtarma ameliyaine başlam11tır. Vali ve erkii
nı hükılmet liman şirketi veaaiti ile vapurun oturduğu muhale giderek 
kurtarma ameliyesine nezaret etmektedirler. B 'nlerce halk ve kayık
cılar vapurun tahliyesine yardım ediyorlar. Umit azdır. 

TRABZON, 9. A.A. - Vesta vapuru saat 14 te Ege tarafından 
kurtarılmıf ve her iki vapur şimdi limana gelmiştir. Vesta'yı kurtar• 
mak İçin Ege dört saat kadar uğraşmıştır. ilk asılı,ta halatların biri 
kopmuş ikincide yavaş yavaş V esta açılmağa, kumsaldan kurtulmağa 
başlamıştı r. Liman şirketinin vesaiti çok işe yaramıştır. Si• ufuklarcı 
doğru çekilmeğe başlamıştır. 

Askeri mektepler talebeleri hak
kında geni bir kanun 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Askeri mektepler talebelerinden 
muhtelif sebeplerle ayrılmak isteyenlerin devletçe yapılan bilcümle mas 
rafları ödemek aşrtile çekilmelerine 1683 numaralı kanun ile müsaade 
edilmişti. Bunlardan Harbiye, Tıbbiye ııe buna muadil mekteplerde bu· 
lunanların ordu kadrolarına alınacağı ve vücutlanndan en istifade edi 
leceği bir zamanda o kanundan istifade ederek ayrıldıkları görülmüf 
buna mani olmak için Milli Mtidafaa Vekaleti mevcut kanunun 21 inci 
maddesine şu fıkranın ilavesini tek1lif etmiştir: 

Askeri mektepler talebesinden istifa etmek isteyenlerin devletçe ya 
pılan bilcümle mektep masrafını ödemek şartile i:stifaları kabul olu· 
nur. Ancak bu talebelerin tekaüt hakları başladıktan sonra mektep mas 
raflarını vererek istifaları kabul edilemez.,, 

Hükumet bu layihayı yakında Meclise verecektir. 

Adliye yangını davası,· iki hademe 
dün tahliye edildi 

IZMIT, 9 (Milliyet) - lstanbul Adliye yangını davasına bugün 
devam edilmiştir. Kapıcı Ahmet Elendi hasta olduğundan bugün· 
kü celsede hazır bulunmamıştır. 

Bas hademe Mehmet ve odacı Ahmet Efendinin vekilleri müekkil· 
ferinin tahliye edilmesini talep etti. Heyeti hakime bu talebi kabul ede
rek her ikisinin de gayri mevkuf olarak muhakemelerine devam edil -
mesine karar vermiştir Müddeiumumi levazım mümeyyizinin levkilinİ 
istemişse de hevet bu ta'ebi reddetmi,tir. 
Diğer 8 şahidin dinlenilmesi için muhakeme 25 nisana bırakılmıştır. 

Yol paralarının tahsili için 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Nafia vekaleti şose ııe köprüler ka • 

nununun 11 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında bir kanun layiha· 
sı hazırlamıştır. Bu layihaya göre resmi dairelerle bilUmum müeasese • 
lerde çalışanlardan şimdiye kadar tahsildarlar vaıııtasile tahsil edilmek 
le olan yol paralarının, müeneselerce mart ve ağustos aylarında olmak 
üzere senede iki defa maaşlarından kesilmek suretile tahsili ııe hususi 
idareler veznelerine yatırılması der piş olunmaktadır. 

Fırka grupu bugün toplanıyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Yarın toplanacak olan fırka grupun • 

da Devlet Şurası deavi dairesi kararlannın Meclis tarafuıdan bozu • 
lup bozulmayacağı meselesi görüşülecektir. 

Sovgetlerle kredi mukavelesi 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Hariciye encümeni Soııyellerle imzala• 

nan Kredi mukavelenamesini müzakere ııe kabul edilmiftir. Encümen· 
de Bulgarlarla yapılan ticaret itila/namesi de kabul edilmiıtir. 

Hususi idarelerdeki baytar/ar 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Ziraat vekaleti belediyece hususi i • 

darelerdeki baytarların tayin, azil ııe terli ve tecziyelerinin Ziraat ııe• 
kiiletince yapılması hakkıntla bir kanun layihası hazırlamııtır. 

Petrol arama ve işletme idaresi 
ANKARA, 9 (Tel.efonla) - Petrol arama ve işletme idaresine yar 

dım olarak 200 bin lira daha verilmesi halıkuıdaki hükıi.nıetin teklilİ 
ni Bütçe encümeni kabul etmiştir. 

Heyeti vekilede müzakereler 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Heyeti Vekile ismet Pıqanın riyase

tinde toplandı. Müazkerat geç vakte kadar devam etmi,tir. 

Hududa mucavir mınta
kalarda silah satışı 

ANKARA, 9 (Telefonla) 
Dahiliye Vekaleti hududa mücavir 
mıntakalarda memnu olmıyan silah 
satışının menedilmesini muvafık 
görmüş ve inhisarlar varidatına bu 
memnuiyetin ne dereceye kadar 
müessir olacağını alakadar vekalet
lerden sormuştur. 

Hikmet ve Rana Beyler 
Ankarada 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Güm 
rük ve İnhisarlar Vekili Rana Bey 
ile Maarif Vekili. Hikmet Bey bu
gün lstanbuldan geldiler. 

Trakya müfettişliği 
batmüşaviri 

ANKARA, 9 (Milliyet) -Trak
ya müfettişliği başmü§avİri Şükrü 
Bey lstanbula hareket etmittir. 

Samsundaki komünistler 
SAMSUN, 9 (Milliyet) - Ame

leye beyanname dağıtmaktan ıuç
lu komünistlerin ~ubakemesi bitti. 
Paı:lak Ahmet dört sene, Ali üç se· 
ne dört aya mab1cüın oldu. 

- =---· 
Muamele vergisi 

ANKARA, 9 (Telefonla) --. 
Muhtelit encümen muamele vergİ51 

layihasını görüştü. Layihad'a ba:ııı 
tadiller yapılmaktadır. 
Kaymakamlar hakkın da 

ANKARA, 9 (Telefonla) - ı>~ 
biliye Vekaleti yeni -tayin ve ~· 
Yiş edilecek kaymakamlar için bıt 
kararname hazırlamıştır. 
~------o-~~~-~ 

Amerikada 
Yüz harp gemisi 
Manevra yapıyor 

SAN - DlEGO (Kaliforniya) ~'. 
(A. A.) - Amerika deniz kuvV 
leri, bugün Panama kanalına ve 11' 
radan Portoriko ile Vierji adal.•'~ 
na kadar uzanan 4,000 millik bır ,. 
hada manevralarına baılamışlardı, 
Otuz gün sürecek olan bu maııe~ 
raya yüz gemi, 300 tayyare ve 
bin kişi iştirak etmektedir. . 

Manevradan sonra donanıll~. 
Nev • Y ork sularına gidecek ve ıll p 
yıs ayı sonlarına doğru Huds~ 
nehri üzerinde M. Roosevelt'iıı 11' 
nünde bir geçit resmi yapacaktır• 



lfELE~ 
Mesih'in dirilmesi 

(Meryem) İn oğlu lsayı en iyi 
on iki do•tundan yani havariain • 
den biri bir akçeye horos ötme • 
den evvel yani gece yarısından 
sonra Yahudilere sathktan sonra 
ne cAp bittiğini İnsanlar iyice kes 
tiremiyorlar. Aradan da 1900 se • 
ne geçmİf; kolay değil. Bizim ta • 
rafın rivayetine, yani müslüman • 
ların İnandığına göre l•a kurnaz 
adam imif. Yahudilerden birini 
kafese koymuf. Ortalıkta da o za
manlar elektrik lalan yok. Gece 
yarısı dağ başında karanlıkta lsa· 
nın yerine (Y ahoda) ismindeki o 
adamı çarmıha germi,ler. Mesih le 
artık oralarda dolaşmanın tehlike 
li olduğunu anlamış, gökyüzüne 
çekilmi,... Tehlike kalm?ınca 
Şamda Akminareye inecekmış .. 

Hırist:yanların inandığı nakle 
göre /sayı Yahudiler çarmıha çak
mıflardır. lsa •onradan dirilm iş ve 
tehlikeden kurtulmak için göğe 
çıkmıştır. işte şu günlerde kırmızı 
yumurta ve yağlı çöreklerle tes'it 
edilen paskalyanın eıası lıanın bu 
dirilme•idir. 

Yahudilere ıorarıanız onlar lsa
nın o zaman başına adamları top
layıp asayişi ihlal ettiğai için öl • 
dürülmü f bir adam olduğunu söylü 
yorlar ve arhk geleceği gideceği 
yoktur diyorlar. 

Biz l•anın avdeti huıusunda Hı
riıtiyanlarla beraberiz . Onlar da 
lsayı beklerler. Lakin eğer laa şu 
bizim İnandığımız sek."lde Yahudi
yi kaleıe koyup k~ndi yerine çar
mıha gerdiren adam ise bu sıra • 
farda katiyen dünyaya dönmez. 
Vakıa şimdi Yahudilerin /sayı tek
rar tulup çarmıha gereceklerinden 
korkulmaz amma "sana bir tokat 
atarlaraa öbür yanağını da çevir!,, 
~İyen "!, eıih dü!lyayı tekrar özler 
d~ bugunlerde ınmek isterse naho11 
b~r ( ~ür~ri~) le kar~la11mamak i · 
çın .bi_letı ı:ıdil/ gelil/ alıa çok da • 
~:ı ıyı et?1'f olur. Çünkü dünyanın, 

e Hınstiyanlık dünyasının mü • 
v~eneai gene pek bozuldu. V alla
~ tan_ı'?azlar. Kim vurduya gider. 
. • em ''"! f~n~ı (ben Mesihim!) 
d~!enl~ı fımdı hep timarhaneye 
g'?.nderıyorlar. Elinde de reaimli 
nulua kağıdı olmadığı için kati • 
yen hüviyetini isbat edemez. 

Serbeat mıntaka 
J\rar 'dururlar: Serbeıl mırnaka 

lstanbulda nereıi olmalıdır? Re• • 
men tayin edilmi11 olan nereaidir 
bilmem amma, billiil lstanbulun 
•~rbest mıntakası Beyoğlu cadde
•tle iki tarafına açılan yollardır. 
Buraları o kadar ıerbesttir ki; en 
ÇÜrük mallardan en sağlamına ka
dar her türlüsü ,;serbestçe gelir ge
çer ve kendiıini gösterir. Hele on 
birden sonra. Kimse ne sorar, ne a
rar? 

FELEK 

Nazım Bey affını istedi 
Tünel ve Rıhtım Şirketi Nafia 

komiseri Nazım Bey Beya:::ıt vila
yeti nafia batrnühendialiğine tayin 
edilrnitti. Nazım Bey Nafia Veka
letine verdiği cevapta rahatsızlığın 
dan bahisle affını iıtemiştir. 

Tramvay Şirketi komiseri Mus
tafa Arif Beve de Konya vilayeti 
E_lektr!k şirketi komiserliğine ta
yın edıldiği tebliğ edilmiştir. 
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ŞEHiR HABERLERi 
EKONOMi 

Açılıp 
Kapanma saatleri 

-o-

Ticarethanelerin ayni za
manda açılıp kapan

ması fikri kuvvetleniyor 
Şehrimizdeki ticarethanelerin 

Avrupada bir çok şehirlerd,? oldu
ğu gibi muayyen saatte açılıp ka
panması etrafındaki cereyan son 
günlerde kuvvet lenmiştir. 

İş kanunu l ayihası işçi için do
kuz saat mesai kabul etmektedir. 
Bu şekilde ticarethanelerin sabah-

leyin atağı yukarı ayni saatte açıldı 
ğı ı;ıazarı dikkate alınırsa, akşam ü
zerıne doğru mağaza ve sair ticaret 
hanelerin tam it göreceği saatte 
müstahdeminin iş saati bitmit ola
caktır. Bu vaziyette mağaza sahibi 
için iki şık vardır: Ya bu saatten 
sonra kapatmak, yahut işçiye saat 
başına kanunun kabul ettiği miktar 
dairesinde ücret vermek. 

Şimdi ticarethanelerin muayyen 
bir müddet açık olmasına taraftar 
olanlar, bu noktayı da ileri sürerek 
her yerde olduğu gibi bizde de tica
rethanelerin ~uayyen saatte açılıp 
kapanmasını ıstemektecı'irler. 

Ticaret Odası bu husustaki fik
rini vekalete de bildirmiştir. 

Tutun kongresinde sergi 
15 nisandan itibaren tütün kong

resinin devamı müddetince Anka
rada bir tütün ıerg.isi .. kurulacağı 
dün alakadarlara bıldırılmiştir.Tür 
kiyenin bütün tütün mıntakalann
dan sergiye muhtelif şekilde işlen
miş, işlenmemiş tütün gönderile
cektir. İstanbuldan sergiye inhisar 
idaresinden maada 30 balya tütün 
gönderilmektedir. 

Ankaraya gönderilecek tutun 
raporu aııruşuldü 

Dün sabah Ticaret Odasında ls
tanbuldaki bütün tütüncüler, kum
panyalar mümessillerinin iştirakile 
bir içtima yapıldı. İçtimadll Türki
ye dış ticareti milli ofisleri reis mu
avinleri Haluk ve Muhtar Beyler 
ve tütün kongresine gidecek Sam
sun murahhası bulunmuştur. 

İçtimada tütün kongresine gide
cek rapor okunmuştur. Raporda 
tütünden kazanç vergisinin kaldı
rılması ve bunun yerine Yunanis
tanda oldu.ğu gibi ihraç edilen tü
tünlerden resim alınması teklif e
dilmektedir. Eğer teklif veçhi le 
ihraç edilen tütünün kilosundan 1 
kuruş alınsa bugünkünün 3 - 4 mis
li varidat elde edilebileceği ileri 
sürülüyordu. Içtimaci'a da bu teklif 
tasvip edildi. 

Bugün de bir içtima yapılarak 
raporun tetkikine devam olunacak
tır. 

Oda tetkikat ve istihbarat ş · • e
ıi müdürü Hakla Nezihi Beyin kon
grede Oda namına müşahit olarak 
bulun~a~ına karar verilmiştir. Hak 
kı Nezıhı Bey cum ·· ·· A k 

h a gunu n ara-
ya areket edecektir. 

TUrkofis memurları 
Şehrimizde bulunan T·· k f' • . . ur o ıı re-

ıs muavını Haluk ve Muhtar Bey
ler yarın Ankaraya gid~eklerdir. 

İstanbul ihracat Ofisinden bir
çok dosyalar ve eşya Ankaraya gön 
derilmiştir. T ürkofise tayin edilen 
raportörler de çarşamba günü An
karaya hareket edeceklerdir . 

Çekoslovakya 1.200.000 kilo 
tutun UmOzü alacak 

ANKARA, 9 (A .A.) - Aldığı
mız malumata göre Çekoslovakya 
tütün rejisi, memleketimizin muh
telif mıntakalarından, 1 .200,000 
kilo tütün satın almağa karar ver
miş ve bir münakasa açtığını lktı
sat Vekaletine bildirmiştir. 1 Eylul 
934 te kapanacak olan bu münaka- 1 
sa şartları, alakadar Ticaret Odala
rı ile Türkofis'e tebliğ edilmiştir. 

-·-----
Prens Bibesco 
Bugün geliyor 

Bükreşten bu sabah tayya
resi ile haraket edecek 
• ~eynelrnilel Hava federasyonu 

r~ısı Prens Bibesco bu sabah ken _ 
dı tayyaresile Bükre,ten hareket e 
decek ve ögleden evvel y 'lk"' . k . R etı eye 
ınece tır. omanya Hava kl '" b . 

Kim vurJu? .. ya giden 4 asırlık koca sakız ağacının 
de,ik edil en gövdesi 

bomba ile delik 

Dört asırlık sakız ağacı 
meğer bir servi imiş! 

Şu yerde yatan koskoca ağaç gövdesine 
bakın serviye benzer bir tarafı var mı? 

Dünkü nüshamızda, Silivrikapı
sında yeni açı lan yolun üstünde la 
rihi kıymeti haiz dörıt asırlık bir a· 
ğacın kesildiğini yazmı,tık. Bele
diye reis muavini Nuri Bey, dün bu 
hususta demist" r ki : 

- Benim bildiğim keıilen bir 
kaç servi ağacıdır. Yapılması ta • 
karrür ederek inşaatına b14lann11 
bu yolda ancak be~ on servi ağacıa 
vardır. 

Bunlar, bittabi yolun açılma sı 
zaruretile kesilecekler, ancak yer
lerine, modern tarzda iki sıralı ye
ni ağaçlar dikilecek ve yol tama • 
mile ağaçlandıracaktır. Kesilen a. 
ğaçların birinde guya eski bir ha
zine bulunduğu boş bir iddia ola.ı 
gerektir.,, 

Belediye reis muavininin sözleri 
ni yukarı yazdık. Ve muavin Be
yin servi zannettiği dört aıırlık ko 
ca sakız ağacının bir resmini de 
dercettik. Herhalde bu muazzam 
gövde bir servi ağacına pek ben -
zemiyor zannediyoruz. Hadiseleri 
iyice tahkik edip ondan sonra be • 
yanat~a bulunaak daha iyi olmaz 

Mısır kralı 
Geliyor 

Mısır gazetelerinin verdiği ma
lumata göre Kral Fuat Hz. yakın
da Gazi Hz. ni ziyaret edecektir. 
Kral İptida Kavalaya giderek ced
di Mehmet Ali Paıta namına yapı
lan abidenin açılış resminde bulu
nacaktır. 

Paris dişçi mektebi pro
fesörleri geldi 

Paris di~i mektebi profesörle· 
rintlen M. F urke, M. Pont ve M. 
Roye şehrimize gelmişlerdir. Pro • 
fesörler, ditçi mektebinde konfe -
ranslar vereceklerdir. 

mı? ... O zaman böyle ıervi yerine 
koca koca ağaçlar devrilmez ... Ya
z.ık değil mi bu muhtefem gövde -
ye? .•. Dünyanın her büyük fehrin -
Je böyle ağaçların üzerine titrer -
ler ... Etrafına güzel parklar yapar
lar. Yol ortasında ice yolu iki tara 
lından çevirip bir göbek halinde 
muhafaza ederler .. Bir yaprak ko
parmak bile ya:aktır. Fakat orada 
belediye erkanına kesilen ağaçla -
rın ne ağacı olduğunu hiç olmazsa 
haber verirler. 

MUze idaresinin vaziyeti 
Diğer taraftan haber aldığımıza 

göre bu ağaç meselesi biray kad&r 
evvel müzeler idaresine de haber 
verilmit, tetkikat yapılmış, fakat 
burada bir eski ve kıymettur hazi
ne bulunmasına imkan verilmemit 
tir. Müzelerce kıymeti olmayan, fa 
kat maddi kıymeti bulunan bir al
tın defineıi zuhur etmesi de pek 
müsteb'at olmadığı için ağaç kö • 
kile berabe hedmedilinceye ka • 
dar muhafaza altında bulundurul
maktadır. 

Çocuk haftasına 
Hazırlık 

Fatih kazası Himayeietfal ye • 
ni kaza idare heyeti tetekkül et -
mittir. Heyet batmuallim Sabri Be 
yin riyaseti altında Fatih belediye 
muhasebecisi Halil, muallim Tev -
fik Beylerle, Leman Hanım ve ga
zetemiz muharrirlerinden Faik Gü· 
neri beylerden mü ıekkeptir. Heyf't 
23 Nisanda batlıyan çocuk haftaaı· 
nın fevkalade bir programla tes'i
dine karar veımittir.Hafta zarfında 
kaza dahilinde muhtelif müsamc • 
reler verilecek, filmler gösterile • 
cek ve birçok doktorlar konferans 
vereceklerdir. 

~ ... ! ....... 1111111 ........................ _ 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Saçı s~kalır;ıa karışmış, ka,la
r~ ~açlarıle bırle1mi,, •igara zi
fırınden ıapsarı ke•ilen bıyıkla· 
rı, kirden kararan dudaklarını 
örtmiif bir adam! Ufacık kara -
gözleini kanrlı gözevlerinde fır 
döndürerek etrafı seyrediyor ... 

Vzerine esvap diye giydiği 
kirli bir çuval parçasının üzerin
de kumaştan iri lekeler var ... 
Çıplak etten yamalar var ... 

Omuz bavlarını yazın günes 
kavuruyor! Kışın yağmur kom ·_ 
çılıyor. Vücudü soğuktan kayıf
laşmıf, sıcaktan dövülmii~ bir 
adam ... 

Bir adam değil. iki adam ..• 
Uç adam ..• Dört adam ... On a • 
dam ... Ufacık, gözlerini /':anlı 
gözevlerinde fırdöndürerek et • 
rafı seyrediyorlar .. Bunlar kim
lerdir?.. Güyana giden kürek 
mahkümları mı? .. 

Sibiryada buzların İçinde ta • 
/ileri kadar ağır zincirleri taş ı -
mağa mahküm kalebentler mi? .. 

Çıplak ayaklarını Volga sahi
linin kumlarına göme göme ka
lın halatları sırtlarına vurup ko 

ca 1remileri çeken biçareler mi?. 
Hayır, bunlann hiç biri de -

ğil ... 
Bunlar geceleri gün karardık

tan sonra Beyoğlu caddesinde 
ıinemaların binlerce mumluk ı
fıkları alhnda dilenen serıeriler 
dir ... Etrafa merhamet yerine ta 
aflün saçan, korku saçan, lekeli 
hümma saçan serıerilerdir. 

Her gece bu serıeriler yarasa 
gibi yuvalarından çıkar ve lime 
lime olmuf esvaplarının kolları
nı gene bir yarasa kanadı gibi 
gelip geçenin önüne •ererler ... 

Tekrar ediyoruz: Burası ne 
köprü altıdır. Ne izbe bir sokak 
tır. Burası birçok belediye erka 
nının, memurunun hergün yüz 
delea gçtiği Beyoğlu caddesi, is
tiklal caJdeııiJir. Başka ne diye
lim? .. 

Yazmak bizden. Gayrt onlar 
dan. Yalnız temenni edelim ki 
belediye, nezafet va:ı:il~s~ni şa· 
buk idrak etsin ve bızı boyle 
gulyabani tasavvr eden yazılar 
yazmaktan azade kılsın! 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

mumi katibi Binbaşı Banci:ıe~~ 
Prense refakat etmektedir. Pren 
Ye,ilköyde Tayyare cemiyeti v~ 
Romanya sefareti erkanı ve daha 
birçok zevat tarafından kartılana _ 
caktır. 

ı,, __ l ____________________ J 

Seyyahlar 

Yunan talebesi 
Bugün gidiyor 

-o-

Dün abideye bir çelenk 
koydular 

ve bir nutuk söylediler 
Paskalya yortularını geçirmek 

üzere cuma günü şehrimize gelen 
Yunanlı avukat, mühendis, doktor
lar ve üniveraite talebesi bugün A
tinaya gideceklerdir. 

Yunanlı misafirlerimiz dün 
sabah Taksim Cümhuriyet abidesi
ne giderek çelenk koymuşlar, bü
yük Gazi'yi hürmet ve tazimle se
limlamıılardır. 

Bir Yunanlı talebe heyecanlı bir 
nutuk söylemiş ve Türk. Yunan 
milletleri arasında kurulan samimi 
ve sarsılmaz dostluktan, iki mille
tin kardeşliğinden bahsetmiftir. 

Dün Yunanlı talebeden bazıları 
ve ayni grupla gelmi' olan Dr. M. 
Hriso Verği de olduğu halde mat
baamızı ziyaret etmişlerdir. Yu
nanlı misafirlerimiz diyorlar ki : 

"- Burada k endimizi yabancı 
bir memlekette binetmedik ve 
gördüğümüz hüsnü kabulden ve 
misafirperverlikten dolayı bütün 
Türklere karşı büyük teıekkürler 
ederiz." 

Dr. M. Hriso Vergi güul türkçe 
konufmaktadır. Buradan 16 sene 
evvel Yunanistana gitmiştir. Arap 
harflerini bilen M. Hriso Vergi yeni 
harflerle de gazete okumaktadır. 

Bize demittir ki: 

"- O eski harfler ne beli ici. 
Çalışırsın , çalışının, bir türlü öğ
renilmez, doğru yazılmazdı. Şimdi
ki Türk alfabesi dünyanın en kolay 
alfabesidir ve bu harflerle türkçeyi 
öğrenmek, her dild'en kolaydır.,. 

Yunan talebesi abideye 
çelenk koydu 

Paskalya yortuları münasebetile 
Romanya ~ta ve telgraf memur
larından bir grup tenezzüh ır akıa
dile şehrimize gelmişlerdir. 

ViLAYETTE 

Hilaliahmer pulları 
Dini ve milli bayramlarla bun

lara tekaddüm eden arife günlerin 
de pasta ve telgraf ücretlerinden 
ayn olarak pos~!\ ve telgraf idare
since kartvizitlere ve kart pcntalla
ra 20 paralık, adi mektuplara 1, ta· 
ahhütlü ve kıymetli mektupiara 2,5 
telgraflara 5 kuruşluk Hililiahnıer 
tefkat ve hatıra pulu yapıştırılma
sı hakkın<laki kanun dün vilayete 
gelmiştir. 

Muhacirlerin getireceği 
hayvanlar 

Muhacir ve mültecilerin l>irlikte 
getirecel.leri etyalar,. mallar, hay
vanların bir defaya mahsuı olarak 
gümrük reıminden muafı.ye~i .h~
kındaki kanun vilayete bıldırılmış
tir. 

- o--

Bir Çin diplomat ve 
muharriri geldi 

Çin muharrirlerinden ve Çin'in 
Brüksel Sefiri M. Chang Hai Yen 
Türkiye hakkında yazacağı bir e
ıer için tetkikatta bulunmak üze~. 
,ehrimize gelmiştir. Çin muharrırı 
Ankara'ya gidecektir. ---·- -- ----
Eski bir gazeteci 
Arkadaşımız 

----o-

Bartın müddeiumumisi 
Sırrı Bey vefat etti 

Eski gazeteci arkada,larımız • 
dan Bartın müddeiumumisi- Sırrı 
Beyin Bartında on gün devam e -
den zatürree hastalığından kurlu· 
lamıyarak vefat ettiğini elemle ha 
ber aldık. Sırrı Beyin gerek evvel
ce lstanbulda çalıthğı gazeteler • 
de, gerek Bartında son memur!ye 
ti zamanında kendisini muhitıne 
sevdirmis ve lstanbuldaki gazete • 
ciler ara~ında samimi hatıralar bı
rakmıf kıymetli bir ark daflı. Ev
velce gazetemizde de çalıtan mer 
hum mesleği bırakıp Adliyeye in • 
tisap ettikten sonra son defa Bar • 
tın ağırceza müddeiumumiligine 
tayin edilmişti. Bu vazifeşi'nas ar
kadatın orada. da herkeıin gön • 
lünü ve muhabbetini kazandıgını 
ifitirdik. Muazzam bir cenaze ala
yı yapmak suretile merhuma karşı 
olan sevgi ve saygılarını izhar el 
mitlerdir. Kederdide ailesine be • 
yanı taziyet ederiz. 
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1-lırpan 
Operet.! 

"Operet., sever miıiniz? 
Zevk bu ya; ben yazıda nazm 

temsilde operetin, resimde gayri 
birliğin düşmanıyım. Halbuki n 
zımla şöhretini dünyaya salan n 
büyük fairler, sahnede ne yükse 
kudretler gösteı-en operet uınatk 
ları ve yeni kübizm ve fütüriz 
hareketleri üz.erinde tanınmı, 
marul reısamlar vardır. Buna fiİ 
he yok. Ben ıanati inkar etmiy 
rum, fakat tabii olmayan aözler 
hareketlere ve çizgilere olan lıo 
nut#uzluğumu itiraf ediyorum. 

Düsününüz bir kere sairin bi 
muhayyel veyahut hak:ki sevgili• 
ne (seni seviyorum) Jiyeb imek 
bunu vezne uydurmak için ne za 
metler çekiyor. Vakıa bu zahnıet 
mukabil herkesin söylemediği bi 
ıekilde meramını anlatıyor, ani 
tıyor ama hayatın aslında mevc 
olan tabiilikten çıkıyor. 

Yen: ekol ressamların iğri, bü 
rü çizgileri, göbekli aynalar gi 
i- · ~:ı çehre•ini dünya boka ra 
piyanunun yumruktan ezilmiş, ~is 
mif, patlamı, suratına çev"ren ma 
riletleri belki de bugünün yal.u 
yarının aanat eıeridir. Fakat ayı 
Jegil ya, ben bu sanatten de zev 
almıyorum. 

Hele operet sahnesi seyrctmeğ 
hiç tahammülüm yok. Bir in an t 
savvur edin "z ki uslu uslu oturu 
konufurhen birdenbire vaziyetim 
sesini, temposunu değİftİriyor 1.1 

1arkı söylemeğe baılıyor. Eğer sa 
nede olmasa bunu yapan adam 
ancak Jeli derler. Operet seyrede 
kcn sanate hakaret olmasın d "y 
gülmemek için kendimi zorlarım 
ama mümkün mü? 

Geçen gün ıinemada yeni bir 
milli operet seyrediyordum, fU 
"Leblebici Horhor ağa,. 

B" yerinde ô ık, maıukasını Kü 
ğıth::nede kalabalıktan ayırıp bir 
kır kahııeaine sokuyor. Maşuka: 

_ Aman, k im se görmesin! 
Diye tela~ ederken aşık temina 

ı•eriyor: 

- Merak etme güzelim, kahve 
ciyi bile savdım! 

Güzel, kahveci ıavu~du, ağy 
da yok. Binaenaleyh iişıkla maşu
lı.ının sesıiz. sadası.z fiskos etme[ 
ri lazım değil mi? Hayır. Aşı 
derhal yüksek perdeden ıqkını ila 
eJen bir şarkı okumağa ba(ıyor. 
Ma~uka da avazı çıktığı kadar mır 
kabele ediyor .. 

Peki ama böyle feryat ve l:gan 
edecek olduktan sonra kah<'et'iJ!i 

ıavmağa, yarı ve ağyarı ıızakla.ş-
d d · ·ı '? tırmağa ne lüzum ııaı ı eg• mı. 

Dedim ya, gayritabii feyler b 
tatsız geliyor vesıelam. 

Burhan CAHIT 

ODADA 

Benzin" ihtikarı 
Meselesi 

- - . 
Oda idare heyeti sudah 

bir karara bağladı 
Ticaret Odası idare heyeti dün 

öğleden evvel toplanar_a~ nih~yet 
benzin ihtikarı meseleıını tetkık et-. . . . .. 
miştir. Bu ıçlıma netı esınoe ve-
rilen karar bir hayli gariptir. idare 
heyetine verilen komisyon raporuı 
da benzin fiatlerine kumpanyaların 
yaptığı zammın sebebini birkaç ke
limecik ile hallediliveriyordu: Be
lediyenin istihlak resmine zam yap
ması .... İdare heyeti de bu zammın 
daha tatbik edilmeden yapıldığını 
nazarı dikkate bile almadan izahatı 
kafi gördü. 

Komisyon, umumiyetle, benzin 
fiRtlerinde ihtikar olup olmadığını 
tetkik etmiştir. Komisyonun rapo
rundan anlaşıldığına göre benzin 
lstanbula 2 kurut otuz para esa• 
fiatle gelmektedir. llıive edilen re
sim 13 kuru1tur. Bunun üst tarafı 
muraftır. Bu masraf hakkında 
baıka ba~ka rakamlar vermistir. 
Komisyonun kanaatince benzin fi. 
atleriııde ancllk 10 para bir fazlalık 
vardır. Bunun da ihtikara del" let 
edip etmiyeceğinde komisyon mü
tereddittir. 

Oda idare heyeti bu iti uzun boy
lu tetkik etmiş ve b zı aza rapora 
it iraz etmişler, münakaşalar olmuş· 
tur. Azanın ekseriyeti kumpany;::. 
!arın verdiği rakamlardan şüphe et
mek lazım geldiği kanaatinde idi
ler. Neticede bu rakamların mali
yenin murakabe ettiği raknmlarla 
bir olup olmadığını tetkik için ls
tanbul maliyesi mürakıpliğile idare 
heyeti azasından bulunan Ticaret 
Müdürü Muhsin Beyin, maliye mü· 
rakıpliğile derhal temasa girmeıi· 
ne karar verildi. 



( Paskalya çöreği yerken 1 ~~z~~: 1 
:------------------~--------------------.. liöyle her sene, Nevruzdan ka bir türlü, fakat gene hekimce 
son.la gelen arabi ayının on betin- bir izah bµlmuşlar. 
den sonraki pazar günü, neden İncile göre, İsa'nın müııitlerine 
bayram edildiğini hiç düşündünüz- bir kaç defa daha göründüğünü bi
mü? liyorsunuz. Hatta aziz Petro, İsa 
Dü~ünmeğe ne hacet, diyeceksi- öldükten sonra bir gün arkadaşları 

n ·.z, İncildeki rivayet malum : olan öteki müritlerle birlikte balık 
İsa cuma akşamı çarmaktan çı- 1utmak istiyor, fakat balık gelmi

karılarak, mezara gömülmüf. Pa- yormuş.Isa onlara görünmüş ve ba 
zar günü sabahı, ikisi de Meryem lık ağını fU tarafa atmalarını söy
isminde, iki kadın bakmışlar ki lemİf. Ağ o kadar çok balıkla dol -
mezar bombo' !. O aralık büyük muş ki, onu çekebilmek için Petro 
bir zelzele olmuş, gökten bir me- den"ze girmeğe mecbur olmuş. 
lek inmiş. Kadınlara İsa'nın diril- iste 0 ikinci takım hekimlere gö-
diğin haber vermiş.... re, gerek iki Meryemlerin gördük-

T e onun için her sene o güne te- leri melek, gerek müritlerin bir 
sadüf eden pazan günü bütün Hris- kaç defa gördükleri Isa vehimden 
tiyanlar bayram ediyorlar. kuruntudan ibarettir. Madem ki İ

Bu rivayet için, yahudinin söy- sa daha ilk defa sağlığında, öldük
lediği de malum: öldüğüne ben ten sonra tekrar, dirileceğini söy
inanayım, dir'.ldiğine de sen inan! !emişti. Meryem kadınlan da, mü" 

İnsan yahudi olmasa da, ölmüt ritler de buna iman ettikleri için, 
bir adamın dirilmesine inanmak onun d:rildiğini haber veren mele-
güç geliyor. Paskalye çöreği şüp- ği, sonra da İsa'nın kendis;ni göz-
hesiz nefis bir şey olmakla bera- !erile gördüklerini vehmettiler, 
ber, onun İçindeki rivayet çörek~e kuruntu ettiler. 
beraber yutulmıyor. Bu türlü kuruntular insanlar a-

Bundan dolayıdır ki, hekimler, rıa.sında her vakit görülür. İstanbul 
fsa'nın meza•·ı neden boş kaldığı- da bile, Türkler İstanbulu aldıkla
nı izah için bir çare bulmuşlar: rı gün Ayasofyada ayin yaptıran 
Onların söylediklerine göre, lsa papazın bir odaya kaçtığına ve ar
çarmıhta ölmemişti. Yalnız letarji kasından oda kapısının örüldüğü
denilen dern bir baygınlığa tutul- ne iman etmit olanlar arasında, 
muştu. İnsan bu halde iken ölmüş papasın tahta papuçlarile hala yü
gibi görünür. lsa'da böylece ölmüş rüdüğünü kulaklarile iş::m • ş ne 
:z.enendilerek mezara gömülmüştü. kadar çok kuruntu sahipleri gelmiş 
Oradaki soğuk ve rütubetin tesiri- geçmiştir! Fransada daha on doku
le - isterseniz pazar sabahı - le- zuncu asırda Lourdes tehrinde bir> 
tarji hali geçti. Kendi kendine me- kızın Meryem anayı görmüt oldu
za ıdan çrktı ve zaten şeyhleri bu- ğunu duymufsunuzdur. O vakitten
lunduğu Essenien tarikati müritle- beri 0 şehirde bir çok hastalar iyi 
ri arasına gitti ve incilin dediğl olur ama, kızın Meryem anayı gör
gibi kırk gün daha yaşadı. mesi elbette kuruntudan başka bir 

Yahudiler arasındaki Essenien şey değildir. 
tarikati, hekimlik tarihine göre filozoflar hekimlerden daha de
lsa'run da bu tarikatten olduğu - rin düşündükleri için, onlan kurun
nu - hatta M. Muıısolini'nin de tuya, vehme de itibar etmezler. On
bir nutkunda böyle söylediğini - )arın fikirlerine göre, lsa'nın tek-
1\lilliyetin bu sütununda •'ze yılba- rar dirileceğim demesi; müritle
flill kutlularken anlatmıştım. rin dirildi, biz' gördük, demeleri 

Leterji halinde iken ölmüş sanı- he~ ruh itibariledir. Bu sözlerde 
lan ve tekrar dirilen adamların, he diııilen lsa'nın cismi değil, ruhu
kimlik tarihinde batka misall~ri dur. Bu nazariye de makul görü
vardır. En meşhuru Bağdat halıfe- nür, fakat iki şartla: Biri, iki Mer
sinin sarayında geçen vak'adır: yemin gördükleri meleğe inanmak, 
Halife Harunre,it'in amcası ibra- öteki cisimden ayn bir ruh olduğu
him ibni Mehdi bir gün o hale tu- nu kabul etmek. 
tu!ur. Bütün Bağdat hekiınlerile be Bu şartları yerine getiremiyenler 
raber, Halifenin hususi hekimi meş için, çarmıha gerilen İsa değil, o
hur Nesturi, Cebrail ibni Bahti u, nu haber ver.mit olan casus yahu
lbrahimin öldüğüne hükmederler, di Juda olduğu na.zariyeai kalır. 
fakat bir kere de, o sırada Bağdat- Herkes bu naazriyeyi beğense, 
\a bulunan Hintli hekim Salih ibni paskalye çöreğini hep birlikte tat
Bahle'yi çağırmak habrıa gelir. lı tatlı yerken arada ayrılık kalmaz. 
Hd intli hekim _?1~1 üş zen~edilen a- G. A. 
amın parmagı ı e tımagı arasına 

bir iğne sokunca, adam birden bi
re kolunu çeker.Hintli hekim, Bağ
datlı meslek arkadaşlarına baka
rak: 

_ ölmü1 adam böyle hareket 
gösterir mi? Diye sorar. Halifenin 
amcası bir müddet sonra, derin 
baygınlıktan büsbütün uyanır ve 
soma da uzun bir zaman daha ya
şar. 

Şu halde, lsa'nın <İa çarmıh va
kasından sonra müritleri arasında 
kırk gün daha yaşamış olması he
kim'.ere göre pek te aykırı gelmez. 

Fakat bu letarji hikayesi de, ni
hayet nazari bir izahtan ibarettir. 
Burada, Bağdat sarayında geçen 
vakada olduğu gibi, isimleri tarh
te belli hekimler ve şahitler yok
tur. 

Onun için bu letarji izahını be
ğenmiyen diğer hekimler, hem iki 
Meryemlerin, hem de müritlerin, 
İsa'yı öldükten sonra nasıl tekrar 
gördüklerini anlatmak üzere bat-

İktısat Enstitüsünde 
• konferanslar 
lstanbul Üniversitesi Hukuk Fa

kültesi iktisat ve içtimaiyat Ensti
tüsü iktisadın bugünkü meseleleri 
ne dair bir konferans serisi tertip 
etmittir. Konferansların mevzula
rı şunlardır : ... 

1. lktisab sistemi ve iktisat ideoloıısı 
Prof. Dr. Rüstov, 11 Nisan çartamba 
1934. 2. Modern iktisat sisteminin bün· 
ycsi vemekaniznuıısı Prof. Dr. Röpke, 18 
nisan çarp.mba. 3. - Konjunktur ve 
buhranlar Prof. Dr. Omer Celal, 25 nİ· 
san çarıamba, 4. Milletler ticaretinde ye 
ni temayüller Prof. lbrahim Fazıl 2. 
mayıs çarfMOba. S. Devletçilik ve planı 
il..tisat Doçent Dr. Muhlis Etem, 9 ma
y11 çar!'UDba, 6. Bugiinkü iktisatlı.ı in
hioar temayülleri Doçent Ahmet Ali, 
16 mayıs çarp.mba. 7. Bugünkü içtimai 
me•eleler Prof. Dr. Ke11ler, 23 mayıs 
çar~amba, 8. Bugünkü nüfus meseleleri, 
Prof. Dr. Neumark, 30 mayıs çarıam
ba, 9. Marxism Prof. Babanzade Şükrü, 
6 hıuiran çarıamba. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 43 

KANLI SIR 
Bu "zavallı yavrucuk,, insanları 

o kadar iyi tanırdı ki ... Bu, muhak
kak! Hem, çolc iyi tanırdı ... ve seni 
de tanırdı Halim Siret! Ciğerlerine, 
iliklerine kadar, seni de tanırdı ... ve 
nasıl tanırdı bilsen! 

Dudak büktüğün, omuz silktiğin, 
o sessiz, uysal kadın, seni, korkuta
cak kadar, dehşetten ürperttirecek 
kadar, tanırdı. 

Neye İstanbul' da bulunmadrm? 
niçin kaçtrm? Ağlanacak değil, gü
lünecek şeyler varmış! 
Yağmur, ıslak, ezik toprağın üze

rine bir örümcek ağı gibi iniyor ... 
Rüzgar bu yağmJrun içinde, ıslak 
kağıt gibi hışırdıyor ..• 

Dar keçi yolu, crvık crvık çamur .. 
Bu yol, her gün bir hayal, bir ka

raltı, bir gölge belirmesini bekledi
ğim yol mu? 

Kalbim, dün, ne kadar sıkışmı~, 
ne kadar dolu idi! Bugün nasıl bo
taldı? nasıl boşalab'ldi? 

Madem ki bu kadar metanet gös 
st ul'da 

Yazan: Ma.'unut YESARi 

durmadım? neye kaçtım? 
Fakat bu kuvvet, yalnızlığın kuv

veti ... Başka bir §ey değil... 
• • 

Avda, kendi tüfeğimle yaralan
dım ... Ben, hiç sakar değilimdir a
ma, nasıl oldu, bilmiyorum .. 

Ölebilirdim •• kıl kaldı, ölüyor
dum ... 

Acaba ölmek mi istedim? halbu
ki ben, yaşamıya mecburum. Mes
ture'nin vasiyetini yerine getirece
ğim ... 

Peki, bu ölmek fikri, nerl'deiı gel
di? yoksa tahteşşuurum da mı işli
yor? Eğer öyle ise, kendimi haya
le kaptırmıya gelml"z. Y almz ken
dimi dü§ünemem, çi.inkü ben. ken
dime ait değilim. Bunu taı:hhüt et
tim. 

Bu kaza, nasıl oldu? bir türlü ak
lım ermiyor. Beni istintaka çekse
ler, hadisenin şeklini, hatta zama
nını da vuzuhla anlatamıyacağım. 

Omuz başım, fena ağrıyor. Çift
a r i" ki 

MiLLiYET SALI Hl NiSAN 1934 

HİKAYE 
,----•Yarın akşam SUMER sineması _____ _ 

1 
( Eakl artlatlk ) 

EV 

En sebar sinema yıldızı MAGDA SCHNEIDER'i mükcmmd km ı k 
OTTO WALBURO ile beraber 

SUZAN BANYODA 
şen ve neşeli fantezi filminde takdim ediyor. 

Musiki: OTIO STRANSKY • Kompozitör: SAHTA LUCIA 
Remzi, bankada biriktirdiği parMile 

öteden beri bir ev almağı tasarlıyordu. 
Baha11ndan on yedi )'B!ında öksüz kalan 
genç adam tıaliine küserek ümitsizlen· 
memit, çalı :mış, çabalamış. kendisini 
kurtannıı, kah lstanbulda, kah Anadolu
da vazifeler alarak bugünkü vaziyetine 
eritınitti. Remzinin babaıoından hiç bir 
§ey kalnuuruttı? Rifat Bey vefat ettiği 
zaman külliyetli nakdi vardı. Remzi, 
iki kardeı ve bir validesile bu paralan 
bir müddet muhafaza ettiler. Sonra, ak
rabaları bu hazır paranın çabuk biteceği
ni söyliyerek onlan ev almağa teıvik et
tiler. Hamide harum, çocuklarının genç 
olduklannı, ileride ıeytana uyup belki 
evleri satarlar, hazır mülk ellerinden çı• 
kar diye Bostancıda, Bakırköyünde al
dıkları iki evin tapu senedini kendi üze
rine yaptınnıftı. Remzi büyüyüpte ev
lendiği zaman annesi kaynana olunca ge
lini ile dirlik · edemedi. Aynlmağa karar 
veTdiler. O zaman delikanlı karisile ev
lerin birisinde otunnak istedi, annesi: 

<len ödeyecekti, iaşeleri için ayırdığı kü· 
çük bir para da bitince ne yapacaklardı. 
Bir de batma aydan aya iki buçuk lira 
elektrik borcu çıkmıftı, Hurşide evi ta
mir ettinnek sevdasına dütmü§tÜ. Gidip 
borca gireç alıyor, harç alıyor, hani ha
n] adam çalqtırıyordu, kansına: 

•---··-----------~--- ( 15566) ...... 
.,.,,, 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--

- Hayır, evler benim Czin hakkınız 
yok. Madem ki ayn çıkıyorsun, kanna 
ev tut, besle .. Sesine güvenen borozancı 
ba§ı olur, demesin mi? 

Remzi, uysal bir çocuktu. Annesine 
karşı gelmedi. Vazife aldı, Anadolu ya 
gitti. Tam yedi sene taşrada, lstanbulclan 
uzak, çile doldurdu. Hamide Hanım, oğ
luna evlerin kiraısından beş para vermi
yordu. Anadolu ucuzluktu. Genç adam, 
her ay masrafından kısarak arttırdığı 

parayı Ziraat Bankasına attı. Vazifesi 
leğvolup lstanbula gdince mevcut para
sına dokunmadı. Ufak tefek it yapıp ge
çimnenin yoluna bakryordu. Açıkta ya
şamak çok mü~üldü, Bazı gün ancak e· 
!ine yarım lira geçirebiliyor, çok za
manlar da eli bomboı evine dönüyordu. 
Tekrar vazife alıp işe girebilseydi. Otur
duğu eve beş lira kira veriyordu. Ev, i
ki odalı, delik, deşik, harap bir ıeydi. 
Kııı küçük odasında güç hal ile geçirdi
ler. 

ilkbahar gelince hu dar evde çok sıkıl
dılar. Bankadaki paraları çıkarıp batları
ru sokacak §Öyle kutu gibi, tertipli bir 
evcegız ayıp başlarını aokabilselerdi. 
Geceleri, galatıadaki Ziraat Bankası, ma
vi elektriklerile mavi gözlü bir genç kız 
gibi onu teselli ediyordu. Karmnm akra· 
halan delalet ettiler, nihayet sekiz yüz 
liraya üç odalı bir ev aatın aldılar; fakat 
Remzi evi almadan ancak bir kere göre
bilıniıti. Halbuki evi sabn almadan bil
dik bir kalfaya göstermek, teme!inin 
sağlam olup o!n.dığını anlamak, yapm
nın ne kadar değeri olduğunu öğrenmek 
lazungelmez miydi? Gözünü kapayıp kö
rü körüne it görmenin cezasını takrir 
muamelesinden sonra anladı. Evin içi bo
yalı ve yeni gibi görünüyorsa da dıvar
lan sallanıyordu. Temeli yaftı. Mutpak 
ve hamamlık tamamile lıaraptıı. Camlan 
kırıktı, sıvalar dökül.Ü. Ev, imkii.ııı yok 
sekiz yüz lira etmezdi. E tsc etse aneak 
dört yÜz liı-. edebilirdi. Demek ki saf. 
dilliği bu iıde le onu aldatmııtı. 

Y eıil kaplı tapu senedini eline alınca 
içine büyük bir h&STet çöktü. Babası •ağ 
oloaydı, itleri hiç te böyle düzensiz git
mez. annesile arası açılmaz, kaynana, 
gelin meselesi ortaya çıkmazdı. Rifat 
Bey çok tedbirli, zeki, itküzar bir aılam
dL Vaktinden evvel öluiiz kalan Remzi
cik hayatta desteksiz kalmıı, harap, vi
ran bir eve benziyordu. Onun evlenmek, 

- Ne yapıyorsun, bu borçların altın
dan nasıl kalkacağız, dedikçe, o: 

- Allah büyüktür. Cevabını veriyor· 
du. 

Allabın büyüklüğünü o da biliyordu; 
Fak at gökten torba ile kucaklanna para 
düıecek değildi ya.. Vazife alabilirse ko
laydı, aksi halde ... Biray sonraki ev bor
cu, uzaktan gösterilen bir tokat b!bi onu 

korkutuyordu. Öksüzün yüzü giiler miy
di. Babasız kaldığından beri çektiği ce
falar, artık kafi değil miydi? Böyle borç 
içinde, sıkmloılann azabae yaşamak ha· 
yattan sayılır mıydı. Kartısmda halden 
anl~yan bir kadın vardı. Böyle hayat 
arkadaıı mı olurdu? O, borç içinde yq a
mağı bir namus meselesi telakki ederdi. 
Karısının aklına uyup ta fU harap evi al
maz obaydı, muktesidane yaıadıktan 
ıonra mevcut parası onu evleninceye ka
dar geçindirirdi. Ah .. Büyük bir gaflet 
göstermişti. Hurişdeyi kendisine yar zan 
nediyordu. O da kendisinin azabı, ölümü 
bahasına annesi gibi rahat etmek iste
yenlerden biriydi. Ne anadan, ne karı
dan talii olmuştu. Arl>k yaıarnak neye 
idi. Bir akıam bu teessürler içinde evd~n 
çıkb, ortalık kararnııftı. Uzakta satıcı 

sesleri alqamın sessizliği içinde boğulu
yor, bir kaç yolcu hayalet gibi yanından 
geçiyordu. Felaketine sebep olan köhne 
evine bir defa baktı: Işıklı pencerelerile 
bir baykuş gibi sessiz dururyordu. Ya
vaı yavq sahile doğru yürüdü. 

Ertesi gün Remzinin nitini denizden 
çıkardılar, bir hafta oloun istirahatle o
turamadığı evin yeıil kaplı tapu senedi
ni cebinde buldular. Ev yüzünden ölen 
genci Karacaahmede babasının yanına 

gömdüler. 
Remzicik, denizin yeşil, hareli sula

nnda saadetini aramıı tı. Acaba vaktin
den evvel kaybettiği babasının yan:nda 
timdi rahat mıydı? 

- O. N. -

1LAN 
lstanbul Sultanahmet bqinci sulh 

hukuk mahkemesinden : 
Akıl haatalığ'ı dolayisi ile vesayet altı

na alınan mercan Fuat paıa cadd .. i 64 
No. lu evde mükim Emine Mdiha Ha-
rumın vasisi Riza Beyin vukuu itizarına 
biMen yerine lstıanbul Taı banda 37 No. 
da A\•ukat Hulusi Beyin tayin olunduğu 
Kanunu Medeninin 371 İnci maddesi mu 

cibinGe ilin olunur. 

Dr. IHSAN SAMI~ 
Tifo ve Paratifo Afı•ı 

Tifo ve Parıtifo hastılıklınna tutulma· 
mak için tesiri çok kat'! muafiyeti pek 

1 emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-
polarında bulunur. - ( 15159) ..-

1924 

lllilliy~t 
Asnn umdesi " MiLLİYET" tir. 

ABONE 0CRETLER1: 
Türkiye iç.in Hariç için 

L . K. L. K. 
3 ayhjL • • • • • • • • 4 - 8 -
6 " •••••••• t 7 50 14 -

12 ,, •• • ••.••• 14 - 28 -

Ge1en. e•ra..k seri verilmez.- Müddeti 
ıeçe• nüshalar 10 lı.uruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler içln müdiriyete müra• 
c:aat edilir. Gazetemix ilin1arıo mes'uliye
ti.ni kabul etmez:. 

ev almak nesineydi. Kansı Hurıide yük
sekten atıp tutuyor, eve lektrik almak 
için senedi kend;ıi imza etmek, çılgınlık
lar ııösteriyordu. Halbuki ev bedelinden 
mal sahibine iki yüz lira borçları kalmtt- ı 

tı. Açıkta olan bir adanı bu parayı ner- 'm••ı••••••••••••• 

mıyor: 

- inanılır kaza değil, beyefendi .. 
peki naad oldu? 

- Bilmiyorum ..• 
- Nasıl bilmezsiniz? uyuyor mu 

idiniz? 
BiT dalgınlığıma gelmi§ olmalı. 
- Garip bir dalgınlık! 
- Hakkınız var ..• 
Doktorun bakıtlarından anlıyo

rum ki, benim yaramı değil, asabı
mı daha ziyade tedaviye muhtaç 
görüyor: 

- Sizde bu dalgınlık sık sık olur 
mu? 

- Farkında değilim! 
- O halde, sizde bu dalgınlık 

daimi olacak. .• 
- İhtimal, doktor bey! 
Doktor, sormaktan usanmıyor; 

verdiğim cevaplardan §aşınyor, 
gözlerini kırpıyor, kaşlarını oynatı
yor, sinirli sinirli yüzünü buru1tu
ruyor: 

- Çok garip ... çok garip ... 
Doktorun yüzüne bön bön bakı

yorum: 
- Evet, doktor bey, çok garip! 
Doktor, etrafına bakınıyor, odayı 

beğenmediği belli: 
- Beyefindi, burası rütubetli, si

ze dokunur. 
Yavaf yava§ hiddetleniyorunı: 
- Oca "ın ate i sönmüyor, rütu-

bet kalır mı, doktor bey? 
- Ocağın harareti, rütubeti gide 

remez ki .... 
- Ben, müşteki değiHm ... 
- Hastasınız, burada yatamaz-

sınız. 

- Yatarsam tehlike mi var? 
- Tehlike ihtimallerini çoğalta-

bilir. Şehirde oturmalısınız. Dok
tora ihtiyaç görünebilir; ilaç lazım 
olur. Çiftlikle tehir arasında mesa
fe, haylidir. Yollar da bozuk, ara
balar saplanıyor .... 

Ellerini kavuşturarak doktorun 
yanında ayakta duran kahya Hilmi 
Efendi, tastik eder gibi ba§ını sal
lıyor 

- Sıhhatinizi dütünmelisiniz, 
Beyefendi. 

Doktor da, Hilmi Efendi de hak
ir. Ölüm tehlikesinden fazla; şehfe 
dönmek, uğultulu İnsan kalabalığı 
arasına karıtmak, beni korkutu
yor. Fakat muvakkat bir zaman i
çin bu sıkıntıya katlanmalıyım. 
Çünkü çiftlikte kalmaktaki ısrarım 
biraz manalı olacak, türlü tefsirle
re yol açacak. 

ismimin, şahsımın etrafında de
dikodu çıkmasını, rivayetler dön
mesini istemiyorum: 

- Haklısınız, doktor bey ..• Yal· 
nız, bu halde iken yolculuk edebi
lir mi im? 

Yarın akşam 

MELEK SiNEMASI 
4 gUzel film musabakasının 3 Uncusunu teşkil eden 

JENNY GERHARDT 
(Kendini aşk.a ha!freden. kadın) . 

Genç ve ilahi yıldız SJL VJA SJDNEY 'in 

şaheser: nı takdim ediyor. Bu filmde: Bir kadın bütün kadınların kalpl.rin\ 
ta rif wnekteılir. Par>mount film idir (l 5;iti4) 

... 

ttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

&J. Tel. Beyoğlu: 4887. ~1829~i!i 

Salih Paşa 
İyileşiyor 

(Başı ı inci sahifede) 
mizden) - Erzurumdan ~on ge -
len ma!Umata nazaran Salıh Pa,a
nın sıhhi ahvali memnuniyete şa
yan bir şekilde inki :-d etmekte -
dir. 

* * * 
Çok genç ve güzide kolordu ku 

mandanl;ı.rımızdan Salih Paşanın 
ahvali sıhhiyesi hakkında ,ehri
mizde bulunmkta olan biraderi 
Şurayi ~e~let azasından Nuri _Beye 
gi.inü gunune telgrafla malumat 
gelmektedir. 

Nuri Beye dün öğleden evvel 
Erzurumdan gelen bir telgrafta 
Salih Paşanın ahvali sıhhiyesi 9öy 
lece bildirilmittir: 

"Paşanın harareti 36,5 tur. Na· 
bız 96 dır ve muntazamdır. Ahvali 
umwniye•i iyidir.,, 

Aldığımız malumata göre Sa -
lih Paşaya apandisit ameliyatı ya 
pılmıt değildi11. Apandisitin birden 
bire farkına varılmamış, zamanı 
geçmiş, kese patlamış ve peritonit 
olmuttur. 

Bunun üzerine mahallinde he -
men doktorlar va.z'ıyet ederek, ya
rayı açmışlar, cerahati almışlardır. 
Bu •ekilde bir vakada hemen ame
liyat yapılmamakta, bir müddet te 
mizlik ameliyesi icra kılınarak son 
radan ameliyat yapılmaktadır. Ge 
len haberlere göre kanda cerahat 
bulunmamıttır, teneffüs hali tabi
idedir. Ameliyat mahallinde has -
sasiyet zail olmuştur. Nuri Bey, bi 
raderi Salih Paşanın imza.sile de 
bir telgraf almıştır. Paşa bu tel • 
grafında "elhamdülillah ahvali sıh 
biyem iyidir,, demiştir. 

Konferans 
UniTerıite Ordinaryüslerinden Prol. 

Braun Türk Tıp Cemiyeti salonunda 
bugiin 18,30 da: "Harid tesirler altında 
amili marazilerin deyiıme kabiliyeti ve 
rari bastalıklann ehemmiyeti." Mevı:u 
1 u bir konferans verecektir. 

Doktor, tavsiyesinin kabul edil
miş olmasından memnun; yüzü gü 
!erek beni temin ediyor: 

- Elbette efendim ... İyice sarı
nır, sarmalanırsınız ! Arabanın et
rafını da sıkıca örterler; ağır ağır 
sarsılmadan gidersiniz. 

Hilmi Efendi de, kendini göster 
mek gayreti uyandı; kollannı te
laşlı telaşlı oynatıyor: 

- O cihetleri, hiç merak buyur
mayınız, beyefendi ... Köpekyaylalı 
Sarı Hüsmen'in arabasını kottur
turuz. Araba yaylıdır, hiç sarsmaz. 
Bütün sıkıntı, şu §'06eyi bulana ka
dardır. Ağır gidişle, iki saatte şeh
re varırız. Ben, bugünden arabayı 
peylerim. Konakta da odanızı ha
zırlattırırım. Yarın gideriz. 

- Peki, Hilmi Efendi, yarın gi
deriz. 

Doktor, nezaketle ellerini uğuş
turmaktadır: 

- Eğer arzu ederseniz yarın, 
bendeniz de gelirim, size refakat 
ederim. 

iki saat, belki de iki saatten faz
la sürecek bir yolculukta, mümkün 
olduğu kadar yalnız kalabilmek is
tiyorum: 

- Teşekkür ederim, doktor 
bey, siz .Iımet etmeyiniz. Eve teş
rif edersiniz. 

- Nasıl emredeneniz.l 

SPOR 

Bulgarlarla basketbol 
müsabakası 

Şehrimizde bulunan Sofya > 
merikan Koleji talebelerinden ~ 
te9ekkil bir Bulgar sporcu g'ı 
1stanbulspor basketbol takıJIJ" 
birmüsabaka yapmıştır. 

Beyoğlu Halkevi salonundıı ; 
pılan bu temas Türk sporcula1 
bHketbol sahasında yaptıkları " 
harici karşılaımayı teşkil etDl~ 
dir. Müsabakada kesif bir kalalJll' 
hazır bulunmuştur. 

Müsabaka İstanbulspor t~ 
nın l 9 - 24 galebesile neticeJe.J 

iznzı:nJ 
Bugünkü prograJll 
1 S T A N B U L: d. 

18 15: Pli.k netri:ratı. 19,15: Mesut 1f 
Bey 

1

tarahndan çocuklara masal. t9,20!zJ 
musiki Detriyah (Eftalya Sadi H . Sadi v=-ı 
fik Bey.) 21: Refik Ahmet Bey tarafınd~ 
ferans. 21,30: Radyo orkestrası tar• 
muht•lif eaerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,15: Poıuan'dan na.klen kli.ailr. koo~ 

50: Zirai mü sahabe. 19: Mü.ahabe. 19,r ... 
lonya musikisi. 20: Muhtelif 1Jahisler·~ 
Tasannili konser, 21,40: Musiki babjsl -
Mil.ino'daki "SlcaJa_, op ... a.sından naklest _J 
capi'ain eserlerinden "JSABEAU,, o'P' 

B O K R E Ş, 364 m. J 
. 13, Plak. 14• Haberler. 14,20• Plak":~ 

bu::eano orkestran. 19: Haberler. 19,20· ' 
tran.ın de•amı. 20: Oni•eraite der•l•'!·; 
Pli.le. 20,45: Konferans. 21: TasanoJo df 
Radyo orkestrası. 22: Roman7a hakkı:O dl J 
manca •e fransızca konferans. 22,15: R.•, 
kestrası, 22,45: Ecnebi lisanlarile konfer 
haberler. 

V 1 Y A N A, 507 m. ' 
18,15: Konferans . 18.,35: Fantaxilef'ı ,1. 

lar. 19,05: Milli ne,riyat. 20: Holzer id•fl': 
ra.d10 orkeıtrası. 21,15: Bru.ckner•in e_.f': 
den mürekkep •enfonik konser. 22,20:...ı, 
ntn haberleri. 22,50: Son haberler. 23.~w 
re Ma.ararı Sisan takımı ( Petteden ~ 

B U D A P E Ş T E, SSO m. 
18,30: Len Baker cazı tarahodan. d.-' J 

sildsi. 19: Fra"Oı&ı:ı:c:a ders. 19,30: Tiwad•~ 1 
zaıh tarafından keman konseri. 21,10: ',J, 
habe. 20,30: Budapofte o~ra•ınd .. ;ti 
Franz: Leharm "GUIDITTA,, opera 
24,30: S. Kurina Sis•n takınu, 

B R E S L A U, 316 m. rfl! 
18: Müsahabe. 18..ZO: Yeni eı•rlerden. "'-
5İkisi. - MÜ•alıabe. 19: Neteli musiki·~ 
M~aahabe. 20: ~ektep. 21: C~~ü..a kı .. ıf 
lerı. 21,15: Yenı Alman musıkısı. zz,l ti 
berto Urban.o tarafından ı•rlıalar ( pit• ,1 
faka.tile .) 23,10: Haberler. 24: Gece lı~ 

- Bu yolculukta, hiç bir ı"J 
görmüyorsunuz ya? J t 

- Hayır .•• Hayır... Koli f d 
hemen yatağa girersinn. Beti• a 
nızı pansuman ederim, bir k~ h 
at istirahatten sonra hiç bir ı 1 
duymazsınız... 1 

Hilmi Efendi, hala telaşlı ~ ı 
- Sobayı yaktırtırım, od• 

.yice ısınır. Siz, kat'iyyen merJ d 
meyiniz, beyefendi! 

1 
Gayri ihtiyari gülüyoruDl: 
- Merak etmiyorum, Hilııı' y 

fendi.... 1 

Dr. Süleyman Nüzhet Befl 
Hüsrev Beye 

Hüsrev Bey, /le 
Savuşturduğunuz kazayı. ~ d 

fen öğrendim. Büyük geÇıtl 
sun ... Hakikaten büyük kıız-' r 
mışsınız. -1.ıil 

Sen, ihtiyatlı, tedbirli ad ~ıi 
dır. Vallahi kulaklarıma İli J.t 
dun. Nasıl duyduğumu ani•~ 
Kırkkiliseden Dr. Necdet r. 
gelmişti. Seni sordum, heJllc;ı' ı:.1. 
dı. O da kazayı, seni ted•"1 u 
doktordan duymuş. ı,I 

Necdet Mahir, ellerini diı,. 
o ' vuruyor, şaşıp §aşıp duruY 

(Dcvarııl 
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Kırkl&relinde elektrik İzmitte gürültile mücadele Mudanya köylüsü okuyor 
~ 
~ Şehirde umumi vaziyet - İkinci müfettiş Anadolu şehirlerini de öyle sakin ve Sobanın başında elinde kitap veya 

gazete okuyan köylülerin adedi çoktur liğin ihdası - Kırklarelinde sevinç 

1 

KIRKLARELi, (Milliyet) - J Bir saatte 34 kilo mangal kö-

r 
Uç gündenberi Kırklarelideyim. mürü yakan ve 85 beygir kuvvetin 
Muhtelif fasılalarla zaman zaman de olan bu fabrika motörü hem ta 
uğradığım bu kasabayı her zaman sarruflu bir ciha zolması itibariy
ki ziyaretimden biraz daha yeni- le, hem de kömürün kilosunu elli 
le,mit ve güzelletmi' buluyorum. paraya "'.'~an . vilayet köylülerine 
Cemiyet hayatı Edirnedeki kadar yardrrnı ıtıbarıyle hayırlı bir mü. 
cazip ve kuvv~tli olmamakla be- essese halinde kurulmuttur. Moto
raber, batı sınırının terefli bayrak run yağ sarfiyatı da günde bir li
larından birini tetkil eden bu dal- rayı tecavüz etmiyecektir. 
galı tehrin hars ve irfan ve iktısat Kırklara · t" .. .. .. f d 

· · ed"I · erıt ıgım gunun er a 
hayatında hiç te ıstısgar ı mıye- sı Kurban B "f · ·· ı b · b " ayramının arı esme 
cek kadar guze ve anz ı r sa- rastlıyordu T · t" ·· 1 · ayyare cemıye ı mu-
tı ışı ".ar.. . 53 k "I fettiti Emin Ali Bey Silimsirden 

Edırnenın ı ometre şarkın- baflıyarak · ı ç ı u 
ı · d •1 sırasıy e or u, zun-

d'." stıranca, sıra. ag arına ba~lı köprü, Tekirdağı, Malkara, Ke-
bır t~kım tepelen~ garp eteklerın tan, lpsıla ve Edirne havalisini do 
de bırleşen bu tehı r büyük bir vi- )~arak buraya gelmif bulunuyor
layet olamamışsa da, bir kaza ha- du Isparta Bordur Niğde ve Kon 
lin~. gi~meğe de layik ve müatehak ya 

0

halkını~ geçen 'Kurban bayra
~~gıld ı .. ~ ra kya umumi müfettiş- mında kurbanlarının derilerini de 
lı .c te~:c~latının ihdas edil.mi' olma ğil, bütünlerini teberrü ettiklerini 
sı ~u ıtıb~rla, yalnız tehır halkını bildiriyordu. 
degıl , aynı zamanda 'ehrin 15000 K ki ı 

f b T ır are i Tayyare cemiyeti i-
r.ü u•u arındıran manevi şahsiye d h 
tini de hakkiyle sevindirmi~tir. are eyeti odasında konu,ulan 

S b T sözl~rd':n ~ir gün sonra Tayyare 
ır i tan, Bulgaristan ve Make cemıyetı bınasının ·· ·· b ·· ·· 

donyadan gelen muhacirler kısa onu ef yuzu 
b . mütecaviz iri boylu kınalı kurban 

l ır zamanda kalkınmıflar ve mem ) ) tbo leketin iktısadi hayatında müessir lık konuy ar a dolmu, bulunuyor-
"f du. Yün dalgası halinde sokakları 

vazı eler almıtlardır. Bu itibarla b 
~s~i zamanlarda farap ve konyak dolduran u manzararyı gözyat-

t h ı · . 1 larile temafa ederken batı sınırı 15 1 sa atıy e ve üzümlerile ög"ü- T k k d ürklerinin yü se uyğuları ö-
n~n. v~. Fransaya kadar şarap ren- nünde derin savuılarla iğildim. 
gını gon~eren bu dilber fehir, Bal Methmet BEHÇET 
kal harbınin bütün tahribatına rağ 
men "" k 
d 1 mu eınmel ve asri bağlar, Borasit ih•ıteatı 

ut_ uklar ve bademlikler yetiftİr
me1dge ba,Iamıstır. Münbit ve mah BANDIRMA, (iMlliyet) - ö. 
5 ':' har olan b~ topraklarda her ne merköy nahiyesine bağlı Demirka-

bvı ubbub8:t ve meyve yetişmekle pı köyü civarındaki Borasit firke
era er bılha ·· ·· k ti son senelerde ihraç miktarını 

dali b asa .':'~~m, aysı, zer-

b
'. adem ve tutun yetifmekte tahdit etmittir. 1932 senesinde ih 

ve kır ~ay)i miktarda pancar ekil- raç ve sevkettiği miktar altı bin 
me tedır. küsur ton, 1933 teki ihracatı altı 

1( Fransızlar, Bordoya kadar bin üç yüz tondur. 
~'.~lareli farabının rengini götür Fakat meseli 928 senesinde ay. 

bu' e~ ve lstanbula Fransız şara- lık ihraç miktarı bin bet yüz ile iki 
1 getırerek kendi saraplarımızı bin ton arasında idi. 

adi as~~lar~a. bize satmıtl~rdır. Bu töh lflerin daralmasından en ziya-

!<>••• ~ 
9,20!..f 
adi~ 
hnd~J 
tar.t": 

~e t~ ~a ·tıyle ariz olan filoksera a- de müteessir olan ifçi ve demiryo
e le" en kurtarıp yeniden ihya et ludur. 

med rnaksadiyle 90 dönüm mikta-rın A On bef tonluk bir vagon bora-
ad merikan asma fı"danlı<R · h 1 ö m .,. sıt amu esi merköyden Bandır-

d .~YI. ana getirilmi' ve z "ıraat mu·· -ur ti ··· T maya kırksekiz liraya naklolunur. 
~ (2sofu tar~fından son aylarda Şu halde senevi demiryolunun bo

kon)I! • , fe:ı bın çuhuk meccanen da- rasitten kazancı vasati olarak on .:! .. j f:h•mıftır. Muhtelif yerlerde ve dokuz bin lira kadardır. 

.
k\

0

:
1• ~ .; as.sa lynele lkizçe nahiyesinde 
,,- nevı 100 • 150 kutu ipek böce·· 

açılmak gı 
1~ 11. ta ve kozacılığa ehemmi· 
~; ~ Yet verilmektedir. 
1•; ' T rakyanın en nefis tütünleri 
k~ ~~klarelide yetifir denilse müba
: ";,1 aga edilmif olmaz. 926 927 ve 
nl• 928 s~nelerinde birer milyon' kü

sur kılogramlık tütün istihsali vu
;ı_er kubulduğu halde fiat d"" k"" ı·· ··· 

ı• , .. .. d b Uf un ugu 
~n e yuzun en u. yılı? v~rimi maaJe .. 
,ıo ı~f 4 • 500 ~ın kıloyu geçememit
;3• ~tr. Hı>:lkınk_fıbat dü,künlüğü yüzün-

en mu,te ı ulundukları gördüm 
~ d,; ipek mübayaatında yükaek nevi." 
;~;:,'- ler on bef kuruta alınırken son za 
d"" mantarda bu fiatin dörtte birini 

de bulamadıklarını görmütlerdir. 

h
. Alpullu fabrikasının intizamlı 

•n ımay 1 . h Ik ,.,;ı.;. e. erı a ı daha ziyade pan-
t°"aıill ::::~ :~lh~~ı hevesine s~hip etmit

(p; h ıka Kırklarelı halkı bu 
• k eves ve alakan f 1· ""k"f 

'-'!'!~da b "Jh ın ı mu a atını 
"' ' ı assa bu yıl f d h mini . d . zar ın a, ta • 

. Nakil ü~retine Bandlrmada ge
mlye tahmıl ücreti ilave olununca 
muraf iki misline yakın bir mikta 
rı buluyor. Bu hal ihraç miktarı 
nın azalmaaında tesir yapmakta 
dır. Bandırmada bu gibi mevaddın 
tahmili mavnalarla ve amele kuv
vetiyle yapılmakta olduğunu söyle 
mek vasıta~ın ne kadar kifayetsiz 
olduğunu göaterir. 

Borasit •irket" · M d d 
Ö k .. . T ının a en en 

mer oy ıataıyonu k d 1 
h "h na aaroan 
avaı attı bu kıaımd ki" 

ucuz ve ae . b. a na ıyatr 
1 .. n ır hale getirmekte 

0 maaı, fupheaiz bütün ·· .. . 
halledememektedir. mutkullerı 

istikbalde ba,lıca m d "h 
· k I . ) a en ı raç 
ıs e esı o ması muhakkak 1 Bandırmada asri tahmil ve tahİ;;" 
tesisatı ve mahfuz liman vücud: 
getirmek zaruri olacaktır. 

--o--

Tokat mekteplerinde mUsaır~'lre 
ir l Kerıknl en .zıyade görmütlerdir. 

ır arelı onn nJ d k TOKAT, (Milliyet) - Tok ıdı-
ıl leye el veri lı" b·· .. a arın a eres- k k 

o~-cfa odun v' k"·uy~k ağaçlar yoksa mızın ız ve er ek orta •mekte'. ıin-
_..,J e oınure ya k"" .. k de her Perfembe öğleden soıtra 
..,.., ag·açlar ıpek bold rar uçu t 1 b 1 k d" ı •. ~ u M I a e e er en ı ara arında m .. 

r 1"",Jhayli müıa"ıtt" B r. era arı da m h C k usa-t'I ır. unun . . K k ere ve er uma onferans 'ar 
ir 1 lareli köylüleri b "Ih ıçın ır • vermektedirler. 

1 odunculuktan 
1 

kaa kömürlük- Bu suretle arkadaflık muhab. 
tlı 1 aatfade ederler. VViJa°YU?culuktan betlerini daha esaslı bir tekildı 
od lıf yerlerinde h ·· Y<:tın ınuhte- kuvvetlendirmeg" e hazırlanıyoM 

bakır kur~un deeınn~z •tlenmemit " 
• T • ır ve gü .. lar. rn 

denleri mevcut olduğu "b~Uf ma _ 
lu teker fabrikasının i-:ı•i ~Al lpu). 
kapayan ve muntazam Y ç arını 

an sevki t 
yapan kireç ocaklarile alç ya 
1 · ı ve lu 
ecı çamuru ocakları vardır • 

'J!,eA . Kasabada Koca Hızır, Ahmet 
Mıtat, Tevfik Fikret, Ziya Kök .Jt't. ve Cümhuriyet ilkmektepleri. 

ır;de ır muhtelit orta mektep var
ı~ ır. 

"J H~lkevi tarafından inta ve ida 
ııı ı'ıe e8dılen Yeni bir sinema binası 

.J e elediy · h • cl'Ja"I b" enın ususı muhasebe . t:' e ırle,erek 31000 liraya mey-
ıll ana getird. .. .. 1 b 
_11 ab "k ıgı guze ir elektrik 

IP af rı ası mevcuttur. Şehrin her ta 
t ına tesi t t ·ı . ,p. "k ıa ı e•mı edılen bu fab 

Çelin ve arnansıı hayat 
mOcade\cslnde m~ 
laldy•tln t>Jtlnd 
olan 1• mukavemet• 

sin\rtere 
malik d~ils~İz 

&rom ura\ 
-~O· 

asude zannetmeyiniz 

lzmit Hükumet daire• ve saat kulesi: (Bu bina evvelce 
Sultan Aziz: için yapılmıştır) .• 

IZMIT, (Milliyet) - lstanbula l leri .. Otomobiller, arabalar, atlar, 
çok kimseler sanıyorlar ki, Ana do tekil fekil hayvanlar.... İtin çıkar 
lu fehirleri gürültüsüz, sakin, asu- yolu her günkü hayat metgaleıine 
de bir yerdir. Kim demi' efen- kotmak.. Kapıdan adımımı atar 
dim?. Gürültüyle mücadeleyi yal- atmaz ya bir tra~çı yakalıyor, ya
nız lstanbula hasretmek bence hiç hutta bir dilenci alacağı var gibi 
bir zaman doğru olamaz.. Bunu, yakama sarılıyor ... Akla karayı se 
en ufak kazalarımıza kıı.dar yay- çe seçe akfamı ederken, kafam fif 
mak lazım. Hatta, bana kalırsa, ti, yorgun yorgun yemek yemek 
çefit çetit cemiyetler arasında, bir olmaz. Gazi Mektebi tarafları ı:ü
de "Gürültü ile mücadele cemiye- zellefti; hava alayım diyorum. Bir 
ti" açmalıyız. Umarım ki, battan de bakıyorum k, itfaiye bir yıldı
bata bütün İzmitliler, bu, cemiye- rım gibi geliyor: 
tin en hararetli ve en köklü azala- - Eyvah, gene yangın var diye 
rından olacaklardır.. yüreğim hop hop ediyor ve ağzı. 

Sabahın 5aat 4 ü, 5 i arasında ma da bir hayli toz, toprak dolu
}- r02lardan evvel, gezici satıcıla- yor, bir de ne ıöreyim, itfaiye geri 
rı ı kalın, akortsuz sesleri duyulu- dönmü,. Allah razı olsun bir tanı-
y~ r: dık merakmu, hayretimi gideri-

- Sütçüüüüü... yor. Meğerse manevra yapryorlar-
- Ispanak, praaa, lahana •. Hay mıf ... Srra sıra kahveler tıklım tık. 

<· ınaydanoooz.. lım dolu ... Gazetemi rahatça oku-
- Derya kuzuları yavrumrnm.. mak için değil, oturmak için bo' 

T 'lrik, torik... yer yok.. Her kafadan bir ses, bir 
Tatlı tatlı uykumdan, gözler- nağme yükseliyor. Herkes bir o

r• i uğuftura uğuttura, mahmur, yun oynuyor. 
M'\hmur uyanıyorum. Asabi, asabi Tavla, altmıt altı, domine ve 
k•::ar gibi olurken, itık Memonun daha isimteı!fni bilmediğim türlü 
fı. ; ık sesi kf'.ba kaba çınlıyor: türlü oyunlar. 

- Malamadrr bu simit... Sinemaya gihem, film henüz 
- Okkalıktır, bu simit.. değitmedi.. Memlekette bir oku-

Ve aonra hançeresini yırta, yır- ma yeri yok. Peki amma ne yap-
ta boiu)ı: boğuk ilave ediyor: malı? En iyisi eve gidip 11rt üıtü 

Eskitehir unundan, yatmak ... Öyle yapıyorum. Pijama 
Yeni çdctı fırındannnn... mı giyerken satıcıların sesleri din 
Ha.y çıkmaz olaydı Afık Efen- mit değildir. Şu: 

di ... Sağa sola dönüyorum: - Portakal, Dörtyolun. Diye 
- Verdik kırkı, bitti korku, na bar bar bağıran adam muhakkak 

sıl olsa saat dokuza kadar vakit ki, günde yirmi otuz yumurta içi
var, biraz daha uyurum, diyorum.. yor. Ya bu davudi sesli Arnavut: 
Gözlerimi kapamamla açmam bir - Bozaaaa, Booobaaa.. Dedik 
oluyor?. imkanımı var efendim. çe merhametten merhamete dütü
Bir de bakıyorum ki, akla, fikre yorum. .• Adamcağız yüz para ka-
gelmez sesler peydahlanıyor: zanmak için gece yarıları bile ba-

-· Haydi halaçççç.. ğırıyor diye ...• 
- Eskiler alıyorum.. lzmitte gürültüyle mücadele et· 
- Şi,eciiii... mek kati bir ihtiyaç haline girmit-
- Boyacı... tir. 
- Bileyici... Kafamızın selameti, ıinirlerimi 
- Tarakçı... zin saadeti nam ve heıabına bir de 
Say sayabildiğin kadar... cemiyet kurmak, her halde Ameri 
Ya, o gelip geçen trenler, hele kankan bir garabet olmıyacaktrr. 

onların uzun uzun çınhyan düdük Cevdet Y AKUP 

T ekirdağına da· bir tren 
hattı uzatılsa .. 

Tekirdağlılar ikinci umumi müfettişlik 
teşkilatından çok şeyler bekleyorlar 

T ekirJağı hülıii met lıonağr.. 
TEKIRDACI, (Milliyet) - Trak- le geleceği pek tabiidir. Mümbit .v~ 

!ada ikinci bi~ umumi müfettitliğin mahsuldar arazinin . kı'!"1 • k~1hıı 
ıhdaaı dolaymyle bu vatan parçası zeredilmemekte ve bınentıce 11tıh_ .... 
iktıaadi hayat ve faaliyetinin inkitaf lat miktarı tenakuıa uğramakta 1~ 1 • 
edeceğine iman ediyoruz. Halbuki bugün için Trakya ıehır-

Cümhuriyetin ilinındanberi ticari ]erinin her köşesinde en hücra,. kuy· 
itlerde daima bir aalah ve zirai ha· tu bir köyünde bir faaliyet ve hır ça 
yatta bir canlılık müıahede edilen lııma cöze çarpıyor. . 
Trakya bu veıile ile yakin bir itide Edimemizin yetiıtirdiği meyve fı· 
Avrupa fehirlerinden farkaıa bir ha- danları bütün Trakya ıehirlerine tev 

MUDANYA, (Milliyet) - Ev-
velki mektuplarımdan birinde Mu 
danya maarifinin ıslahı etrafında 
yüksek gayretlerile muvaffakiyet
li neticeler elde ettiğini yazdığım 
maarif memuru Rıfkı Beyin fimdi 
de Halkevi reisiliğine seçildiğini 

1 öğrendim. Bu ve~ ile ile hem tebrik 
etmek, hem de Mudanya Halkevi
nin çalışma faaliyetini öğrenmek 
maksadiyl kendisini makamında 
ziyaret ettim. Ayni zamanda Halk 
Fırkası idare heyetinde de vazife 
almıt olan bu kıymetli maarifçi 
bana, daha henüz bir kaç ay evvel 
tı..azzuv ve tetekkül etmit olan IVIu 
danya Halkevinin mesaisini ve bu 
mesaiden az zamanda doğan fay
dalı neticeleri anlatmadan evvel 
halkın bilhassa köylünün maarife 
karfı olan yüksek alakasından ha
raretle bahsetıneğe başladı .. 

Ötedenberi sık sık temas etti
ğim bu kaza halkının maarife ver 
diği ehemmiyeti zaten biliyordum. 
Harp inkılabına batlandığı daki
kadan itibaren halkın ve köylü
nün okuma ve öğrenme hususun
da - birbirine rekabet ederecsi
ne - gösterdiği sonsuz gayretleri 
ve bunun faydalı neticelerini hak
kıyla öğrenmek iatiyenler bugün, 
benim gibi tarlası batında öküzle
rini dinlendiren bir köylüyü elin
de her hangi bir mecmua veya ga 
zeteyi okur vaziyette gördükleri 
zaman tamamiyle iman edecek ve 
anlıyabilecektir. Sakit hilifelerl.e 
geçmiflerinin cebri ve istibdat 
çenberlerinin ezici sikleti altında 
senelerce inlettikleri bu milletin 
bugünkü Cumhuriyet rejiminin fe
yizli neticelerine kavufutlarını, Ga 
zi inkılabının nurlandırdığı yollar 
da tam bir inanıt ve aaraılmaz bir 
ümitle ilerlediklerini her görü,tük 
!eri kimselere büyük bir fahir 
ve gururla anlatan Türk köylüsü 
hence hakikaten okuyor. Ve oku
duklarından kendileri için faydalı 
gördüklerini tatbika çalı91yor .• 
Ben, Mudanyada görüttüğüm köy. 
lülerden bir çoğunu bu vaziyette 
bizzat gördüm. Ve dinledim. Bu
nun için, Mudanya Halkevinin bu 
çalıfkan, meraklı köylüye yapaca
ğı hizmetlerden ümitli neticeler 
elde edeceğine de kani bulunuyo-. 
rum •. 

Bununla beraber, diğer tehirle 
rimizde olduğu g~bi Mudanya Hal
kevinin de kültür aahaaındaki mu 
vaffakiyetli Ye ileri hamleelrinden 
çok if! neticelerin elde edileceği. 
ne emın olunmalıdır. Halkevi rei
ai Rıfkı Beyin i~adeainden, timdi
lik bet tube halınde çalıf&D Mu
danya Halkevinin en, ziyade köy
cülük 'ubeıine ehemmiyet verdiği 
anl8'ılıyor. 

Çünkü medeni hayatın icapla
ı-ından kendilerine uygun gelenle-

Mudanya Halkevi reisi Rıfkı Bey 

ri aynen kabul ve tatbik etmek 
Mudanya köylüsünün en ziyade 
arzu edilen bir teY olduğunu ev_· 
velce yazdığım gibi halk kon~•• 
münasebetiyle belediyede vmalenlen 
b . . af tt en konut ar
ır zıy e e geç K"" 1.. .. b"" 

dan da anlamıttıın. oy unun ~-
tün bu ihtiyaçlannı yakından go
ren ve anlıyan Mudanya Halkevi
nin her fCyden evvel köylüyü ten
vir ve irtat hususunda gösterdiği 
gayretleri de takdir etmemek müm 
kün değildir. 

Mudanyanın bütün köylerini bi 
rer b irer gezen, köylünün dertleri 
ni dinliyen, her ihtiyaçlarını temi 
ne çalıtan köycülük fUbeıi ayni za 
manda köylünün i9inden ve saba· 
nr ba,ından ayrılmamasını temin 
edecek bir çok çarelere Vaf vur
mu,, hükumet dairelerinde, mahke 
melerde köylüye ait itleri takibe 
karar vernıittir. 

Bundan b ... ka köylüler araam
daki ufak tefek ihtilAflara kati bir 
nihayet vermek azmiyle ite san
lan bu şube, onları daha sıkı te~ 
!erde birbirine kayna,tıracak vesl 
leler ihdas etmİf, birlikler vücudl!I 
getirmif, bayramlar tertip etmit
tir. içtima ihayatın Yatayıf tarzla
rını köylüye öğretmek, zirai bilği
lerini arttırmak, aıhhi vaziyetleri 
üzerinde müessir olabilecek ted
birlere bat vurmak bu tubenin en 
eaaılı gayesinden birini tetkil et
kil etmektedir. 

Spor, temail, musiki ve netri· 
yat krarmlannda da hararetli b;,. 
faaliyet göze çarpıyor .• 

DERViŞ 

Mudanya Halkevinin küşat reıminclen bir intiba .• 

zi ediliyor. Şu halde Trakya zirai bir 
memleket olmaktan ziyade ayni za· 
manda bir meyvecilik beldeıi olaca· 
ğı anlıt.§ılıyor. 

Orman ziraat meyvecilik ve iıtib 
' ' . k aalitı hayvaniye gibi mütenevvı •· 

zanç köyJümüı;ü ııkıntıdan kurta~~: 
cak zam&n zaman iıtihaal ettıgl ' . metai me•a.İmlere göre pıyaaaya arze 
dilerek büyü.lı: İ•tifadeler temin olu
nacaktır. Binaenaleyh müfettiJliğin 
burada faaliyete geçmesi Trakyanın 
dev adnnlarile inkişaf ve tekamülü· 
ne aaik olacaktır. 

Trakya ıehirlerinin iktııaden yük 
aclmeıi ancak limanımızın modem 
bir hale ifrağiyle mümkün olur. 

Trakya ,ehirlerine en yakın ve ay 
ni zamanda en elveritli ithal ve ih
raç iakeleıi Tekirdağı demek daha 

1 
doirudur. 

Bir tüccar gerek ithalat itlerinde, 
S'erekae ihracat İ.flerinde limanımız .. 
dan ehven masrafla her hanci itini 
görebilir. Bu itibarla da bize "23'" ki 
lometrede bulunan Muratlıdan bir 
tren hattmın Tekirdağına raptedil 4 

meıi mümkün olduğu takdirde lıtan
buldan ziyade bütün Trakya tacirle
ri bu hattı tercih edeceklerinde fÜP· 
he yoktur. 

Çünkü ithalat emteaaında yapıla· 
cak ınaaraflar latanbula niıbeıle pek 
dun, belki de Jatanbul satııı Üzerin· 
den emtea temini kolaylafacaktır. 

Trakyanın iktıaadi hayatında bu 
hattın inıası bir bel kemiii vazifesi ... 
ni ııöreceğinden bütün Trakyalılar 
bunu ıevcili hükillnetimizden bekli
yorlar. 

• tü ah'." 1• 1kları iki gün sonra büa;; n ır fehri nurlandıracaktır. 

-· _________ !,_ _____ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~.....;~~~~~~--~~~~-~~-~~---~-----~----~~~~~~~~~~~.-; 
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r MÜTEFERRiK HABERLER l 
POLiSTE ı MAARiFTE 

Hususi Bir hırsız 
Şebekesi 

-o-

Sanyer jandarması bir şe
bekeyi meydana çıkardı 
Sarıyer jandarması mühim bir 

hırsız tebekesi meydana çıkarını§ 
ve bunlan yakalamıttır. Şebeke 
Zincirlikuyuda oturan kıpti Nuri, 
kansı Saniye ile Hasan isminde bi
ri<lir. 

Bunlar, Gümü§suyu hastahane· 
ainden 84 tabak, karavana, batta· 

"ye, çarıaf ve saire çalmıılardır. 
Eıyalar da bulunmu§tur. 

Kalp sektesinden 

,_,__, 

lstanbul Altıncı ilkmektep dört senedir devam eden çocuk velilerin· 
den müteşekkil himaye heyetinin ve faaliyetinin semeresi olarak bu se 
ne de 32 çocuğa çamafır, önlük, elbise, ayakkabı, tevzi edilmİftİr. 

MAHKEMELERDE 

Beyoğlunun Anadolu s.okağında 
) 7 numaralı evde oturan Sadık Be· 
yin dün sabah odasından çıkmadı
ğı nazan dikkati celbetmit ve kapı 
kınlınca Sadık Beyin karyolada 
cansız yattığı görülmü1tür. Derhal 
gelen zabıta doktoru Sadık Bey!n 
kalp sektesinden öldüğünü tespıt 
etmiıtir. 

Evde hırsız 

Kiz kardeşini kıtır kıtır ke
sen adamın muhakemesi 

Betiktaıta Muradiyed'e Dergah 
sokağında su memuru Abclurrah· 
man Efendinin evine hırsız girmiş 
ve bir gramofon ile 30 plak çalmış· 
tır. 

Deniz hırsızları 
Eyüpte oturan kaptan Hamdi 

Efendi bundan iki gün evvel &a· 

bıkalı den· z korsanlarından Korpit 
namile maruf Ahmet ile Hasan oğ. 
lu Ahmedi Bahariye adaları civa· 
rında dolaştıklarını görerek polisin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Polis o günden beri o civan ta. 
rasaut altına almış, nihayet dün aa 
bah bu iki sabıkalı korsan Bahari. 
yede Salahattin Efendiye ait bir ka 
yığın zincirini kesip giderlerken ya 
kalanmıtlardır. 

Tutuşan baca 
Sirkecide Ankara caddesinde 

106 numaralı Yorgi'nin dükkanı
nın bacasından lağılcım çıktığı gö· 
rülmüt ve söndürülmüştür. 

Hırsız evla.t 
Beyoğlwıda Alyon sokağında o

turan Sait Efendi poliae müracar t 
ederek manevi evladı olan Zeyne
bin evden bir seccade, iki altın k(jl 
düğmesi, 18 gramofon pliğı ve 1ı;o 
lira para çalarak kaçtığım bildir
mittir. Zeynep poli• tarafından ya
kalanmııtır. 

Esnaf cemiyetleri müs .. 
tahdimin Birliği 

Muhtelif esnaf cemiyetlerinde 
kayıtlı bulunan müatahdeminin bir 
cemiyet içinde toplanması etrafın· 
da bir fikir vardır. Mesele tetkik 
edilmektedir. -1 Kltlk halterler 1 

"' Macar ayan azasından M. 
Aurel d'Egri tenezzüh makaadile 
latanbula gel mittir. 

• izzettin Bey - Eski Üsküdar 
kaymakamı lzezttin Beyin, Trak • 
ya ikinci umumi müfettitlik umu • 
TU tahririye müdürlüğüne tayin e • 
dildiği dün vilayete bildirilmittir. 

Tarihi roman: 108 

•••••••• 
Hadisenin şahitleri dün dinlendi 
Çatalcada kız kardeşi Ayıeyi kesmekten suçlu Halil oğlu Osmanın' 

muhakemesine dün ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. Halil 
oğlu Osman 19 yaşınd'aki kız kardeşi Ayşe'yi yenge$i cılan kendi karı· 
sile geçinemediği - hususi tabirile- görümecilk yaptığı için kesmiş· 
tir. Kesme kararını verince yanına bir pıçak almış, 'kız kardeşini kandı
rarak evinden çıkarını§, dere kenarına götürmüş, orada "ben seni ke· 
seceğim,. demiş, pıçağını çıkarını§, biçare Ayşe pıçağı görünce dü§müş 
bayılmış, Osman da kız kudeşinin başım dizine dayamış ve koyun bo
ğazlar gibi boğazlamıştır. Sonra da pıçağını arabasının tekerleğine 
vurarak körletmiş, dere kenarındaki kumlara sürterek üzerindeki kan 
lekelerini temizlemiş ve kız kardeşinin cesedini orada bırakarak köye 
dönmÜ§lÜr, Bittabi facia haber alınınca Osman yakalanmış ve mahke
meye verilmiştir. 

Ağırceza mahkemesi dün bu facianın §ahitlerind'en bir kısmını 
dinlemiştir. Bunlar faciayı bilahare duyan ve Osmanın itirafını dinli. 
yen •ahitlerdir. Muhakeme gelmiytn şahitlerin celbi. için ba§ka güne 
bırakılmıttır. 

3 ay hagsedilecek 
Bensiyon İsminde bir arkada§ı· 

nı kandırarak evinden 9 liralık 
manıılolinini alan ve dolandırmak
tan auçlu olan Dimitro'nun muha
kemesi dün ikinci ceza mahkeme
sinde neticelenmiş, Dimitro'nun 3 
ay hapaine ve elli lira para cezası 
vermesine karar verilmiştir. 

Kari mektuplan 

Musevi kızları ne istiyorlar 
Sekiz Musevi kız arkadaş namına 

Matmazel Angele Baruh imzasile al
dığımız bir mektupta hülisaten de
mliyor ki: 

''Hükiimetimizin nüfus siyasetini ve 
evlenmeleri kolaylaştırmak için sar • 
felliği gayretelri biliyoruz. Fakat biz 
Musevilerde yetİ§mi§ falcir kızalnn 
evlenmeelrine mini olan bir adet viı.r 
dır: Drahoma. 

Evlenmek iıtediğimiz erkeğe dra • 
homa vermediğimiz takdirde nişanlı 
isek niıan bozulur. Bilahara vermek 
Üzere evlenip te veremez.sek, erkek 
mahkemeye müracaat eder. Mahke -
meleri de i§gal ederek botanma kara
n alır. Bu auretle ziyan olm.U4ı binler
ce kız var. Bu drahoma biz.im İç.İn ve 
memleket için büyük bir derttir. Bu 
vatanda. doğduğum, büyiidüğüm ve ya 
fayan bır kız olduğum için büyük bir 
rica ve ıstirhanıda bulunacağım. 

Bu drahoma alıp verenlerden bü -
kümet ağır ceza alaa ve bu parayı da 
Tayyare, Hililoiabmer veya Himayei -
etfal ıribi hayir müe-lerine ve.
acaba mümkün değil midir?,, 

1 

Son kasalar 
Adliye yangın yerindeki s.on ka

salar bugün açılacaktır. Müddeiu
mumi muavinlerinden Salim Bey bu 
gün yangın sahasını son bir defa 
gözden geçirecek ve bir zabıt tan· 
zim ettikten sonra müteahhidin 
kendi nam ve hesabına çalışmasına 
izin verilecektir. 

BELEDiYEDE 

Tetkikat yapılıyor 
Kara gümrükte, Borizan T ey • 

fik sokağında iki amelenin ölü • 
müne sebep olan inhidam hadisesi 
etrafında belediye mühendisleri 
tetkikata batlamıtlardır. O civar • 
da batka köhne bina bulunup bu
lunınadığı aratbrılmaktadır. Böy • 
lelerine rastgelindikçe derhal yıl
tırılacaktır. 

Belediye kadroları 
Şehir Meclisinin şubat içtima 

devreginde kabul edilen 934 büt • 
çesinin tab'ına başlanmıştır. Büt. 
çe tetkik ve tasdik edilmek üzere 
15 Nisanda Ankaraya gönderile • 
cektir. P Jtçe geldikten sonr .. ite • 
tediye, ' . !'li sene kadrosunu OaZll'· 
layı:caktır. 

Şehir tiyatrosu bal~tleri 
Şehir tiyatrosunun balet kısmı

na ait artistler, belediyenin kara-

Güneşin Oğlu 
Baykut! Siz anlatıyorsunuz: Bora, 
(Güneş) adlı meşhur. bir kahrama
nın oğlu i~if .. Sertelli' den Suriye. 
ye kadar her tarafı istila etti.. A
dını mabetlere yazdılar .. Sayısız in 
sanlar, önünde boyun eğiyorlar. 

Baykut kulaklarına inanamıyor
'du. 

Semira neleı\ ıöyliyordu? 
Otaser'in karısı Bora'yı öldüre

cek.. Ve Baykut, birletik Türk ka
bileleri reis1nin yerine o geçecek. 

Delikanlının bafı dönmeğe baş
lamıttı. 

Semira, delikanlıyı afyon çek· 
mit meczuplar gibi, sürükliyerek 
tekrar içeriye götürdü .. 

Yavaf yava~ anlatıyordu: 
- Saatlerce uğıllflıktan sonra 

bitkin b'r halde yere yuvarladığın 
boğayı, Bora değil, bir çocuk bile 
öldürebilirdi. (Kuvvet ilahı) ol· 
mak senin hakkın iken, nasılsa o
oldu. Ve krallık tahtına kolayca O· 

turdu. Halbuki sen ondan kuvvet· 
li ve ondan gösterişli bir kahra· 
mansın ! Göğsünün derisi, yalçın 
kayalar gibi sert .. ! Akşam karan· 
lığında yürüyen dağlar gibi heybet 
li görünüyoc•sun ! Bakışların, insa· 
nı titretiyor .. ! Şu bileklerine bak •. 
Hangi dem'ri tutsa, koparamaz .. 

Yazan: lıkender FAHREDDiN 

Hangi ağacı çekse, deviremez? ! 
Suriyeliler senin kadar göateritli 
bir (kuvvet ilahı) görmemi,ler
dir ! Sen ülkemizde tek kalacaksın 
ve (ilahların ilahı) olacaksın, Bay 
kut! 

Baykut'un kulakları, kendisini 
aldatıcı ve uyuşturucu sözleri din
lemeğe alıtık değildi.. Uzun kir· 
pikli Hamal dilberıinin sesi ve sö
zü, delikanlının kulaklarından kal
bine gidecek yolu kolaylıkla bu). 
muştu. 

Baykut şa~kın ve mütereddit bir 
halde, ne söyliyeceğini, ne yapaca
ğını bilmiyor, ayakta sendeleyip 
duruyordu. 

Semira onu kolundan çekti .. Ye
re oturttu: 

- "Türkler köleliğe alısmamı5-
hr !,, Diyen sen değilmiydin Ba~
kut? Şimdi, sahibine sadak~t gös· 
tennekten başka elinden bir şey 
gelmiyen bir köpek gibi, saraya 
yaltaklanmağa mı gideceksin .. ? 
Reisinizin sürdüğü saltanat yetit:r, 

Hamat dilberi gözlerini süzerek 
bir elini delikanlının boynuna attı; 

- Biraz da senin önünde boyun 
eğainler, Baykut! fU gözleri kama, 
tıran sarayda biraz da sen otur! 
Mabet dıvarlarına da senon adını 
yazsınlar ... Genç kızlar seni görün
ce, arkandan hazin şarkılar oku· 
sunlar ! Krallık tacını başına geçir. 
Ve (ilahlar dağında) senin de a· 
dın anılsın! 

Ve yavaşça elinden hançeri aldı. 
Sakladı. 

Güneşin oğlu Anadolu 
akınına hazırlanırken .. 
Bora, akıncıların ileri gelenleri· 

ni saraya davet etmişti. Genç rei
sin bu davetten maksadı, Anadolu 
akını hakkında akıncıların fikrini 
anlamaktı. 

Önasya'yı baştan başa ifgal et
mek ve Türkleştirmek istiyorum. 
içeri Anadoluya kadar gideceğim. 
Benimle beraber gelecek misiniz? 

Diye sordu. · 
Bütün aknıc:dar Anadoluya ıeç-

Mektepler 
Bir çoklarının dahili va

ziyeti sıkı bir 
murakabeden geçirilecek 

ilk tedrisat ve hususi tedrisat 
müfetti,leri dün öğleden sonra, 
Maarif müdürü Haydar Beyin ri • 
yasetinde bir içtima aktederek hu 
~usi mekteplerin talimatnameleri· 
ni tetkik etınitlerdir. Haber aldığı· 
mıza göre, şehrimizdeki bazı hu • 
susi mekteplerin dahili vaziyetleri 
Maarif idaresince ukı bir kontrol
den geçirilecektir. Yapılan tetki • 
kat neticesinde, bazı huausi mek • 
teplerin idari vaziyetleri sıkı ol • 
duğu ve tedrisata kafi derecede e
hemmiyet verilmediği görülmü• • 
tür. 

üniversite lisan mektebi 
Üniversite liaan mektebinin a • 

rapça ve farsça dersleri için, da : 
vet edilen profesör Bitter evvelkı 
gün tehrimize gelmit ve dün, mek 
tepte ilk dersini vennittir. 

İki tevkif --Bir ismet mezbahasının 
sahipleri tevkif edildi 
Kendisini genç Türk kızlarına 

Orhan ismile tanıtarak Pravil ote
line götürüp hissiyabna alet eden 
kırtasiyeci Onnik Efendinin tevkif 
edildiği yazılmıtşı. Tahkikat ya • 
pan istintak hakimliği müddeiu • 
muminin talebine rağmen otel sa
hipleri Aram ve Boğos Efendileri 
tevkif etmemif, haklarındaki tah· 
kikatın gayrimevkuf olarak deva • 
mına karar vermitti. 

Müddeiumumilik istintak dai • 
resinin bu kararına ağır ceza mah
kemesi nezdinde itiraz etmif, bu 
altı genç Türk kızından batka da
ha timdiye kadar 18 yafını doldur 
mamıt birçok Türk kızlarının iffet 
ve ismetlerine mezbaha olduğu an-
1-.ılan bu otelin sahiplerinin be • 
hemahal tevkifini iatemittir. Ağır 
ceza mahkemesi müddeiumumili • 
ğin talebini tetkik etmit ve kanu • 
na uygun bularak Aram ve Boğo
ıun da tevkifine karar venniftir. 
Bu iki otelci de tevkif edilmişler
dir. Tahkikat devam etmektedir. 

Geceleyin gelen gemiler 
Geceleyin lstanbul limanına gelen ıre· 

milerin sıhhi itlerinin, Galata Sebil Sıh
hiye idareıi tarafından müeueı uıul da· 
hilinde, deniz üzerinde yapılmasına de
vam edilmesi yeniden kararlaıtınlmıt-
tır. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzülı eczalıanesi 

karımnda Sahne ıokatmda 3 numa
ralı apartmıanda 1 numara. 

1824 

rı üezrine, önümüzdeki yaz, T e • 
peb-.mdaki açık sahnede numara 
)ar yapacaklardır. Tepebatı hah • 
çesinin bu maksatla timdiden tan
zimine batlanınıttır. 

mek iç'n can atıyorlardı. 
- Senin p.,.inden dünyanın ö

bür ucuna kadar geleceğiz! 
Dediler. 
Bora'nın pefinden kim gitmez· 

di? 
Genç re':s, Hamatlılann kendisi

ne verdiği krallık ünvanından hiç 
te memnunn değildi. Hamat ma
bedinde rahibin batına koyduğu 
kıymetli tacı merasimden sonra tek 
rar b-.ından çıkarıp mabette bı
rakmıftı. 

O, yeni ülkelere Türk admı yay
mak istiyordu. Bundan batka bir 
dileği yoktu. 

Akıncıların harekete hazırlan
dıklarını görünce: 

- içinizden birini Hamat mu· 
hafızı olaıtak burada bırakacağım. 
Şehir etrafında bir miktar da akın
cı kalacak.. Oç gün sonıu Hamal· 
tan hareket edeceğiz. 

Dedi. 
Kolbatlan dağılırken, bu haber 

derhal yıldırım süratile sarayın i
çine yayılmıştı. 

Günet'in oğlu Hamattan ayrıla
cağı zaman, Hitay'yı da orada bı
rakacaktı. Bu ceıur ve atılgan co· 
ban kızının akıncılar arasından bu 
lunufU epeyce dedikodulara mey· 
dan veıımişti. 

Kötü yürekli kimaelerden bazı-

Talebelerimizin 
Tetkikleri 

!!!1111111 ........ mmım ...... lllll 

Yüksek iktısat tolebesin
den bir grup Pariste 

PARIS, 9 (A. A.) - Anadolu 
'.Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Muallim Turgut Bey refakatin
deki Yüksek lktısat talebesinden 
yirmi kitilik bir kafile, Yunanistan 
ve İtalya' da iki hafta süren hir tet
kik seyahatinden sonra buraya gel· 
mişlerdir. 

Şereflerine, Paris Büyük Elçili
ğimizde yapılan bir kabul resminde 
Suat Bey, talebelerimizi "hoşgeldi
niz" diye selamladıktan sonra bu 
seyahatlerinden kendileri kadar 
yurdumuzun da müstefit olacağını 
söylemiştir. 

Aralarında üç kız talebenin de 
bulunduğu yurtlatlarımızın burada 
ki ikamet günlerinin faydalı geçme· 
si için talebe müfettişi Kadri ve 
Ticaret mümessili Fahri Beyler ve 
elçilik erkim kendilerine azami de· 
recede yardım göatermektedirle 

Burada bir hafta kadar kalmala
rı muhtemel olan talebelerimize 
bugün müzeler ve saraylar gezdiril 
miştir. 

Kafile arasından ayrılan 4 • 5 ki
şilik bir grup birkaç gün kalmak 
üzere Londraya gidecek ve tekrar 
Paris'te arkadaşlarına iltihak eyli
yeceklerdir, 

• 
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12 kaşelik 
Kuluları isleyiniz 

Dr.HORHORUNI 
1 Eminllnü Valide kıratan•Iİ 1 
.._.,.yanında~ (15570) -ıl 

1237 

İLAN 
lotanbul Sultan Abmel Beıinci Sulh 

Hukuk Mahkemesinden • 
E •BI: 934-320. 
Karar: 934.196, 

Akıl :ıayıf)ığına müptela olduğu he
kim raporu ile anla§ılan Sultanabmoet 
Nakilbent mahallesi çayıroğlu ıokağın· 

. da 38 No. lu evde mükim Nq'et efendi· 
ye: ayni evde mukime zevceıi Şahinde 
hanımın va.si tayin edilmit olduğu kanu
nu medeninin 371 inci rnaddeoi mucibin· 
co ilin olunur~ 

lan. 
- lJ;.":.,y reisle oynatıyor. 
Demitlerdi. 
Bu sözü Bora'nın kulağına irit

tirdikleri günden beri, genç reiıı, 
çoban kızile seyrek konutmağa bat 

, lamıştı. 
Hitay sarayın alt katında bir o

dada yalnız batına yabyordu .. Ve 
herkes anlamı'tı ki, reisin bu tez. 
gahta bezi yoktu. 

O, ne kadın, ne içki, ne afyon .• 
Hiç bir feY dütünmüyordu. 

Bora'nın, kafasında yerleşen bi'r 
tek dütüncesi vardı: Bütün dünya
yı Türkleştirmek. 

Bora, çoban kızına, bilhassa son 
günlerde kardeş gözile bakıyor, ve 
kimaenin 'üpheli bakışlarını kendi 
üzerine çevirecek bir vaziyet ihdas 
etm'yordu. 

Zaten, Güneş'in oğlu, Akat'tan 
hareket ettiği günden beri Baykut 
la çoban kızı arasında gönül bağı· 
na benziyen bir düğüm sezmemiş 
değildi. 

Fakat o, bu sezişle yanılmıştı. 
Baykut'la Hitay'ın bir gece biri

bi11ler :ile kardeş kalacaklarına ye
min ettiğini bilmiyordu. 

Hitay'a gelince, o, Baykut'un i
kinci boğa güreşinde yenildiği gün 
den beri yüzünü bile gönnemi,ti. 

Çoban. kızının çok tuhaf inanı 

VAPURCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENT ALI 
Liman Han, Telefon: 229 
• 
lzmir ve Mersin 

Sür'at yolu 

I•NÔNÜ vıp~.ru 13 
Nı san 

CUMA l!ÜnÜ Sirkeci nhtnnı 
saat 10 da kalkacak. Gidi~te: D • 
(lZMlR), Antalyıo, Mersin, Pa 
Dönüıte: bunlara ilaveten Alan 
Küllük, Çanakka!eye uğrayacak~ 

İzmir sür'at yol 
SAKARYA vapuru 3 Mayi• 
tarihine müsadif perıembe gü -' 
deri itibaren ISTANBUL ile iZ 
arasında ıürat postasını yapacak 
Bu vapur her PERŞEMBE günü 
LATA nhtmımdan saat 14 tek 
cak ve CUMA günü 15 te iZ 
e varacaktır. lzmirden PAZAR 
nü saat 14 te kalkacak lıtan 

pazartesi günü saat 16 da gelecek 

iFLAS SATIŞI 
1.ıanbul ikinci iCJas memurluğu 

Müfliı bir tirkete ait muhtelif 
ftnkte kumatlııır pazarhk ıuretile 

günden itibaren bir hafta :ıamnds 
lacaktır. Arzu edenlerin her gün 
saat 9 dan ak tam saat 18 buçuğa 
Beyoğlunda l.tiklal caddeıinde 
No. lu Tranapolu mağazasına mü 
lan il~n olunur. ( 15561) 

latanbul 

UMUM SIGORT A ŞIRg 
Hisıedaran heyeti umumiyeti 

Galata'da Sigorta Hanı bina11nda 
nan idarei merkeziyeıinde 31 
1934 tarihinde ıureti &diyede t 
rak idare Medioi ve M .. ra.kıp 
nı okudukdan ve 1933 aeneıi b;r 
"i\r ve zarar besaplanrun 
5onra: 

Hiuedarana hiıae haJma 88 k 
r.iine \'C M. Ahsen Bey, Metr E. 
ve Mösyö Michele Sulfina'yı Idarf 
!isi azalığına ve ticaret kanunun 
ncii maddesine tevfikan tirketle 
muamelat eylemeleri için idare 
azalarına mezuniyet verilmnine. 
Ali Bey, Möıyö E. Hodler ve T' 
efendinin 1934 a...-i murakıpli'' 
yİnİne, esh~m ve tahvilat üzerioe 
Meclisi !"rafından buııüne kadar 
muamelatı tasdik ile ıirk.et cüz 
cndatının Istanbul ve ecnebi _.,_ 

' !eri bonalarınca reımen kabul 
esham ve tahvilit üzerine ya,tırıl11111 
miye olunması huıusunda idare 
sinin haiz olduğu mezuniyetin İ 
toenmiye olunacak mıkdann 100 
Jirasmı geçmemesine vehuzur 
aeuei aabıka misillii itasına 
mittir. , 

htarıbul umum ıigorta ıirlr.etı 
dvlanuca, heyeti umumiyenin , 
karar mucibince kazanç verıisi 
dikten sonra yukardaki temel 
Nisan 1934 tarihinden itibaren, !I 
faiz ve 9 No. lu temettü kuponl 
kabilinde Galata'da Oımanlı 
gişelerinden taMil elmek ü:ıre 
eylemeleri beyan olunur. 

Dr. Hafız Ce 
Dahiliye mütehaııı 

Cumadan batka günlerd:!: 
(2,30 dan 6 ya) kadi\!' it 
Divanyolu No. 118. Kabi~ 

fon : 22398. Kıtlık ika 
Telefon 42519. 

)arı vardı: Baykut'un yeni 
Türkler için meş'um bir hi 
larak kabul etmitti. 

- Türkler Suriyeye kad 
ler .. Fakat bundan sonra 
yollar çok çetindir. Baykut 
ğaya yenilmesi, bizim Ana 
lannda yen'Jeceğimize i 

Diyerek mütemadiyen 1' 
yor ve büyük bir ümitsizli1' 
günler geçtikçe cesareti 
du. 

Hitay Suriyede kalmak 
de değ:Jdi .. Fakat o da A 
gitmek İstemiyordu. Bora' 
suna karşı boyun eğecekti· 

Reis: 
- Sen de bizimle her 

ceksin! 
Yahut: 
- Burada kalacaksın! 
Diyecek olursa, ona 

kaldırmayı hatırından g 
du. j)J 

Hitay akıncılarla biri' 
doluya gitmezse, Hamal'~ 
ğa mahkumdu. Başka b:r 
demezdi. 

Sertelli'ye dönmek.. 
Çoban kızı bu arzu)'& 

bir defa bile kaptırmanı•t 
Sertelli gözünde tütÜY 

kat akıncılar dönmeden. 
ıitme,e imkio mı vardı 



Mütarekenin ilk günlerinde 
ve meb'usanın hali 

ayan 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 
l[CJ dunkü dersinde tuttuğumuz not -

lan a.-ğıya yazıyoruz: 
~ flukuk bakımından Mondros 

- • Hanımlar, Beyler, 
1 Bugün de ihtilale tekaddüm e -

den, vakaların, hadiselerin müta -
leasına devam edeceğiz. Bunlar bi
;•e Türk ihtilalinin ne kadar haklı 
tartalr içinde tekevvün ettiğini an
latacaktır. Geçen dersimizde Mon
lros miitarekesini etüt ediyorduk. 

Bu mütarekeyi iki noktadan mü • 
• talea etmelidir. Biri tarih, digeri 

lnkuk bakımından. 
Tarih bakımından izahı geçen 

clerate yapmı~ım. Bu dente bu -
tJ ;uk bakımından tetkik edeceğiz. 
i1J1 t.fondros mütarekesi, hukuk cihe

tinden de iki türlü etüt edilebilir: 
1 - Huku.ku düvel 
2 - Hukuku esasiye. 

Uf• Mondros mütarekenaınesi hukuku 
cJ <'Üvel ba.lcanından yalnız Ounanlr aal 
JV ı .natmm değil, Türk milletinin aley. 
'' ~ nele iot~I ed_ilcbilir bir mahiyet ar 

z .diyor. Muttefı devletler hü.vıü ni-
1' ) >ile hareket etmediler, fakat O•mın 

Jı mura.hhulan da mütarekeye bazı 
p. rtlar koymadılar. Ya anlaınadıkla _ 

nndan, fa kınlık.alrmdan. Hukuk ta • 
rihi Mondroa mütarekesini daima tf'n 
kit edecektir. 

Mütarekenin 7 inci maddem lüzu. 
nda m~leektirnizin herha~gi bir 

, ookta~ıu ıtrale .•alah.iyet veriyordu. 
24 IJ~u madd.,.mde, Şark vilayetlerin 

el de ıı;titaf. emareleri ıörülürae, bura -
ıİ 1 nn da lfgal edilebileceği yazılıyor

du. 
5 inci naadı:lo iae bôyle değildir. O• 

ı.ıl ";' nlı ordulan derhal terhia edielcek· 
ıtır . Anca.k auyi ıiçin bazı kuvvetler 
brr'!lalacaktı. Bu kuvveti müttefikl .. r 
taym edecoılderdj, Bu kuvvetlere l.i • 
zmı ol.an ailah mikdarnu da müttefik
ler takdir odeoelderdi. Müttefikler, 
.az çok aleyhlerine tecelli edebilecek 
lııntN&tta hukuk bakımından tamami 

Ole t..U.irlerini almıı bulunuyorlardı. 
~ amanlı hükUnıeti meaela oilah mik • 
Jl if ~' keneli bllfına takdir edemezdi. 
. d m.ek~tın muhtelif yerlerini iıgal

e lal.dır hak.knu da doğrudan doğ· 
~ ruya kendileri alıyorlardı. • 

Osmanlı murahhaslarının 
M • • beceriksizliği 

4 C:11JP 0-.anlı murahha.alan ne 
14 rapdap~~lırlerdi 1. Yapılacak bir f"Y 

var ı. mağlüp lib . • k 
··t.,.ı :.O olmam'aıkaa·ı ·eh""°.. s!la.h ol,arad 
h.l"rd· ı a ını ıs,tlll'la e e 1 1 

'· Bu da. çok zor olmazdı. Ölüm 
;fevM':ı.':,a.haolunca bu ailah tek çare· 

' 

ır. h'h 
1
veleyi imza eden Oananlı · 

ura aı arı mili t' k d' . d . ld' • e ın en ı&ı dem,.k 
CJ?b . 1~ Mil~etin mukadderatı üzerin 

jıl d' 1 
1 Maydu tart hakkını haiz değil-

; ır er. urahha.alar idam kararı deg-il 
ya4amak ' · ı· • ,. ,__ . . •çın azım gelen tedbirleri 

ı• mıalı ıdıler, 

Büyijk harpten aonra Alman ba,. 
~ ı:::.h~.'.j Yenay ınuadcsini ita.bul d •· eraay Dluahedeaini imza e· 

d ":f =v ""?"a Almanyaya dönemem,, 
d~ndü. e -&alamadan Almanyaya 

Mondroa mütarekeainde Ounanlı 
hrahha., hiç olmazaa bu Alman mu 

ra haası kadar hareket edebilirdi. Bu 
nu YaPamaddar. 

ağli.p için, yapılacak tek şey tes-
• 0 .1-lnaktrr. Biamarkın bir d\qün 

f s~nı anlat.ayım: Alın.an · Fransız se 

1 
ınden aoora bir mua-hedeyi imza -

adı. Biımarkm rakipleri büyük dip · 
il· . ı Qeir.emediler. Bi1111ark zaferi 

lana! edemedi, dediler. Bianark ce-
1raben: "Bu muahedeyi imza.dan çok 
lne.nnunum, dedi, ya Fran.aızlar mu -

;ahedeyi İmza etmezler el.., beoden 
f ranaayı Ahnan ordU4una açrk bulun
durur ve teelim olmazlaraa, uzun ae -

r Alman orduRmu Franaada ayf\k 
durduım.k lizımdrr.,, d di. 
Mondroa mütareckslnde O.rnan1r 

urahha.alan İmza etlnemek. 1çin •• -
" r e1ıaekrdi, mubalcıkak ki daha iyi 
lacaktı. O.Oanlı murabba.alan mua 

h eyi bir lngiliz ıemioinde imza et · 
tıler ve bunu büyük muvaffakıyet :ıd 
dediYorlardr. Bu imzadan aonra Ah • 

izzet P- kabinesi uzun zaman 
eftüi iktidarda kalmadı. 

lmuı bir cürümdü 
Bu mütar-eke hukuku e:ıa.aiye bakı

mı~~n da. sakattır. Osmanlı kanwıu 
b ••.~nin 7 İnci mad-.' ~•İ mucibince 

u mutarekenin Oamanlı meclisi tar• 
ından t 4 adik •e ta.avip edilmesi l.i.zım 
1';j.~"._lh1;1k~ bu muahede meclise ar

zc .•~ıttir. Deonıek ki milletin bu "* . mu:kadderatı Ahmet izzet Pa~a 
kabıne&ı lanfından t • dil "" 

Bu ınütar k . . ay .u e mı-ru. 
• e ey-ı ımza etmek, kanu 

du ~'. 7.tjmdan da bir cürüm -
ur.b---.ve. 1

1 
. anet Pa,a Hazretleri -

ın u vesıe ıle çok gü·-I b' . · - ı · lı:.! .. ~.... ır vec.aze 
nı by ıyec..egını: ''Kuvvetli hak~ız 
sa r u va~ıyet azçolc •u kaldınr 

vvt;l ~·a>'b-' zamanda haklı da olur~ 
mut. L1 .,.ır ~Y olur. Zayıf ha.'ı 

0 
.. 

raa bır mana ıfade edebilir, fdat 
esrı de haksız olur~ O zıunan hali . 

nın nerelere varacatı'l ta.hın.in edile .. 
e-1.,. 

·~e o-anlı devleti, hukuku """· 
&iye balcrundan hem hakaız, h_, de 

yıf idi, Mondroıı mülarekosinin ak. 
tinden sonra çok zr,-nan geçmedi. Müt 
tefıkler bundan derhal i&tifade etti -
ler. Mmnelektin muhtelif kısımlannı 
ı~gal ve iatilaya baıladıl:ır. Muahede 
nin bah~ttiği hakla Türk yurdunu ko 
!aylıkla inal .,bneie ba,ladılar. l~~e 
o gün ilk defa ayaklanan millet ilk ıs 
liklal ve hürriyet kur,unlarını sıİ<.tı._ 
B ku11unlardır ki bugünün tefkatı, 
o günden ıize hazırladı. 

Propagandalara cevap 
. Sabık lıalyan ba~,,ek:llerinden Ni· 

ıı. &On çıkan hukuku esasiye kitabında 
dıyor ki: 

"Bir millet Türk milleti ba•lan ha 
ta ayaiia kalkıyor. Batta Mu•tafa Ke 
mal .. Tarihin nadir vctistirdi~i bu a -
~anı, .~ir avuç viğit Türkün ba!\ına geç 
ti. Mu.tevlilcri denize döktü. O za - ! 
illan )'eni Türkiye doğmaya baıla.dı.,, 

Biz o inı hürmetle anıyoruz. Türk 
milletinin mektebinde yqayacak olan 
lar bugünü bize vereceklerdir. 

Tiirk milletini medeniyet itibarile 
geri görenlere, mutaassıp zanneden • 
lere ve Türkelrin, tabiiyetinde bulu . 
nanla.n bel'edemediklerini iddia eden 
Jere gene bazı müelliflerin eaerlerile 
cevap vermek isterim. Türklüğün hıı.
snnları me'lltleketi kolay taksim İçin 
çok nropavanda ya-lardı. Ve la · 
bil< " hazmedemediiclerini söylüyor · 
!ardı. Geçen denle bunun cevabını 
vermi9tim. Bu den.i biraz daha İz"h 
edeceğim. 

lspanyol medeniyetinden yÜz defa 
kaorvetli ol&n Arap medeniyeti lapan 
yol mede .. "ıiyetini bel'atınea.i li.zn:ndı. 
Halbuki Araplar lspany.dan çıluna • 
ğa batladılar. Mutlaka bel'edenıiyl"n 
bir med...üyet küçük bir m&deniyet de 
ğildir. Türkler, idareelrinde bulunan 
unourla.n bel'etınedileroe, bu, onlann 
küçük medeniyet a.ahihi olduklarından 
değil, idare siırtaml .. rJıdendir. 

lkinciai. Türkler dünyanın en tele
rance sahibi iıuanlanlır. Bir Rcttı.a.n . 
yalı diplomat bir eserinde diyor ki: 
"Türklerle Hıriatiyanlar ara.smda mii 
temadi bir hu&umet vardır. Bu hu . 
sumet yinninci ura ka.dar devam etti 
Hıuumetin saiki kimlercür? Hakiki 
kabahat Türklerden ziyade Hrri&tiys.n 
lardadır . .,. 

Belçikalı bir müellif le eserinde, 
harsi ve dini mesailde toleranc~'i en 
evvela Türklerin Asyada tatbik ettik 
!erini Ye Asyadan Avrupaya geçırdrk 
1eı-ini söylüyor. 

Bir lngiliz muellifi de diyor ki: "Sü 
merliler eooki türkçe konupn bir me
deniyettir. Roma Ye Yunan medeniye
ti, Türk medeniyeti yanında çocuk ka 
hrla:r.,, 

Bi:ı Türkler bu kadar eski bir mc 
deniyet ~bi bir milletin çocuktan -
yız. Genligı -ıa kabul edemeyiz. lı .... 
rilik iddia etmek herkeaten evvel bi . 
zim hakkmuzdır. Kendi varhğrmızı, 
ıkendi mezayamızı, kenclinıize müra -
caat etmek.aizin ecnebilerin ağzile is
bat e~tikten sonra, bir de Tiirk ağzile 
söyliyelim. 

Muhterem Hüaametıin Beyin, ''A. 
maıya tarihi'' iıimi k.itahında mühim 
teYler ........ Dö~t ~attır._ Bu z~t Ev • 
kafta mümeyyızdır. Hw;lllll.l>ltın Bey 
diyor ki: Kadim Yunan ve Roma me
deniyetinin Küçük Aoyada .Ya~tı.ğı bü 
tün eser eok.i Türk mederuyetının yap 
tığı tohi~lerin i&imlerlni d~~it:'n_nek
ten ibaret kalmı~tır.,. ve muellıf ıebat 
odiyor ki: Anadoluda Türk medeni · 
yeti 7 • 8 bin seneliktir. 

işte Mondros mu.ahedeı.ile ~arihten 
silinmek i&tenen mill<ot, bu mıllettır. 
Türk milletinin tarihten silinme~ine 
imkan yoktur. 

Bir Mondros kiğıdile, bir Sevres 
kağıdı ile Türk milleti tarihten &iline 
mcz. Türle milletinin tarihe aöyliyece 
ği daha çok ~yler vardır. Muztarip be 
~riyet Tiirk milletinin &Öylemesine 
mühtaçtrr. 
Meburan ve Ayan ne yapıyordu? 

Bu eıralMda Mebu n, ayan ne hal 
de idi, matbuat ne yapıyordu . Bun. 
lan ati için bilmeliyiz. Bu sıralarda 
ltfcc]i•te, iyanda, matbuatta inaa.nı, 
vatanperveri, utandınr, ağlatır hi..dlac 
ler cereyan ediyordu. Mecliste mebu• 
!ar biribirine girmi~ti. Bilhıusa gayri 
Türk mebuslar, hükümeti tenkit edi
yorlar, Türk milletini ittihanı ediyor · 
du. Bir Rum mebu& kürsüye çıkıyor, 
Türk milletinin zalim olduğundan balı 
sediyor, Ermeni mebuslar buna işt; -
rak ediyor, Arap mebuslar alkıtlıyor 
du, Türk mebuılan bunlara cevap ve 
riyorlar. Rum, E~ni mebusl"r kah
lcahalarta güle,...k Türk milleti ile 
İ•tihza ediyorlardı. Türk ohnayan me 
bu.a!ar, iki milyon ö~ evi Adını kaybet 
mit, yaralı memleketin ka.r~mnda, 
bu küatah ve hokkabu adamlar, aar· 
h°' nara.aile Türk milletinin bütün mu 
kaddeeatma .IÔVÜyorardı. 

Türk milleti hazırlanıyordu 
Zavallı lstanbulun iatila altında 

ka~dıiı o g~n.ler~e Türk milleti ,,hit 
lerın ve tarıhın onünde vakurane ha
zırlanıy~rd.':'· .Büyük bOr ihtilalle bu ha 
kaı·etl~? onu alınacak, ve bu hAka· 
retler sılmecekti. Gene 0 vakitler ınec 
lia Vahdettine ~rize.i cevahiyc yaz -
ma.kla mefgUldu. On bet ırün bunun
la uğrqtı. 

Hakaret ite :sel cibi akıp gi~iyordu. 
Şaşkınlığın de~~&İni d~ünün! .. 

l"iihayet arıza c'.'".abıy.~ yaz!lı.yo~, 
,.e Vahdettine Mechstn muddt'tını bır 
sene uzattığı için teşekkür ediyordu. 
Bu vaziyet, Bizanam >on ııünlerine ben 
ziyor. Fatih te lstanbulun kapıl~rını 
çaldığı vakit onlar da böyle ~ı·lerle 
uğraaıyordu. 

Nihayot giinü geldi, münfe•ih aal
tanatı yenerek yer ile yeksan ettik. 

Türkün zaferi 

Aner'1r.alı (Frank Simon) diyor L.i: 
A•:upa b:it~n bir tarihte A•ya ö . 

nünde, Mustafa KemRlin idare ettiği 
kuvvetler önünde daha hakirane tes
lim olmadı. M...tafa Kemal hiç bir va 
kit emri altında yüz binden fazla si
lahlı adam bulundurmadı. Galipleri 
le bero.ber bütün bir Avrupa Mıı•lafa 
Kemalin kar~ııında yenjldi.0 

Ben buna bir cünıle ilive ed~ -
irim; hep ecnebileri dinleyecek deği
liz: 

Muatafa Kemalin bu zaferi maz · 
lıim milletlere hakkm ve İstiklalin lez 
2 etini tattırdı. Türk genci, bu, senin 
b!l'•?eylerinin, ablaların.ın bP.fardığı 

•r .1 ~tır. Çünkü ablaların, aiabcylerin 
acnı_:1 ıe•retine tahanunül edPmezdi. 

. P Aralan, Malazkert muharebe 
"?'1e ancak 20 lci ile 200 ı,.· k · 'lik Bızana 0 d ş ın lfl 
raldan :-.ı,, \Uunu .,.İr etti. Türk top. 
b l ç mukadde&tir. Orada. ayak 

asan ann n.a.aibi k 1 t . Se 1 k Iİlb .. ı ınç an geçmektir. 
n ~ ı m ulküaün ·i, bilgi nuriJe 

ve elınde kılnıçla b.-kleve~-k . 'h . 
l · ı· h kk k k 1 - sın, 1 tı a ı mu a a ı mçla bekJey k 
. k 1 k ec< • ıın, a ı ve mantı ne derse d · 

Y ... esın ... a ayan ne yapıyordu? 
Sultanlar larafmdan müntahap • 

yan ne ile me,~ldü, biraz da oncl a 
bah•.,deyim. Talat Pa,a ayana bır t"n . d • • ez 
k~-~ :;ı erınyor .. : ı,""·e _ay~n rei!ı:eine 
AUP"e4: "ıı:a e-yır a trJ .&e; --en:.-~ ta 
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Nebatları koruma Bulgaristan da Elektrik- Havagazı ' ' (Başı 1 inci sahifede) M• k • • ? 
itibariyle taraftq_. olmakla bera- ısa a gırıyor mu. (Baıı 1 inci sahifede) 

dilmediği anlaşılmaktadır. Encü • 
Gazi Hz. 

ber biitçe enciimeni tarafından ya-ı (Başı ı inci sahifede) 
pılan. ilıi~e~i.n kanunun hey~ti u- meğe mütemayil bulunduğu tah -
mumıyeaını tptal eder mahıyette min ediliyor. 
bulunduğunu söyliyerek ziraat ve- Mülakatı müteakıp, hiç bir teb • 
kaletin'n bütiin bu mahsulleri te- liğ netredilmemi,tir. 
rnizlemeyi üzerine aldığı giin mtıa- Mufanolun seyahati 
melatın s~kteye uğnyacağı~ı i_ta~ PARlS, 9 (A.A.) _Bulgar Ba, 
r~t eylemıf ve bu kadar genıf hır ı- vekili M. Mutanof, Maliye nazırı 
frn İıtenilen 500 bin lira ile ba'8-· M. Stefanof ve umumi borçlar mü 
:•~masının mümkün olamıyacağını dürii M. lstoyanof yarın Paris'e 
ılav~ eyleınit~i~. . . geleceklerdir. M. Mu,annf ile ar-

Zıraat Vekılı Muhlıs Bey, harıç- kad-.Iarı harpten evvelki Bulgar 
ten ge!e~ek ve memleketimizden istikraz senedatı hamillerile mü • 
ıh~aç edılecek hayvanat ve hasıla- akere etmek üzere gelmektedir • 
tı ıle nebatat ve mahsullerinin mua : Bunlar Pariste üç gün kalacak 
ye~e ve temi;zlenmeai şekiller'ni ı:~· ve müteakıben M. Mııtanof ln-
tayın ve teıpıt eden kanunlar bu- T dayinlerle ayni veçhile müza 
lunduğunu teklif edilen kanun la- f ızd bulunmak üzere Londraya 
yih siyle İstcni!en selahiyetin bu ~dre ekt' . 1 . 1 • . . gı ece ır. 

muayene ve temız enme ·~ eı•ı ıçın Tituleaca'nun seyalıati 
lüzumlu olan müesseselerin tesisin BELGRAT 9 (A.A.) -Roman 
~en ibaret bulunduğunu söylemi~- ya Hariciye ~azm M. Titulesk? 
tır. bugiin öğleden sonra Belg: ııda va-

Ref ik Şevket Bey, tekrar söz a- 1 olacak ve burada 24 1aat kala-
larak Ziraat Vekili layihanın bir :~tır. M. Tituleaco M. Y evtiç'le 
defa daha encümenler tarafından görüttükten sonra yann Parise ha 
tetkik ed lmesini istemi,tir. eket edecektir. 

Bütçe encümeni reisi Mustafa Şe ry · t da muhaliflerle hükii -
f B k . . ah . unanu an 

re :;_. anun .~etnının ~ar .atı met arasındaki ihtilal 
~~layısı~~e enc.~~~nl~re ı~d~sıne ATINA, 8 (Milliyet) - Hari • 
luzum gormedıgını soylemıtt r. ciye nazırı M. Maximos dün mat -

Kastamonu mebusu Suat B~y. buat mümessillerine beyanatta bu
kanunun memleket iktiaadiyatını lunarak hükumetin tefsiri beyanatı 
tiddetle alakadar edecek mahiyet • nın Balkan misakına merbut pro
te bulunduğunu söyl~~· ve _<W-50 t.okolun üçüncü maddesini orta -
sene evvel memleketımıze sıray~t dan kaldırdığına dair netrolunan 
eden filoksra yüzünden uzumcu- havadisin esa.asız olduğunu söyle
lüğ~müzün ~ ;ız kaldığı tehlike- mittir. M. Maximos beyanatın mi
ye ''aret etınittır. . sakın ruh ve ahkamına mutabık 

Beyanatına devam eden hatı_P: olduğunu da ilave etmiftir. Yuka
ihracat etyalarımızın muayenesı ı- riki beyanat ve hükumet gazetele
tibariy'.e de kanunun ayni dere,;e- rinin ne,riyatı muhalefet mahafi -
de ehemmiyeti haiz bulunduğunu !ini hayretlere düfürmüttür. Mu • 
de esas noktai nazannda bu kanu· halefet rüesa•ı hükumejten bu hu
nun memleket için faydalı olduğu- susta aleni izahat tale~ edecektir. 
nu, ancak bu kadar uzun bir it'n Hükumet ya muhalefet liderleri 
tedvir ine bu tekli. ile imkan gör- ni elde ediyor veyahut Yunanistan 
mediğini kaydetmıt ve kanunda da misakın b'.la itiraz tasdik edil
mevzuu bahis teı:nizleme itleri. Ji:i- mediğini bilen müttefiklerine kar
zünden mal· yet fıyatlarına yenı bır t• sözlerinde sabit olmadıklarını 
takım düıum ilave edilecek ~lur- gösteriyorlar. Bundan b-.ka mu -
sa rakip maddeler kartısında ıhra- halifler M. Venizelos mevkii ikti -
cat etyalarımızın müteessiı• olma- darda bulunursa. Yugoslavya pro • 
sı muhtemel bulunduğunu söyliye tokolun tatbikını İıteyecek ve mu
rek kanunun bir defa da iktisat en· avenet talep edecek olursa M. Ve
ciimeni tarafındım tetkikini iste- nizelosun imtina edeceğini ilave et 
mitt' r. mektedirler. 
Aydın mebusu Mazhar B. iste- M. Venizelosun M. Maximosa 

nilen tahsisatla bu itin başarılma- bir mektubu 
sını mümkün görmediğini söy- M. Maximosun beyanatı bura 
lemittir. daki bütün siyasi mahafilde ve bil 

Tekrar kürsüye gelen Ziraat Ve- h~sa ~uhalifler nezdi.?d~._!>üyük 
kili Muhlis Bey, kanunun hayva- hır tesır yap~ttır. Bugun oglede.n 

t eb tat mahsuller:nin ithal evvel M. Venızeloa M. Kafandarıs 
na ve n a I .. .. "k h u h eke 
ve ihraç tartlarını ihtiva eden bir ? ~orutt!" tentmaoknr~. aMı Marax·ı • 

d "'! b 1 · · tını tanzım e e ıçın . -kanun egı un arın muayeneaı ı- b' kt .. d k 
1
·za • 

· · b d .. ı · .. mosa ır me up gon erere 
çın ıca e en muesaese erın vucu· . . . M V · 1 k 
d f ·1 · · .. t b · kanun hat ıatemıttır. . enıze os me • 

a ge u mesını goze en ır t b .ı h"kum" eti'n le•r'ı"ı m~lı's 
ıd • .. I · b .. u unua u -- • 0 ugunu soy em f ve u muesae- k' f .• be 
1 · k rulacag" ı yerlerin tayinin- !erde ı te sın yanatrnın proto -

se erın u k I" .. .. ·· dd · · t d 
d 'k · d. art! n d · ·· ö- o un uçuncu ma esmı or a an 

e ı tıaa 1 ş arlı ~ıma. 1 .goz kaldırdığına ~aret etmektedir. Bi-
nünde bulunduru acagını ı ave ey- 1 h h"k" . t f .• b . . naena ey , u umetın e sırı e • 
leınıftır · . yan atı ile Yunanistanın Balkan ha 

Söz alan diğer hatıplerden Sad- rici bir devlet ve bilha.asa Jtalya i
ri Maksudi, Ali R"za (Mardin), le harbe giritmeyeceği tesbit edil
Rahmi Bey (lzmir) ve Mustafa mediğine göre hükUı:net beyanatı -
.Şeref beyler kanunun leh ve aley- nın misakın ruh ve ahkamına mu
hinde ileri sürdükleri müta1aal~r- tabık olduğunu iddi~ edeme.~ de -
dan sonra l<anunun bir defa da ık· nilmektedir. M. Venızelos dun Ro 
tisat encümenince tetkik edilmesi manya sefiri ile tesadüfen görüş -
hakkında Suat Bey (Kastamonu) tüğü zaman kendisinden bu hu -
tarafından verilen takrir reye ko- ıuıta malumat istemittir. 
nularak kabul edilmiş ve pertembe 
günü toplanmak üzre içtimaa ni
hayet verilmi,ıir. 

yin edildiğini bildiriyor. Ahmet Rıza 
Bey uzun bir nutuk söylüyor, ve mil
letin irtikap ettiği hatalan anlatı . 
Y.or, bili.kia Paditahı methediyor, in
tih":"ından dolayı da şükranlannı ar· 
z:e-dıyor. Ve V,_hdettıin için: "Vahdet
tın Gazi de!il, Va.hdeuin idil" diyor. 
Ahnıe,t Rız'!' Bey bir takrir de veri • 
y~r. Erm .. ?nı, Rum, ~rap kardeşleri • 
mıze zulwn edenlerın adli maı.keme. 
ye verilmesini söylüyor. Ahmet Rıza 
Beye b.:r topçu feriği cevap vererek 
Türk kelimeıini de koyalon, diyor, 
Türkler de çok zulüm görmütlerdiı-. 
Türk keHmeaini. de bu takrire Hit.ve 
etmek lazımdır. 

Ahmet Rıza Bey, kendioini tanı -
"'.'~.d•ğun bu Türk oğlu Türk topçu fe 
rıgı Rıza P&.Jaya cevap veriyor. Bu 
cevabı verirken Ahnıet Rıza hiç utan 
mamıt, arkılmamııtır 1 Ahmet Rıza di 
yor ki: 

- Türk un•urunu da dahil ettik . 
ten sonra Çingene kelimesini de ni -
çin yazmıyalon. 

Bu hecalct&ver cevap bir Ermeni 
mebusu tarafından fevkalide beienİ· 
liyor ki, bu mebus ta ayağa kalkarak: 

- Evet, o halde Çingene kelim..•i 
de dahil olaun, diyor. 

Hülaoa Mecliste bir giirültüdür ko
puyor. Türk kelimesi yerine Oamanlı 
kelimesi konmasını te-klif edenler olu 
yor. Ferik Rıza Pata tiddetle s•rar f'· 

derek: 
- Bu &altanatı kuran millet Türk 

milletidir. Bu takrire onun Öz isminin 
konm.a.&1ru iatiyonım, diyor. 

Türk, Ermeni mebuslar araoında mü 
nnkatalar oluyor. Neticede ''Ermeni, 
Rum, Arap karde4lerimiz., tabiri yP
ı ine "Osmanh vatanda,ları., jbatt-ııııi 
konmaaı muvafık göı-ülerek takrir re 
ye konuyor. Neticede bütün ayan Oı 
rtl1'.n'lı kelimesi He beraber oluy..-r. 
Topçu feriği Rıza Türk kelimesi ile 
yalnız başına kalıyor.,. 

Mahmut Eııat Bey bu aktam <la 
dera.ine dev&m edecektir 

Aldığım malUı:nata göre tetrii 
meclisler mesailerine hatlar batla- 1 
maz M. Maximosun bu beyanatı yü 
zünden mühim mesele doğacaktır. 
M. Venizeloa makaleler yazmak 
niyetindedir ve hükumetin miaak
tan doğan mükellefiyeti noktai na
zarından Yunanistanın vaziyetim 
tasrih eder beyanat yapılması için 
muhalefet namına mebuıan mecli
aine bir sual takriri verecektir. 

Eyüp ve 
Eminönü hattı 

(Ba ı 1 inci aahilede) 

nisbette arabalar itletilmesi ıçın 
Tramvay tirketine tebligatta bu • 
lunmuştur. Tramvay depolarında 
fazla araba bulundurulmıyacak ve 
bütün arabalar seferlere tahsis edi 
lecektir. Belediye memurları, bu 
kararın tatbikatına nezarette bu -
lunacak ve depoları sık ıık teftiş 
edeceklerdir. Birinci mevki araba
larınııa, ikinci mevki arabaların üç 
te birini hiç bir suretle geçememe
si için tirkete, ayrıca tebligat ya • 
pılmı9tır. 

Kontrol itlerile, belediye tirkeı
ler komiseri Muzaffer Bey mefgul 
olmaktadır. 

M. Veyi Paristı gitti 
Tramvay İfleri hakkında Nafia 

vekaletle müzakereye giritmif o • 
lan tirket meclisi idare reiıi M. 
\Veyi ve mahalli idare azasından 
M. Ertich dün akfamki ekspresle 
firket merkezinin bulunduğu Brük 
sele gitmişlerdir. M. Weyl Anka · 
rada tramvay tarifesinin tenzili ve 
yapılacak yeni tramvay hatları, ve 

(B-.ı linci s,ıhifede) 
kıslcdılar. lzmirdeki istikbal pel. 
muhte,em o!du. Halk aziz m sa
lirlcrini karfılamak için motor 
ve IJapurlarla denize açılmı,lar
dı. Rıhtım ukeleden konağa ka
dar dopdolu idi. Gazi Hz. kaıa
:va çıkınca bir allnf tufanı kop -
tu. Her tara/tan meserret avaze
l'!rİ yükseliyor, limandak; bütün 
<•apurlar da düdük çalarak bu -
na İftirak ediyorlardı. Mıincile • 
rini aralannda görmek saadeti 
halkı COfturmuftu. Şehir baftan 
ba•a donanm.,tır. Konağın önün 
de bir halk kütlesi tezahürata 
devam etmektedir. 

ReilJ'cümhur Hz. bugün de ba
zı yerlerdeki kıtaatı tefti, etmi•
ler ve kara lnt' alan ile tayyare -
/er tarafından müştereken yapı
lan bir tatbikatta bulunmuşlar • 
dır. 

men bu vaziyeti bugiin ortada nıev 
cut müvazeneti ihlal edip etmiye · 
ceği noktası üzerinde müzakere-si
ni tamik etmiş ve bu verginin kuv 
vei muharrikesini bizzat istihsal e· 
denlere de tefmilini isteyen degir · 
mencilerle çimento fabrikalarının 
da müracaatını tetkik etmittir. Hü
kumetçe layihanın tanzimi sırasın
da hususi kuvvei muharrikede kul 
!anılan kömür ve mazot fiyatları 
esasen ucuz olmadığından bunla · 
rın elde edecekleri umumi cereyan 
merkezlerinden alanlara nazaran 
daha ucuz olmayae&;ğı -~~ktai na · 1 

zarından hareket edıldıgı anl~ıl - 1 
mıttır. yalnız kuvvei muharrıke • 
de ıu cereyanlarından da istifade 
edilmekte olup bunların masrafla
n diğerlerinden çok afağı!a <liit~
ceği, binaenaleyh muhtelıf me> • j 

kilerde yekdiğerinden fa~k~ı ves:ı.- 1 
iti muharrike ile çalı,an ıkı rakıp 
müessese arasında vergi yolile mü· lı•••••••••••••••" 
vazeneaizlik has.ı olacağı encü - Insull hakkında 
mende mevzuu bahsolmuf ve mü-
vazeneyİ bozmamak için hususi Sual takriri 
kuvvei muharrike ile çalıfllll sınai ( Ba1ı 1 inci sahifrd<) 
müesaeeıler vaziyetinin ayrıca tet- sull'ün Amerika hükumetine tcsli
kik edilmesi kararlatmıthr. minde artık kanuni hiç bir mahzur 

Encümende maden istihsalatın - yoktur. Ancak Türk vatanda,lann
da aarfedilen elektriğin i•tisna e- dan birisinin müddeiumumiliğe 
dilmesi muvafrk göriilmüf ye !iyi- müracaatla lnsull'ün kendisini ılo
haya bu hükmü ifade edecek bir landırdığını veyahut Türk toprak
fıkra ilave edilmi9tir. Bazı beledi- lan dahilinde bir suç i,lediğini iddia 
ye ve müesaeelerin elektrik cere • etmesi, lnı:.ıll'ün Amerika hükume
yanlarını bizzat kendileri istihsal tine teslim edilmesine manidir. 
etmiyerek başka merkezlerden top Çünkü mevkufun evvelemirde Türk 
ta.n alıp tevzi ettikleri anlaşılmış kanunları Türk mahkemesi huzu
ve cereyanı hem alırken, hem lev2i runda bu suçunun hesabını vermesi 
ederken reıim tahakkuk ettirilme- ve varsa. cezasını çekmesi lazımdır. 
ıiue mani olmak için de lii.yihaya Ancak bundan sonra teslim edilcbi
bir fıkra ilave edilmiftir. Ancak e • ı· 
l ktr. h ır. 
e ığin memleketimizin er tara Dün yenHlen çıkan tayialara gö-
fına temin ve tetmili faydalı gi.i - re fnıull Amerika hükiimetine tes
rülmüt ve yeniden tesisat yapacak lim edilmemek ve mevkufiyetini Is
kasabalarda bu resmi fiyatın art - tanbul civarındaki sayfıyderin bi
tırılmaıından çekinilerek vuku bu risinde kiralıyacağı bir k~lr!e dı
lacak tetebbüsleri geri bırakma - şarı çıkmamak, fa.kat dil..Jifı ze~a
masını temin için yapılacak yeni t be t kabul etmek suretıle 

ı ser s çe d I 
tesisatın iki sene elektrik resmin • geçirmek t•rtile T

1 

ürk vatan akş~l? 
den istisnasını muvafık görmüş ve mak talebinde bu unmuş Ve! ve ı •· 
bunun için de layihaya bir fıkra ne bu hususta talimat vermiştir. 
ilave etmittir. Güya bu talebi kabul edildiği talı-

Lciyihanın son ıekli dirde İnsull 80 milyon dolarlık aer-
lktıaat encümeninin yaptıoı la • vetini Türk bankalarına tevdi ede. 

dillerden ıonra layiha •u •ekli al- cek ve bu parayı T ürkiyede işlete
mıthr: cek, yaşadığı müddet zarfında mev
A - Umumi elektrik ve havagazı te cut bütün puası kendisine ait ola
ıisatı bulunan mahallerde elektrik cak, öldüğü zamanda da bu para 
sarfiyatı beher kilo"lll Üzerinden tamamile Türk hayır cemiyetlerine 
iki ve havagazı sarfiyatı da be - kalacaktır. a 

her metremikabı Üzerinden bir ku Fakat bütün bunlar şayiadan ib:ıru• istihlak resmine tabidir. Bu re rettir ve timdiden temin edelim !.i 
sim elektrik ve havaga:zı istihsal hiç birisinin aalı ve esası yoktur·. 
eden müeaseeler tarafından .ıylık /n•ull'ü götürecek oapur 
faturalara zammedilmek auretile s 11 ll' amue nıu ün Amerika Biri<'· 
fatura bedelile birlikte tahsil olu- şik hükumetlerine teslim ,-<fiJip A-
nur. Tahsil tarihinden itibaren 15 merikaya gönderilmesi artık bir 
gün zarfında alakadar malsan • gün meselesidir. Ameri' a lıükıime
dıklarına teslim edilir. Şu kadar ki ti namına bankeri test:llüm etmek 
aylık fatura tanzimi mutat olma - üzere, Amerika'nın ş~hıimizd'!'Ü 
yan yerlerde istihsal müesse$deri Vis konsülü M. Berry mem1<r edil
bu resmi tediyede üç aydan ziya· mi,tir. Fakat İnsull'ün ne suretle 
de teahhür edemezler. Elektrik ve teıellüm edileceği ve ne zam.an, ne 
havagazı müesseseleri reımin tah- vasıta ile Amerikaya göndeıileceği 
sil ve malsandıklarına teslimile mü hakkında kendisine henüz tebligat· 
kellef ve mesuldürler. ta bulunulmamıftır. Amerika Sefi-

B - Henüz e'ektrik ve havaııA2ı ri M. Skinner de bu hususta Vaşing 
konforu kunulmaınıt yerlerde bu ton' dan talimat beklemektPdir, 
aletler konuluncaya kadar istıh · . Vatington'dan tehrimize cclcn 
lıi.k resmi sarfiyatı bedelinin yüz - bır haber-: göre lnsull, Am.,ric; n 
de 10 u niabetinde olmak üzern tah Export Lıne kumpanyaaının Exe. 
sil ve her ayın sarfiyatına ait re - cutive vapuru ile Amerikaya aevJc.,. 
sim tutan ertesi ayın nihayetine ka dilecektir. Sehrimizde bulunm.ıkta 
dar müeaaeseler tarafından mal • olan birçok. Amerikan ve ln.,iliz 
sandıklarına teslim olunur. gazetecileri, ayni vapurla S·~yahat 

C - A ve B fıkraları mucibin • etmek üzere teşebbüutta bulun
ce tediyesi lazımgelen resimler mi- maktadırlar. 
atlarında tediye olunmadığı tak • Executive vapuru birkaç ı:•iıı ev• 
dirde müeaaeselerde yüzde on zam ve! limanımıza gelmiş ve Karade
ile ve tahsili emval kanununa tev· nize gitmiıtir. Çartamba v ./~ per· 
fikan tahsil olunur. ıembe günü tekrar limanımızd.ı bu 

D - Varidat tahakkuk idarele- lunacaktır. Vapur 5 bin toııluk bir 
ri maliye mürakıp ve müfettıtleri tileptir. Buradan birçok limanlara 
tetkik ve teftitleri resmin tahak - uğrayarak 35 • 4-0 günde Amerika· 
kuk vesaitini müestesenin kuyut ya gidecektir. 
ve defterleri üezrinden tetkik ve lnıull'ün avukatı Ahmet Esat 
mürakabeye salahiyettardırlar. Bey dün tevkifhanede bankeri zi-

E - Sınai müesseselerde elek • yaret ederek kendisini vaziyelİn· 
trik istihsal re.mi kilovat batına den haberdar etmiştir. 
bir lcuruf olarak alınır. VASlNGTON, 9 - Samuel İn· 

F - Belediyelere ait sokak ve ıull, ç~rıamba günü lıtanbul tev
caddeler tenviratı ve maden ocak- kifhanesinden American Export Li
larile nüfusu 10 bine kadar k4laa- ne kumpanyaaının Executive va
halara ait elektrik sarfiyatı resim. puronun biı· kamarasına nakledile· 
den istisna edilmittir. cek ve bu suretle gayri ihtiyari ola· 

G - Şehir ve kasabalar tenvi • rak Amerikaya avdet seyahatine 
ratının ve taahhiit eden müesrese batlıyacaktır. Bu haber, bura rcs· 
ve belediyelerin bizzat istihsal et- mi menabiinden verilmektedir. 
meyip lıariç bir merkezden aldık
ları elektrik kuvveti resme tabı de
ğildir. Ancak bu kabil mü,.ue•e 
ve belediyeleri mÜfterilerine sarf 
v .. tevzi ettikleri mikd.ar bu kanun 
hükmüne göre resme tabi tutulur, 

H - Yeniden elektrik tesisatı 
yapılan fehir ve kasabalarda hu te 
sisatın itletmeğe ba,Ianmasından 
itibaren iki sene müddetie bu reı· 
min tenvirata ait kısmı alımı.az. 

saire hakkında Nafia. vekaletile 
cereyan etmekle olan müzakerat 
hakkında 'irket merkezine izahat 
verecek ve yeni talimat alarak teh 
rimize gelecektir. M. Weyl ile M. 
Ertich'in nihayet bir aya kadar tek 

Jandarmayı yarahyan şerir 
SAMSUN, 9 (Milliyet) - Fat

salı Nuri İsminde bir terir mevcu· 
den Çarşamba'ya gönd rilirken, 
yolda jandarmanın ka aturasın• •. 
mış ve zavallıyr ağır yarıolıyı 
kaçmıştır. 

Gönderil n müfreze fCrİri yara
lıyarak yakaladı. Jand rmanm ha
yatı tehliked dir. 

rar Ankaraya dönecekleri haber 
verilm ktedir. Ankaıada batlıyan 
müzakeratın iyi bir safhada bulun 
duğu beyan edilerek müsbct bir 
ekilde neticeleneceifi ümıl edil -

mekledir. 



,, 
Deniz yolları İTAL YA'da İLKBAHAR 

iŞLETMESi 
A-t•l•i ı Karakiy Kiprillıqı 

Tel. 423'2 - Sirkeci Miillirdarude 
Haa Tel. 22740 

Trabzon yolu 

VENEDll: ----
İki ıenede bir defa yapılan 19 uncu Asarı Nefse ıergiıi 
(12 Mayıs - 12 Teşrinievvel). 
6 ncı beyneimilel deniz motörleri yarış ı (Haziran). 
1 nci beynelmilel tiyatro içtimaı (7 - 28 Temmuz:· 

ANKARA vapwll 10 Nisan 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, Jnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trab 
zon, Rize'ye . Dönütte bunlara 
ilaveten Sürmene, Ordu'ya uğ-

FLORENCE: 

2 aci beynelmilıl siaemacılık sergisi (1 - 20 Ağuıtos). 
3 üncü beynelmilel musiki ziyafeti [6 • 16 Eylül). 
Floransada ilkbahar [Mart • Haziran]. 
Opera mevsimi (18 Niaan - 30 Mayıı). 

cak "1609" raya tır. 
2039 

Ayvalık yolu 

• 

SiCiLYA: 

Ecaebller için yaı ziraat kursları [ 14 Temmuz· 28 
Ağustos). 
16 ncı aırın Floransa kostümlerini libis takımlann fut
bol maçları (6 Mayıı - 24 Hıziran). 

Sicilyada ilkbahar (Kinıınusani • Haziran), 

TRABLUS• 8 inci Trablus btıynk mükifab. 
-----' Beynelmilel otomobil yarışları [6 Mayıs). 

BANDIRMA vapuru 11 Ni- $ 
aan ÇARSAMBA 19 da Sir- -
kecidc nhtımmdan kalkacak- ~ff 
tır. (1616) 

BRESCİA - CENOVA ve TRİESTE'de İLKBAHAR için Haıiranda fe ... kalade ~I· 
eğltnce programları hazırlaıımııtır. 

JT ALYA ŞiMENDiFERLERi acuratıada % 50 - 70 tenzili t 
Tafsillt için lsıınbulda &yoğlunda Tepebaşınd• 67 No. lu Casa lıalia'da • ~ _______ .. ı\.ıı 

Enft Heyeti murahhasasına müraca:ıt fi' 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi 

No.su 
1023 Beyoğlu Hü~eyinağa ·Arnavut ve Bilezik Kagir iki hane ve bir dükkan 1/2 

Tamamı 
28/ 64 
Tamamı 

1/ 4 
2/ 5 

18/ 72 

Emlak Hisseye göre mu
No. su hammen kıymeti 
27-39-41 2500 T. L. 

1024 
" " 1025 
" 

,, 
1026 

" " 

Gölbaşı 
Yenişehir 
Gölbaşı 
Sakızağacı 
Portakal 
Derebovu 

Arsa ve baraka 
Dükkan ve oda 
Arsa 

31 eski 54 yeni 350 ,, 
12 525 " 
46 150 " 

1027 " " 1028 Ortaköy Ortaköy 
Kagir hane 
Arsa 

2 5000 
83 eski 111 yeni 100 
Berveçhi 21/23 175 

vakfiyet 28/ 72 
Berveçhi mülkiyet 

" .. 
1029 

" " " " 
Beyoğlu flüsey}nağa Valde çeşmesi ,, Tamamı 113 eski 115 yeni 810 

" 1030 
1031 
1032 

,, ,, Kireçhane Kagir hane " 46 2000 ,, 
15 Yeni 68 M. Eski 837 ,, 

bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı 
Kadıköy Raaimpaşa Uzun hafız Arsa ,, 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya agyrnnübadil 

gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 
Kat'i ihaleleri 3-5-934 Perşembe günü saat on beştedir. Müzayedeye girecekler mezkUr giinde saat ondört buçuğa kadar 

pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei hali ye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına 
asılmıştır. (1498) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
(12-24) numaralı ve çile halinde (200) paket Makina 

ipliği satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve ıartnameyi 
gördükten sonra pazarlığa işt irak ebnek üzere (yiizde 7 ,5) 
teminatlarile beraber (25-4-934) çarşamba gÜnÜ saat (14) 
de Galatada Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 

(1467) 

BURSA Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ünakasa ilinı 
1 - Enelce bazı nenlazm ikmali. için ihalesi yapıhmyan Çekirge 

ile nefsi tehir arasındaki firkete ait kaplıca ve otel binalanna Çekirge' deki 
valof bahçe menbamdan sevk ve isale olunacak aıcak madeni sulann 
ınenba tamirat ve kaptajı, Çekirge'deki filtinuıt galeri ve Kenil<ot cıhıız
ları ile iki buçuk kilo metreye yeılon hususi çelik Otoje.n lıaynak ittiaalli 
ve jibolt iltiMldı ve izolasyon termik tertibatlı borularla sularm hararet 
ve ha•aoı kimye•iyesini tagyir emıeden sevk ve isaleıine ve oCıel binaları
na ve hidroterapi dairelerine tevzi ve so(ubııa cıhazlarile hidroterapi 
teaiaab dahiliyesi kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuttur. 

2 - 3 Mayıs 1934 tarihinde Perıemhe günü saat on dörtte kapalı 
zarf uıulile ve taliplerin huzurile ihale edilecektir. 

1 3 - Münel<as•nm ıartları ve bilUmum. pilinlan Buna'cla K.oza 
hanmda 71 No. tirket yazıhanesinden (35) otuzı.e. lira mulml>ilincle teda
rik edilebilir. 

4 _ Münak ... ya ııiJ'e<:ekler Güzel aan'atlar akademiıinden veya 
Mühendis mektebinden alacaklan ehliyet vesikaaını ve §Undiye kadar vü
cuda getirdiği ehemmiyetli İnşaata ait foto(raflar veaair izalıab ve mak
tüan (5000) bq bin lirabk banka teminab muvakkate mektubunu ve sicilli 
ticaretteki kayıt vesikaıile ıerait ve mukavelename mucibince hazırlıya
caklan evrakı havi zarfı ihale günü saat 14,5 on dört buçuğa kadar yu
karda gösterilen adrese makpuz mukabilinde tevdi ~tmeleri ilan olunur. 
Fazla tafsilat için yine mezkur adrese müracaat olunınası rica olunur. 

Meclisi idare (15536) 

,. BURSA KAPLICALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

MÜNAKASA iLANI 
1 - Evdce münakasaya konınuı iken görülen bazı newluaın ikmali 

İçin ihalesi tehir edilen Bursa'da, Çekirge caddesi üzerinde İıı§a olunan 
kapbca Ye otel binalanrun arazisi Üzerinde yapılacak umumi ve otomobil 
metbaUeri, yollar, havuzlar, açık gazino, bahçe tanzimatı istinab divar
lan ve bunlara ait su, elektrik, kanalizasyon tertibab münakasaya vaz'o
lurunuıtur. 

2 - 3 Mayıe
0 

1934 tarihinde Perıembe günü saat 11 de kapalı zarf 
usulile ve taliplerin huzurile ihale edilecektir. 

3 - Münakasanın şartları ve bilfunum pilanlan Bursa'da Koza ha
nında 71 No ıirket yazıhanesinden {20) yirmi lira mukabilinde tedarik 
edilebilir. 

4 - Münakasaya girecekler g üzel aan'aUar akademisinden veya 
Mühendis mektebinden alacakları fenni ehliyet vesikasını ve ıimdiye ka· 
dar vücuda getirdiği ehemmiyetli İnşaata ait fotoğraflar vesair izahatı ve 
maktüan (2500) iki bin beuüz liralık Banka teminatı muvakkate mektu-
bunu ve sicilli ticaretteki kayıt vesikasile şerai~ ve mukavelename muci-

--~KiRALIK PARK ' 
lsısnbul'un tn güzel mesire mahalli olan GUzel Orman Çlftlljil park kısmı 
•alonlarile mükemmel mobilyesile birlikte kiralıktır. Talipkr Kıdıkövünde Kilçük 

•••••• Çamlıcada çiftlik dahiline müracaat. - (15553) 41••--I 
Beyoğlu Kaymakamlığından: 

Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayan vergisine 
(Hatta kazanca tabi hayYanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmışhr. Alakadaranm 15 Nisan 934 ak§amma ka
dar Kaymakamlık binasmda Hey' eti baytariyeye müracaat
la hayvanlarını kayıt ettirmeleri ilan olunur. (1543) 

1982 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Or-
ta mekteplerle mülhak Pansiyonlarını 1-6-934 tarihinden 
1 -6-935 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve malınikat 
ve sair ihtiyaçlan kapalı zarf usulile münakasaya ve ekmek 
kırıntılarile yemek artıkları da mevkii müzayedeye- konul
muştur. 

Fiatları mutedil görüldüğü takdirde bunlardan Sebze 
2-5-934 ve Et, Elanek 9-5-934 ve Süt, Yoğurt, Sabun 
16-5-934 ve Sade yağı, zeytin yağı, zeytin tanesi 23-5-934 
ve Un, irmik, Makamna, Kuskus, Şehriye 30-5-934 ve Ka
§ar peyniri, Beyaz peynir, Gravyer, yumurta 6-6-934 ve Pa
tates, sovan, pirinç, nohut 13-6-934 ve Mercimek, Bezelye, 
Kuru Fasulye 20-6-934 ve Kuru meyva, Şeker 27-6-934 
ve Odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleri 
4-7-934 ve Vakum mazot yağr, gaz, benzin, hayvan yemleri, 
ekmek ve yemek artıkları 11-7 .934 tarihlerine müsadif çar
şamb~ günleri ~aat 15 te ihale edilecektir. Şartnamesini gör 
mek ısteyenlerın lstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı mu 
vakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan günlerde komis-

yonumuza müracaatları. ,(1611) 

Satılık Emlak 
İHALE BEDEL1N1N % 50 

NAB1L1R. 
sı iKRAZA 

Emniyet Sandıfından: 

KALBOLU-

Beylerbeyinde Küplice de eski 20, 20 yeni 54 56 nu
maralı bahçeli iki ev 10 Mayıs 934 tarihine tesadüf 

1
eden Per 

şembe günü saat on dörtten on altıya kadar Sandık bina
sında açık arttırma ile satılacaktır. Almak isteyenler vüzde 
10 pey akçesile müracaat etmelidir. (1625) 

Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
. lstanbul m~murini zabıtası için azami 120 düzüne yer-

bince hazırlıyac~ları _evrakı havi zarfı ihale gü~~ saat 10,5 on buçuğa J 

kadar yukarda goıterilen adrese makpuz mukabılınde tevdi etmeleri ilan 'l 'l 
olunur. Fazla tafsilat için yine mezkür adrese müracaat olunması rica 

~ 
' ı 

MECLiSi iDARE __ . Ü 
lı malı.beyaz Eldıven pazarlıkla mübayaa edilecektir. itası
na talıp olanların numunelerile birlikte 12-4-934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 de Müdüriyet idare Komis· 
yonuna müracaatları ilan olunur. (1610) • Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

MATBUAT CEMlYETİ 
İttihaz edilmek Üzere: 

TAKSİM ŞİŞHANE KARAKOL 
TÜNEL arasındaki cadde ve yakı 

sokaklar içlerinde 

SATILIK 
BİNA veya ARSASI OLANLAR ile böyle b; 
in,_aatı deruhte edebilecek MiMAR ve 
MUTEAHHITLERİN yazı ile 20 Nisana ka 
Ankara caddesi Orhan Bey Hanı adres~n 

latanbul Matbuat Cemiyetine 
Müracaatları rica olunmaktadır. 

TEL: 20087 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komiıyonundanı 
1 - Deniz vasıtaları için Donyağı, Conta, Şatarton, 'f 

tere ağzı, Amerikan makkap ve buna benzer "34,, kalem 
zeme 14-4-934 Cumartesi günü saat on dörtte pazar 
satın alınacaktır. 

2 - istekliler pazarlık şartlarını her gÜn komisy 
dan alabilirler. Ve örneklerini görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malin komisyonca tasarlaO 
mı§ tutarmm yiizde yedi buçuğu olan "66,, liralık v 
makbuzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. "1594,, 

Tıp Fakültesi Dekanlıiındanı 
Tıp Fakültesi Fiziyoloji Ord. Prof. Dr. Kemal C 

Beyefendi tarafından Fiziyoloji Laooratuvarmda sırf e 
baya mahsus olmak üzere a~ğıda yazılı günlerde veril 
olan bir seri "Demonstration,, lu konferanslara biliımUJtl 
tibbanın iştirak edebileceği ilan olunur. "1596,, 

Konferans günleri 
12 Nisan Per§embe: Vegetatif cümlei asabiyenin fo 

yonu. , 
19 Nisan Perşembe: Piramidal ve Ekstra - Piramidal 

tem. 
26 Nisan Perşembe: Vaso - eensibl mmtakalarm fisiyO 

pathologyada rolleri. 
3 Mayıs Perşembe: Kalbin innervasiyonu. 

Marmara Ossübahri ve Kocaeli Müstahk 
Mevki kumandanlığı satınalma komisyonun 

7500 Kilo Kuzu Eti 
25 NiSAN 934 SAAT 10 DA ALENt MUNAKASA 1 

Marmara Ussübahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki 
mandanlığı deniz efradmm ihtiyacı olan yukarıda nuktarı 
zıh kuzu eti hizaamda yazılı tarih ve saatte aleni münıatı:aıııı• 
vaz edileceğinden taliplerin musaddak p.rtnamelerini 1 
te kumandanlık Satmalma Komisyonu ile lstanbul'da 
Satmalma Komisyonundan tedarik ederek yevm ve saati 
karda tahmin edilen fiyatın yüzde 7 ,5 nisbetindeki mu 
kat teminat akçelerile birlikte lzmitte kumandanlık Sat 
ma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1497) 

Talaı Belediye Reisliğinden: 
1 - Talas Kasabaamm haritalarile müstakbel §ehir 

lanınm 2290 numaralı Belediye yapı ve yollar kanunun 
esaslar dahilinde tanzimi kapalı zarf usulile 1 • 4 . 934 t 
hinden itibaren bir ay müddetle münakasaya konulmuştur· 

2 - ihale 1 - 5 - 934 tarihine müsadif Salı günü saat 
de Talas Belediye Encümeni huzurile.icra edilecektir. 

3 - İsteyenler 100 kurus mukabilinde bu husustaki ş 
nameyi Belediyeden alabilec;kleri gibi posta ücreti veril ' 
surette göstereceği adrese de gönderilebilir. 

4-Talipler Belediyelerce yapılacak müzayede, mün 
sa ve ihalat hakkındaki nizam 1amenin bütün mevaddına 
yete mecburdurlar. (1443) ı 

Deniz Levazım Satınalma n 

Komiayonundalll il 

2000 ton Rekompoze Kömürü Kapalı zarfla 25 Nisan 
Çarşamba günü saat 11 

10 Ton yağlama yağı Aleni münakasa 25 NisaO 
Çarşamba günü saat 14 tt< 

Yukarda cins ve mıktarı iki kalem hizalarında 
gün ve saatte bilınünakasa mübayaa edilecektir. ŞartnaJJl 
görmek isteyenlerin her giin münakasasına da İştirak eu 
rin hizalarmdaki gün ve saatte Kasımpaşada kain Komi• 
müracaatları (1407) . ! 

lnebolu Belediye Reisliğinde 
Elektrik Fabrikası İçin satın alınacak motor ..,e 

monun 25.3.934 tarihi olarak ilan ettiğimiz ihale müclcl 
15-4-934 tarihine kadar uzatıldığını, alakadaranının 
mu olmak üzer_rilin ederiz. _(1297} 


